
 

 

 
 

    

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   คณะกรรมการบริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และงบแสดง                          

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส

เงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ข้อมูลทางการเงิน   

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

ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้           

ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

โดยท่ีข้อสรุปของข้าพเจ้ายงัคงเดิมต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริษทั ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน    

ระหว่างกาล 1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจาํนวน 593 ลา้นบาท และมี

ขาดทุนสะสมจาํนวน 22,432 ลา้นบาท ความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัขึ้นอยูก่บัความสาํเร็จในการปฏิบติัตามแผนการ

ปรับโครงสร้างหน้ีและหาแหล่งเงินทุน และความสามารถของผูบ้ริหารในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นเหตุให้

เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคญัเก่ียวกับความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทัได้ดาํเนินการต่าง ๆ                 

เพ่ือปรับปรุงฐานะการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 1.3 นอกจากน้ี จากงบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีผลการดาํเนินงานดีขึ้นจากการท่ีราคาเหลก็ท่ีปรับตวัสูงขึ้นทัว่โลกและจาก

การปรับปรุงส่วนผสมวตัถุดิบ ดงันั้น ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวตามขอ้สมมติฐานว่ากลุ่มบริษทัจะ

ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองนั้นเหมาะสมแลว้ 

 

 

 

(นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบติั)                                

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3899 

บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2564

สิ น ท รั พ ย์

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 863,969                    437,368                    419,977                    330,743                    

เงินลงทุนระยะสันในหลกัทรัพยเ์พือคา้ 13,082                      8,652                        13,082                      8,652                        

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 6 117,130                    32,111                      66,401                      4,189                        

ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                           -                           4,264                        4,073                        

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7, 16, 19, 27 4,664,570                 2,594,826                 1,931,975                 1,234,190                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน - สุทธิ 8 477,146                    394,037                    272,129                    242,353                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,135,897                 3,466,994                 2,707,828                 1,824,200                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 9 -                           -                           1,153,078                 1,065,805                 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4, 10, 11, 17 91,669                      210,000                    -                           -                           

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10, 11, 14, 15, 20, 27 20,884,052               21,098,097               8,306,723                 8,447,081                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน - สุทธิ 4,890                        6,223                        1,024                        1,008                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน  - สุทธิ 4, 13 708,556                    679,100                    361,800                    335,378                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 21,689,167               21,993,420               9,822,625                 9,849,272                 

รวมสินทรัพย์ 27,825,064               25,460,414               12,530,453               11,673,472               

 พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 3



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้ 7, 16 690,839                    529,912                    211,536                    201,778                    

เจา้หนีอืนและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 4, 17 970,835                    1,174,121                 540,868                    885,052                    

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 4 203,541                    22,871                      89,345                      12,365                      

ดอกเบียคา้งจ่าย 4, 18 1,319,097                 1,194,587                 1,075,072                 997,452                    

หนีสินจากการยกเลิกแผนฟืนฟูกิจการและการประนีประนอม

   ยอมความทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4, 19, 27 370,494                    352,856                    196,642                    184,325                    

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4, 14, 20 1,050,538                 625,389                    39,250                      314,000                    

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 499,839                    468,580                    499,839                    468,580                    

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9,750                        12,702                      5,845                        6,962                        

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4, 14, 20 1,528,799                 1,433,190                 1,528,799                 1,433,190                 

เงินกูย้ืมจากกิจการอืน 3,850                        3,850                        3,850                        3,850                        

หนีสินหมุนเวียนอืน 4, 21 81,538                      65,313                      54,442                      50,041                      

รวมหนีสินหมุนเวยีน 6,729,120                 5,883,371                 4,245,488                 4,557,595                 

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เจา้หนีอืนและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 4, 17 1,430,023                 1,132,405                 1,430,023                 1,132,405                 

ดอกเบียคา้งจ่าย 4, 18 119,474                    -                           119,474                    -                           

หนีสินจากการยกเลิกแผนฟืนฟูกิจการและ

   การประนีประนอมยอมความ - สุทธิ 4, 19, 27 578,833                    648,512                    578,833                    648,512                    

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 4, 14, 20 1,337,780                 1,626,211                 1,225,200                 887,152                    

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 3,008                        6,353                        1,781                        4,041                        

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชนพ์นกังาน

   เมือเกษียณอายุ 22 238,825                    229,623                    105,447                    101,447                    

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 3,707,943                 3,643,104                 3,460,758                 2,773,557                 

รวมหนีสิน 10,437,063               9,526,475                 7,706,246                 7,331,152                 

 พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 4



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

- ทุนจดทะเบียน

(หุน้สามญั 31,611,951,028 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 158,059,755             158,059,755             158,059,755             158,059,755             

- ทุนทีออกและชาํระแลว้

(หุน้สามญั 28,928,765,432 หุน้ หุน้ละ 5 บาท) 144,643,827             144,643,827             144,643,827             144,643,827             

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) มูลค่าหุน้

- ส่วนตาํกวา่มูลค่าหุน้ (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 (22,432,308)             (22,927,408)             (24,442,687)             (24,924,574)             

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 14,050                      14,050                      14,050                      14,050                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 6,834,586                 6,339,486                 4,824,207                 4,342,320                 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,553,415               9,594,453                 -                           -                           

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 17,388,001               15,933,939               4,824,207                 4,342,320                 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 27,825,064               25,460,414               12,530,453               11,673,472               

 พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 5



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4 8,403,504                 4,713,320                 3,701,897                 1,961,240                 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ -                            376,491                    -                            274,293                    

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            64,991                      -                            

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสังซือของวตัถุดิบทียงัไม่ไดรั้บมอบ -                            60,806                      -                            46,693                      

รายไดอื้น 4 37,635                      22,112                      25,255                      7,999                        

รวมรายได้ 8,441,139                 5,172,729                 3,792,143                 2,290,225                 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 4

- ตน้ทุนของสินคา้ทีขาย 6,690,944                 4,882,914                 3,111,003                 2,044,737                 

- ตน้ทุนการผลิตทีสูญเปล่า -                            111,677                    -                            74,533                      

- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 1,855                        (103,180)                   2,015                        (58,318)                     

รวมตน้ทุนขาย 6,692,799                 4,891,411                 3,113,018                 2,060,952                 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 83,857                      75,231                      40,621                      33,218                      

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 4 333,984                    208,913                    109,622                    88,313                      

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 136,793                    -                            111,460                    -                            

ค่าใชจ้่ายอืน 24 -                            -                            2,288                        1,489                        

ตน้ทุนทางการเงิน 4 181,231                    244,153                    126,824                    178,246                    

รวมค่าใช้จ่าย 7,428,664                 5,419,708                 3,503,833                 2,362,218                 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 1,012,475                 (246,979)                   288,310                    (71,993)                     

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,012,475                 (246,979)                   288,310                    (71,993)                     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 298,356                    (84,914)                     288,310                    (71,993)                     

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 714,119                    (162,065)                   -                            -                            

1,012,475                 (246,979)                   288,310                    (71,993)                     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 298,356                    (84,914)                     288,310                    (71,993)                     

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 714,119                    (162,065)                   -                            -                            

1,012,475                 (246,979)                   288,310                    (71,993)                     

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพนืฐาน 

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท) 26 0.010                        (0.003)                       0.010                        (0.002)                       

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 6



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4 15,680,425               9,533,039                 7,482,541                 4,085,040                 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                            -                            87,273                      -                            

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสังซือของวตัถุดิบทียงัไม่ไดรั้บมอบ -                            68,375                      -                            62,934                      

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหนีสินทีหมดอายคุวาม 158,100                    -                            158,100                    -                            

รายไดอื้น 4 72,242                      38,817                      42,582                      12,875                      

รวมรายได้ 15,910,767               9,640,231                 7,770,496                 4,160,849                 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 4

- ตน้ทุนของสินคา้ทีขาย 12,902,717               9,734,762                 6,416,565                 4,192,447                 

- ตน้ทุนการผลิตทีสูญเปล่า 31,329                      155,658                    -                            118,513                    

- กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (392)                          (148,064)                   (63)                            (80,479)                     

รวมตน้ทุนขาย 12,933,654               9,742,356                 6,416,502                 4,230,481                 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 169,565                    152,033                    86,759                      67,447                      

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 4 576,847                    414,533                    195,805                    176,376                    

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 403,863                    124,459                    325,778                    103,296                    

ค่าใชจ้่ายอืน 11, 24 -                            22,213                      -                            66,798                      

ตน้ทุนทางการเงิน 4 372,776                    451,543                    263,765                    325,206                    

รวมค่าใช้จ่าย 14,456,705               10,907,137               7,288,609                 4,969,604                 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 1,454,062                 (1,266,906)                481,887                    (808,755)                   

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,454,062                 (1,266,906)                481,887                    (808,755)                   

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 495,100                    (809,366)                   481,887                    (808,755)                   

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 958,962                    (457,540)                   -                            -                            

1,454,062                 (1,266,906)                481,887                    (808,755)                   

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 495,100                    (809,366)                   481,887                    (808,755)                   

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 958,962                    (457,540)                   -                            -                            

1,454,062                 (1,266,906)                481,887                    (808,755)                   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพนืฐาน 

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท) 26 0.017                        (0.028)                       0.017                        (0.028)                       

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 7



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2564

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น เงินทีไดรั้บจาก รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนตาํกวา่ ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อหุน้ของ ทีไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จากการลดทุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ซือหุน้ทีหมดอายุ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้ - สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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             

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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             

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                           -                          -                          495,100                  -                          495,100                  958,962                  1,454,062               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2564 144,643,827           (116,361,267)           206,307                  763,977                  (22,432,308)            14,050                    6,834,586               10,553,415             17,388,001             

กาํไร (ขาดทุน) สะสมส่วนเกิน (ตาํกวา่) มูลค่าหุน้สามญั

งบการเงินรวม (พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 8



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2564

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น เงินทีไดรั้บจาก

ทีออกและ ส่วนตาํกวา่ ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จากการลดทุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ซือหุน้ทีหมดอายุ ผูถื้อหุน้ - สุทธิ

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

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

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

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

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  481,887                          -                                  481,887                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2564 144,643,827                   (116,361,267)                  206,307                          763,977                          (24,442,687)                    14,050                            4,824,207                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) มูลค่าหุน้สามญั กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 9



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 1,454,062                 (1,266,906)                481,887                    (808,755)                   

รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิ

   ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน:

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 476,533                    464,571                    221,055                    222,118                    

ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 65,053                      62,924                      28,319                      23,184                      

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทียงัไม่เกิดขึนจริง - สุทธิ 407,959                    80,434                      320,734                    63,730                      

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงของเงินลงทุนระยะสันในหลกัทรัพยเ์พือคา้ (4,177)                     (215)                          (4,177)                     (215)                          

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหนีสินทีหมดอายคุวาม (158,100)                 -                          (158,100)                 -                          

กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี (9,159)                     -                          (9,159)                     -                          

กาํไรจากการจ่ายชาํระหนีสินจากการประนีประนอมยอมความ (8,616)                     -                          (8,616)                     -                          

กลบัรายการค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (392)                          (148,064)                   (63)                            (80,479)                     

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสังซือของวตัถุดิบทียงัไม่ไดรั้บมอบ -                            (68,375)                     -                            (62,934)                     

ค่าเผอืการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (กลบัรายการ) -                            -                            (87,273)                     41,640                      

ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                            -                            2,000                        

ตดัจาํหน่ายลูกหนีอืนและเงินใหกู้ยื้มแก่บริษทัยอ่ย -                          -                            -                            484                           

ค่าเผอืการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                            1                               -                            631                           

กลบัรายการค่าเผือการดอ้ยค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                          (175)                          -                            -                            

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                          22,213                      -                            22,213                      

ขาดทุนจากการตดับญัชีสินทรัพยถ์าวร 22                             2,462                        -                            -                            

ตดับญัชีภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายทีขอคืนไม่ได้ -                            2,451                        -                            2,451                        

ประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังานเมือเกษียณอายุ 9,492                        8,908                        4,000                        3,738                        

ตน้ทุนทางการเงิน 372,776                    451,543                    263,765                    325,206                    

ดอกเบียรับ (781)                          (1,590)                       (182)                          (151)                          

เงินปันผลรับ (285)                          (1,220)                       (285)                          (1,220)                       

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพมิขึน):

ลูกหนีการคา้ (85,019)                     (2,453)                       (62,403)                     29,194                      

สินคา้คงเหลือ (2,069,352)                445,002                    (697,721)                   256,094                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (82,885)                     (46,391)                     (29,553)                     (28,583)                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (94,509)                     (26,031)                     (54,741)                     14                             

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง):

เจา้หนีการคา้ 249,246                    616,528                    98,867                      477,324                    

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 180,669                    (1,032)                       76,980                      (76,641)                     

เจา้หนีอืนและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 17,792                      (92,621)                     (113,343)                   (41,966)                     

หนีสินหมุนเวียนอืน 14,029                      (16,989)                     2,897                        (15,547)                     

จ่ายภาระหนีสินจากคดีฟ้องร้อง (2,615)                       -                            -                            -                            

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (289)                          -                            -                            -                            

รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย -                            130,398                    -                            130,398                    

จ่ายภาษีเงินได้ (5)                              (2)                              (5)                              (2)                              

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 731,449                    615,371                    272,883                    483,926                    

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 10



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ยื้มแก่บริษทัยอ่ยเพิมขึน -                            -                            -                            (1,732)                       

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร -                            1,033                        -                            1,033                        

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (142,490)                   (54,567)                     (92,446)                     (1,447)                       

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (774)                          (1,567)                       (95)                            -                            

รับดอกเบีย 781                           1,590                        182                           151                           

รับเงินปันผล 31                             1,220                        31                             1,220                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (142,452)                   (52,291)                     (92,328)                     (775)                          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายชาํระคืนหนีสินทีเกิดจากการฟืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ (57,955)                     (17,474)                     (57,220)                     (16,200)                     

จ่ายชาํระคืนหนีสินตามสัญญาเช่า (6,297)                       (5,451)                       (3,378)                       (2,779)                       

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (99,085)                     (137,528)                   (31,453)                     (23,093)                     

เงินสดใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (163,337)                   (160,453)                   (92,051)                     (42,072)                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน - สุทธิ 425,660                    402,627                    88,504                      441,079                    

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

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของ

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 941                           333                           730                           8                               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 863,969                    867,084                    419,977                    480,912                    

ข้อมูลเพมิเติมงบกระแสเงินสด

1) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิมขึนโดย

-  เจา้หนีอืน - สุทธิ (417)                          11,306                      (11,828)                     -                            

-  หนีสินตามสัญญาเช่า -                            25,013                      -                            15,174                      

-  จ่ายชาํระเงินสด 142,490                    54,567                      92,446                      1,447                        

รวม 142,073                    90,886                      80,618                      16,621                      

2) โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือทีดินและอาคารไปทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 118,331                    -                            -                            -                            

3) โอนเสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนไปทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,810                        -                            -                            -                            

4) ตดัจาํหน่ายลูกหนีการคา้ 93,377                      -                            93,245                      -                            

5) ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 30,952                      -                            -                            -                            

6) ตดัจาํหน่ายสินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,111                        -                            -                            -                            

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 11



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2564

2564 2563 2564 2563

ข้อมูลเพมิเติมงบกระแสเงินสด (ต่อ)

7) เนืองจากการตดัจาํหน่ายหนีสินทีหมดอายคุวาม

เจา้หนีการคา้ลดลง 91,699                      -                            91,699                      -                            

เจา้หนีอืนและค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายลดลง 1,533                        -                            1,533                        -                            

ดอกเบียคา้งจ่ายลดลง 64,868                      -                            64,868                      -                            

8) โอนสินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอืน (เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า) หกักลบกบั

หนีสินทีเกิดจากการฟืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ -                            23,890                      -                            23,890                      

9) โอน Standby letter of credit ทีจ่ายชาํระแทนเจา้หนีการคา้เป็น

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            655,365                    -                            655,365                    

10) โอนเงินกูยื้มจากผูถื้อหุน้เป็นเงินกูยื้มจากกิจการอืน -                            3,850                        -                            3,850                        

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 12



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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หมายเหตุ  สารบัญ  

    

1   ขอ้มูลทัว่ไป โครงสร้างการถือหุ้นและการดาํเนินงานต่อเน่ือง   

2   เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลและหลกัการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวม  

3   นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั   

4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

5   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

6   ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  

7   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  

8   สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น - สุทธิ  

9   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  

10   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  

11   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  

12   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

13   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ  

14   วงเงินสินเช่ือเพ่ือการดาํเนินงาน  

15   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  

16   เจา้หน้ีการคา้  

17   เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  

18   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  

19   หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ  

20   เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  

21   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  

22   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  

23   ทุนสาํรองตามกฎหมาย  

24   ค่าใชจ่้ายอื่น  

25   ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน  

26   กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่  

27   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นกบักิจการอื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

28   คดีความ  

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป โครงสร้างการถือหุ้นและการดําเนินงานต่อเน่ือง  

 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนดงัน้ี 

 

สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 88 อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

   

โรงงานผลิต : เลขท่ี 55 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรม เอสเอสพี ตาํบลหนองละลอก อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2549  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 

 

1.2 โครงสร้างการถือหุ้น 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

 

  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

รายช่ือผูถื้อหุ้น  30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

     

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

   เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐมอริเชียส 

  

49.99 

  

49.99 

M-POWER TT Ltd. - เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย  6.16  11.00 

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  7.00  7.00 

Group One International Corporation  

   เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 
 

 

4.84 

     

          - 

Apex Prime Capital Ltd. - เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน  4.37  4.37 

บริษทั นิวเวิลดอ์ินเตอร์เมทลั จาํกดั  1.96  1.96 

บริษทั ดีสินชยัสตีล จาํกดั  1.96  1.96 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

    ประเทศ  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

ช่ือกิจการ  ลกัษณะธุรกิจ  ท่ีจดัตั้ง  30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
         

บริษัทย่อยทางตรง         

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล         

โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

 (“เอสพีเอช”) 

 ลงทุนในบริษทัอื่น  ไทย  99.99  99.99 

บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จาํกดั  

 (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

 กิจการท่ีตั้งโดยมี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพ่ือ

การปรับโครงสร้างหน้ี 

 ไทย  99.99  99.99 

บริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  

 (“จี เจ สตีล”)   

 (ถือหุ้นโดยบริษทัร้อยละ 8.24 

และ จีเอส ซีเคียวริต้ี ร้อยละ 1.21) 

 ผลิตและจาํหน่ายเหลก็

แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 

 ไทย  9.45  9.45 

 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อยใน จี เจ สตีล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 9.45 

และบริษทัยงัคงทาํงบการเงินรวมโดยรวม จี เจ สตีล เน่ืองจากบริษทัยงัคงมีอาํนาจควบคุม จี เจ สตีล ผ่านทางตวัแทนท่ีได้รับการ

แต่งตั้งจากบริษทั 

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยว่า “กลุ่มบริษทั” 

 

1.3 การดําเนินงานต่อเน่ือง 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและของบริษทั เป็นดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

    ณ วนัท่ี 

  วนัท่ี 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

ปัจจยัเส่ียงต่อการดาํเนินงานต่อเน่ือง  2564  2563  2564  2563 

         

(1) กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

  

298 

  

(85) 

    

(2) กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

  

495 

  

(809) 

    

(3) ขาดทุนสะสม      (22,432)  (22,927) 

(4) หน้ีสินหมุนเวียนรวมมากกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวม      593  2,416 

(5) ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่      6,835  6,339 



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 

    ณ วนัท่ี 

  วนัท่ี 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

ปัจจยัเส่ียงต่อการดาํเนินงานต่อเน่ือง  2564  2563  2564  2563 
         

(1) กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  288  (72)     

(2) กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  482  (809)     

(3) ขาดทุนสะสม      (24,443)  (24,925) 

(4) หน้ีสินหมุนเวียนรวมมากกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวม      1,538  2,733 

(5) ส่วนของผูถื้อหุ้น - สุทธิ      4,824  4,342 

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมจาํนวน 593 ลา้นบาท และมีขาดทุน

สะสมจาํนวน 22,432 ลา้นบาท ดงันั้นความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัขึ้นอยู่กบัความสําเร็จในการปฏิบติั

ตามแผนการปรับโครงสร้างและหาแหล่งเงินทุน และความสามารถของผูบ้ริหารในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต 

ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นเหตุช้ีให้เห็นความไม่แน่นอนเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  

 

บริษทัไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ีเพ่ือปรับปรุงสถานะทางการเงิน   

 

ก) การปรับโครงสร้างหนี้ 

 

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมไดมี้มติอนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยจดัสรรและเสนอขาย

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือชาํระจาํนวนหน้ีท่ีจะแปลงเป็นทุนจาํนวน 4,195 ลา้นบาท นอกจากน้ีเจา้หน้ียงัตกลงยกเวน้ดอกเบ้ีย

ให้จาํนวน 5,169 ลา้นบาท จากท่ีกล่าวน้ีประกอบกบัการลดภาระหน้ีสินของบริษทัย่อยและการทาํสัญญาประนีประนอมยอมความ

อื่น ๆ ทาํให้บริษทัสามารถลดหน้ีสินรวมจาก 17,518 ลา้นบาท ในปี 2561 เหลือเพียง 7,497 ลา้นบาท ในปี 2562 จากท่ีกล่าวทั้งหมด

ขา้งตน้ส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทักลบัมาเป็นบวกและยงัคงเป็นบวกท่ี 6,339 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

นอกจากการแปลงหน้ีเป็นทุนแลว้ บริษทัยงัมีการปรับโครงสร้างหน้ีสินหมุนเวียนอื่น ๆ ดงัน้ี  

• เขา้ทาํสัญญากบัเจา้หน้ีรายใหญ่โดยการเปลี่ยนตารางการผ่อนชาํระหน้ีจาํนวน 37.49 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นหน้ีสินระยะยาว

โดยจ่ายชาํระงวดเดียวในปีท่ี 9  

• เขา้ทาํสัญญากบัเจา้หน้ีรายหน่ึงโดยการเปล่ียนตารางการผ่อนชาํระหน้ีจาํนวน 146 ลา้นบาท เป็นหน้ีสินระยะยาวโดยสามารถ

ชาํระหน้ีเม่ือใดก็ไดภ้ายในระยะเวลา 9 ปี 

• หน้ีสินเก่าของการไฟฟ้าจาํนวน 209.59 ลา้นบาท ไดมี้การหักกลบลบหน้ีกบัเงินหลกัประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 23.89 ลา้น

บาท และยอดหน้ีคงเหลือจาํนวน 185.70 ลา้นบาท ไดป้รับโครงสร้างโดยผ่อนชาํระจาํนวน 36 งวด เร่ิมผ่อนชาํระงวดแรก

วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563  

 

ผลขา้งตน้น้ีทาํให้โครงสร้างทุนและงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทัเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั และฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่า

การจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลตามขอ้สมมติฐานว่ากลุ่มบริษทัจะดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม  
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ข) การจัดหาแหล่งเงินทุน  

 

ในเดือนเมษายน 2562 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือสาํหรับการดาํเนินงานจากบริษทัต่างประเทศรายหน่ึง  

 

บริษทัยงัคงนโยบายขายโดยรับเงินล่วงหน้าให้มากที่สุดและเร่งรัดการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเพื่อทาํให้มัน่ใจว่ากระแสเงินสดมีการ

หมุนเวียนอย่างเพียงพอ  

 

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

ผลจากการระบาดของโควิด-19 บริษทัไดร้ับจดหมายผิดนดัชาํระจาก Link Capital I ลงวนัที่ 5 มิถุนายน 2563 แจง้ให้บริษทัแกไ้ข

เหตุแห่งการผิดนดัชาํระต่อวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ตามสัญญาสินเช่ือลงวนัที่ 2 เมษายน 2562 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม นอกเหนือไปจาก

จดหมายผิดนดัชาํระ บริษทัยงัผิดนดัชาํระ Standby Letter of Credit อีก 2 ฉบบั ยอดหน้ีที่ผิดนดัชาํระ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 

และวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งส้ิน 64.35 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 58.97 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตามลาํดบั บริษทัอยู่ระหว่างเจรจา

กบั Link Capital I เพื่อปรับโครงสร้างวงเงินสินเช่ือที่ผิดนดัชาํระและบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญา Standstill Agreement กบัผูใ้ห้กู ้เพื่อ

ขยายระยะเวลาในการเจรจาต่อรอง และผูบ้ริหารเช่ือมัน่ว่ามูลค่าหน้ีจะไดรั้บการปรับโครงสร้างตามประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคต 

 

ค) การผลิตและการขาย 

 

บริษทัผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นอย่างเขม้งวดตามความตอ้งการของตลาด  เน่ืองจากหลาย ๆ ปัจจยัท่ีกล่าวดา้นล่างทาํให้การ

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นในประเทศไทยไดร้ับผลกระทบทางลบ นําไปสู่ผลการดาํเนินงานขาดทุนในหลายไตรมาส             

ท่ีผ่านมา 

• การชะลอตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเหล็ก ส่งผลให้

ความตอ้งการลดลง  

• มาตรการปกป้องเหล็กเจือที่หมดอายุในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 และการแข็งขึ้นของค่าเงินบาททาํให้การนาํเขา้ง่ายขึ้นและ      

ถูกกว่าซ่ึงนาํไปสู่การนาํเขา้ท่ีเพิ่มขึ้น 

• ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งทาํให้ความตอ้งการในตลาดลดลงในปี 2563 และเห็นแนวโนม้ที่ดีขึ้นในปี 

2564   

• ปัจจยัขา้งตน้น้ีส่งผลให้ราคาขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นลดลงอย่างมีนัยสาํคญั และส่งผลในทางลบอยา่งมากต่อกาํไรจาก

การดาํเนินงาน  
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ในขณะที่มีอุปสรรคหลาย ๆ อยา่งในระยะสั้นในไตรมาสก่อน แต่ปีปัจจุบนัมีแนวโน้มแข็งแกร่งโดยเฉพาะการบริโภคเหล็กแผ่น

รีดร้อนและราคาทัว่โลก กลุ่มบริษทัสามารถใชป้ระโยชน์จากสถานการณ์ไดอ้ย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงฐานะการเงิน บริษทัยงัคงมี

มุมมองเป็นบวกในระยะยาวเน่ืองจาก  

• ความคิดริเร่ิมอย่างต่อเน่ืองหลายอย่างโดยรัฐบาลเพ่ือสนบัสนุนอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ 

• ขอ้เสนอเพ่ิมการใชจ่้าย การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานโดยรัฐบาล 

• ประเทศไทยกลายเป็นตวัเลือกท่ีแข็งแกร่งสาํหรับบริษทัท่ีตอ้งการกระจายความเส่ียงออกจากประเทศจีน 

• การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของตน้ทุนการดาํเนินงานและการพฒันาผลิตภณัฑ์เกรดใหม่ ๆ  

 

ฝ่ายบริหารเชื่อมัน่ว่าการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลตามขอ้สมมติฐานว่ากลุ่มบริษทัจะดาํเนินงานอย่างต่อเนื่องนั้น

เหมาะสม  

 

ง) การสนับสนุนจากภาครัฐ 

 

กลุ่มบริษทัไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรายอื่น ๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นคาํร้องต่อภาครัฐ 

โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอย่างร้ายแรง ที่มีสาเหตุจากการทุ่มตลาดโดยสินคา้

เหลก็แผ่นรีดร้อนท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกด้วย ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั 

กระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศบงัคบัใช้มาตรการเยียวยาทางการคา้ที่เป็นมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-dumping 

Measures) เพ่ือช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัสินคา้นาํเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต่้อไปดงัน้ี 

 

มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ระยะเวลา 5 ปี) 

   

  
สินคา้นาํเขา้ 

ประเทศ

แหล่งกาํเนิด 
อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด 

ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้

1 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ)  

ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

14 ประเทศ ร้อยละ 0 ตั้งแต่วนัท่ี 9 มิ.ย. 2564 ถึงวนัท่ี 8 ธ.ค. 

2564 ** และหลงัจากนั้นจะเป็นหลายอตัรา

ตั้งแต่ร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 128.11 ของราคา 

ซี.ไอ.เอฟ. 

9 มิ.ย. 2564 ถึง  

8 มิ.ย. 2569 * 

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 
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* กลุ่มอุตสาหกรรมภายในไดยื้่นคาํร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อพิจารณาบงัคบัใช้

มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-dumping measures) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศ เม่ือวนัท่ี                    

5 พฤษภาคม 2563 (เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563) “เปิดการทบทวนความจาํเป็นในการใชม้าตรการ

ตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น ที่มีแหล่งกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่ น สาธารณรัฐ

แอฟริกาใต ้สหพนัธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไตห้วนั สาธารณรัฐเวเนซูเอลา 

สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวกั 

และประเทศโรมาเนีย ต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณาทบทวนความจาํเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการ

ตอบโตก้ารทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวนดงักล่าว และในระหว่างการพิจารณา

การทบทวนให้เรียกเก็บหลกัประกนัการชาํระอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้ดงักล่าวต่อไปในอตัราเดิมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการเดิมเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 และล่าสุดกระบวนการพิจารณาทบทวนความจาํเป็น

ในการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรตอบโตก้ารทุ่มตลาด ไดเ้สร็จส้ินลงแลว้ โดยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและอุดหนุน

ไดอ้อกประกาศผลการพิจารณาทบทวนขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด ลงวนัที่ 1 มิถุนายน 2564 และนาํ

เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัที่ 8 มิถุนายน 2564 กาํหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดจากการนาํเขา้สินคา้

เหล็กแผ่นรีดร้อนที่นาํเขา้จากทั้ง 14 ประเทศในอตัราเดิมต่อไปอีก 5 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 9 มิถุนายน 2564 ถึงวนัที่          

8 มิถุนายน 2569  

 

** และเพื่อให้อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

สถานการณ์การคา้เหล็กของโลกและสถานการณ์ภายในประเทศที่มีความผนัผวน รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทัว่โลกและของประเทศโดยรวม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรม

ภายใน ผูบ้ริโภค และประโยชน์สาธารณะ จึงให้เรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดจากการนาํเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็น

มว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งกาํเนิดจาก 14 ประเทศ ในอตัราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยมีผลบงัคบั

ใชต้ั้งแต่วนัที่ 9 มิถุนายน 2564 ถึงวนัที่ 8 ธันวาคม 2564 หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการกาํหนดเป็นอย่างอื ่น โดยเมื่อพน้

ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ก็ให้เรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดในอตัราปกติ   

 

 มาตรการตอบโต้การหลบเล่ียงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 

 

เพื่อให้การใชบ้งัคบัมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อนัจะเป็นประโยชน์แก่การคุม้ครอง

อุตสาหกรรมภายในประเทศ ทางภาครัฐจึงทาํการตราพระราชบญัญตัิ “การตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคา้จาก

ต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562” ขึ้นซ่ึงทาํการแกไ้ขเพ่ิมเติม “พระราชบญัญติัการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคา้

จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542” โดยไดมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงในพระราชบญัญติัฉบบัน้ี

ไดมี้การเพิ่มมาตรการตอบโตก้ารหลบเลี่ยงมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนเขา้มา โดยเม่ือวนัที่ 19 มีนาคม 2564 

ประกาศกระทรวงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารหลบเล่ียงมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุน

ไดมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทาํให้กฎหมายมาตรการตอบโตก้ารหลบเลี่ยงฯ สามารถบงัคบัใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่ 20 มีนาคม 

2564 เป็นตน้มา  
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การรับรองสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย Made in Thailand : MiT 

 

นอกจากการสนบัสนุนให้เกิดการคา้ที่เป็นธรรมโดยการบงัคบัใช้มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดแลว้ ทางภาครัฐยงัส่งเสริมให้มี    

การใชสิ้นคา้ภายในประเทศดว้ย โดยกรมบญัชีกลางไดมี้การประกาศกฎกระทรวง กาํหนดพสัดุและวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุที่รัฐ

ตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจกานุเบกษาเม่ือ 22 ธันวาคม 2563 ไดก้าํหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศที่ไดข้ึ้นบญัชีรายการพสัดุและบญัชีรายช่ือไวก้บัสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ไดร้ับการรับรองสินคา้ที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand : MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)      

โดยในการจดัซ้ือพสัดุของหน่วยงานรัฐตอ้งซ้ือพสัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเป็นหลกั และกรณีในการจดัจา้งงานก่อสร้าง

ให้ใชพ้สัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพสัดุที่จะใชใ้นงานก่อสร้าง โดยให้หน่วยงานของรัฐใช้

เหล็กหรือเหล็กกลา้ท่ีเป็นพสัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซ่ึงตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละเกา้สิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็ก

หรือเหล็กกลา้ที่ใชใ้นงานก่อสร้างทั้งหมดในงานจดัจา้งงานก่อสร้างนั้น ๆ ซ่ึงสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนของกลุ่มบริษทัไดร้ับการ

รับรองสินคา้ที่ผลิตในประเทศไทย MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแลว้ ซ่ึงกฎกระทรวงฉบบัใหม่ท่ีประกาศใชน้ี้จะมี

ส่วนช่วยส่งเสริมสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศให้มีการจดัซ้ือจากหน่วยงานรัฐเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกบัสินคา้เหล็กท่ีจะไดอ้านิสงส์

จากมาตรการท่ีออกมาน้ีเป็นอย่างมาก 
 

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 

 

เม่ือตน้ปี 2563 การระบาดของไวรัสโคโรนา (“โควิด-19”) เป็นการระบาดขนาดใหญ่ท่ีเป็นท่ีทราบกนัว่าได้ระบาดไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว   

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการจํากัดการเดินทาง การปิดเมืองและการออกมาตรการป้องกันล่วงหน้าในหลายประเทศ              

ภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดโควิด-19 ทาํให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างมากในประเทศไทยและตลาดการคา้ท่ีกลุ่มบริษทั       

ไดด้าํเนินธุรกิจ 
 

อย่างไรก็ดี จากงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีผลการดาํเนินงานดีขึ้น

จากการท่ีราคาเหล็กท่ีปรับตวัสูงขึ้นทัว่โลกและจากการปรับปรุงส่วนผสมวตัถุดิบ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะคอยติดตามผลกระทบของโควิด-19          

ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัจะยงัคงจัดให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมและ          

ทนัการณ์เพ่ือลดผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อการดาํเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทั 
 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาลและหลักการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลรวม 

 

ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี             

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีวตัถุประสงคท่ี์จดัทาํขึ้นเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ี

เป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ  เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว  

ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

เพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินระหว่างกาล กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษขึ้นจากงบการเงิน

ระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้าํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศเท่านั้น 
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ข) หลักการจัดทํางบการเงินรวม 

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปร

จากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทน

ของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 

รายการบญัชีระหว่างกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ 

 

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

 

ค) การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ

กาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่าง

จากท่ีประมาณไว ้

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนยัสําคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่ม

บริษทัและแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 

3.1  นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ/หรือปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั  

 

3.2        มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่า มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลสาํหรับ

งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
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4. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมี

อาํนาจควบคุมหรือควบคมุร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงิน

และการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบับุคคล

หรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 

 

ช่ือกิจการ 

 ประเทศท่ีจัดต้ัง/

สัญชาติ 

  

ประเภทของธุรกิจ 

  

ลักษณะความสัมพันธ์ 
       

เอสพีเอช  ไทย  ลงทุนในบริษทัอื่น  เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั      

กบับริษทั บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 

จี เจ สตีล  ไทย  ผลิตและจาํหน่ายเหลก็แผน่    

รีดร้อนชนิดมว้น 

 เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั     

กบับริษทั บริษทัและบริษทัยอ่ยถือหุ้น

รวมกนัร้อยละ 9.45 

จีเอส ซีเคียวริต้ี 

 

 ไทย  กิจการตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพ่ือการปรับโครงสร้าง 

 เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั     

กบับริษทั บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99  

บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จาํกดั 

(“โอเอซี”) 

 ไทย  ให้บริการท่ีปรึกษาและลงทนุ  เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม และมีกรรมการ

ร่วมกนักบับริษทั  

(ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งพิพากษา   

ให้บริษทัลม้ละลายเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 

2563) 

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) 

   Limited (“ACO I”) 

 สาธารณรัฐ 

มอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพ่ือการลงทุน 

 เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

ของ Ares SSG Capital Partners III, L.P.      

Link Capital I (Mauritius) Limited 

(“Link Capital I”) 

 สาธารณรัฐ 

มอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพ่ือการลงทุน 

 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็น       

บริษทัยอ่ยของ Ares SSG Capital  

Partners III, L.P.  

Ares SSG Capital Management 

(Mauritius) Limited  

 

 สาธารณรัฐ 

มอริเชียส 

 การลงทุน ผูจ้ดัการดา้น

แผนงาน และท่ีปรึกษาการ

ลงทุน 

 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็น        

บริษทัยอ่ยของ Ares SSG Capital 

Holdings Limited 

Synergy Strategic Solutions  

    Management DMCC (“Synergy”) 

 สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์ 

 ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
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ช่ือกิจการ 

 ประเทศท่ีจัดต้ัง/

สัญชาติ 

  

ประเภทของธุรกิจ 

  

ลักษณะความสัมพันธ์ 
       

บริษทั เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน)  ไทย  ผลิตและจาํหน่ายเหลก็  มีผูถื้อหุ้นร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จาํกดั  ไทย  โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง 

   เซ็นเตอร์ จาํกดั  

 ไทย  รับเหมาก่อสร้างโรงงาน  เป็นบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั พนิชสวสัด์ิ จาํกดั  ไทย  จาํหน่ายเหลก็  บุลคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัและ  

จี เจ สตีล 

บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 

   (กาญจนบุรี) จาํกดั 

 ไทย  โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม  มีผูถื้อหุ้นร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์  

   (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ไทย  กิจกรรมให้คาํปรึกษาดา้นการ

บริหารจดัการอื่น ๆ 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้นของบริษทั 

บริษทั วอลลส์ตรีท ทลัเลทท ์พรีบอนน์  

   จาํกดั 

 ไทย  นายหนา้เก่ียวกบัเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัตั้งแต่   

ไตรมาส 2 ปี 2563 

บริษทั หลกัทรัพย ์วอลลส์ตรีท  

   ทลัเลทท ์พรีบอนน์ จาํกดั 

 ไทย  นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัตั้งแต่   

ไตรมาส 2 ปี 2563 

บริษทั อนัดาดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั  ไทย  ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์

ท่ีพกัอาศยั 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัตั้งแต่   

ไตรมาส 2 ปี 2563 

บริษทั ดีไซเนอร์ส คอนเซ็ปท ์จาํกดั  ไทย  บริการตกแต่งภายใน  มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 

บริษทั เอสเค แคปปิตอล  

   แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 ไทย  ให้บริการดา้นการให้คาํปรึกษา

ทางธุรกิจ และการบริหาร 

จดัการ 

 มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 

บริษทั เอส เอน็ พี แมนเนจเมนท ์จาํกดั  ไทย  รับเหมาก่อสร้าง  มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 

บริษทั เทราโอะซนั จาํกดั  ไทย  การขายส่งเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์อื่น ๆ 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

นายวีระชยั สุธีรชยั  ไทย  -  กรรมการของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ผูบ้ริหารสาํคญั  ไทย  -  บุคคลท่ีมีอาํนาจ และความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 

รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั  

(ไม่ว่าจะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 

   

ขายสินคา้สาํเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 

ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

ตน้ทุนทางการเงิน  อตัราตามท่ีตกลงในสัญญา 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

บริษัทย่อย         

ซ้ือวตัถุดิบ             -             -             -  37 

ตน้ทุนทางการเงิน             -             -             -  1 

         

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน         

ขายสินคา้สาํเร็จรูป             -  1             -  1 

ซ้ือวตัถุดิบ             -  88             -  88 

กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี  9             -  9             - 

กาํไรจากการจ่ายชาํระหน้ีสินจากการ         

ประนีประนอมยอมความ  9             -  9             - 

ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ             -  29             -  29 

ตน้ทุนทางการเงิน  165  210  115  151 

         

ผู้บริหารสําคัญ         

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั         

ผลประโยชนร์ะยะสั้น  90  16  32  7 

ผลประโยชนร์ะยะยาว  0.1  0.3             -  0.1 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

บริษัทย่อย         

ซ้ือวตัถุดิบ             -             -  1  37 

ตน้ทุนทางการเงิน             -             -             -  2 

         

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน         

ขายสินคา้สาํเร็จรูป  49  73  49  71 

ซ้ือวตัถุดิบ             -  132             -  132 

กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี  9             -  9             - 

กาํไรจากการจ่ายชาํระหน้ีสินจากการ         

ประนีประนอมยอมความ  9             -  9             - 

ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ             -  67             -  64 

ตน้ทุนทางการเงิน  338  391  239  277 

         

ผู้บริหารสําคัญ         

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั         

ผลประโยชนร์ะยะสั้น  138  27  56  12 

ผลประโยชนร์ะยะยาว  0.3  0.5  0.1  0.2 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี  

 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หมายเหตุ 

30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน         

บริษัทย่อย         

จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -             4             4 

         

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์         

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน         

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีลโพรเซสซ่ิง           

เซ็นเตอร์ จาํกดั 

  

8 

  

8 

  

8 

  

8 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า  (8)  (8)  (8)  (8) 

สุทธิ             -             -             -             - 

         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน    13        

เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจาก  

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

        

บริษัทย่อย         

เงินให้กู้ยืม          

เอสพีเอช             -             -  7  7 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า             -             -  (7)  (7) 

สุทธิ             -             -             -             - 

         

ดอกเบีย้ค้างรับ          

เอสพีเอช             -             -  1  1 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า             -             -  (1)  (1) 

สุทธิ             -             -             -             - 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564                 -  7 

เพ่ิมขึ้น                 -                  - 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564                 -  7 

 

   ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หมายเหตุ 

30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

เจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 17        

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน         

บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จาํกดั             -  3             -  3 

ACO I  1,371   1,295   1,371   1,295  

Synergy  46   44   46   44  

รวม  1,417  1,342  1,417  1,342 

         

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า         

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน         

บริษทั เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน)  1  1  1  1 

         

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 18        

บริษัทย่อย         

จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -  2  2 
         

บุคคลและกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน         

นายวีระชยั สุธีรชยั             -  9             -  9 

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  3  2  3  2 

Link Capital I  755  487  641  409 

ACO I  284  252  284  252 

รวม  1,042  750  930  674 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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   ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หมายเหตุ 

30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

หนีสิ้นจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและ 

     การประนีประนอมยอมความ 

 

19 

       

บุคคลและกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน         

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         

นายวีระชยั สุธีรชยั             -  16             -  16 
         

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปี         

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  146  146  146  146 

รวม  146  162  146  162 

         

เจ้าหนีเ้คร่ืองจักรและงานก่อสร้าง 21        

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน         

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีลโพรเซสซ่ิง         

     เซ็นเตอร์ จาํกดั  1  1  1  1 

         

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 20        

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน         

Link Capital I  1,529  1,433  1,529  1,433 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,433  1,433 

การปรับอตัราแลกเปล่ียน 96  96 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 1,529  1,529 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

หมายเหตุ 

30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

เงินกู้ยืมระยะยาว 20        

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน         

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         

Link Capital I   1,011  311             -             - 

ACO I  39  314  39  314 

  1,050  625  39  314 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปี         

Link Capital I   1,064  1,626  951  887 

ACO I  274             -  274             - 

  1,338  1,626  1,225  887 

รวม  2,388  2,251  1,264  1,201 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,251  1,201 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชี 6  3 

การปรับอตัราแลกเปล่ียน 131  60 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 2,388  1,264 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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สัญญาสําคัญท่ีทํากับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

บริษัท 

 

สัญญาจ้างท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 

 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือให้คาํแนะนาํ

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต EBITDA และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการ เดือนละ 41,667 เหรียญสหรัฐ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 

2563 บริษทัไดท้าํหนงัสือแจง้การยกเลิกสัญญาแก่ผูใ้ห้กูแ้ละบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจดงักล่าวแลว้ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 

อยา่งไรก็ดี จนถึงปัจจุบนั สัญญายกเลิกดงักล่าวยงัไม่มีการลงนาม เน่ืองจากบริษทัยงัมียอดค่าบริการคา้งชาํระตามสัญญาดงักล่าว บริษทัอยู่

ระหว่างการเจรจาเพ่ือตกลงระยะเวลาจ่ายชาํระกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศดงักล่าวเพ่ือให้สามารถลงนามยกเลิกสัญญาได ้  

 

สัญญาปรับโครงสร้างหนี้  

 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้เข้าทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี 2 สัญญากับ Asia Credit Opportunities I (Mauritius)  Limited 

(บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศ) เพ่ือจ่ายชาํระคืนหน้ีสินเดิมบวกดอกเบ้ียคา้งจ่ายซ่ึงคาํนวณถึง ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 จาํนวนเงินรวม 

613.1 ลา้นบาท ภายใตส้ัญญาดงักล่าว หน้ีสินดงักล่าวมีดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี แต่จ่ายชาํระคืนเป็นรายไตรมาสตามท่ีได้ระบุไวใ้นสัญญา      

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 และส้ินสุดวนัท่ี 1 ธันวาคม 2568 โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา           

ทั้งน้ี บริษทัไดต้ดัรายการหน้ีสินท่ีไดรั้บยกหน้ีจาํนวน 9 ลา้นบาท และบนัทึกเป็นกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี ซ่ึงแสดงรายการไวเ้ป็นส่วน

หน่ึงของรายไดอ้ื่นในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2564 

 

บริษทัได้จ่ายชาํระหน้ีสินงวดแรกจาํนวนเงิน 10.2 ลา้นบาทให้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 และบริษทัยงั

ไม่ไดรั้บจดหมายแจง้การผิดนดัชาํระจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว ดงันั้น บริษทัจึงแสดงรายการหน้ีสินดงักล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน

รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ตามตารางการจ่ายชาํระท่ีระบุไวใ้นสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี 

 

จี เจ สตีล  

 

สัญญาวงเงินสินเช่ือ 

 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฏาคม 2564 จี เจ สตีล ได้ทําสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาสินเช่ือคร้ังท่ี 7 กับ Link Capital I (Mauritius) Limited เพ่ือลด             

วงเงินสินเช่ือวงเงินกูท่ี้สอง (เงินกูแ้ละ Standby letter of credit) จากจาํนวน 45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564  

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 864  437  420  331 

 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

สกุลเงินบาท 860  435  420  331 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 4  2           -           - 

รวม 864  437  420  331 

 

6. ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ  

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอื่น ๆ 480  488  429  460 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (363)  (456)  (363)  (456) 

สุทธิ 117  32  66  4 

        

กลบัรายการค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต        

   ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างงวด/ปี  93  499  93  147 

        

ตดัจาํหน่ายหน้ีสูญในระหว่างงวด/ปี 93  499  93  147 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

อยูใ่นกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี 35  2           -           - 

คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี        

-  ไม่เกิน 3 เดือน 82  30  66  4 

-  มากกว่า 12 เดือน  363  456  363  456 

รวม 480  488  429  460 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (363)  (456)  (363)  (456) 

สุทธิ 117  32  66  4 

 

ระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกค้า 

 

โดยปกติการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ของบริษทัเป็นการรับเงินล่วงหน้า เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ และมีระยะเวลาการให้สินเช่ือ         

ไม่เกิน 3 วนัทาํการ และ จี เจ สตีล เป็นการรับเงินล่วงหน้าและ/หรือให้สินเช่ือไม่เกิน 7 วนัทาํการสําหรับการขายในประเทศ และการขาย

ต่างประเทศเป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น  

 

ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขซ่ึงมีหน้ีคงคา้ง กลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีการขาย

สินคา้ให้แก่ลูกคา้ท่ีกลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นแลว้  แต่ยงัมีการดาํเนินการทางธุรกิจในการเรียกชาํระหน้ี 

 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

สกุลเงินบาท 480  395  429  367 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา          -  93           -  93 

รวม 480  488  429  460 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

สินคา้สาํเร็จรูป 1,447  857  752  496 

วตัถุดิบ 1,910  808  717  363 

วสัดุส้ินเปลือง 269  151  134  66 

อุปกรณ์ซ่อมบาํรุง 840  839  439  424 

สินคา้ระหว่างทาง 319  92  6  2 

รวม 4,785  2,747  2,048  1,351 

หกั ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (28)  (60)  (24)  (25) 

หกั ค่าเผ่ือวตัถุดิบสูญหาย (92)  (92)  (92)  (92) 

สุทธิ 4,665  2,595  1,932  1,234 

        

กลบัรายการค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ        

   ในระหว่างงวด/ปี  32  173  1  89 

        

ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือในระหว่างงวด/ปี 31           -           -           - 

        

มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ีจาํนาํ        

   เพ่ือคํ้าประกนัเจา้หน้ีการคา้ (หมายเหตุ 16)          -  61           -           - 

 

วัตถุดิบท่ีสูญหาย 

 

ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษทัมีวตัถุดิบ (เศษเหล็ก) สูญหายท่ีอาจเกิดจากถูกยกัยอก ฉ้อโกงหรือลกัทรัพย ์ มีค่าเสียหายเบ้ืองตน้ประมาณ           

88 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งค่าเผ่ือความเสียหายไวท้ั้งจาํนวนแลว้ ซ่ึงต่อมาในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 บริษทัไดท้าํการตรวจนบัสินคา้และวตัถุดิบ

ประจาํปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 แลว้พบว่าจาํนวนวตัถุดิบ (เศษเหล็ก) ของบริษทัท่ีขาดหายไปมีมูลค่าทั้งส้ิน 92 ลา้นบาท บริษทัจึงไดต้ั้ง

ค่าเผ่ือความเสียหายเพ่ิมขึ้นอีก 4 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2560 ปัจจุบนัเร่ืองดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาสืบสวนจากเจา้หน้าท่ีตาํรวจ 

เพ่ือหาความผิดและความเสียหายท่ีชดัเจน การแจง้ขอ้หากบัผูก้ระทาํความผิด และจะไดส้รุปสํานวนการสอบสวนและส่งเร่ืองฟ้องร้องทาง

กฏหมายต่อไป อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือมัน่ว่าบริษทัจะไม่มีค่าความเสียหายอื่นใดอีก 
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เม่ือวนัท่ี 1 และ 6 พฤศจิกายน 2560 บริษทัตอ้งจ่ายเงินจาํนวน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 68 ลา้นบาท) แก่บริษทัคู่คา้ผูใ้ห้การสนบัสนุน

ทางการเงิน อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัไม่ไดรั้บโอนวตัถุดิบ (เศษเหล็ก) ตามปกติจากพ้ืนท่ีควบคุมการจดัเก็บ ซ่ึง ณ วนัท่ีเกิดรายการ บริษทัได้

บนัทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ  

 

เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2564 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาชาํระหน้ีกบัผูส้นบัสนุนทางการเงิน โดยเงินจ่ายล่วงหนา้ดงักล่าว ซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวนเงิน 68 ลา้นบาท จะตกลงชาํระโดยผา่นกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุ 19   

 

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ - กิจการอื่น ๆ 320  289  183  169 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (11)  (11)           -           - 

 309  278  183  169 
        

ลูกหน้ีอื่น 11  14  11  14 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (5)  (5)  (5)  (5) 

 6  9  6  9 
        

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 9  9  9  9 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 26  50  24  41 

อื่น ๆ 127  48  50  14 

        

สุทธิ 477  394  272  242 

 

เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2562 จี เจ สตีลไดย่ื้นคาํฟ้องต่อตวัแทนบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศไทยต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้เน่ืองจากจาํเลยได้ทาํ

เอกสารปลอมแปลงบญัชีธนาคารเพ่ือการจ่ายชาํระหน้ีในสัญญาซ้ือขายสินคา้อีเลคโทรดของผูผ้ลิตแห่งหน่ึงในต่างประเทศเป็นจาํนวน         

2.3 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันท่ีจําเลยได้ละเมิดกระทําความผิด ศาลได้นัดไกล่เกล่ียแล้วเม่ือวนัท่ี                         

13 พฤศจิกายน 2562 แต่คู่ความไม่สามารถตกลงกนัได ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 และวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ศาลไดไ้ต่สวนมูลฟ้อง

โจทก ์แต่ยงัไม่แลว้เสร็จ ศาลจึงไดมี้คาํสั่งนดัไต่สวนมูลฟ้องเพ่ิมเติมในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 และวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 อยา่งไรก็ตาม 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ยงัแพร่ระบาดอยู่ เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 จี เจ สตีล จึงไดย่ื้นคาํร้อง

ขอเล่ือนนดัไต่สวนมูลฟ้อง และศาลไดมี้คาํสั่งให้เล่ือนนดัไต่สวนมูลฟ้องไปเป็นวนัท่ี 20 กนัยายน 2564  
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 

 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 

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

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

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  (2,645)  (2,732)  1,131  1,044 

จีเอส ซีเคียวริต้ี 67  67  99.99  99.99  22  22        -        -  22  22 

รวม         4,139  4,139  (2,986)  (3,073)  1,153  1,066 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัไดบ้นัทึกกลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน จี เจ สตีล เป็นจาํนวน

เงินรวม 87 ลา้นบาท 

 

หุ้นของ จี เจ สตีล ท่ีนําไปคํา้ประกัน 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดน้าํหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล ไปคํ้าประกนักบัเจา้หน้ีรายต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุ้น (ลา้นหุ้น) 

 30 มิถุนายน 

2564 

 
31 ธนัวาคม 

2563 

หุ้นของ จี เจ สตีล    

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ 897  983 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,100  1,100 

รวม 1,997  2,083 
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10. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับ         

ท่ีดินและอาคาร 92  210           -           - 

โครงการขยายกาํลงัการผลิตเหลก็รีดร้อน 1,308  1,308  1,308  1,308 

โครงการแผน่เหลก็รีดร้อนปรับสภาพผิว 692  692  692  692 

รวม 2,092  2,210  2,000  2,000 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า  (2,000)  (2,000)  (2,000)  (2,000) 

สุทธิ 92  210           -           - 

 

จี เจ สตีล  

 

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 จี เจ สตีล และผูข้ายท่ีดินได้นาํโฉนดท่ีดิน 5 โฉนด ซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร

จาํนวน 210 ลา้นบาท จดจาํนองเพ่ือเป็นหลกัประกนัการผ่อนชาํระภาษีอากรของบริษทั และ จี เจ สตีล ต่อกรมสรรพากรในวงเงินรวม 330      

ลา้นบาท (เฉพาะของ จี เจ สตีล 206 ลา้นบาท)  

 

ในเดือนเมษายน 2563 จี เจ สตีล ได้จ่ายชาํระหน้ีสินภาษีผ่อนชาํระท่ีคงเหลือดงักล่าวครบถว้นแลว้และได้ทาํการปลอดจาํนองโฉนดท่ีดิน        

1 ฉบบัในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 กรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวไดโ้อนให้ จี เจ สตีล แลว้ ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงโอน

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดินและอาคารจาํนวน 118 ลา้นบาท เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 

 

ในเดือนเมษายน 2564 บริษทัไดจ่้ายชาํระหน้ีสินภาษีผ่อนชาํระดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ และไดท้าํการปลดจาํนองโฉนดท่ีดิน 4 ฉบบั ในเดือน

กรกฎาคม 2564 แลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการดาํเนินการโอนจดทะเบียนเป็นช่ือ จี เจ สตีล 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

37 

11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 21,098  8,447 

เพ่ิมขึ้น 142  81 

รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร (หมายเหตุ 10) 118  - 

รับโอนจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 2  - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (476)  (221) 

ยอดยกไปตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 20,884  8,307 

    

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 20,872  8,300 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 12  7 

รวม 20,884  8,307 

 

รายละเอียดของงานระหว่างก่อสร้าง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

โครงการขยายกาํลงัการผลิตเหลก็รีดร้อน 513  513  513  513 

โครงการแผน่เหลก็รีดร้อนปรับสภาพผิว 4,430  4,514  4,430  4,514 

โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038  5,038           -           - 

โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525           -           - 

อื่น ๆ 384  332  85  37 

รวม 11,890  11,922  5,028  5,064 

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

สุทธิ 5,302  5,334  1,562  1,598 
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งานระหว่างก่อสร้างบางส่วนราคาทุนจาํนวน 1,385 ลา้นบาท เป็นโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน (บีโอไอ) ตามบัตรส่งเสริมเลขท่ี 1579(2)/2548 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2548 โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจักร                     

ตามท่ีคณะกรรมการฯ (บีโอไอ) อนุมติั และจะตอ้งดาํเนินการให้โครงการแลว้เสร็จ พร้อมเปิดดาํเนินการใน 36 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกบตัร

ส่งเสริม ฯ อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดข้อขยายเวลาในการเปิดดาํเนินการกบั บีโอไอ หลายคร้ัง แต่ไม่สามารถดาํเนินการให้โครงการแลว้เสร็จได ้

และในท่ีสุด บีโอไอ ไม่ไดอ้นุมติัการขยายอายอุอกไปอีก ดงันั้น บริษทัจึงยกเลิกโครงการดงักล่าว 

 

ในไตรมาส 1 ปี 2563  บริษทัได้ทาํการขายเคร่ืองจักรส่วนท่ีไม่อยู่ภายใต้การรับการส่งเสริมการลงทุน คือเคร่ือง Skin Pass Mill ส่งออกไปยงั              

เขตปลอดภาษี (Free Zone ) และบนัทึกผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นจาํนวน 22 ลา้นบาท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายอื่นในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แลว้ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีจดจํานอง 

 

บริษัท 

 

หลักประกันสําหรับหนี้สินจากการประนีประนอมยอมความ 

 

ท่ีดินบางส่วนของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จาํนวนเงินรวม 66 ล้านบาท                

ไดค้ ํ้าประกนัหน้ีสินจากการประนีประนอมยอมความ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19  

 

หลักประกันสําหรับภาระหนี้สินทางภาษี 

 

เคร่ืองจกัร (เคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบนํ้ามนั) ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวนเงินรวม 1,503 ลา้นบาท 

ไดถู้กนาํไปจดจาํนองกบักรมสรรพากรเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัภาระหน้ีสินทางภาษีของบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17  

 

ในเดือนเมษายน 2564 บริษทัไดจ่้ายชาํระหน้ีสินภาษีผ่อนชาํระท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ครบถว้นแลว้และไดท้าํการปลอดจาํนองสินทรัพย์

แลว้ในเดือนกรกฎาคม 2564 

 

หลักประกันการใช้วงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันในต่างประเทศแห่งหนึ่ง 

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จาํนวนเงินรวม 6,520   

ลา้นบาท และ 6,712 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดจ้าํนองเพ่ือใช้เป็นหลกัประกนัสําหรับวงเงินสินเช่ือเพ่ือใช้ในการดาํเนินงาน ตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุ 14  
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จี เจ สตีล 

 

หลักประกันหนี้สินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการใช้วงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันในต่างประเทศแห่งหนึ่ง 

 

จี เจ สตีล ไดย้ื่นฟ้องจาํเลย 3 รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพ่ือขอให้ทรัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูแ้ละรับจาํนองหลกัประกนัแทนผูถื้อตราสาร

หน้ีหุ้นกูต่้างประเทศของ จี เจ สตีล ทาํการไถ่ถอนจาํนองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจาก จี เจ สตีล ไดท้าํการชาํระหน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ี

ดงักล่าวตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ด้มีคาํพิพากษาให้ จี เจ สตีล ชนะคดีและมี

คาํสั่งให้จาํเลยทั้ง 3 ราย ทาํการไถ่ถอนจาํนองหลกัประกนั ปัจจุบนั จี เจ สตีล ไดด้าํเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจาํเลยอีก 2 รายแลว้ และ    

จี เจ สตีล อยูร่ะหว่างกระบวนการไถ่ถอนหลกัประกนัจากจาํเลยรายท่ี 3  

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ จี เจ สตีล ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวนเงินรวม 7,407

ลา้นบาท และ 7,571 ลา้นบาท ตามลาํดบั ได้ถูกนาํไปจาํนองเป็นหลกัประกนัลาํดบัท่ีหน่ึงกบัผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกู้ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และ

จาํนองหลกัประกนัลาํดบัท่ีสองสาํหรับการใชว้งเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (วงเงินจดจาํนองเป็นจาํนวนเงิน 

6,619  ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดม้าจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
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12. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินระหว่างกาลมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

ผลแตกต่างชัว่คราว        

- ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

      - ลูกหน้ีการคา้ 

 

73 

  

91 

  

73 

  

91 

- ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 6  12  5  5 

- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          -           -  597  615 

- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2,033  2,033  1,311  1,311 

- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 2  2           -           - 

- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ 3  3  1  1 

- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินให้กูย้ืมแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ 

      จากบริษทัยอ่ย 

 

         - 

  

         - 

  

1 

  

1 

- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 411  411           -           - 

- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพยเ์งินจ่ายล่วงหนา้ 

      ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์

 

400 

  

400 

  

400 

  

400 

- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 1,585  1,572  1,049  1,034 

- ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์

พนกังาน 

 

48 

  

46 

  

21 

  

20 

- เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2  5  2  2 

 4,563  4,575  3,460  3,480 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษ ี 349  661  118  212 

รวม 4,912  5,236  3,578  3,692 

 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2566 ถึง 2568 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนั

นั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินระหว่างกาลเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

เงินให้กูย้ืมแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย         -          -  8  8 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า          -           -  (8)  (8) 

          -           -           -           - 
        

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 2,086  2,086           -           - 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (2,053)  (2,053)           -           - 

 33  33           -           - 
        

หลกัประกนัเงินสดสาํหรับการใชไ้ฟฟ้า 85  85  85  85 

หลกัประกนัเงินสดสาํหรับการซ้ือกา๊ซธรรมชาติ 53  53  53  53 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 46  46           -           - 

ลูกรีดรอตดัจาํหน่าย - สุทธิ 473  440  209  179 

เงินมดัจาํ  7  8  6  6 

อื่น ๆ 12  14  9  12 

สุทธิ 709  679  362  335 

 

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงัก 

 

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงกัไดแ้ก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของ จี เจ สตีล ตดัสินใจชะลอ

โครงการน้ีตั้งแต่ปี 2542 และเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 สาํนกังานส่งเสริมการลงทุนไดมี้คาํสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต Direct 

Reduced Iron โดยไม่มีภาระภาษีอากรขาเขา้ดา้นเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบ 
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14. วงเงินสินเช่ือเพ่ือการดําเนินงาน 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจาก Link Capital I (กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) ดงัต่อไปน้ี 

 

  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วงเงินสินเช่ือ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม

2563 

 30 มิถุนายน 

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  15  45           -           - 

  45  75           -           - 

         

รวม  129.1  159.1  84.1  84.1 

 

วงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัถูกคํ้าประกนัโดยจาํนองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 และ 

สินทรัพยส่์วนตวัของกรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 

 

บริษทัได้รับจดหมายผิดนัดชําระจาก Link Capital I (ผูใ้ห้กู้) ลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 แจ้งให้บริษทัแก้ไขเหตุแห่งการผิดนัดชําระต่อ           

วงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ตามสัญญาสินเช่ือ ยอดหน้ีที่ผิดนดัชาํระ (เงินกู ้Standby letter of credit และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 

2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งส้ิน 64.35 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 58.97 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตามลาํดบั 

 

เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2563 บริษทัได้เข้าทาํสัญญา Standstill Agreement กับ Link Capital I โดยผูใ้ห้กู้ตกลงท่ีจะไม่ทาํการเรียกร้องใด ๆ 

สาํหรับระยะเวลา 6 เดือนนบัจากวนัท่ีสัญญามีผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ในระหว่างท่ีบริษทัอยูร่ะหว่างการเจรจาต่อรองเพ่ือ

ปรับโครงสร้างหน้ีท่ีคงคา้ง โดยไม่มีค่าปรับดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมการจดัการเพ่ิมเติม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2564 บริษทัได้รับ

หนงัสือแกไ้ขเพ่ิมเติม Standstill จากผูใ้ห้กูด้งักล่าว ให้ขยายระยะเวลาการบงัคบัใชอ้อกไปจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในการน้ี บริษทัอยู่

ระหว่างการเจรจากบัผูใ้ห้กูเ้พ่ือปรับโครงสร้างจาํนวนเงินท่ีผิดนดั ดงันั้น บริษทัจึงแสดงรายการเงินกูยื้มจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวใน

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามตารางการจ่าย

ชาํระท่ีระบุไวใ้นสัญญาวงเงินสินเช่ือ   
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15. หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

ส่วนท่ีหมุนเวียน        

เจา้หน้ีการคา้ - ไม่มีหลกัประกนั 19  92  15  45 
        

เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ไม่มีหลกัประกนั 50  243  33  222 
        

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        

 - ท่ีมีหลกัประกนั 33             -  33             - 

 - ไม่มีหลกัประกนั 8             -  8             - 
        

ส่วนของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและ 

     การประนีประนอมยอมความท่ีถึงกาํหนดชาํระ    

       ภายในหน่ึงปี 

       

 - ท่ีมีหลกัประกนั 42  19  42  19 

 - ไม่มีหลกัประกนั 310  306  137  137 
        

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 1,050 

  

625 

 

39 

 

314 
        

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  

- ไม่มีหลกัประกนั 500 

 

469 

 

500 

 

469 
        

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

ภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 10 

  

13 

 

6 

 

7 
        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

     - มีหลกัประกนั 

 

1,529 

  

1,433 

  

1,529 

  

1,433 
        

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น - ไม่มีหลกัประกนั 3  3  3  3 

        

รวมส่วนท่ีหมุนเวียน 3,554  3,203  2,345  2,649 
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 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน        

เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ไม่มีหลกัประกนั 1,350  1,133  1,350  1,133 
        

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        

 - ท่ีมีหลกัประกนั 97             -  97             - 

 - ไม่มีหลกัประกนั 22             -  22             - 
        

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและ 

     การประนีประนอมยอมความ 

       

 - ท่ีมีหลกัประกนั 335  364  335  364 

 - ไม่มีหลกัประกนั 123  154  123  154 
        

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

- มีหลกัประกนั 

 

1,338 

  

1,626 

  

1,225 

  

887 
        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ - มีหลกัประกนั 3  6  2  4 
        

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 3,268  3,283  3,154  2,542 

        

รวมทั้งส้ิน 6,822  6,486  5,499  5,191 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 3,554  3,203  2,345  2,649 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,268  3,283  3,154  2,542 

รวม 6,822  6,486  5,499  5,191 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดของหลกัประกนัตามท่ี

กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 และ 11 
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หุ้นกู้ 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หุ้นกูข้องบริษทัคงเหลือจาํนวน 15.51 ลา้นเหรียญสหรัฐ มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี 

โดยไม่มีหลักทรัพย์ค ํ้ าประกนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2558 ซ่ึงในวนัท่ี 9 มกราคม 2555 บริษทัได้รับหนังสือจากตัวแทน               

ผูถื้อหุ้นกูแ้จง้ว่า บริษทัอยูภ่ายใตเ้หตุแห่งการผิดนดัชาํระหน้ี เน่ืองจากบริษทัผิดนดัชาํระดอกเบ้ียหุ้นกูซ่ึ้งถึงกาํหนดชาํระในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 

2554 อยา่งไรก็ตาม จนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บการทวงถาม เพ่ือไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้ครบกาํหนดดงักล่าว 

 

โดยรายการเคล่ือนไหวของหุ้นกูส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี       

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 469  469 

การปรับอตัราแลกเปล่ียน 31  31 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 500  500 

 

16. เจ้าหนีก้ารค้า 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2564 

 31 ธนัวาคม  

2563 

 30 มิถุนายน  

2564 

 31 ธนัวาคม  

2563 

        

กิจการอื่น ๆ 691  530  212  202 

 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี   

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

สกุลเงินบาท 390  317  171  110 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 263  179  27  58 

อื่น ๆ   38  34  14  34 

รวม 691  530  212  202 
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กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย ซ่ึงกลุ่มบริษทัได้มีการเบิกใช้วตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ได้จ่ายชาํระค่าวตัถุดิบภายใต้สัญญา 

Consignment โดยรายละเอียดมีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

เจา้หน้ีการคา้          -  77           -  33 

        

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)          -  3.5            -           - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เจา้หน้ีการคา้บางรายคํ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 61 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและไม่มีการ         

คํ้าประกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 (วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564: ไม่มี)  

 

17. เจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

ส่วนท่ีหมุนเวียน        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 67  209  67  209 

หน้ีสินภาษีผอ่นชาํระ          -  75           -  75 

เจา้หน้ีค่าไฟฟ้าและค่าบริการพลงังานคา้งจ่าย 239  354  133  255 

อื่น ๆ 665  536  341  346 

 971  1,174  541  885 
        

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,350  1,133  1,350  1,133 

เจา้หน้ีค่าไฟฟ้าและค่าบริการพลงังานคา้งจ่าย 80           -  80           - 

 1,430  1,133  1,430  1,133 

รวม 2,401  2,307  1,971  2,018 
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ยอดเจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

สกุลเงินบาท  1,086   1,025   678   771 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  1,299   1,267   1,279   1,247 

อื่น ๆ  16   15   14            - 

รวม 2,401  2,307  1,971  2,018 

 

หนี้สินภาษีผ่อนชําระ - กรมสรรพากร 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมียอดหน้ีสินภาษีผอ่นชาํระกรมสรรพากรคงเหลือทั้งหมด 75 ลา้นบาท โดยบริษทัตอ้งผ่อนชาํระเป็นรายเดือน 

รวม 5 งวด ๆ ละ 14.96 ลา้นบาท ส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2564  

 

ภายใตก้ารผ่อนชาํระหน้ีดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดต้กลงจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 4 โฉนด ของ จี เจ สตีล และจดจาํนองเคร่ืองลา้งและ

เคร่ืองเคลือบนํ้ ามันของบริษทั ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 10 และ 11 ร่วมกับการคํ้ าประกันโดยบริษัทแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นหลักประกัน               

การผอ่นชาํระ  

 

ในเดือนเมษายน 2564 บริษทัได้จ่ายชาํระหน้ีสินภาษีผ่อนชาํระเรียบร้อยแลว้ และได้ทาํการปลดจาํนองโฉนดท่ีดิน 4 ฉบบัของ จี เจ สตีล      

ในเดือนกรกฎาคม 2564 แลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการดาํเนินการโอนจดทะเบียนเป็นช่ือ จี เจ สตีล และไดท้าํการปลอดจาํนองเคร่ืองลา้งและ

เคร่ืองเคลือบนํ้ามนัของบริษทัในเดือนกรกฎาคม 2564 แลว้ 

 

บันทึกความเข้าใจ - หนี้สินตามสัญญาบริการพลังงาน 

 

เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 บริษทัทาํบันทึกความเข้าใจกับเจ้าหน้ีรายหน่ึง เพ่ือจ่ายชําระหน้ีค่าไฟฟ้าค้างชําระจาํนวน 156.14 ล้านบาท             

และค่าปรับจากการชาํระล่าชา้จาํนวน 24.93 ลา้นบาท โดยบริษทัตกลงผอ่นชาํระหน้ีจาํนวน 156.14 ลา้นบาท เป็นรายเดือน 33 งวด ตามท่ีระบุ

ไวใ้นบนัทึกความเขา้ใจ เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2562 และส้ินสุดในเดือนเมษายน 2564 ทั้งน้ี หากบริษทัชาํระหน้ีตามท่ีตกลงกนัโดยไม่ผิดนดั

ชาํระ เจา้หน้ีตกลงท่ีจะไม่คิดค่าปรับจากการชาํระล่าชา้จาํนวน 24.93 ลา้นบาท 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2563 บริษทัทาํบนัทึกขอ้ตกลงหยุดผ่อนชาํระชัว่คราวกบัเจา้หน้ีดงักล่าวโดยเล่ือนเวลาการชาํระหน้ีงวดแรกจาก              

เดือนธันวาคม 2562 ไปเป็นเดือนมิถุนายน 2563 โดยบริษทัไดจ่้ายชาํระตามบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี   

5 มกราคม 2564 บริษทัเขา้ทาํบนัทึกแกไ้ขขอ้ตกลงหยุดผ่อนชาํระชัว่คราว เพ่ือจ่ายชาํระหน้ีให้ยอดหน้ีเดิมคงเหลือจาํนวน 150.14 ลา้นบาท 

และยอดหน้ีค่าไฟฟ้าคา้งชาํระใหม่อีกจาํนวน 37.56 ลา้นบาท รวมหน้ีทั้งส้ิน 187.70 ลา้นบาท โดยผ่อนชาํระเป็นรายเดือน 63 งวด ตามท่ีระบุ

ไวใ้นบนัทึกแกไ้ขขอ้ตกลง เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 และส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2566 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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18. ดอกเบีย้ค้างจ่าย 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

ส่วนท่ีหมุนเวียน        

หุ้นกู ้ 187  167  187  167 

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและ        

     การประนีประนอมยอมความ        

       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3  11  3  11 

       กิจการอื่น 138  145  15  31 

เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 750  569  643  506 

อื่น ๆ         

       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 170  170  165  157 

       กิจการอื่น 71  133  62  125 

 1,319  1,195  1,075  997 
        

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน        

เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 97           -  97           - 

อื่น ๆ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22           -  22           - 

 119           -  119           - 

รวม 1,438  1,195  1,194  997 

 

ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

สกุลเงินบาท  333   389   275   333 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  1,088   773   911   640 

อื่น ๆ   17   33   8   24 

รวม 1,438  1,195  1,194  997 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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19. หนีสิ้นจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ 

 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,001  832 

จ่ายชาํระคืน (58)  (56) 

การปรับอตัราแลกเปล่ียน 6                  - 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 949  776 

    

ส่วนท่ีหมุนเวียน  370    197  

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  579    579  

รวม  949    776  

 

ยอดหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จดัตามประเภท

สกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

สกุลเงินบาท  848   906  776  832 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  89   84           -           - 

อื่น ๆ   12   11           -           - 

รวม  949   1,001  776  832 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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บริษัท 

  

หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ  

 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัไดค้รบกาํหนดชาํระหน้ีในปี 2561 แต่บริษทัไดผิ้ดนดัชาํระพร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายในอตัรา

ดอกเบ้ียผิดนดัชาํระหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นแผนปรับโครงสร้างหน้ี และนบัตั้งแต่วนัผิดนดัชาํระไดแ้สดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 

หนี้สินจากการประนีประนอมยอมความ - กิจการอ่ืน 

 

บริษทัได้ทาํสัญญาประนีประนอมยอมความกบัเจา้หน้ีหลายราย หน้ีสินจากการประนีประนอมยอมความมีกาํหนดการผ่อนชาํระคืนเป็น     

รายเดือนและมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2564 บริษทัได้เขา้ทาํสัญญาชาํระหน้ี (Settlement Agreement) และสัญญาค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาปรับโครงสร้าง 

(Termination Fee Restructuring Agreement) กับเจ้าหน้ีรายหน่ึง (ผูส้นับสนุนทางการเงิน) โดยให้มีผลบังคับใช้เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 

ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัผกูพนัท่ีจะตอ้งผ่อนชาํระคืนเป็นรายไตรมาสสําหรับยอดหน้ีสินท่ีมีขอ้ยุติแลว้เป็นจาํนวนเงิน 283.1 ลา้นบาท 

และค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกสัญญาจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท บวกดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี        

1 มิถุนายน 2564 และส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2568 อยา่งไรก็ดี บริษทัมีหน้ีสินท่ียงัไม่มีขอ้ยติุซ่ึงเจา้หน้ีเรียกร้องให้ชาํระจาํนวนเงิน 266.3 ลา้น

บาท และมีเงินจ่ายล่วงหนา้ซ่ึงบริษทัเรียกร้องจากเจา้หน้ีจาํนวนเงิน 68 ลา้นบาท โดยคู่สัญญาตกลงท่ีจะจ่ายชาํระหน้ีสินท่ีไม่มีขอ้ยติุตามการ          

คาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงเจา้หน้ีตอ้งย่ืนคาํร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการไทย สํานกังานศาลยติุธรรมภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีใน

สัญญา  

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 เจา้หน้ีไดย่ื้นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการไทย สํานกังานศาลยุติธรรมแลว้ และบริษทัได้

ดาํเนินการย่ืนคดัคา้นขอ้เรียกร้องของเจา้หน้ีต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการไทยเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 แลว้ 

 

หน้ีสินจากการประนีประนอมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินบางส่วนของบริษทัและจาํนาํหุ้นของ จี เจ สตีล ตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุ 9 และ 11 และสินทรัพยส่์วนตวัของกรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่ง  
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20. เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ 

 

     ลา้นบาท 

  จาํนวน   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วงเงินสินเช่ือ 

 (ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

  30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม  

2563 

บริษัท            

Link Capital I             

วงเงินสินเช่ือ A        30   967  906  967  906 

วงเงินสินเช่ือ B          33.35   1,074  1,007  1,074  1,007 

วงเงินสินเช่ือ C        14.10   454  426  454  426 

ACO I  -   314  314  314  314 
            

จี เจ สตีล            

Link Capital I             

เงินกูว้งแรก        30   967  906           -           - 

เงินกูว้งท่ีสอง           5   161  151           -           - 

รวม     3,937  3,710  2,809  2,653 

            

เงินกูย้ืมระยะสั้น      1,529   1,433   1,529    1,433  

เงินกูย้ืมระยะยาว      2,408   2,277  1,280   1,220  

รวม     3,937  3,710  2,809  2,653 

 

 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   2,408   2,277  1,280   1,220  

หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูยื้มรอตดับญัชี  (20)  (26)   (16)  (19) 

 2,388  2,251   1,264   1,201 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (1,050)  (625)   (39)  (314) 

สุทธิ 1,338  1,626  1,225  887 
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ยอดเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

สกุลเงินบาท 314   314  314   314 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  3,623   3,396   2,495   2,339 

รวม 3,937  3,710  2,809  2,653 

 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้ผิดนดัชาํระหน้ีลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 จาก Link Capital I (ผูใ้ห้กู)้ และผูใ้ห้กูต้กลง

ไม่ทาํการเรียกร้องใด ๆ ตาม Standstill Agreement จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2564 บริษทัได้รับหนงัสือ

แกไ้ขเพ่ิมเติม Standstill จากผูใ้ห้กูด้งักล่าว ให้ขยายระยะเวลาการบงัคบัใชอ้อกไปจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในการน้ี บริษทัอยู่ระหว่าง

การเจรจากับผูใ้ห้กู้เพ่ือปรับโครงสร้างจาํนวนเงินท่ีผิดนัด ดังนั้น บริษทัจึงแสดงรายการเงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันดังกล่าวใน                

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามตารางการจ่าย

ชาํระท่ีระบุไวใ้นสัญญาวงเงินสินเช่ือ    

 

เงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและจาํนาํหุ้นของ จี เจ สตีล 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 และ 11 และ สินทรัพยส่์วนตวัของกรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
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21. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษ ี 19  5  5  2 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 57  54  45  43 

อื่น ๆ 6  6  4  5 

รวม 82  65  54  50 

 

ยอดหน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

        

สกุลเงินบาท 46  31  30  27 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 34  32  24  23 

อื่น ๆ 2  2              -              - 

รวม 82  65  54  50 
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22. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 230  101 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 9  4 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 239  105 

 

จาํนวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ในกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด :        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 5  5  2  2 

 

จาํนวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ในกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด :        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 9  9  4  4 

 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.66 ถึงร้อยละ 1.79 ต่อปี  ร้อยละ 1.66 ต่อปี 

อตัราการเพ่ิมของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 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 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

55 

23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรเป็นทุนสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี    

หลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ทุนสํารองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็น

เงินปันผลไม่ได ้

 

24. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 

รายการค่าใชจ่้ายอื่นท่ีสาํคญัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ไดแ้ก ่

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

        

ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถ์าวร                -                -                -              2 

อื่น ๆ               -                -              2                - 

รวม               -                -              2  2 

 

รายการค่าใชจ่้ายอื่นท่ีสาํคญัสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ไดแ้ก ่

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

        

ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถ์าวร (หมายเหตุ 11)               -  22                -  22 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์               -                -                -  43 

อื่น ๆ               -                -                -  2 

รวม               -  22                -  67 

 

25. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษทัได้นําเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลักในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหาร              

การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

 

ส่วนงานธุรกิจ 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกับการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า         

กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้าํหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ ทางภูมิศาสตร์สาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 

2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

            

รายไดจ้ากส่วนงาน 8,148  4,713  256       -  8,404  4,713 

            

ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 1,678  (178)  33       -  1,711  (178) 

 

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ ทางภูมิศาสตร์สาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 

2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

            

รายไดจ้ากส่วนงาน 15,424  9,533  256       -  15,680  9,533 

            

ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 2,714  (209)  33       -  2,747  (209) 

 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 2 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจาํนวนเงินรวม  

2,712 ลา้นบาท (2563 : ลูกคา้ 3 ราย เป็นจาํนวนเงินรวม 2,499 ลา้นบาท) 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 2 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจาํนวนเงินรวม 

5,390 ลา้นบาท (2563 : ลูกคา้ 2 ราย เป็นจาํนวนเงินรวม 3,734 ลา้นบาท) 
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26. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่สําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 

คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่และจาํนวนหุ้นสามัญท่ีออกจาํหน่ายแลว้ในระหว่างงวด          

ในแต่ละงวด โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท / ลา้นหุ้น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

        

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น        

ของบริษทัใหญ่ 298  (85)  288  (72) 

        

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

ผลกระทบจากการออกหุ้นใหม่           -            -            -            - 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  28,929  28,929  28,929  28,929 

        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของ 

ผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) 0.010  (0.003)  0.010  (0.002) 

 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่สําหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 

คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่และจาํนวนหุ้นสามัญท่ีออกจาํหน่ายแลว้ในระหว่างงวด          

ในแต่ละงวด โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท / ลา้นหุ้น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

        

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น        

ของบริษทัใหญ่ 495  (809)  482  (809) 

        

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

ผลกระทบจากการออกหุ้นใหม่           -            -            -            - 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  28,929  28,929  28,929  28,929 

        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของ 

ผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) 0.017  (0.028)  0.017  (0.028) 
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27. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึน้กับกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 

 

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2564 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ นกับบุคคลหรือกิจการอื่น                                            

ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม  

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม  

2563 

        

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการ        

ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 1  5              -              - 

ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 2  2  1  1 

รวม 3  7  1  1 

        

ภาระผูกพันเพ่ือซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง        

ซ้ือวตัถุดิบ  1,490   1,614  743  793 

ซ้ือก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้า  8,064   8,370  7,829  8,099 

รวม 9,554  9,984  8,572  8,892 

        

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน        

ซ้ือทรัพยสิ์น 177  215  73  79 

        

หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น        

หนงัสือคํ้าประกนั 159  159              -              - 

หน้ีสินท่ีไม่สามารถตกลงกนัได ้(หมายเหตุ 19)  266  266  266  266 

รวม 425  425  266  266 

 

28. คดีความ 

 

อดีตพนกังานของ จี เจ สตีล ท่านหน่ึงไดย่ื้นฟ้อง จี เจ สตีล เป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม โดยมีผลนบัแต่วนัท่ี 

10 ธันวาคม 2562 และเรียกร้องให้ จี เจ สตีล จ่ายชาํระเงิน 23 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 ศาลชั้นตน้ไดต้ดัสินให้ จี เจ สตีล 

จ่ายเงินชดเชยแก่พนกังานดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินรวม 2.4 ลา้นบาท บวกดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชาํระเสร็จส้ิน จี เจ สตีล ไดบ้นัทึก

ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องจาํนวนเงินรวม 2.4 ลา้นบาท และดอกเบ้ียจาํนวนเงินประมาณ 0.2 ลา้นบาท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ 

“เจา้หน้ีอื่นและค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย” และ “ดอกเบ้ียคา้งจ่าย” ตามลาํดบั ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ดี 

ผูบ้ริหารของ จี เจ สตีล ได้ยื่นคาํร้องต่อศาลอุทธรณ์เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 และเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 ศาลอุทธรณ์มีคาํพิพากษา      

ยืนตามคาํพิพากษาศาลแรงงานกลาง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 จี เจ สตีล ไดจ่้ายหน้ีดงักล่าวเป็นจาํนวนรวม 2.6 ลา้นบาทแลว้ 
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