
 

 
 
 

    

บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
 

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564 
และรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 



 

 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ   คณะกรรมการบริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินแบบยอ่ (“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั จี สตีล จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี     
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้           
ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 
โดยท่ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ยงัคงเดิมต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน    
ระหว่างกาล 1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมจ านวน 2,349 ลา้นบาท และมี
ขาดทุนสะสมจ านวน 22,731 ลา้นบาท ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุม่บริษทัข้ึนอยูก่บัความส าเร็จในการปฏิบติัตามแผนการ
ปรับโครงสร้างหน้ีและหาแหล่งเงินทุน และความสามารถของผูบ้ริหารในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทัได้ด าเนินการต่าง ๆ                 
เพื่อปรับปรุงฐานะการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 1.3 ดังนั้น ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าการจดัท าขอ้มูล           
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวตามขอ้สมมติฐานวา่กลุ่มบริษทัจะด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองนั้นเหมาะสมแลว้ 
 
 

(นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบติั)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3899 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564

สิ น ท รั พ ย์

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 479,258                   437,368                   349,597                   330,743                   
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 15,117                     8,652                       15,117                     8,652                       
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 6 99,900                     32,111                     41,782                     4,189                       
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                           -                           4,072                       4,073                       
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7, 16, 19, 27 3,260,578                2,594,826                1,542,360                1,234,190                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 8 543,556                   394,037                   283,181                   242,353                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,398,409                3,466,994                2,236,109                1,824,200                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 9 -                           -                           1,088,088                1,065,805                
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4, 10, 17 210,000                   210,000                   -                           -                           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11, 14, 15, 20, 24, 27 20,887,493              21,098,097              8,343,979                8,447,081                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 6,076                       6,223                       969                           1,008                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  - สุทธิ 4, 13 696,459                   679,100                   352,904                   335,378                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 21,800,028              21,993,420              9,785,940                9,849,272                

รวมสินทรัพย์ 26,198,437              25,460,414              12,022,049              11,673,472              

 พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 2



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 7, 16 460,481                   529,912                   163,333                   201,778                   
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4, 17 1,057,015                1,174,121                750,354                   885,052                   
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 4 150,048                   22,871                     76,977                     12,365                     
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4, 18 1,329,532                1,194,587                1,096,737                997,452                   
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอม
   ยอมความท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4, 19, 27 367,042                   352,856                   195,219                   184,325                   
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4, 14, 20 1,301,587                625,389                   314,000                   314,000                   
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 488,721                   468,580                   488,721                   468,580                   
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12,109                     12,702                     7,173                       6,962                       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 14, 20 1,494,794                1,433,190                1,494,794                1,433,190                
เงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน 3,850                       3,850                       3,850                       3,850                       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4, 21 82,287                     65,313                     61,770                     50,041                     
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 6,747,466                5,883,371                4,652,928                4,557,595                

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4, 17 1,181,228                1,132,405                1,181,228                1,132,405                
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและ
   การประนีประนอมยอมความ - สุทธิ 4, 19, 27 618,860                   648,512                   618,860                   648,512                   
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4, 14, 20 1,037,270                1,626,211                927,519                   887,152                   
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 3,843                       6,353                       2,167                       4,041                       
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน
   เม่ือเกษียณอายุ 22 234,244                   229,623                   103,450                   101,447                   
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,075,445                3,643,104                2,833,224                2,773,557                

รวมหน้ีสิน 9,822,911                9,526,475                7,486,152                7,331,152                

 พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 3



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
- ทุนจดทะเบียน

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

- ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
(หุ้นสามญั 28,928,765,432 หุ้น หุ้นละ 5 บาท) 144,643,827            144,643,827            144,643,827            144,643,827            

ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุ้น
- ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้น (116,361,267)           (116,361,267)           (116,361,267)           (116,361,267)           
- ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 206,307                   206,307                   206,307                   206,307                   
กาํไร (ขาดทุน) สะสม
- จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 763,977                   763,977                   763,977                   763,977                   
- ขาดทุนสะสม (22,730,664)             (22,927,408)             (24,730,997)             (24,924,574)             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 14,050                     14,050                     14,050                     14,050                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 6,536,230                6,339,486                4,535,897                4,342,320                
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,839,296                9,594,453                -                           -                           
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 16,375,526              15,933,939              4,535,897                4,342,320                

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,198,437              25,460,414              12,022,049              11,673,472              

 พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 4



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 4 7,276,921                 4,819,719                 3,780,644                 2,123,800                 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                            -                            22,282                      -                            
กลบัรายการขาดทุนจากคาํสัง่ซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ -                            7,569                        -                            16,242                      
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม 158,100                    -                            158,100                    -                            
รายไดอ่ื้น 34,607                      17,636                      19,615                      4,876                        
รวมรายได้ 7,469,628                 4,844,924                 3,980,641                 2,144,918                 

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 4
- ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย 6,211,773                 4,851,848                 3,305,562                 2,147,709                 
- ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า 31,329                      43,981                      -                            43,981                      
- กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 7 (2,247)                      (44,884)                    (2,078)                      (22,161)                    
รวมตน้ทุนขาย 6,240,855                 4,850,945                 3,303,484                 2,169,529                 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 85,708                      76,801                      46,138                      34,230                      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 242,863                    205,620                    86,183                      88,063                      
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 267,070                    500,950                    214,318                    377,589                    
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 11, 24 -                            23,144                      -                            65,309                      
ตน้ทุนทางการเงิน 4 191,545                    207,390                    136,941                    146,960                    
รวมค่าใช้จ่าย 7,028,041                 5,864,850                 3,787,064                 2,881,680                 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 12 441,587                    (1,019,926)               193,577                    (736,762)                  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 441,587                    (1,019,926)               193,577                    (736,762)                  

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 196,744                    (724,451)                  193,577                    (736,762)                  
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 244,843                    (295,475)                  -                            -                            

441,587                    (1,019,926)               193,577                    (736,762)                  

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 196,744                    (724,451)                  193,577                    (736,762)                  
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 244,843                    (295,475)                  -                            -                            

441,587                    (1,019,926)               193,577                    (736,762)                  

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท) 26 0.007                        (0.025)                      0.007                        (0.025)                      

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 5



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น จดัสรรเป็น เงินที่ไดร้ับจาก รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนตํ่ากว่า ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถ้ือหุ้นของ ที่ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น จากการลดทุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ซื้อหุ้นที่หมดอายุ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น - สุทธิ

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

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                           -                          -                          (724,451)                 -                          (724,451)                 (295,475)                 (1,019,926)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 144,643,827           (116,361,267)          206,307                  763,977                  (22,977,746)           14,050                    6,289,148               9,872,846               16,161,994             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 144,643,827           (116,361,267)          206,307                  763,977                  (22,927,408)           14,050                    6,339,486               9,594,453               15,933,939             

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                           -                          -                          196,744                  -                          196,744                  244,843                  441,587                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 144,643,827           (116,361,267)          206,307                  763,977                  (22,730,664)           14,050                    6,536,230               9,839,296               16,375,526             

กาํไร (ขาดทุน) สะสมส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามญั

งบการเงินรวม (พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้ 6



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น จดัสรรเป็น เงินที่ไดร้ับจาก ส่วนของ
ที่ออกและ ส่วนตํ่ากว่า ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถ้ือหุ้น - สุทธิ
ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น จากการลดทุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ซื้อหุ้นที่หมดอายุ (ขาดทุนสะสมเกินทุน)

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

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               (736,762)                      -                               (736,762)                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 144,643,827                (116,361,267)               206,307                       763,977                       (25,041,025)                 14,050                         4,225,869                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 144,643,827                (116,361,267)               206,307                       763,977                       (24,924,574)                 14,050                         4,342,320                    

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               193,577                       -                               193,577                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 144,643,827                (116,361,267)               206,307                       763,977                       (24,730,997)                 14,050                         4,535,897                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)

ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามญั กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้ 7



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 441,587                    (1,019,926)               193,577                    (736,762)                  
รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิ
   ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน:
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 236,211                    232,018                    109,471                    111,134                    
ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 32,462                      33,875                      16,005                      12,652                      
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - สุทธิ 261,870                    473,094                    204,792                    365,119                    
ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (6,464)                      931                           (6,464)                      931                           
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม (158,100)                -                          (158,100)                -                          

กลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (2,247)                      (44,884)                    (2,078)                      (22,161)                    
กลบัรายการขาดทุนจากคาํสัง่ซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ -                            (7,569)                      -                            (16,242)                    
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (กลบัรายการ) -                            -                            (22,282)                    41,220                      
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย ์(กลบัรายการ) -                            (108)                          -                            945                           
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                            22,213                      -                            22,213                      
ขาดทุนจากการตดับญัชีสินทรัพยถ์าวร 19                             7                               -                            -                            
ตดับญัชีภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายท่ีขอคืนไม่ได้ -                            1,876                        -                            1,876                        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 4,748                        4,454                        2,003                        1,869                        
ตน้ทุนทางการเงิน 191,545                    207,390                    136,941                    146,960                    
ดอกเบ้ียรับ (1)                              (1)                              (1)                              (1)                              
เงินปันผลรับ -                            (1,030)                      -                            (1,030)                      
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้):
ลูกหน้ีการคา้ (67,789)                    (9,565)                      (37,594)                    29,654                      
สินคา้คงเหลือ (663,505)                  23,918                      (306,091)                  39,404                      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (149,438)                  (144,992)                  (40,746)                    (84,079)                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (49,820)                    (8,380)                      (33,532)                    14                             
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง):
เจา้หน้ีการคา้ 20,352                      334,384                    51,864                      281,160                    
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 127,177                    (17,106)                    64,612                      (93,495)                    
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (101,976)                  (14,664)                    (116,043)                  (20,217)                    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,603                      (15,279)                    10,760                      (14,911)                    
จ่ายภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง (2,615)                      -                            -                            -                            
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (127)                          -                            -                            -                            
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 129,492                    50,656                      67,094                      66,253                      

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 8



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยเพิม่ข้ึน -                            -                            -                            (945)                          
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร -                            1,033                        -                            1,033                        
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (40,409)                    (42,227)                    (26,309)                    (1,368)                      
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -                            (1,567)                      -                            -                            
รับดอกเบ้ีย 1                               1                               1                               1                               
รับเงินปันผล -                            1,030                        -                            1,030                        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (40,408)                    (41,730)                    (26,308)                    (249)                          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชาํระคืนหน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ (18,984)                    (9,006)                      (18,617)                    (8,100)                      
จ่ายชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (3,103)                      (2,696)                      (1,663)                      (1,338)                      
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (25,244)                    (68,510)                    (1,665)                      (16,445)                    
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (47,331)                    (80,212)                    (21,945)                    (25,883)                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 41,753                      (71,286)                    18,841                      40,121                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 437,368                    464,124                    330,743                    39,825                      

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 137                           1,107                        13                             28                             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 479,258                    393,945                    349,597                    79,974                      

ข้อมูลเพิ่มเติมงบกระแสเงินสด
1) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิม่ข้ึนโดย

-  เจา้หน้ีอ่ืน - สุทธิ (14,930)                    4,665                        (19,980)                    -                            
-  หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                            25,013                      -                            15,174                      
-  จ่ายชาํระเงินสด 40,409                      42,227                      26,309                      1,368                        
รวม 25,479                      71,905                      6,329                        16,542                      

2) ตดัจาํหน่ายลูกหน้ีการคา้ 93,377                      -                            93,245                      -                            

3) ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 30,952                      -                            -                            -                            

4) ตดัจาํหน่ายสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,111                        -                            -                            -                            

5) เน่ืองจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม
เจา้หน้ีการคา้ลดลง 91,699                      -                            91,699                      -                            
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง 1,533                        -                            1,533                        -                            
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายลดลง 64,868                      -                            64,868                      -                            

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

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 9



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

10 

หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป โครงสร้างการถือหุน้และการด าเนินงานต่อเน่ือง   
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาลและหลกัการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลรวม  
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั   
4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
6   ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  
7   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
8   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  
9   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  
10   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
11   ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ  
12   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
13   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  
14   วงเงินสินเช่ือเพื่อการด าเนินงาน  
15   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
16   เจา้หน้ีการคา้  
17   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  
18   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  
19   หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการและการประนีประนอมยอมความ  
20   เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  
21   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  
22   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  
23   ทุนส ารองตามกฎหมาย  
24   ค่าใชจ่้ายอ่ืน  
25   ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  
26   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  
27   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
28   คดีความ  
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งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 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 เป็นดงัน้ี 
 
  สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 

รายช่ือผูถื้อหุน้  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
     

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

  
49.99 

  
49.99 

M-POWER TT Ltd. - เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศมาเลเซีย  11.00  11.00 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  7.00  7.00 
Apex Prime Capital Ltd. - เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน  4.37  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 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

    ประเทศ  สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 
ช่ือกิจการ  ลกัษณะธุรกิจ  ท่ีจดัตั้ง  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

         

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 

 
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยใน จี เจ สตีล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 9.45 และ
บริษทัยงัคงท างบการเงินรวมโดยรวม จี เจ สตีล เน่ืองจากบริษทัยงัคงมีอ านาจควบคุม จี เจ สตีล ผา่นทางตวัแทนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก
บริษทั 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 

1.3 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริษทัและของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
    ณ วนัท่ี 
  วนัท่ี 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

ปัจจยัเส่ียงต่อการด าเนินงานต่อเน่ือง  2564  2563  2564  2563 
         

(1) ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

  
197 

  
(724) 

    

(2) ขาดทุนสะสม      (22,731)  (22,927) 
(3) หน้ีสินหมุนเวียนมากกวา่สินทรัพยห์มุนเวียน      2,349  2,416 
(4) ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่      6,536  6,339 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
    ณ วนัท่ี 
  วนัท่ี 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

ปัจจยัเส่ียงต่อการด าเนินงานต่อเน่ือง  2564  2563  2564  2563 
         

(1) ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  194  (737)     
(2) ขาดทุนสะสม      (24,731)  (24,924) 
(3) หน้ีสินหมุนเวียนมากกวา่สินทรัพยห์มุนเวียน      2,417  2,733 
(4) ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่      4,536  4,342 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมจ านวน 2,349 ลา้นบาท และมีขาดทุน
สะสมจ านวน 22,731 ลา้นบาท ดงันั้นความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัข้ึนอยูก่บัความส าเร็จในการปฏิบติั
ตามแผนการปรับโครงสร้างและหาแหล่งเงินทุน และความสามารถของผูบ้ริหารในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต 
ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นเหตุช้ีให้เห็นความไม่แน่นอนอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  
 
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
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลตามขอ้สมมติฐานว่ากลุ่มบริษทัจะด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม  
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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 ยอดหน้ีท่ีผิดนดัช าระ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 รวมทั้งส้ิน 61.65 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 58.97 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตามล าดบั บริษทัอยูร่ะหว่างเจรจากบั 
Link Capital I เพื่อปรับโครงสร้างวงเงินสินเช่ือท่ีผิดนดัช าระและบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญา Standstill Agreement กบัผูใ้ห้กู ้เพื่อขยาย
ระยะเวลาในการเจรจาต่อรอง และผูบ้ริหารเช่ือมัน่ว่ามูลค่าหน้ีจะไดร้ับการปรับโครงสร้างตามประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคต 
 
ค) กำรผลิตและกำรขำย 
 
บริษทัผลิตเหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดมว้นอยา่งเขม้งวดตามความตอ้งการของตลาด  เน่ืองจากหลาย ๆ ปัจจยัท่ีกล่าวดา้นล่างท าให้การ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นในประเทศไทยไดร้ับผลกระทบทางลบ น าไปสู่ผลการด าเนินงานขาดทุนในหลายไตรมาส             
ท่ีผ่านมา 

• การชะลอตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) และการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรมเหลก็ ส่งผลให้
ความตอ้งการลดลง  

• มาตรการปกป้องเหลก็เจือที่หมดอายุในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 และการแข็งข้ึนของค่าเงินบาทท าให้การน าเขา้ง่ายข้ึนและ      
ถูกกว่าซ่ึงน าไปสู่การน าเขา้ท่ีเพิ่มข้ึน 

• ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งท าให้ความตอ้งการในตลาดลดลง  

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

• ความคิดริเร่ิมอยา่งต่อเน่ืองหลายอยา่งโดยรัฐบาลเพื่อสนบัสนุนอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ 

• ขอ้เสนอเพิ่มการใชจ่้าย การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยรัฐบาล 

• ประเทศไทยกลายเป็นตวัเลือกท่ีแข็งแกร่งส าหรับบริษทัท่ีตอ้งการกระจายความเส่ียงออกจากประเทศจีน 

• การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองของตน้ทุนการด าเนินงานและการพฒันาผลิตภณัฑเ์กรดใหม่ ๆ  
 
ดว้ยเหตุน้ี แมว้่าสถานการณ์ทา้ทายในปัจจุบนั ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลตามขอ้สมมติฐานว่า
กลุ่มบริษทัจะด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม  

 
ง) กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 
 
กลุ่มบริษทัไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรายอื่น ๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นค าร้องต่อภาครัฐ 
โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอยา่งร้ายแรง ที่มีสาเหตุจากการทุ่มตลาดโดยสินคา้
เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกดว้ย ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั 
กระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศบงัคบัใชม้าตรการเยียวยาทางการคา้ที่เป็นมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-dumping 
Measures) เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมกบัสินคา้น าเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต่้อไปดงัน้ี 
 
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 ของ
ราคา 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 

 
 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

16 

* กลุ่มอุตสาหกรรมภายในไดย้ื ่นค าร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อพิจารณาบงัคบัใช้
มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศเมื่อวนัที่                        
5 พฤษภาคม 2563 (เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563) “เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใชม้าตรการ
ตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น ที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต ้สหพนัธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซคัสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไตห้วนั สาธารณรัฐเวเนซูเอลา 
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวกั 
และประเทศโรมาเนีย ต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการ
ตอบโตก้ารทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวนดงักล่าว และในระหว่างการพิจารณา
การทบทวนให้เรียกเก็บหลกัประกนัการช าระอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้ดงักล่าวต่อไปในอตัราเดิมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการเดิมเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 
 

 มำตรกำรตอบโต้กำรหลบเลีย่งมำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุน 
 

เพื่อให้การใชบ้งัคบัมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อนัจะเป็นประโยชน์แก่การคุม้ครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ ทางภาครัฐจึงท าการตราพระราชบญัญตัิ “การตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคา้จาก
ต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ” ข้ึนซ่ึงท าการแกไ้ขเพิ่มเติม “พระราชบญัญติัการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคา้
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542” โดยไดมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงในพระราชบญัญติัฉบบัน้ี
ไดม้ีการเพิ่มมาตรการตอบโตก้ารหลบเลี่ยงมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนเขา้มา โดยเมื่อวนัที่ 19 มีนาคม 2564 
ประกาศกระทรวงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารหลบเล่ียงมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ไดมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท าให้กฎหมายมาตรการตอบโตก้ารหลบเลี่ยงฯ สามารถบงัคบัใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี 20 มีนาคม 
2564 เป็นตน้มา  

 
กำรรับรองสินค้ำที่ผลติในประเทศไทย Made in Thailand : MiT 
 
นอกจากการสนบัสนุนให้เกิดการคา้ที่เป็นธรรมโดยการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดแลว้ ทางภาครัฐยงัส่งเสริมให้มี    
การใชสิ้นคา้ภายในประเทศดว้ย โดยกรมบญัชีกลางไดมี้การประกาศกฎกระทรวง ก าหนดพสัดุและวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีรัฐ
ตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจกานุเบกษาเม่ือ 22 ธนัวาคม 2563 ไดก้ าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศที่ไดข้ึ้นบญัชีรายการพสัดุและบญัชีรายช่ือไวก้บัสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ไดร้ับการรับรองสินคา้ที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand : MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)      
โดยในการจดัซ้ือพสัดุของหน่วยงานรัฐตอ้งซ้ือพสัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเป็นหลกั และกรณีในการจดัจา้งงานก่อสร้าง
ให้ใชพ้สัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่นอ้ยกว่าร้อยละหกสิบของพสัดุที่จะใชใ้นงานก่อสร้าง โดยให้หน่วยงานของรัฐใช้
เหล็กหรือเหล็กกลา้ท่ีเป็นพสัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละเกา้สิบของมูลค่าหรือปริมาณเหลก็
หรือเหล็กกลา้ที่ใชใ้นงานก่อสร้างทั้งหมดในงานจดัจา้งงานก่อสร้างนั้น ๆ ซ่ึงสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนของกลุ่มบริษทัไดร้ับการ
รับรองสินคา้ท่ีผลิตในประเทศไทย MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแลว้ ซ่ึงกฎกระทรวงฉบบัใหม่ท่ีประกาศใชน้ี้จะมี
ส่วนช่วยส่งเสริมสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศให้มีการจดัซ้ือจากหน่วยงานรัฐเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะกบัสินคา้เหล็กท่ีจะไดอ้านิสงส์
จากมาตรการท่ีออกมาน้ีเป็นอยา่งมาก 
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จ) ปริมำณควำมต้องกำรใช้สินค้ำเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศ  (แหล่งท่ีมา : สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย) 
 

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 
 
ปริมาณความตอ้งการใช้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 มีจ านวน 1.75 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.58       
ลา้นตนัต่อเดือน) เพิ่มข้ึน 0.28 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.93 จากไตรมาส 1 ปี 2563 
 
ในจ านวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.74 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.25 ลา้นตนัต่อเดือน) ปริมาณการ
น าเขา้ 1.01 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.34 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเลก็นอ้ย 0.008 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.003 ลา้นตนัต่อเดือน) 

 
สถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 
 
เม่ือตน้ปี 2563 การระบาดของไวรัสโคโรนา (“โควิด-19”) เป็นการระบาดขนาดใหญ่ท่ีเป็นท่ีทราบกนัว่าไดร้ะบาดไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว   
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการจ ากัดการเดินทาง การปิดเมืองและการออกมาตรการป้องกันล่วงหน้าในหลายประเทศ              
ภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดโควิด-19 ท าให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างมากในประเทศไทยและตลาดการคา้ท่ีกลุ่มบริษทั       
ไดด้ าเนินธุรกิจ 
 
อยา่งไรกดี็ จากงบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีผลการด าเนินงานดีข้ึน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั
จะคอยติดตามผลกระทบของโควิด-19 ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัจะยงัคง
จดัใหมี้มาตรการท่ีเหมาะสมและทนัการณ์เพื่อลดผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อการด าเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทั 
 
2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำลและหลกักำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม 
 
ก) เกณฑ์กำรถือปฏิบัต ิ

 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี             
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีวตัถปุระสงคท่ี์จดัท าข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยเนน้การให้ขอ้มูลท่ี
เป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ  เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้  
ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินระหว่างกาล กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้ าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศเท่านั้น 
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ข) หลักกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปร
จากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทน
ของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
รายการบญัชีระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้ 
 
งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

 
ค) กำรประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพนิิจ 

 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ
ก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่าง
จากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่ม
บริษทัและแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 
 
3.1  นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ/หรือปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั  

 
3.2        มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
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4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร
หรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น                 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 
ช่ือกจิกำร 

 ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำต ิ

  
ประเภทของธุรกจิ 

  
ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 

       

เอสพีเอช  ไทย  ลงทุนในบริษทัอื่น  เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั      
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 

จี เจ สตีล  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็แผน่    
รีดร้อนชนิดมว้น 

 เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั     
กบับริษทั บริษทัและบริษทัยอ่ยถือหุน้
รวมกนัร้อยละ 9.45 

จีเอส ซีเคียวริต้ี 
 

 ไทย  กิจการตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพือ่การปรับโครงสร้าง 

 เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั     
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  

บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จ ากดั 
(“โอเอซี”) 

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

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพือ่การลงทุน 

 เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของ Ares SSG Capital Partners III, L.P.      

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพือ่การลงทุน 

 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็น       
บริษทัยอ่ยของ Ares SSG Capital  
Partners III, L.P.  

Ares SSG Capital Management 
(Mauritius) Limited  
 

 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 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 
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ช่ือกจิกำร 

 ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำต ิ

  
ประเภทของธุรกจิ 

  
ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 

       

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 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 

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 
ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน  อตัราตามท่ีตกลงในสัญญา 

 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 
บริษัทย่อย         
ซ้ือวตัถดิุบ             -             -  1             - 
ตน้ทุนทางการเงิน             -             -             -  1 
         

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
ขายสินคา้ส าเร็จรูป  49  72  49  70 
ซ้ือวตัถดิุบ             -  41             -  41 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ             -  6             -  3 
ตน้ทุนทางการเงิน  173  181  124  126 
         

ผู้บริหำรส ำคญั         
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         

ผลประโยชน์ระยะส้ัน  48  11  23  5 
ผลประโยชน์ระยะยาว  0.2  0.2  0.1  0.1 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี  
 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั         
บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -             4             4 

         
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์         
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีลโพรเซสซ่ิง           
เซ็นเตอร์ จ ากดั 

  
8 

  
8 

  
8 

  
8 

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

  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน    13        
เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้ำงรับจำก  
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

        

บริษัทย่อย         
เงินให้กู้ยืม          
เอสพีเอช             -             -  7  7 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า             -             -  (7)  (7) 
สุทธิ             -             -             -             - 

         
ดอกเบีย้ค้ำงรับ          
เอสพีเอช             -             -  1  1 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า             -             -  (1)  (1) 
สุทธิ             -             -             -             - 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564                 -  7 
เพิ่มข้ึน                 -            - 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564                 -  7 

  
  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
         

เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 17        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากดั  1  3  1  3 
ACO I  1,344   1,295   1,344   1,295  
Synergy  46   44   46   44  
รวม  1,391  1,342  1,391  1,342 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ         
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)  1  1  1  1 

         
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 18        
บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -  2  2 
         

บุคคลและกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั         
นายวีระชยั สุธีรชยั  9  9  9  9 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  3  2  3  2 
Link Capital I  633  487  526  409 
ACO I  280  252  280  252 
รวม  925  750  820  674 

         
หนีสิ้นจำกกำรยกเลกิแผนฟ้ืนฟูกจิกำรและ 
กำรประนีประนอมยอมควำม 

 
19 

       

บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
นายวีระชยั สุธีรชยั  8  16  8  16 
         

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี         
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  146  146  146  146 
รวม  154  162  154  162 

         
เจ้ำหนีเ้คร่ืองจักรและงำนก่อสร้ำง 21        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีลโพรเซสซ่ิง         
     เซ็นเตอร์ จ ากดั  1  1  1  1 
         

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 20        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
Link Capital I  1,495  1,433  1,495  1,433 
 

 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,433  1,433 
การปรับอตัราแลกเปล่ียน 62  62 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 1,495  1,495 

 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 20        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
ACO I  314  314  314  314 
Link Capital I   988  311             -             - 
รวม  1,302  625  314  314 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี         
Link Capital I   1,037  1,626  927  887 
รวมทั้งส้ิน  2,339  2,251  1,241  1,201 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,251  1,201 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี 3  1 
การปรับอตัราแลกเปล่ียน 85  39 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 2,339   1,241 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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สัญญำส ำคญัทีท่ ำกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 
 
บริษัท 
 

สัญญาจ้างที่ปรึกษาทางธุรกจิ 
 
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 ้ 
 
5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 479  437  350  331 

 
ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

สกุลเงินบาท 474  435  350  331 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา          5  2           -           - 
รวม 479  437  350  331 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ  
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ๆ 463  488  405  460 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (363)  (456)  (363)  (456) 
สุทธิ 100  32  42  4 
        

กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

       

   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระหวา่งงวด/ปี  (93)  (499)  (93)  (147) 
        

ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญในระหวา่งงวด/ปี 93  499  93  147 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 26  2  6           - 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี        
-  ไม่เกิน 3 เดือน 74  30  36  4 
-  มากกวา่ 12 เดือน  363  456  363  456 
รวม 463  488  405  460 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (363)  (456)  (363)  (456) 
สุทธิ 100  32  42  4 
 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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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 กลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 
 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีการขายสินคา้ให้แก่
ลูกคา้ท่ีกลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนแลว้  แต่ยงัมีการด าเนินการทางธุรกิจในการเรียกช าระหน้ี 
 
ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

สกุลเงินบาท 463  395  405  367 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา          -  93           -  93 
รวม 463  488  405  460 
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7. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

สินคา้ส าเร็จรูป 623  857  316  496 
งานระหวา่งท า 2           -           -           - 
วตัถุดิบ 1,616  807  828  363 
วสัดุส้ินเปลือง 193  151  85  66 
อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง 796  839  424  424 
สินคา้ระหวา่งทาง 150  92  4  2 
รวม 3,380  2,746  1,657  1,351 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (27)  (60)  (23)  (25) 
หกั ค่าเผื่อวตัถุดิบสูญหาย (92)  (92)  (92)  (92) 
สุทธิ 3,261  2,594  1,542  1,234 
        

กลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ        
   ในระหวา่งงวด/ปี  33  173  2  89 
        

ตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือในระหวา่งงวด/ปี (31)           -           -           - 
        

มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ีจ าน า        
   เพื่อค ้าประกนัเจา้หน้ีการคา้ (หมายเหตุ 16) 5  61  5           - 
 

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 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวนเงิน 68 ลา้นบาท จะตกลงช าระโดยผา่นกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 19  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

29 

8. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ 350  289  235  169 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (15)  (16)  (5)  (5) 
 335  273  230  164 
        

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 9  9  9  9 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 28  50  20  41 
อื่น ๆ 171  62  24  28 
        

สุทธิ 543  394  283  242 

 
เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2562 จี เจ สตีลไดย้ื่นค าฟ้องต่อตวัแทนบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศไทยต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้เน่ืองจากจ าเลยไดท้ า
เอกสารปลอมแปลงบญัชีธนาคารเพื่อการจ่ายช าระหน้ีในสัญญาซ้ือขายสินคา้อีเลคโทรดของผูผ้ลิตแห่งหน่ึงในต่างประเทศเป็นจ านวน         
2.3 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัท่ีจ าเลยได้ละเมิดกระท าความผิด  ศาลได้นัดไกล่เกล่ียแล้วเม่ือวนัท่ี                         
13 พฤศจิกายน 2562 แต่คู่ความไม่สามารถตกลงกนัได ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 และวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ศาลไดไ้ต่สวนมูลฟ้อง
โจทก ์แต่ยงัไม่แลว้เสร็จ ศาลจึงไดมี้ค าส่ังนดัไต่สวนมูลฟ้องเพิ่มเติมในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 และวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 
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9. เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 
     งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
 ทุนช าระแลว้ (ลา้นบาท)  สัดส่วน (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ 
 31 มีนาคม 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 31 มีนาคม 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 31 มีนาคม 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 31 มีนาคม 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 31 มีนาคม 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
                    

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  (2,710)  (2,732)  1,066  1,044 
จีเอส ซีเคียวริต้ี 67  67  99.99  99.99  22  22        -        -  22  22 
รวม         4,139  4,139  (3,051)  (3,073)  1,088  1,066 

 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัไดบ้นัทึกกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนใน จี เจ สตีล เป็นจ านวนเงินรวม 
22 ลา้นบาท 
 
หุ้นของ จี เจ สตีล ที่น ำไปค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดน้ าหุน้สามญัของ จี เจ สตีล ไปค ้าประกนักบัเจา้หน้ีรายต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 
 31 มีนาคม 2564 

 
31 ธนัวาคม 2563 

หุ้นของ จี เจ สตีล    
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการและการประนีประนอมยอมความ 947  983 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,100  1,100 
รวม 2,047  2,083 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 หุ้น จี เจ สตีล ท่ีจ าน าภายใตห้น้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมจ านวน 50 ลา้นหุ้น          
อยูร่ะหวา่งด าเนินการปลดจ าน า ซ่ึงหุน้ดงักล่าวไดป้ลดจ าน าเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2564 
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10. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
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 และ จี เจ สตีล ต่อกรมสรรพากรในวงเงินรวม 330      
ลา้นบาท (เฉพาะของ จี เจ สตีล 206 ลา้นบาท) ในเดือนเมษายน 2563 จี เจ สตีล ไดจ่้ายช าระหน้ีสินภาษีผอ่นช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวครบถว้น
แลว้และไดท้ าการปลอดจ านองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบัในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 กรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวได ้     
โอนให ้จี เจ สตีล แลว้ 
 
11. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 21,098  8,447 
เพิ่มข้ึน 25  6 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (236)  (109) 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 20,887  8,344 

    
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 20,871  8,335 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 16  9 
รวม 20,887  8,344 
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รายละเอียดของงานระหวา่งก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

โครงการขยายก าลงัการผลิตเหลก็รีดร้อน 513  513  513  513 
โครงการแผน่เหลก็รีดร้อนปรับสภาพผิว 4,520  4,514  4,520  4,514 
โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038  5,038           -           - 
โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525           -           - 
อื่น ๆ 335  332  37  37 
รวม 11,931  11,922  5,070  5,064 
หกั ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (6,588)  (6,588)  (3,466)  (3,466) 
สุทธิ 5,343  5,334  1,604  1,598 

 
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 อยา่งไรก็ตามบริษทัไดข้อขยายเวลาในการเปิดด าเนินการกบั บีโอไอ หลายคร้ัง แต่ไม่สามารถด าเนินการให้โครงการแลว้เสร็จได ้
และในท่ีสุด บีโอไอ ไม่ไดอ้นุมติัการขยายอายอุอกไปอีก ดงันั้นบริษทัจึงยกเลิกโครงการดงักล่าว 
 
ในไตรมาส 1 ปี 2563  บริษทัได้ท าการขายทรัพย์สินส่วนไม่อยู่ภายใต้การรับการส่งเสริมการลงทุน คือเคร่ือง Skin Pass Mill ส่งออกไปยงั              
เขตปลอดภาษี (Free Zone ) และบนัทึกผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นจ านวน 22 ลา้นบาท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แลว้ 
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ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่จดจ ำนอง 
 
บริษัท 
 
หลักประกนัส าหรับหน้ีสินจากการประนีประนอมยอมความ 
 
ท่ีดินบางส่วนของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวนเงินรวม 66 ล้านบาท                
ไดค้  ้าประกนัหน้ีสินจากการประนีประนอมยอมความ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19  
 
หลักประกนัส าหรับภาระหน้ีสินทางภาษี 
 
เคร่ืองจกัร (เคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบน ้ ามนั) ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563
จ านวนเงินรวม 1,503 ลา้นบาท ไดถู้กน าไปจดจ านองกบักรมสรรพากรเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัภาระหน้ีสินทางภาษีของบริษทั ตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุ 17 
 
หลักประกนัการใช้วงเงินสินเช่ือจากกจิการที่เกีย่วข้องกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง 
 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวนเงินรวม 6,608    
ลา้นบาท และ 6,712 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดจ้ านองเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับวงเงินสินเช่ือเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 14  
 
จี เจ สตีล 
 
หลักประกนัหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกจิการและการใช้วงเงินสินเช่ือจากกจิการที่เกีย่วข้องกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง 
 
จี เจ สตีล ไดย้ื่นฟ้องจ าเลย 3 รายต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้เพื่อขอใหท้รัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุน้กูแ้ละรับจ านองหลกัประกนัแทนผูถื้อตราสาร
หน้ีหุ้นกูต่้างประเทศของ จี เจ สตีล ท าการไถ่ถอนจ านองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจาก จี เจ สตีล ไดท้  าการช าระหน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ี
ดงักล่าวตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้ค าพิพากษาให้ จี เจ สตีล ชนะคดีและมี
ค าส่ังให้จ าเลยทั้ง 3 ราย ท าการไถ่ถอนจ านองหลกัประกนั ปัจจุบนั จี เจ สตีล ไดด้ าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจ าเลยอีก 2 รายแลว้ และ    
จี เจ สตีล อยูร่ะหวา่งกระบวนการไถ่ถอนหลกัประกนัจากจ าเลยรายท่ี 3  
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ จี เจ สตีล ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวนเงินรวม 7,477 
ลา้นบาท และ 7,571 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดถู้กน าไปจ านองเป็นหลกัประกนัล าดบัท่ีหน่ึงกบัผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูต้ามท่ีกล่าวขา้งตน้ และ
จ านองหลกัประกนัล าดบัท่ีสองส าหรับการใชว้งเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (วงเงินจดจ านองเป็นจ านวนเงิน 
6,619  ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดม้าจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

34 

12. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

ผลแตกต่างชัว่คราว        
- ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
      - ลูกหน้ีการคา้ 

 
73 

  
91 

  
73 

  
91 

- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 5  12  4  5 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          -           -  610  615 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2,033  2,033  1,311  1,311 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 2  2           -           - 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ 3  3  1  1 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ 
      จากบริษทัยอ่ย 

 
         - 

  
         - 

  
1 

  
1 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 411  411           -           - 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยเ์งินจ่ายล่วงหนา้ 
      ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
400 

  
400 

  
400 

  
400 

- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 1,585  1,572  1,042  1,034 
- ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์

พนกังาน 
 

47 
  

46 
  

21 
  

20 
- เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2  5  2  2 
 4,561  4,575  3,465  3,480 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 562  661  170  212 
รวม 5,123  5,236  3,635  3,692 

 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2566 ถึง 2568 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนั
นั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่ว่า
กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัใชผ้ลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ี
ไม่ไดรั้บรู้ 
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13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        
เงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย         -          -  8  8 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า          -           -  (8)  (8) 
          -           -           -           - 
        

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

หลกัประกนัเงินสดส าหรับการใชไ้ฟฟ้า 85  85  85  85 
หลกัประกนัเงินสดส าหรับการซ้ือกา๊ซธรรมชาติ 98  53  53  53 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั          -  46           -           - 
ลูกรีดรอตดัจ าหน่าย - สุทธิ 460  440  199  179 
เงินมดัจ า  7  8  6  6 
อื่น ๆ 13  14  10  12 
สุทธิ 696  679  353  335 

 
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 
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14. วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรด ำเนินงำน 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจาก Link Capital I (กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) ดงัต่อไปน้ี 
 
  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วงเงินสินเช่ือ 
 31 มีนาคม 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 31 มีนาคม 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
         

บริษัท         
     วงเงินสินเช่ือ A - เงินกู ้  30  30  30  30 
     วงเงินสินเช่ือ B - Standby letter of credit  40  40  40  40 
     วงเงินสินเช่ือ C - เงินกู ้  14.1  14.1  14.1  14.1 
  84.1  84.1  84.1  84.1 
         

จี เจ สตีล         
     วงเงินกูท่ี้หน่ึง - เงินกู ้  30  30           -           - 
     วงเงินกูท่ี้สอง - เงินกูแ้ละ Standby letter of credit  45  45           -           - 
  75  75           -           - 
         

รวม  159.1  159.1  84.1  84.1 

 
วงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัถูกค ้าประกนัโดยจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 และ 
สินทรัพยข์องกรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
 
บริษทัได้รับจดหมายผิดนัดช าระจาก Link Capital I (ผูใ้ห้กู ้) ลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 แจ้งให้บริษทัแก้ไขเหตุแห่งการผิดนัดช าระต่อ           
วงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ตามสัญญาสินเช่ือ ยอดหน้ีที่ผิดนดัช าระ (เงินกู ้Standby letter of credit และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ) ณ วนัที่ 31 มีนาคม 
2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รวมทั้งส้ิน 61.65 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 58.97 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตามล าดบั 
 
เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2563 บริษทัได้เขา้ท าสัญญา Standstill Agreement กับ Link Capital I โดยผูใ้ห้กู ้ตกลงท่ีจะไม่ท าการเรียกร้องใด ๆ 
ส าหรับระยะเวลา 6 เดือนนบัจากวนัท่ีสัญญามีผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ในระหว่างท่ีบริษทัอยูร่ะหวา่งการเจรจาต่อรองเพื่อ
ปรับโครงสร้างหน้ีท่ีคงคา้ง โดยไม่มีค่าปรับดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ่มเติม ดงันั้น บริษทัจึงแสดงรายการเงินกูย้ืมจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ตามตารางการจ่ายช าระท่ีระบุไวใ้นสัญญาวงเงินสินเช่ือ  
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วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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15. หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

ส่วนที่หมุนเวียน        
เจา้หน้ีการคา้ - ไม่มีหลกัประกนั 77  92  28  45 
        

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ไม่มีหลกัประกนั 194  243  176  222 
        

ส่วนของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและ 
     การประนีประนอมยอมความท่ีถึงก าหนดช าระ    
       ภายในหน่ึงปี 

       

 - ท่ีมีหลกัประกนั 34  19  34  19 
 - ไม่มีหลกัประกนั 308  306  137  137 
        

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 

 
1,302 

  
625 

 
314 

 
314 

        

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  
- ไม่มีหลกัประกนั 489 

 
469 

 
489 

 
469 

        

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 

 
12 

  
13 

 
7 

 
7 

        

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
     - มีหลกัประกนั 

 
1,495 

  
1,433 

  
1,495 

  
1,433 

        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - ไม่มีหลกัประกนั 3  3  3  3 
        

รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน 3,914  3,203  2,683  2,649 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ไม่มีหลกัประกนั 1,181  1,133  1,181  1,133 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการและ 
     การประนีประนอมยอมความ 

       

 - ท่ีมีหลกัประกนั 350  364  350  364 
 - ไม่มีหลกัประกนั 144  154  144  154 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

- มีหลกัประกนั 
 

1,037 
  

1,626 
  

927 
  

887 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ - มีหลกัประกนั 4  6  2  4 
        

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 2,716  3,283  2,604  2,542 
        

รวมทั้งส้ิน 6,630  6,486  5,287  5,191 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 3,914  3,203  2,683  2,649 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,716  3,283  2,604  2,542 
รวม 6,630  6,486  5,287  5,191 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดของหลกัประกนัตามท่ีกลา่ว
ไวใ้นหมายเหตุ 11 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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หุ้นกู้ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หุ้นกูข้องบริษทัคงเหลือจ านวน 15.51 ลา้นเหรียญสหรัฐ มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี 
โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ าประกัน ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2558 ซ่ึงในวนัท่ี 9 มกราคม 2555 บริษทัได้รับหนังสือจากตวัแทน               
ผูถื้อหุ้นกูแ้จง้ว่า บริษทัอยูภ่ายใตเ้หตุแห่งการผิดนดัช าระหน้ี เน่ืองจากบริษทัผิดนดัช าระดอกเบ้ียหุ้นกูซ่ึ้งถึงก าหนดช าระในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2554 อยา่งไรกต็าม จนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บการทวงถาม เพื่อไถ่ถอนหุน้กูท่ี้ครบก าหนดดงักล่าว 
 
โดยรายการเคล่ือนไหวของหุน้กูส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี       
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 469  469 
การปรับอตัราแลกเปล่ียน 20  20 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 489  489 

 
16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

กิจการอื่น ๆ 460  530  163  202 

 
ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี   
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

สกุลเงินบาท 256  317  119  110 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 185  179  35  58 
อื่น ๆ   19  34  9  34 
รวม 460  530  163  202 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดมี้การเบิกใช้วตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าวตัถุดิบภายใตสั้ญญา 
Consignment โดยรายละเอียดมีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

เจา้หน้ีการคา้ 58  77  13  33 
        

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 3.5   3.5   3.5            - 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เจา้หน้ีการคา้บางรายค ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 (วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 : 61 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และไม่มีการค ้าประกนัในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ)  
 
17. เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ส่วนที่หมุนเวียน        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 210  209  210  209 
หน้ีสินภาษีผอ่นช าระ 30  75  30  75 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้าค่าบริการพลงังานคา้งจ่าย 298  354  233  255 
อื่น ๆ 519  536  277  346 
 1,057  1,174  750  885 
        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,181  1,133  1,181  1,133 
รวม 2,238  2,307  1,931  2,018 
 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ยอดเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

สกุลเงินบาท 953  1,025  681  771 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,277  1,267  1,250  1,247 
อื่น ๆ 8  15           -           - 
รวม 2,238  2,307  1,931  2,018 

 
หน้ีสินภาษผ่ีอนช าระ - กรมสรรพากร 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมียอดหน้ีสินภาษีผ่อนช าระกรมสรรพากรคงเหลือทั้งหมด 30 ลา้นบาท และ 75    
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยบริษทัตอ้งผอ่นช าระเป็นรายเดือน รวม 2 งวด ๆ ละ 14.96 ลา้นบาท ส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2564  
 
ภายใตก้ารผอ่นช าระหน้ีดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดต้กลงจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 4 โฉนด ของ จี เจ สตีล และจดจ านองเคร่ืองลา้งและ
เคร่ืองเคลือบน ้ ามันของบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 และ 11 ร่วมกับการค ้ าประกันโดยบริษทัแห่งหน่ึง เพื่อเป็นหลักประกัน               
การผอ่นช าระ  
 
18. ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

หุน้กู ้ 178  167  178  167 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและ        
     การประนีประนอมยอมความ        
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11  11  11  11 
       กิจการอ่ืน 156  145  38  31 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 739  569  634  506 
อื่น ๆ         
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 175  170  175  157 
       กิจการอ่ืน 71  133  61  125 
รวม 1,330  1,195  1,097  997 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

สกุลเงินบาท 368  389  311  333 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 946  773  778  640 
อื่น ๆ  16  33  8  24 
รวม 1,330  1,195  1,097  997 
 

19. หนีสิ้นจำกกำรยกเลกิแผนฟ้ืนฟูกจิกำรและกำรประนีประนอมยอมควำม 
 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 แสดงไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,001  832 
จ่ายช าระคืน  (18)   (18) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียน 3                  - 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 986  814 
    

ส่วนท่ีหมุนเวียน 367  195 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 619  619 
รวม 986  814 
 

ยอดหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภท
สกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

สกุลเงินบาท 887  906  814  832 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 87  84           -           - 
อื่น ๆ  12  11           -           - 
รวม 986  1,001  814  832 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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บริษัท 
  
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกจิการ  
 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัไดค้รบก าหนดช าระหน้ีในปี 2561 แต่บริษทัไดผ้ิดนดัช าระพร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายในอตัรา
ดอกเบ้ียผิดนดัช าระหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นแผนปรับโครงสร้างหน้ี และนบัตั้งแต่วนัผิดนดัช าระไดแ้สดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบแสดงฐานะการเงิน
รวม 
 
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 อยา่งไรกดี็ บริษทัมีหน้ีสินท่ียงัไม่มีขอ้ยติุซ่ึงเจา้หน้ีเรียกร้องใหช้ าระจ านวนเงิน 266.3 ลา้นบาท 
และมีเงินจ่ายล่วงหน้าซ่ึงบริษทัเรียกร้องจากเจา้หน้ีจ านวนเงิน 68 ลา้นบาท โดยคู่สัญญาตกลงท่ีจะจ่ายช าระหน้ีสินท่ีไม่มีขอ้ยุติตามการ          
ค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงเจา้หน้ีตอ้งยื่นค าร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการไทย ส านกังานศาลยติุธรรมภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีใน
สัญญา  
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 เจา้หน้ีไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการไทย ส านกังานศาลยติุธรรมแลว้ ปัจจุบนับริษทัอยู่
ระหว่างด าเนินการเพื่อยื่นคดัคา้นขอ้เรียกร้องของเจา้หน้ี ตามท่ีไดรั้บอนุญาตให้ขยายระยะเวลาคร้ังท่ี 1 จากสถาบนัอนุญาโตตุลาการไทย 
ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2564   
 
หน้ีสินจากการประนีประนอมดงักลา่วค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและจ าน าหุน้ของ จี เจ สตีล ตามท่ีกลา่ว
ไวใ้นหมายเหตุ 9 และ 11 และสินทรัพยข์องกรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่ง  
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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20. เงินกู้ยืมจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน - สุทธิ 
 
     ลา้นบาท 
  จ านวน   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
วงเงินสินเช่ือ 

 (ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

  31 มีนาคม  
2564 

 31 ธนัวาคม  
2563 

 31 มีนาคม  
2564 

 31 ธนัวาคม  
2563 

บริษัท            
Link Capital I             
วงเงินสินเช่ือ A              30   945  906  945  906 
วงเงินสินเช่ือ B   33.35   1,051  1,007  1,051  1,007 
วงเงินสินเช่ือ C  14.10   444  426  444  426 

ACO I  -   314  314  314  314 
            

จี เจ สตีล            
Link Capital I             
เงินกูว้งแรก              30   945  906           -           - 
เงินกูว้งท่ีสอง                 5   158  151           -           - 

รวม     3,857  3,710  2,754  2,653 
            

เงินกูย้มืระยะส้ัน       1,495  1,433  1,495   1,433  
เงินกูย้มืระยะยาว     2,362  2,277  1,259   1,220  
รวม     3,857  3,710  2,754  2,653 

 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,362  2,277  1,259   1,220  
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี (23)  (26)  (18)  (19) 
 2,339  2,251  1,241  1,201 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,302)  (625)  (314)  (314) 
สุทธิ 1,037  1,626  927  887 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ยอดเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

สกุลเงินบาท 314  314  314  314 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 3,543  3,396  2,440  2,339 
รวม 3,857  3,710  2,754  2,653 

 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้ผิดนดัช าระหน้ีลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 จาก Link Capital I (ผูใ้ห้กู)้ และผูใ้ห้กูต้กลง
ไม่ท าการเรียกร้องใด ๆ ตาม Standstill Agreement จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ดังนั้น บริษทัจึงแสดงรายการเงินกู้ยืมจากกิจการท่ี  
เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ตามตารางการจ่ายช าระท่ีระบุไวใ้นสัญญาวงเงินสินเช่ือ 
 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและจ าน าหุ้นของ จี เจ สตีล 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 และ 11 และ สินทรัพยข์องกรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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21. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี 21  5  13  2 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 56  54  44  43 
อื่น ๆ 5  6  5  5 
รวม 82  65  62  50 

 
ยอดหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

สกุลเงินบาท 47  31  38  27 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 33  32  24  23 
อื่น ๆ 2  2              -              - 
รวม 82  65  62  50 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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22. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 230  101 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 4  2 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 234  103 

 
จ านวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ในก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด :        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 4  4  2  2 

 
ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.66 ถึงร้อยละ 1.79 ต่อปี  ร้อยละ 1.66 ต่อปี 
อตัราการเพิ่มของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 5 ต่อปี  ร้อยละ 4 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 3.82 ถึงร้อยละ 17.19 ต่อปี  ร้อยละ 4.30 ถึงร้อยละ 17.19 ต่อปี 
อตัรามรณะ ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560  ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560 
 
23. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 

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



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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24. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
 
รายการค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีส าคญัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ไดแ้ก่ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
        

ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถ์าวร (หมายเหตุ 11) -  22  -              22 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  -  41 
อื่น ๆ -  1  -  2 
รวม -  23  -  65 

 
25. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มบริษทัได้น าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหาร              
การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า         
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้ าหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 
รายได้และผลการด าเนินงานจากส่วนงาน - ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี           
31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
 2564  2563 
    

รายไดจ้ากส่วนงาน - ในประเทศ 7,277  4,820 

    
ผลการด าเนินงานจากส่วนงาน - ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 1,036  (31) 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 2 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม 
2,678 ลา้นบาท (2563 : ลูกคา้ 2 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 1,681 ลา้นบาท) 
 
26. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่และจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ในระหว่างงวดใน     
แต่ละงวด โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัแสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท / ลา้นหุน้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
        

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้        
ของบริษทัใหญ่ 197  (724)  194  (737) 
        

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

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของ 
ผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บาท) 0.007  (0.025)  0.007  (0.025) 

 
บริษทัไม่ไดแ้สดงขาดทุนต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เพราะราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้
ของบริษทัมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัและการน าหุ้นท่ีถือเสมือนว่ามีการใชสิ้ทธิดงักล่าวมารวมจะท าให้ขาดทุน    
ต่อหุน้ลดลง (2564: ไม่มี) 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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27. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้กบับุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2564 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกับบุคคลหรือกิจการอ่ืน                             
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการ        
ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 3  5              -              - 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1  1              -              - 
รวม 4  6              -              - 

        
ภาระผกูพนัเพือ่ซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง        
ซ้ือวตัถดิุบ 1,242  1,614  283  793 
ซ้ือก๊าซธรรมชาติ 253  271  -              - 
รวม 1,495  1,885  283  793 

        
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
ซ้ือทรัพยสิ์น 190  215  53  79 

        
หน้ีสินที่อาจเกดิขึน้        
หนงัสือค ้าประกนั 159  159              -              - 
หน้ีสินท่ีไม่สามารถตกลงกนัได ้(หมายเหตุ 19)  266  266  266  266 
รวม 425  425  266  266 

 
28. คดีควำม 
 
อดีตพนกังานของ จี เจ สตีล ท่านหน่ึงไดย้ื่นฟ้อง จี เจ สตีล เป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม โดยมีผลนบัแต่วนัท่ี 
10 ธันวาคม 2562 และเรียกร้องให้ จี เจ สตีล จ่ายช าระเงิน 23 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 ศาลชั้นตน้ไดต้ดัสินให้ จี เจ สตีล 
จ่ายเงินชดเชยแก่พนกังานดงักล่าวเป็นจ านวนเงินรวม 2.4 ลา้นบาท บวกดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน จี เจ สตีล ไดบ้นัทึก
ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องจ านวนเงินรวม 2.4 ลา้นบาท และดอกเบ้ียจ านวนเงินประมาณ 0.2 ลา้นบาท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ 
“เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย” และ “ดอกเบ้ียคา้งจ่าย” ตามล าดบั ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อยา่งไรก็ดี ผูบ้ริหาร
ของ จี เจ สตีล ไดย้ื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 และเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายืนตาม        
ค  าพิพากษาศาลแรงงานกลาง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 จี เจ สตีล ไดจ่้ายหน้ีดงักล่าวเป็นจ านวนรวม 2.6 ลา้นบาทแลว้ 
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