
 

 

 
 

    

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   คณะกรรมการบริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ       

งบการเงินแบบยอ่ (“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั จี สตีล จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี     

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้           

ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

โดยท่ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ยงัคงเดิมต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้ขอใหสั้งเกต 

ก) หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 1.2 และ 4 จากการแปลงหน้ีเป็นทุนตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 ของบริษทั จี เจ สตีล จาํกดั 

(มหาชน) (“จี เจ สตีล”) ทาํใหสั้ดส่วนการถือหุน้ของบริษทัใน จี เจ สตีล ลดลงจากร้อยละ 25.70 เป็นร้อยละ 18.72 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 

17.28 ในปี 2561 และเป็นร้อยละ 9.45 ตั้งแต่ปี 2562 (ถือหุ้นทางตรงโดยบริษทัร้อยละ 8.24 และถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยคือ จีเอส   

ซีเคียวริต้ี ร้อยละ 1.21) จากสถานการณ์ดงักล่าว สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์    

แห่งประเทศไทยพิจารณาว่า การควบคุมในการบริหาร จี เจ สตีล ไดถู้กโอนไปยงั ACO I ตั้งแต่ปี 2560 ทาํให้บริษทัสูญเสียการควบคุม            

จี เจ สตีล ดงันั้นบริษทัจึงไม่รวมงบการเงินของ จี เจ สตีล ในการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัและจดัประเภทเงินลงทุนใน จี เจ สตีล 

เป็น “เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน” และวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงรายการดังกล่าวได้รับการอนุมติัโดยท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลรวมและ             

งบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ปรับปรุงใหม่) ท่ีแสดงเปรียบเทียบไดถู้กจดัทาํข้ึนจากการท่ี

บริษทัสูญเสียการควบคุมใน จี เจ สตีล ภายหลงัจากการเพิ่มทุนให้กบั ACO I ในปี 2560 ขา้พเจา้ไดส้อบทานรายการปรับปรุงยอ้นหลงั

ดงักล่าวแลว้และเห็นวา่มีความเหมาะสมและไดป้รับปรุงโดยถูกตอ้งแลว้   

ข) หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวม

จาํนวน 199 ลา้นบาท และมีขาดทุนสะสมจาํนวน 21,471 ลา้นบาท ความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัข้ึนอยู่กบั

ความสําเร็จในการปฏิบติัตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ีและหาแหล่งเงินทุน และความสามารถของผูบ้ริหารในการดาํเนินธุรกิจของ

กลุ่มบริษทัในอนาคต ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญเก่ียวกับความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของ            

กลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทัได้ดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงฐานะการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน         

ระหวา่งกาล 1.3  นอกจากน้ี จากงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีผลการดาํเนินงาน

ดีข้ึนอย่างมีนยัสําคญัจากการท่ีราคาเหล็กท่ีปรับตวัสูงข้ึนทัว่โลกและจากการปรับปรุงส่วนผสมวตัถุดิบ และการเขา้ซ้ือหุ้นส่วนใหญ่             

โดย Nippon Steel Corporation ดังนั้น ฝ่ายบริหารเช่ือมั่นอย่างยิ่งว่าการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวตามข้อสมมติฐานว่า          

กลุ่มบริษทัจะดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองนั้นเหมาะสมแลว้ 

 

 

 

(นางสาววิมลศรี จงอดุมสมบติั)                                

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3899 

บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 มีนาคม 2565

สิ น ท รั พ ย์

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 806,092                       419,024                   806,061                   418,993                   

เงินลงทุนระยะสั�นในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 12,068                         12,271                     12,068                     12,271                     

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 7 28,301                         3,257                       28,301                     3,257                       

ลูกหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5 -                               -                           2,154                       1,962                       

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8, 20, 27 1,956,039                    1,949,043                1,956,039                1,949,043                

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น - สุทธิ 5, 9 227,560                       284,067                   227,560                   284,067                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,030,060                    2,667,662                3,032,183                2,669,593                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 1, 4, 10 -                               -                           22,436                     22,436                     

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 1, 4, 11, 20 1,492,604                    1,179,639                1,302,265                1,029,209                

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12, 15, 16, 20, 27 8,030,699                    8,123,119                8,030,699                8,123,119                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น - สุทธิ 1,079                           986                          1,079                       986                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น  - สุทธิ 5, 14 417,608                       368,125                   417,608                   368,125                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,941,990                    9,671,869                9,774,087                9,543,875                

รวมสินทรัพย์ 12,972,050                  12,339,531             12,806,270             12,213,468             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 3



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม 2565

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้ 17 201,172                       135,766                   201,172                   135,766                   

เจา้หนี�อื�นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5, 18 463,210                       441,800                   463,439                   441,940                   

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5 139,156                       70,363                     139,156                   70,363                     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 195,198                       106,754                   195,198                   106,754                   

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 5, 19 1,270,523                    1,214,008                1,272,034                1,215,519                

หนี� สินจากการยกเลิกแผนฟื� นฟูกิจการและการประนี

   ประนอมยอมความที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 5, 11, 12, 20, 27 212,603                       212,603                   212,603                   212,603                   

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 5, 15, 21 47,100                         47,100                     47,100                     47,100                     

ส่วนของหุ้นกูที้�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 16 518,972                       521,106                   518,972                   521,106                   

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 16 1,151                           2,782                       1,151                       2,782                       

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5, 15, 21 111,940                       347,551                   111,940                   347,551                   

เงินกูย้มืจากกิจการอื�น 3,850                           3,850                       3,850                       3,850                       

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 5, 22 63,764                         35,869                     63,733                     35,837                     

รวมหนี�สินหมุนเวียน 3,228,639                    3,139,552                3,230,348                3,141,171                

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เจา้หนี�อื�นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5, 18 1,403,981                    1,433,235                1,403,981                1,433,235                

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 5, 19 122,486                       128,510                   122,486                   128,510                   

หนี� สินจากการยกเลิกแผนฟื� นฟูกิจการและ

   การประนีประนอมยอมความ - สุทธิ 5, 11, 12, 20, 27 474,528                       509,296                   474,528                   509,296                   

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ 5, 15, 21 1,231,185                    1,245,673                1,231,185                1,245,673                

หนี� สินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 16 1,016                           1,260                       1,016                       1,260                       

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์

   พนกังานเมื�อเกษียณอายุ 23 105,114                       103,083                   105,114                   103,083                   

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 3,338,310                    3,421,057                3,338,310                3,421,057                

รวมหนี�สิน 6,566,949                    6,560,609                6,568,658                6,562,228                

 พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 4



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 มีนาคม 2565

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

- ทุนจดทะเบียน

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

- ทุนที�ออกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) มูลค่าหุ้น

- ส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้น (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 24 763,977                       763,977                   763,977                   763,977                   

- ขาดทุนสะสม (21,470,927)                (21,784,141)            (21,577,862)            (21,891,178)            

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น 24 (1,376,817)                  (1,689,782)              (1,437,370)              (1,710,426)              

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ - สุทธิ 6,405,100                    5,778,921                6,237,612                5,651,240                

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 1                                  1                              -                           -                           

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 6,405,101                    5,778,922                6,237,612                5,651,240                

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,972,050                  12,339,531             12,806,270             12,213,468             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 5



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

2564 2564

หมายเหตุ 2565 "ปรับปรุงใหม่" 2565 "ปรับปรุงใหม่"

รายได้

รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 5 4,669,799                3,780,644                4,669,799                3,780,644                

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหนี� สินที�หมดอายคุวาม -                           158,100                   -                           158,100                   

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 24,672                     -                           24,672                     -                           

รายไดอ้ื�น 14,397                     19,615                     14,397                     19,615                     

รวมรายได้ 4,708,868                3,958,359                4,708,868                3,958,359                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 5

- ตน้ทุนของสินคา้ที�ขาย 4,121,864                3,305,562                4,121,864                3,305,562                

- กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 8 (1,378)                     (2,078)                     (1,378)                     (2,078)                     

รวมตน้ทุนขาย 4,120,486                3,303,484                4,120,486                3,303,484                

ค่าใชจ่้ายในการขาย 44,418                     46,138                     44,418                     46,138                     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 64,045                     86,273                     63,943                     86,183                     

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ -                           214,318                   -                           214,318                   

ตน้ทุนทางการเงิน 5 78,261                     136,941                   78,261                     136,941                   

รวมค่าใช้จ่าย 4,307,210                3,787,154                4,307,108                3,787,064                

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 401,658                   171,205                   401,760                   171,295                   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (88,444)                   -                           (88,444)                   -                           

กาํไรสําหรับงวด 313,214                   171,205                   313,316                   171,295                   

กาํไรเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนที�กาํหนดให้

   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 1, 4, 11 312,965                   192,594 273,056                   168,034

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 626,179                   363,799                   586,372                   339,329                   

การแบ่งปันกาํไรสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 313,214                   171,205                   313,316                   171,295                   

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                           -                           -                           -                           

1, 4 313,214                   171,205                   313,316                   171,295                   

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 626,179                   363,799                   586,372                   339,329                   

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                           -                           -                           -                           

1, 4 626,179                   363,799                   586,372                   339,329                   

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท) 1, 4, 25 0.011                       0.006                       0.011                       0.006                       

 พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 6



บริษัท จ ีสตลี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2565

กาํไร (ขาดทุน) จากการ

เปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

ทุนเรือนหุ้น จดัสรรเป็น เงินที�ไดรั้บจาก ของตราสารทุนที�กาํหนดให้ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที�ออกและ ส่วนตํ�ากว่า ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง ใบสาํคญัแสดงสิทธิ วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ผูถื้อหุ้นของ ที�ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น จากการลดทุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ซื�อหุ้นที�หมดอายุ ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น สุทธิ บริษทัใหญ่ - สุทธิ ควบคุม ผูถื้อหุ้น - สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 - ตามที�เคยรายงาน 144,643,827          (116,361,267)          206,307                  763,977                  (22,253,295)           14,050                    -                                        14,050                    7,013,599              10,168,321            17,181,920            

รายการปรับปรุง 1, 4 -                          -                          -                          -                          (239,440)                -                          (2,594,580)                            (2,594,580)             (2,834,020)             (10,168,320)           (13,002,340)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ 144,643,827          (116,361,267)          206,307                  763,977                  (22,492,735)           14,050                    (2,594,580)                            (2,580,530)             4,179,579              1                             4,179,580              

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 1, 4, 11 -                          -                          -                          -                          171,205                  -                          192,594                                192,594                  363,799                  -                          363,799                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ 144,643,827          (116,361,267)          206,307                  763,977                  (22,321,530)           14,050                    (2,401,986)                            (2,387,936)             4,543,378              1                             4,543,379              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 144,643,827          (116,361,267)          206,307                  763,977                  (21,784,141)           14,050                    (1,703,832)                            (1,689,782)             5,778,921              1                             5,778,922              

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 11 -                          -                          -                          -                          313,214                  -                          312,965                                312,965                  626,179                  -                          626,179                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2565 144,643,827          (116,361,267)          206,307                  763,977                  (21,470,927)           14,050                    (1,390,867)                            (1,376,817)             6,405,100              1                             6,405,101              

งบการเงินรวม (พนับาท)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) มูลค่าหุ้นสามญั กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 7



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

กาํไร (ขาดทุน) จากการ

เปลี�ยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรม

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น เงินที�ไดร้ับจาก ของตราสารทุนที�กาํหนดให้

ที�ออกและ ส่วนตํ�ากวา่ ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง ใบสาํคญัแสดงสิทธิ วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จากการลดทุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ซื�อหุน้ที�หมดอายุ ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สุทธิ ผูถื้อหุน้ - สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 - ตามที�เคยรายงาน 144,643,827          (116,361,267)         206,307                 763,977                 (24,304,263)           14,050                     -                                        14,050                   4,962,631              

รายการปรับปรุง 1, 4 -                         -                         -                         -                         1,658,089              -                           (2,501,632)                            (2,501,632)             (843,543)                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ 144,643,827          (116,361,267)         206,307                 763,977                 (22,646,174)           14,050                     (2,501,632)                            (2,487,582)             4,119,088              

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 1, 4, 11 -                         -                         -                         -                         171,295                 -                           168,034                                168,034                 339,329                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ 144,643,827          (116,361,267)         206,307                 763,977                 (22,474,879)           14,050                     (2,333,598)                            (2,319,548)             4,458,417              

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 144,643,827          (116,361,267)         206,307                 763,977                 (21,891,178)           14,050                     (1,724,476)                            (1,710,426)             5,651,240              

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 11 -                         -                         -                         -                         313,316                 -                           273,056                                273,056                 586,372                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 144,643,827          (116,361,267)         206,307                 763,977                 (21,577,862)           14,050                     (1,451,420)                            (1,437,370)             6,237,612              

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)

ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) มูลค่าหุน้สามญั กาํไร (ขาดทุน) สะสม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 8



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

2564 2564

2565 "ปรับปรุงใหม่" 2565 "ปรับปรุงใหม่"

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 313,214                    171,205                    313,316                    171,295                    

รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน:

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 114,326                    109,471                    114,326                    109,471                    

ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 16,299                      16,005                      16,299                      16,005                      

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง - สุทธิ (17,045)                    204,792                    (17,045)                    204,792                    

ขาดทุน (กาํไร) ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุนระยะสั�นในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 203                           (6,464)                      203                           (6,464)                      

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหนี� สินที�หมดอายคุวาม -                            (158,100)                  -                            (158,100)                  

กลบัรายการค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (1,378)                      (2,078)                      (1,378)                      (2,078)                      

ตดับญัชีภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายที�ขอคืนไม่ได้ 3                               -                            3                               -                            

ประมาณการหนี� สินผลประโยชน์พนกังานเมื�อเกษียณอายุ 2,031                        2,003                        2,031                        2,003                        

ตน้ทุนทางการเงิน 78,261                      136,941                    78,261                      136,941                    

ดอกเบี�ยรับ -                            (1)                              -                            (1)                              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 88,444                      -                            88,444                      -                            

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น):

ลูกหนี�การคา้ (25,044)                    (37,594)                    (25,044)                    (37,594)                    

ลูกหนี�อื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                            -                            (192)                          -                            

สินคา้คงเหลือ (5,618)                      (306,091)                  (5,618)                      (306,091)                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 56,504                      (40,746)                    56,504                      (40,746)                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (65,782)                    (33,532)                    (65,782)                    (33,532)                    

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง):

เจา้หนี�การคา้ 65,715                      51,864                      65,715                      51,864                      

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 68,793                      64,612                      68,793                      64,612                      

เจา้หนี�อื�นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,066                        (115,953)                  6,156                        (116,043)                  

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 27,895                      10,760                      27,895                      10,760                      

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 722,887                    67,094                      722,887                    67,094                      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (30,298)                    (26,309)                    (30,298)                    (26,309)                    

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น (137)                          -                            (137)                          -                            

รับดอกเบี�ย -                            1                               -                            1                               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (30,435)                    (26,308)                    (30,435)                    (26,308)                    

 พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 9



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

2564 2564

2565 "ปรับปรุงใหม่" 2565 "ปรับปรุงใหม่"

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายชาํระคืนหนี� สินที�เกิดจากการฟื� นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ (34,768)                    (18,617)                    (34,768)                    (18,617)                    

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (235,150)                  -                            (235,150)                  -                            

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (11,775)                    -                            (11,775)                    -                            

จ่ายชาํระคืนหนี� สินตามสญัญาเช่า (1,875)                      (1,663)                      (1,875)                      (1,663)                      

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (21,815)                    (1,665)                      (21,815)                    (1,665)                      

เงินสดใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (305,383)                  (21,945)                    (305,383)                  (21,945)                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น - สุทธิ 387,069                    18,841                      387,069                    18,841                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 419,024                    330,774                    418,993                    330,743                    

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศของ

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (1)                              13                             (1)                              13                             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด 806,092                    349,628                    806,061                    349,597                    

ข้อมูลเพิ�มเติมงบกระแสเงินสด

1) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ�มขึ�นโดย

-  เจา้หนี�อื�น - สุทธิ (8,436)                      (19,980)                    (8,436)                      (19,980)                    

-  จ่ายชาํระเงินสด 30,298                      26,309                      30,298                      26,309                      

รวม 21,862                      6,329                        21,862                      6,329                        

2) ตดัจาํหน่ายลูกหนี�การคา้ -                            93,245                      -                            93,245                      

3) เนื�องจากการตดัจาํหน่ายหนี� สินที�หมดอายคุวาม

เจา้หนี�การคา้ลดลง -                            91,699                      -                            91,699                      

เจา้หนี�อื�นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง -                            1,533                        -                            1,533                        

ดอกเบี�ยคา้งจ่ายลดลง -                            64,868                      -                            64,868                      

 พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 10



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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หมายเหตุ  สารบัญ  

    

1   ขอ้มูลทัว่ไป โครงสร้างการถือหุน้และการดาํเนินงานต่อเน่ือง   

2   เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลและหลกัการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลรวม  

3   นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

4   รายการปรับปรุงยอ้นหลงั   

5   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

6   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

7   ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  

8   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  

9   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  

10   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  

11   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  

12   ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ  

13   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

14   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  

15   วงเงินสินเช่ือเพื่อการดาํเนินงาน  

16   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  

17   เจา้หน้ีการคา้  

18   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  

19   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  

20   หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการและการประนีประนอมยอมความ  

21   เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  

22   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  

23   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  

24   ทุนสาํรองตามกฎหมายและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  

25   กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  

26   ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน  

27   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

 

 

 

 

 

 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 

 

1. ข้อมูลทั่วไป โครงสร้างการถือหุ้นและการดําเนินงานต่อเน่ือง  

 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนดงัน้ี 

 

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

   

โรงงานผลิต : เลขท่ี 55 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรม เอสเอสพ ีตาํบลหนองละลอก อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2549  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 

 

1.2 โครงสร้างการถือหุ้น 

 

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2565 บริษทัไดรั้บแจง้จาก Kendrick Global Limited (“ผูข้ายหุน้”) เก่ียวกบัการเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุน้ (“สัญญา

ซ้ือขายหุน้”) ระหวา่งผูข้ายหุน้กบั Nippon Steel Corporation (“ผูซ้ื้อหุน้”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์ลายแห่งใน

ประเทศญ่ีปุ่น และมีธุรกิจหลกัคือการผลิตเหล็กและแปรรูปเหล็ก และคู่สัญญารายอ่ืน เพื่อการขายหุ้นสามัญร้อยละ 100 ใน             

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) จํา น ว น  19,885,955 หุ้น  ใน  ACO I (“ ก า ร ซ้ือ ขา ยหุ้น ใน  ACO I”)               

โดยปัจจุบนั ACO I เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 49.99 ของหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทั และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 

เม่ือเสร็จส้ินการทาํธุรกรรมการซ้ือขายหุน้ใน ACO I โครงสร้างการถือหุน้ในผูถื้อหุน้รายใหญ่ดงักล่าวของบริษทัจะเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 

      ผูถื้อหุน้ใน ACO I 

ก่อนการซ้ือขายหุน้ใน ACO I หลงัการซ้ือขายหุน้ใน ACO I 

จาํนวนหุน้ 

ร้อยละของจาํนวนหุน้

ท่ีมีสิทธิออกเสียงของ 

ACO I 

จาํนวนหุน้ 

ร้อยละของจาํนวน

หุน้ท่ีมีสิทธิออก

เสียงของ ACO I 

     

Kendrick Global Limited 19,885,955 ร้อยละ 100 - - 
     

Nippon Steel Corporation - - 19,885,955 ร้อยละ 100 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ทั้งน้ี การซ้ือขายหุ้นใน ACO I ดงักล่าว จะไม่ส่งผลให้จาํนวนหุ้นท่ี ACO I ถือในบริษทัมีการเปล่ียนแปลงแต่อยา่งใด แต่จะเป็นกรณี

การเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้มของบริษทั และจะเป็นกรณีท่ีผูซ้ื้อหุ้นเขา้มามีอาํนาจควบคุมอย่างมีนัยสําคญัใน           

นิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของกิจการอยูก่่อนแลว้ตามหลกั Chain Principle ภายใตป้ระกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 

เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบงาํกิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข

เพิ่มเติม) ดงันั้น ผูซ้ื้อหุน้จะมีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั (Mandatory Tender Offer) จากผูถื้อหุน้ท่ีมีทุกราย

ต่อไป 

 

ในการน้ี ผูซ้ื้อหุ้นไดมี้การประกาศต่อสาธารณะเก่ียวกบัการเขา้ซ้ือขายหุ้นใน ACO I ตามประกาศของผูซ้ื้อหุ้นนั้น ผูซ้ื้อหุ้นไดร้ะบุว่า

ราคาเสนอซ้ือบริษทัท่ีคาดหมายจะอยูท่ี่ 0.0081 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น หรือเทียบเท่ากบั 0.27 บาทต่อหุ้น (อา้งอิงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี 

33.014 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักระหว่างธนาคารท่ีอา้งอิงจากเว็ปไซค์ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ณ วนัท่ี 18 มกราคม 2565) 

 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2565 ผูซ้ื้อหุน้ไดป้ระกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบงาํกิจการทั้งหมดของกิจการ จากจาํนวนหุน้

ท่ีเสนอซ้ือคงเหลือ 14,467,275,959 หุ้น (ภายหลงัจากท่ีไดเ้ขา้ถือหุ้นแลว้จาํนวน 14,461,489,473 หุ้น) ในราคาท่ีคาดว่าจะเสนอซ้ือ 

0.27 บาทต่อหุน้ 

 

โดยเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565 ผูซ้ื้อหุ้นไดป้ระกาศคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมด ในราคาเสนอซ้ือ 0.27 บาทต่อหุ้น โดยกาํหนด

ระยะเวลาการรับซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัท่ี 29 มีนาคม 2565 

 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2565 ผูซ้ื้อ (Nippon Steel Corporation) รายงานผลการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัดงัต่อไปน้ี 

 

 

ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้ 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

กิจการ 

 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั

สิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของกิจการ 

I. ผูท้าํคาํเสนอซ้ือ หุน้สามญั 2,963,182,785 10.24 10.24 

II. บุคคลกลุ่มเดียวกบัผูท้าํ 

คาํเสนอซ้ือ 

- - - - 

III. บุคคลตามมาตรา 258 ของ

บุคคลตาม I และ II 

    

1. Asia Credit Opportunities I 

(Mauritius) Limited 

หุน้สามญั 14,461,489,473 49.99 49.99 

รวม หุน้สามญั 17,424,672,258 60.23 60.23 
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ดงันั้น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

 

  สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 

รายช่ือผูถื้อหุน้  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
     

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

   เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในสาธารณรัฐเมอริเชียส 

  

49.99 

  

49.99 

Nippon Steel Corporation (“NSC”) - เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น  10.24             - 

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  7.00  7.00 

Uob Kay Hian Private Limited - เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์  5.27  5.27 

Apex Prime Capital Ltd. - เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน  2.32  3.48 

M-POWER TT Ltd. - เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศมาเลเซีย             -  6.16 

บริษทั นิวเวลิดอิ์นเตอร์เมทลั จาํกดั             -  1.96 

บริษทั ดีสินชยัสตีล จาํกดั             -  1.96 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ผูถื้อหุน้ใหญ่ลาํดบัสูงสุดของบริษทั คือ Nippon Steel Corporation ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ

ญ่ีปุ่นและมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์ลายแห่งในประเทศญ่ีปุ่น 

 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

    ประเทศ  สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 

ช่ือกิจการ  ลกัษณะธุรกิจ  ท่ีจดัตั้ง  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
         

บริษทัย่อยทางตรง         

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล  

   โฮลด้ิงส์ จาํกดั (“เอสพีเอช”) 

 ลงทุนในบริษทัอ่ืน  ไทย  99.99  99.99 

บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จาํกดั  

 (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

 กิจการท่ีตั้งโดยมี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ

การปรับโครงสร้างหน้ี 

 ไทย  99.99  99.99 
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การจัดทํางบการเงินรวมโดยไม่รวมงบการเงินของบริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)  

 

จากการแปลงหน้ีเป็นทุนตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 ของบริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) (“จี เจ สตีล”) ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของ

บริษทัใน จี เจ สตีล ลดลงจากร้อยละ 25.70 เป็นร้อยละ 18.72 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 17.28 ในปี 2561 และเป็นร้อยละ 9.45 ตั้งแต่       

ปี 2562 (ถือหุ้นทางตรงโดยบริษทัร้อยละ 8.24 และถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยคือ จีเอส ซีเคียวริต้ี ร้อยละ 1.21) จากสถานการณ์

ดงักล่าวสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพิจารณาว่าการควบคุม

ในการบริหาร จี เจ สตีล ไดถู้กโอนไปยงั ACO I ตั้งแต่ปี 2560 ทาํให้บริษทัสูญเสียการควบคุม ดงันั้นบริษทัจึงไม่รวมงบการเงินของ    

จี เจ สตีล ในการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัและจดัประเภทเงินลงทุนใน จี เจ สตีล เป็น “เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน” และวดัมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นไปตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 4 ดั้งนั้น 

งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ปรับปรุงใหม่) ท่ีแสดง

เปรียบเทียบไดถู้กจดัทาํข้ึนจากการท่ีบริษทัสูญเสียการควบคุมใน จี เจ สตีล ภายหลงัจากการเพิ่มทุนใหก้บั ACO I ในปี 2560 

 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 

1.3 การดําเนินงานต่อเน่ือง 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริษทัและของบริษทั เป็นดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

    ณ วนัท่ี 

  วนัท่ี 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

ปัจจยัเส่ียงต่อการดาํเนินงานต่อเน่ือง  2565  2564  2565  2564 

         

(1) กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

  

313 

  

171 

    

(2) ขาดทุนสะสม      (21,471)  (21,784) 

(3) หน้ีสินหมุนเวียนมากกวา่สินทรัพยห์มุนเวียน      199  472 

(4) ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่      6,405  5,779 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 

    ณ วนัท่ี 

  วนัท่ี 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

ปัจจยัเส่ียงต่อการดาํเนินงานต่อเน่ือง  2565  2564  2565  2564 

         

(1) กาํไรสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  313  171     

(2) ขาดทุนสะสม      (21,578)  (21,891) 

(3) หน้ีสินหมุนเวียนมากกวา่สินทรัพยห์มุนเวียน      198  472 

(4) ส่วนของผูถื้อหุน้ - สุทธิ      6,238  5,651 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมจาํนวน 199 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ

กบัจาํนวน 472 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และมีขาดทุนสะสมจาํนวน 21,471 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 ดงันั้น

ความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัข้ึนอยูก่บัความสําเร็จในการปฏิบตัิตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ีและ      

หาแหล่งเงินทุน และความสามารถของผูบ้ริหารในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต 

 

บริษทัไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อปรับปรุงสถานะทางการเงิน   

 

ก) การจัดหาแหล่งเงินทุน  

 

ในเดือนเมษายน 2562 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือสาํหรับการดาํเนินงานจากบริษทัต่างประเทศรายหน่ึง  

 

บริษทัยงัคงนโยบายขายโดยรับเงินล่วงหนา้ให้มากที่สุดและเร่งรัดการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเพื่อทาํให้มัน่ใจว่ากระแสเงินสดมีการ

หมุนเวียนอยา่งเพียงพอ  

 

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

ผลจากการระบาดของโควิด-19 บริษทัไดรั้บจดหมายผิดนดัชาํระจาก Link Capital I ลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 แจง้ให้บริษทัแกไ้ข

เหตุแห่งการผิดนดัชาํระต่อวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ตามสัญญาสินเช่ือลงวนัท่ี 2 เมษายน 2562 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม นอกเหนือไปจาก

จดหมายผิดนดัชาํระ บริษทัยงัผิดนดัชาํระ Standby Letter of Credit อีก 2 ฉบบั ยอดหน้ีท่ีผิดนดัชาํระ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 รวมทั้งส้ิน 25.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 31.06 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตามลาํดบั บริษทัอยูร่ะหว่างเจรจากบั Link 

Capital I เพื ่อปรับโครงสร้างวงเงินสินเชื่อที่ผิดนดัชาํระและบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญา Standstill Agreement กบัผูใ้ห้กู  ้เพื ่อขยาย

ระยะเวลาในการเจรจาต่อรอง และผูบ้ริหารเช่ือมัน่ว่ามูลค่าหน้ีจะไดร้ับการปรับโครงสร้างตามประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคต 
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ข) การผลิตและการขาย 

 

บริษทัมีการควบคุมการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นอยา่งเขม้งวดเพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาด  เน่ืองจากการผลิตเหลก็

แผ่นรีดร้อนชนิดมว้นในประเทศไทยไดรั้บผลกระทบในทางลบ และนาํไปสู่ผลการดาํเนินงานขาดทุนในหลายไตรมาสท่ีผา่นมา

จากหลายปัจจยั ดงัต่อไปน้ี  

• การชะลอตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) และการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรมเหลก็ ส่งผลให้

ความตอ้งการลดลง  

• มาตรการปกป้องเหลก็เจือที่หมดอายุในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 และการแข็งข้ึนของค่าเงินบาททาํให้การนาํเขา้ง่ายข้ึนและ      

ถูกกว่าซ่ึงนาํไปสู่การนาํเขา้ท่ีเพิ่มข้ึน 

• ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลทาํให้ความตอ้งการในตลาดลดลงในปี 2563 และเห็นแนวโนม้ท่ีดีข้ึนในปี 

2564   

• ปัจจยักล่าวมาส่งผลให้ราคาขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นลดลงอยา่งมีนยัสําคญั และส่งผลในทางลบต่อกาํไรจากการ

ดาํเนินงาน  

 

ในขณะที่มีอุปสรรคหลาย ๆ อยา่งในระยะส้ันในอดีต แต่ตั้งแต่ปี 2564 ตลาดทัว่โลกมีแนวโนม้แขง็แกร่งโดยเฉพาะการบริโภค

เหล็กแผ่นรีดร้อนและราคา บริษทัสามารถใชป้ระโยชน์จากสถานการณ์ไดอ้ยา่งเต็มที่เพื่อปรับปรุงฐานะการเงิน บริษทัยงัคงมี

มุมมองเป็นบวกในระยะยาวเน่ืองจาก  

• ความคิดริเร่ิมอยา่งต่อเน่ืองหลายอยา่งโดยรัฐบาลเพื่อสนบัสนุนอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ 

• ขอ้เสนอเพิ่มการใชจ่้าย การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยรัฐบาล 

• ประเทศไทยกลายเป็นตวัเลือกท่ีแข็งแกร่งสาํหรับบริษทัท่ีตอ้งการกระจายความเส่ียงออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

• การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองของตน้ทุนการดาํเนินงานและการพฒันาผลิตภณัฑเ์กรดใหม่ ๆ  

 

การดาํเนินการของฝ่ายบริหารทั้งหมดในการปรับปรุงการดาํเนินงานประกอบกบัสภาวะตลาดที่ดีข้ึนส่งผลให้มีกระแสเงินสด

สะสมอยา่งมีนยัสําคญัจากการดาํเนินงานในระหว่างปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และไตรมาสส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 

กลุ่มบริษทัใชเ้งินสดส่วนน้ีหลกั ๆ ในการชาํระคืนเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21  

 

ในขณะท่ีความไม่แน่นอนที่ส่งผลมาจากการระบาดของโควิด-19 ลดลง ความกดดนัดา้นเงินเฟ้อก็เพิ่มข้ึน และมีความไม่แน่นอน

ทางการเมือง ล่าสุดส่งผลต่อความผนัผวนในบางตลาดและปัญหาห่วงโซ่อุปทานเกิดข้ึนอีก อยา่งไรก็ตาม จากผลการดาํเนินงานท่ี   

ดีขึ้นและการเขา้ซื้อหุน้ส่วนใหญ่โดย Nippon Steel Corporation ฝ่ายบริหารเชื่อมัน่อยา่งยิ ่งว ่ากลุ ่มบริษทัสามารถรักษา

ความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป 
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สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 

 

เม่ือตน้ปี 2563 การระบาดของไวรัสโคโรนา (“โควิด-19”) เป็นการระบาดขนาดใหญ่ท่ีเป็นท่ีทราบกนัว่าไดร้ะบาดไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว   

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการจาํกัดการเดินทาง การปิดเมืองและการออกมาตรการป้องกันล่วงหน้าในหลายประเทศ              

ภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดโควิด-19 ทาํให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างมากในประเทศไทยและตลาดการคา้ท่ีกลุ่มบริษทั       

ไดด้าํเนินธุรกิจ 

 

อยา่งไรก็ดี จากงบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีผลการดาํเนินงานดีข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั

จากการท่ีราคาเหล็กท่ีปรับตวัสูงข้ึนทัว่โลกและจากการปรับปรุงส่วนผสมวตัถุดิบ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะคอยติดตามผลกระทบของโควิด-19        

ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ือง และจะจดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมและทนัการณ์เพื่อลด

ผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อการดาํเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทั 

 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาลและหลกัการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลรวม 

 

ก) เกณฑ์การถือปฏิบัต ิ

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี             

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีวตัถปุระสงคท่ี์จดัทาํข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยเนน้การให้ขอ้มูลท่ี

เป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ  เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้  

ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงิน กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงได้

นาํเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศเท่านั้น 

 

ข) หลกัการจัดทํางบการเงินรวม 

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปร

จากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทน

ของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 

รายการบญัชีระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้ 

 

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
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ค) การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ

กาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่าง

จากท่ีประมาณไว ้

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอย่างมีนยัสําคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่ม

บริษทัและแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

 

3.1  นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ยกเวน้กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ/หรือปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั  

 

3.2        มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่ มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลสาํหรับ

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
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4. รายการปรับปรุงย้อนหลงั  

 

จากการแปลงหน้ีเป็นทุนตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 ของบริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) (“จี เจ สตีล”) ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน    

จี เจ สตีล ลดลงจากร้อยละ 25.70 เป็นร้อยละ 18.72 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 17.28 ในปี 2561 และเป็นร้อยละ 9.45 ตั้งแต่ปี 2562 (ถือหุน้ทางตรง

โดยบริษทัร้อยละ 8.24 และถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยคือ จีเอส ซีเคียวริต้ี ร้อยละ 1.21) จากสถานการณ์ดงักล่าวสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพิจารณาวา่ การควบคุมในการบริหาร จี เจ สตีล ไดถู้กโอนไปยงั 

ACO I ตั้งแต่ปี 2560 ทาํให้บริษทัสูญเสียการควบคุม จี เจ สตีล ดงันั้นบริษทัจึงไม่รวมงบการเงินของ จี เจ สตีล ในการจดัทาํงบการเงินรวม

ของบริษทัและจดัประเภทเงินลงทุนใน จี เจ สตีล เป็น “เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน” และวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงรายการ

ดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 1.2 บริษทัทาํการปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ปรับปรุงใหม่) ท่ีแสดงเปรียบเทียบ เน่ืองจากบริษทัสูญเสียการควบคุมใน จี เจ สตีล ภายหลงัจากการเพิ่มทุน

ใหก้บั ACO I ในปี 2560 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีเคย  รายการ    ตามท่ีเคย  รายการ   

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 รายงาน  ปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่  รายงาน  ปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่ 

            

สินทรัพย์            

สินทรัพย์หมุนเวยีน            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  479    (129)   350    350           -   350  

เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  15           -   15    15           -   15  

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  100    (58)   42    42           -   42  

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         -          -          -   4           -   4  

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  3,261    (1,719)   1,542    1,542           -   1,542  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  543    (260)   283    283           -   283  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  4,398    (2,166)   2,232    2,236           -   2,236  

            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ         -          -          -   1,088    (1,066)   22  

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน         -   578    578           -   504    504  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ืออุปกรณ์ - สุทธิ  210    (210)          -          -          -          - 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ  20,888    (12,544)   8,344    8,344           -   8,344  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ  6    (5)   1    1           -   1  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  - สุทธิ  696    (343)   353    353           -   353  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  21,800    (12,524)   9,276    9,786    (562)   9,224  

            

รวมสินทรัพย์  26,198    (14,690)   11,508    12,022    (562)   11,460  
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 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีเคย  รายการ    ตามท่ีเคย  รายการ   

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 รายงาน  ปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่  รายงาน  ปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่ 

            

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น            

หนีสิ้นหมุนเวยีน            

เจา้หน้ีการคา้  460    (297)   163    163           -   163  

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  1,057    (306)   751    750           -   750  

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้  150    (73)   77    77           -   77  

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  1,330    (235)   1,095    1,097           -   1,097  

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและ            

   การประนีประนอมยอมความท่ีถึงกาํหนดชาํระ            

   ภายในหน่ึงปี  367    (172)   195    195           -   195  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั            

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  1,302    (988)   314    314           -   314  

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  489           -   489    489           -   489  

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ            

   ภายในหน่ึงปี  12    (5)   7    7           -   7  

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,495           -   1,495    1,495           -   1,495  

เงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน  4           -   4    4           -   4  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  82    (20)   62    62           -   62  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน  6,748    (2,096)   4,652    4,653           -   4,653  

            

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน            

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  1,181          -   1,181   1,181          -   1,181 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและ            

   การประนีประนอมยอมความ - สุทธิ  619           -   619    619           -   619  

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  1,037    (109)   928    928           -   928  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ  4    (2)   2    2           -   2  

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน ์            

   พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  234    (131)   103    103           -   103  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  3,075    (242)   2,833    2,833           -   2,833  

            

รวมหนีสิ้น  9,823    (2,338)   7,485    7,486           -   7,486  
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 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีเคย  รายการ    ตามท่ีเคย  รายการ   

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 รายงาน  ปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่  รายงาน  ปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่ 

            

ส่วนของผู้ถือหุ้น            

ทุนเรือนหุน้ - ทุนท่ีออกและชาํระแลว้  144,644           -   144,644    144,644           -   144,644  

ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้            

-  ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้  (116,361)          -   (116,361)   (116,361)          -   (116,361) 

-  ส่วนเกินทุนจากการลดทุน  206           -   206    206           -   206  

กาํไร (ขาดทุน) สะสม            

-  จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย  764           -   764    764           -   764  

-  ขาดทุนสะสม  (22,731)   (207)   (22,938)   (24,731)   1,688    (23,043) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  14    (2,306)   (2,292)   14    (2,250)   (2,236) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  6,536    (2,513)   4,023    4,536    (562)   3,974  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  9,839    (9,839)          -          -          -          - 

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ  16,375    (12,352)   4,023    4,536    (562)   3,974  

            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  26,198    (14,690)   11,508    12,022    (562)   11,460  
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 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ตามท่ีเคย  รายการ    ตามท่ีเคย  รายการ   

   วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 รายงาน  ปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่  รายงาน  ปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่ 

            

รายได้            

รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ  7,277    (3,496)   3,781    3,781           -   3,781  

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน            

   ในบริษทัยอ่ย         -          -          -   22   (22)          - 

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม  158           -   158    158           -   158  

รายไดอ่ื้น 35    (16)  19   19           -  19  

รวมรายได้ 7,470    (3,512)  3,958   3,980   (22)  3,958  

            

ค่าใช้จ่าย            

ตน้ทุนขาย            

-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย  6,212    (2,906)   3,306    3,306           -   3,306  

-  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า  31    (31)          -          -          -          - 

-  กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่า             

    สินคา้คงเหลือ   (2)          -   (2)   (2)          -   (2) 

รวมตน้ทุนขาย  6,241    (2,937)   3,304    3,304           -   3,304  

ค่าใชจ่้ายในการขาย  86    (40)   46    46           -   46  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  243    (157)   86    86           -   86  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา            

   ต่างประเทศ - สุทธิ  267    (53)   214    214           -   214  

ตน้ทุนทางการเงิน 191    (54)   137    137           -   137  

รวมค่าใช้จ่าย 7,028    (3,241)   3,787    3,787           -   3,787  

            

กาํไรสําหรับงวด 442    (271)  171    193   (22)  171 

            

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืน:            

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั:            

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ            

   ตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า            

   ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน         -  193  193          -  168  168 

            

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 442    (78)  364    193   146    339 
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 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ตามท่ีเคย  รายการ    ตามท่ีเคย  รายการ   

   วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 รายงาน  ปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่  รายงาน  ปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่ 

            

การแบ่งปันกาํไรสําหรับงวด            

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 197    (26)  171    193   (22)   171 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  245    (245)          -          -          -          - 

 442   (271)  171    193   (22)   171  

            

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด            

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 197   167   364    193   146    339 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  245    (245)          -          -          -          - 

 442    (78)  364    193   146    339  

            

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน             

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)  0.007    (0.001)   0.006    0.007    (0.001)   0.006  
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5. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุม

หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร

หรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น                 

การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี  

 

ช่ือกจิการ  ประเทศที่จัดตั้ง  ประเภทของธุรกจิ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
       

เอสพีเอช  ไทย  ลงทุนในบริษทัอ่ืน  เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั      

กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 

จีเอส ซีเคียวริต้ี 

 

 ไทย  กิจการตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพือ่การปรับโครงสร้าง 

 เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั     

กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  

จี เจ สตีล  ไทย  ผลิตและจาํหน่ายเหลก็แผน่    

รีดร้อนชนิดมว้น 

 มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยถือหุน้รวมกนั       

ร้อยละ 9.45 

Nippon Steel Corporation (“NSC”)  ญ่ีปุ่น  ผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑเ์หลก็

วิศวกรรมและการก่อสร้าง

เคมีภณัฑแ์ละวสัดุและระบบ

โซลูชัน่ 

 เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ลาํดบัสูงสุดทางออ้ม 

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) 

   Limited (“ACO I”) 

 สาธารณรัฐ 

มอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพือ่การลงทุน 

 เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

ของ NSC 

Link Capital I (Mauritius) Limited 

(“Link Capital I”) 

 สาธารณรัฐ 

มอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพือ่การลงทุน 

 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็น       

บริษทัยอ่ยของ NSC 

Synergy Strategic Solutions  

    Management DMCC (“Synergy”) 

 สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์ 

 ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัถึงวนัท่ี        

17 กุมภาพนัธ์ 2565 
       

บริษทั เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน)  ไทย  ผลิตและจาํหน่ายเหลก็  มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จาํกดั  ไทย  โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง 

   เซ็นเตอร์ จาํกดั  

 ไทย  รับเหมาก่อสร้างโรงงาน  เป็นบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั พนิชสวสัด์ิ จาํกดั  ไทย  จาํหน่ายเหลก็  บุลคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์  

   (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ไทย  กิจกรรมใหค้าํปรึกษาดา้นการ

บริหารจดัการอ่ืน ๆ 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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ช่ือกจิการ  ประเทศที่จัดตั้ง  ประเภทของธุรกจิ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
       

นายวีระชยั สุธีรชยั  -  -  กรรมการของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ผูบ้ริหารสาํคญั  - 

 

 

 

 

 -  บุคคลท่ีมีอาํนาจ และความรับผดิชอบการ

วางแผน ส่ังการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 

รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั  

(ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

   

ขายสินคา้สาํเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 

ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ตน้ทุนทางการเงิน  อตัราตามท่ีตกลงในสัญญา 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2565  2564  2565  2564 

บุคคลหรือกจิการอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกนั         

ขายสินคา้สาํเร็จรูป             -  49             -  49 

ซ้ือวตัถดิุบ  30  1  30  1 

ตน้ทุนทางการเงิน  67  124  67  124 

         

ผู้บริหารสําคญั         

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั         

ผลประโยชน์ระยะส้ัน  4  23  4  23 

ผลประโยชน์ระยะยาว  0.1  0.1  0.1  0.1 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี  

 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หมายเหตุ 

31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

เงินทดรองจ่าย         

บริษัทย่อย         

จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -             4             4 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า             -             -  (2)  (2) 

สุทธิ             -             -            2            2 

         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน    14        

เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจาก  

กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

        

บริษัทย่อย         

เงินให้กู้ยืม          

เอสพีเอช             -             -  7  7 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า             -             -  (7)  (7) 

สุทธิ             -             -             -             - 

         

ดอกเบีย้ค้างรับ          

เอสพีเอช             -             -  1  1 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า             -             -  (1)  (1) 

สุทธิ             -             -             -             - 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565                 -  7 

เพิ่มข้ึน                 -                  - 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565                 -  7 

 

 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หมายเหตุ 

31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า 9        

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั         

จี เจ สตีล  19             -  19             - 

         

เจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 18        

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั         

ผูบ้ริหารสาํคญั          

(โปรแกรมค่าตอบแทนจูงใจคา้งจ่าย)             -  13             -  13 

ACO I  1,403  1,415  1,403  1,415 

Synergy  48  48  48  48 

รวม  1,451  1,476  1,451  1,476 

         

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า         

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทั เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน)  1  1  1  1 

         

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 19        

บริษัทย่อย         

จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -  2  2 
         

บุคคลและกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

  

4 

  

4 

  

4 

  

4 

Link Capital I  862  818  862  818 

ACO I  243  241  243  241 

รวม  1,109  1,063  1,111  1,065 

         

หนีสิ้นจากการยกเลกิแผนฟ้ืนฟูกจิการและ 20        

   การประนีประนอมยอมความ         

บุคคลและกจิการอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกนั         

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี         

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

  

146 

  

146 

  

146 

  

146 

  



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หมายเหตุ 

31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 21        

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั         

Link Capital I  112  348  112  348 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 348 

จ่ายชาํระคืน (235) 

การปรับอตัราแลกเปล่ียน (1) 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 112 

 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 21        

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั         

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         

ACO I  47  47  47  47 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี         

Link Capital I   992  995  992  995 

ACO I  239  251  239  251 

  1,231      1,246           1,231      1,246          

รวมทั้งส้ิน  1,278  1,293  1,278  1,293 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 1,293 

จ่ายชาํระคืน (12) 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี 1 

การปรับอตัราแลกเปล่ียน (4) 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 1,278 

 

สัญญาสําคญัทีท่ํากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

สัญญาวงเงินสินเช่ือ 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือจาก Link Capital I (Mauritius) Limited จาํนวนเงิน 70 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 

 

ในระหวา่งไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัไดช้าํระเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวบางส่วน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21 

 

สัญญาจ้างที่ปรึกษาทางธุรกจิ 

 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจกบั Synergy Strategic Solutions Management DMCC ซ่ึงอดีตเป็น

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศ เพื่อให้คาํแนะนาํในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต EBITDA และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการ 

เดือนละ 41,667 เหรียญสหรัฐ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2563 บริษทัไดท้าํหนงัสือแจง้การยกเลิกสัญญาแก่ผูใ้ห้กูแ้ละบริษทัท่ีปรึกษาทาง

ธุรกิจดงักล่าวแลว้ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 

อยา่งไรก็ดี จนถึงปัจจุบนั สัญญายกเลิกดงักล่าวยงัไม่มีการลงนาม เน่ืองจากบริษทัยงัมียอดค่าบริการคา้งชาํระตามสัญญาดงักล่าว บริษทัจะ

เจรจาเพื่อตกลงระยะเวลาจ่ายชาํระกบับริษทัในต่างประเทศดงักล่าวเพื่อใหส้ามารถลงนามยกเลิกสัญญาได ้ 

  



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

    

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 806  419 

 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

    

สกุลเงินบาท 806  419 

 

7. ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ  

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

    

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ๆ 391  366 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (363)  (363) 

สุทธิ 28  3 

    

กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระหวา่งงวด/ปี            -  93 

    

ตดัจาํหน่ายหน้ีสูญในระหวา่งงวด/ปี            -  93 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

    

อยูใ่นกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี 15           - 

คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี    

-  ไม่เกิน 3 เดือน          13  3 

-  มากกวา่ 12 เดือน  363  363 

รวม 391  366 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (363)  (363) 

สุทธิ 28  3 

 

ระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกค้า 

 

โดยปกติการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ของบริษทัเป็นการขายเงินสด เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ และมีระยะเวลาการให้สินเช่ือไม่เกิน        

3 วนัทาํการ และการขายต่างประเทศเป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น  

 

ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขซ่ึงมีหน้ีคงคา้ง บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไม่มีการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้    

ท่ีบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนแลว้ แต่ยงัมีการดาํเนินการทางธุรกิจในการเรียกชาํระหน้ี 

 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

    

สกุลเงินบาท 391  366 
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33 

8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 
    

สินคา้สาํเร็จรูป 679  772 

วตัถุดิบ  789   700 

วสัดุส้ินเปลือง  174   177 

อุปกรณ์ซ่อมบาํรุง  431   416 

สินคา้ระหวา่งทาง          -  2 

รวม  2,073   2,067 

หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ  (25)  (26) 

หกั ค่าเผื่อวตัถุดิบสูญหาย  (92)  (92) 

สุทธิ 1,956  1,949 

    

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือในระหวา่งงวด/ปี (กลบัรายการ) (1)  1 

 

วตัถุดิบที่สูญหาย  

 

ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษทัมีวตัถุดิบ (เศษเหล็ก) สูญหายท่ีอาจเกิดจากถูกยกัยอก ฉ้อโกงหรือลกัทรัพย ์มีค่าเสียหายเบ้ืองตน้ประมาณ           

88 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อความเสียหายไวท้ั้งจาํนวนแลว้ ซ่ึงต่อมาในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 บริษทัไดท้าํการตรวจนบัสินคา้และวตัถดิุบ

ประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แลว้พบว่าจาํนวนวตัถุดิบ (เศษเหลก็) ของบริษทัท่ีขาดหายไปมีมูลค่าทั้งส้ิน 92 ลา้นบาท บริษทัจึงได้

ตั้งค่าเผื่อความเสียหายเพิ่มข้ึนอีก 4 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2560 ปัจจุบนัเร่ืองดงักล่าวอยูร่ะหว่างการพิจารณาสืบสวนจากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

เพื่อหาความผิดและความเสียหายท่ีชดัเจน การแจง้ขอ้หากบัผูก้ระทาํความผิด และจะไดส้รุปสาํนวนการสอบสวนและส่งเร่ืองฟ้องร้องทาง

กฎหมายต่อไป อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือมัน่วา่บริษทัจะไม่มีค่าความเสียหายอ่ืนใดอีก 

 

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

ทางการเงิน อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัไม่ไดรั้บโอนวตัถุดิบ (เศษเหลก็) ตามปกติจากพื้นท่ีควบคุมการจดัเก็บ ซ่ึง ณ วนัท่ีเกิดรายการ บริษทัได้

บนัทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ  

 

เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2564 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาชาํระหน้ีกบัผูส้นบัสนุนทางการเงิน โดยเงินจ่ายล่วงหนา้ดงักล่าว ซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวนเงิน 68 ลา้นบาท จะตกลงชาํระโดยผา่นกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุ 20 
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34 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2565 บริษทัไดรั้บจดหมายจากสาํนกังานคุมประพฤติจงัหวดัระยองแจง้ใหบ้ริษทัเขา้พบเจา้หนา้ท่ีคุมประพฤติท่ีสาํนกังาน

คุมประพฤติจงัหวดัระยองเพื่อช้ีแจงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์ของคดีตลอดจนค่าเสียหายและบรรเทาความเสียหาย พนักงานอยัการ

จงัหวดัระยองไดต้ั้งขอ้หาจาํเลยหน่ึงรายจากหลายราย จากความผิดตามพระราชบญัญติัมาตราชัง่ตวงวดั พ.ศ. 2542  ท่ีแกไ้ขใหม่ กฎกระทรวง

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายเฉพาะตวัตาม พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2546 พนกังานอยัการไดข้อใหศ้าลพิจารณาริบของ

กลางทั้งหมดและส่ังให้จาํเลยชาํระหน้ีให้กบับริษทั ทั้งน้ีบริษทัไดต้อบกลบัพนกังานอยัการจงัหวดัระยองและสาํนกังานคุมประพฤติจงัหวดั

ระยองว่าความเสียหายของบริษทัมีจาํนวนเงิน 92 ลา้นบาท บริษทัยงัไดร้ายงานดว้ยวา่ยงัมีความเสียหายต่อเศษเหลก็ของบุคคลท่ีสามท่ีอยูใ่น

บริเวณสถานท่ีของบริษทั ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20 

 

9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

    

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้    

       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19           - 

       กิจการอ่ืน 142  235 

 161  235 
    

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 45  26 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 9  9 
    

ลูกหน้ีอ่ืน 8  8 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (6)  (6) 

 2  2 
    

อ่ืน ๆ 11  12 
    

สุทธิ 228  284 
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10. เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 

 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 

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

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 
                    

เอสพีเอช 341  341  99.99  99.99  341  341  (341)  (341)        -        - 

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

รวม         363  363  (341)  (341)  22  22 

 

11. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนในบริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) (“จี เจ สตีล”) 

ในสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 9.45 (ถือหุน้ทางตรงโดยบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 8.24 และถือหุน้ทางออ้มใน จีเอส ซีเคียวริต้ี ในสัดส่วนร้อยละ 

1.21) ซ่ึงมิไดถื้อไวเ้พื่อคา้แต่ถือเพื่อวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนน้ี

บนัทึกผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565      

จาํนวนเงิน 313 ลา้นบาท และ 273 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2564: งบการเงินรวมจาํนวน 193 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 168 

ลา้นบาท) รายละเอียดมีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 1,180         1,029 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 313  273 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 1,493  1,302 

 

หุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ จี เจ สตีล ที่นําไปคํา้ประกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดน้าํหุน้สามญัของ จี เจ สตีล ไปคํ้าประกนักบัเจา้หน้ีรายต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 

 31 มีนาคม 2565 
 

31 ธนัวาคม 2564 

หุ้นของ จี เจ สตีล    

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการและการประนีประนอมยอมความ 897  897 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,100  1,100 

รวม 1,997  1,997 

 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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12. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 แสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 
  

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 8,123 

เพิ่มข้ึน 22 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (114) 

ยอดยกไปตามบัญชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 8,031 

  

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 8,029 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 2 

รวม 8,031 

 

รายละเอียดของงานระหวา่งก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

    

โครงการขยายกาํลงัการผลิตเหลก็รีดร้อน 513  513 

โครงการแผน่เหลก็รีดร้อนปรับสภาพผิว 4,430  4,430 

อ่ืน ๆ 61  63 

รวม 5,004  5,006 

หกั ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,466)  (3,466) 

สุทธิ 1,538  1,540 
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จดจํานอง 
 

หลักประกนัสําหรับหน้ีสินจากการประนีประนอมยอมความ 
 

ท่ีดินบางส่วนของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จํานวนเงินรวม 66 ล้านบาท               

ไดค้ ํ้าประกนัหน้ีสินจากการประนีประนอมยอมความ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20  
 

หลักประกนัการใช้วงเงินสินเช่ือจากกจิการที่เกีย่วข้องกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จาํนวนเงินรวม 6,260   

ลา้นบาท และ 6,358 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดจ้าํนองเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัสําหรับวงเงินสินเช่ือเพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน ตามท่ีกล่าวไวใ้น      

หมายเหตุ 15 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดม้าจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 

13. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31มีนาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 
 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 
        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 88           -  88           - 

บวก (หกั) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

   ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว              -           -               -           - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 88           -  88           - 

 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 
        

กาํไรก่อนภาษีทางบญัชี 402  171  402  171 
        

ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราร้อยละ 20 80  34  80  34 

บวก (หกั) :  ผลกระทบทางภาษีจาก        

-  ผลแตกต่างชัว่คราวบางรายการท่ีไม่รับรู้ 8  7  8  7 

-  การใชป้ระโยชน์ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ีไม่ไดรั้บรู้              -  (41)               -  (41) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 88               -  88               - 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

        

ผลแตกต่างชัว่คราว        

- ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

      จากลกูหน้ีการคา้ 

 

73 

  

73 

  

73 

  

73 

- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 5  5  5  5 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,311  1,311  1,311  1,311 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1  1  1  1 

- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 1,077  1,069  1,077  1,069 

- ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์

พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ

 

21 

  

21 

  

21 

  

21 

รวม 2,488  2,480  2,488  2,480 

 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษี

ดงักล่าว 

 

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

        

เงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย         -          -  8  8 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า          -           -  (8)  (8) 

          -           -           -           - 
        

หลกัประกนัเงินสดสาํหรับการใชไ้ฟฟ้า 85  85  85  85 

หลกัประกนัเงินสดสาํหรับการซ้ือกา๊ซธรรมชาติ 53  53  53  53 

ลูกรีดรอตดัจาํหน่าย - สุทธิ 268  218  268  218 

อ่ืน ๆ 12  12  12  12 

สุทธิ 418  368  418  368 
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15. วงเงินสินเช่ือเพ่ือการดําเนินงาน 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

                      

                     วงเงินสินเช่ือ 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

     

Link Capital I - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

วงเงินสินเช่ือ A - เงินกู ้  30  30 

วงเงินสินเช่ือ B - Standby letter of credit  40  40 

รวม  70  70 

 

วงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัถูกคํ้าประกนัโดยจาํนองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 และ 

สินทรัพยข์องกรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 

 

บริษทัได้รับจดหมายผิดนัดชําระจาก Link Capital I (ผูใ้ห้กู ้) ลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 แจ้งให้บริษทัแก้ไขเหตุแห่งการผิดนัดชาํระต่อ           

วงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ตามสัญญาสินเช่ือ ยอดหน้ีท่ีผิดนดัชาํระ (เงินกู ้Standby letter of credit และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ) วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 รวมทั้งส้ิน 25.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 31.06 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตามลาํดบั 

 

เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2563 บริษทัได้เขา้ทาํสัญญา Standstill Agreement กับ Link Capital I โดยผูใ้ห้กู ้ตกลงท่ีจะไม่ทาํการเรียกร้องใด ๆ 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนนบัจากวนัท่ีสัญญามีผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ในระหว่างท่ีบริษทัอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรอง      

เพื่อปรับโครงสร้างหน้ีท่ีคงคา้ง โดยไม่มีค่าปรับดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ่มเติม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2564 บริษทัไดรั้บ

หนังสือแก้ไขเพิ่มเติม Standstill จากผูใ้ห้กู ้ดงักล่าว ให้ขยายระยะเวลาการบงัคบัใช้ออกไปจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ต่อมาเม่ือวนัท่ี             

28 ธนัวาคม 2564 ผูใ้ห้กูต้กลงขยายระยะเวลาดงักล่าวออกไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ในการน้ี บริษทัอยูร่ะหว่างการเจรจากบัผูใ้ห้กูเ้พื่อ

ปรับโครงสร้างจาํนวนเงินท่ีผิดนดั ดงันั้น บริษทัจึงแสดงรายการเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามตารางการจ่ายชาํระท่ีระบุไวใ้นสัญญาวงเงิน

สินเช่ือ 

 

ในระหวา่งไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัไดช้าํระเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวบางส่วน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21 
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16. หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

    

ส่วนที่หมุนเวียน    

เจา้หน้ีการคา้ - ไม่มีหลกัประกนั 10  10 
    

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ท่ีไม่มีหลกัประกนั 38  38 
    

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย    

 - ท่ีมีหลกัประกนั 20  20 

 - ไม่มีหลกัประกนั 4  4 
    

ส่วนของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ 

     ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

   

 - ท่ีมีหลกัประกนั 57  57 

 - ไม่มีหลกัประกนั 137  137 
    

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 47 

  

47 
    

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - ไม่มีหลกัประกนั 519  521 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 1  3 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มีหลกัประกนั 112  348 

    

รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน 945  1,185 
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 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

    

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน    

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ไม่มีหลกัประกนั 1,378  1,390 
    

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย    

 - ท่ีมีหลกัประกนั 99  104 

 - ไม่มีหลกัประกนั 23  24 
    

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการและการประนีประนอมยอมความ    

 - ท่ีมีหลกัประกนั 292  307 

 - ไม่มีหลกัประกนั 77  91 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

- มีหลกัประกนั 

 

1,231 

  

1,246 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ - มีหลกัประกนั 1  1 
    

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 3,101  3,163 

    

รวมทั้งส้ิน 4,046  4,348 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

    

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 945  1,185 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,847  1,903 

ครบกาํหนดเกิน 5 ปี 1,254  1,260 

รวม 4,046  4,348 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดของหลกัประกนัตามท่ี     

กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 และ 12 
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หุ้นกู้ 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 หุ้นกูข้องบริษทัคงเหลือจาํนวน 15.51 ลา้นเหรียญสหรัฐ มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี 

โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2558 ซ่ึงในวนัท่ี 9 มกราคม 2555 บริษทัไดรั้บหนงัสือจากตวัแทนผูถื้อหุน้

กูแ้จง้ว่า บริษทัอยูภ่ายใตเ้หตุแห่งการผิดนดัชาํระหน้ี เน่ืองจากบริษทัผิดนดัชาํระดอกเบ้ียหุ้นกูซ่ึ้งถึงกาํหนดชาํระในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554             

อยา่งไรกต็าม จนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บการทวงถาม เพื่อไถ่ถอนหุน้กูท่ี้ครบกาํหนดดงักล่าว   

 

โดยรายการเคล่ือนไหวของหุน้กูส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 แสดงไดด้งัน้ี       

 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 521 

การปรับอตัราแลกเปล่ียน (2) 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 519 

 

17. เจ้าหนีก้ารค้า 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

    

กิจการอ่ืน ๆ 201  136 

 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี   

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

    

สกุลเงินบาท 174  101 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 15  20 

อ่ืน ๆ   12  15 

รวม 201  136 
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18. เจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

ส่วนที่หมุนเวียน    

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 73  73 

โบนสัและโปรแกรมค่าตอบแทนจูงใจคา้งจ่าย 16  67 

เจา้หน้ีค่าไฟฟ้าและค่าบริการพลงังานคา้งจ่าย 151  109 

อ่ืน ๆ 223  193 

 463  442 

    

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน    

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,378  1,390 

เจา้หน้ีค่าไฟฟ้าและค่าบริการพลงังานคา้งจ่าย 26  43 

 1,404  1,433 

รวม 1,867  1,875 

 

ยอดเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

    

สกุลเงินบาท 537  538 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,330  1,334 

อ่ืน ๆ          -  3 

รวม 1,867  1,875 
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19. ดอกเบีย้ค้างจ่าย 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

        

ส่วนที่หมุนเวียน        

หุน้กู ้ 208  204  208  204 

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและ        

     การประนีประนอมยอมความ        

       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  4  4  4 

       กิจการอ่ืน 15  15  15  15 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 808  763  810  765 

อ่ืน ๆ         

       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 175  168  175  168 

       กิจการอ่ืน 60  60  60  60 

 1,270  1,214  1,272  1,216 

        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 99  104  99  104 

อ่ืน ๆ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23  24  23  24 

 122  128  122  128 

รวม 1,392  1,342  1,394  1,344 

 

ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

        

สกุลเงินบาท 206  212  208  214 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,177  1,121  1,177  1,121 

อ่ืน ๆ  9  9  9  9 

รวม 1,392  1,342  1,394  1,344 
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20. หนีสิ้นจากการยกเลกิแผนฟ้ืนฟูกจิการและการประนีประนอมยอมความ 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

    

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ - กิจการอ่ืน 73  73 

หน้ีสินจากการประนีประนอมยอมความ    

       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 146  146 

       กิจการอ่ืน 468  503 

รวม 687  722 

    

ส่วนท่ีหมุนเวียน 213  213 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 474  509 

รวม 687  722 

 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการและการประนีประนอมยอมความสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2565 แสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 722 

จ่ายชาํระคืน (35) 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 687 

 

ยอดหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัตามประเภท

สกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

    

สกุลเงินบาท 687  722 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกจิการ  

 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัไดค้รบกาํหนดชาํระหน้ีในปี 2561 แต่บริษทัไดผ้ิดนดัชาํระพร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายในอตัรา

ดอกเบ้ียผิดนดัชาํระหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นแผนปรับโครงสร้างหน้ี และนบัตั้งแต่วนัผิดนดัชาํระไดแ้สดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบแสดงฐานะ       

การเงินรวม 

 

หน้ีสินจากการประนีประนอมยอมความ - กจิการอ่ืน 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาประนีประนอมยอมความกบัเจา้หน้ีหลายราย หน้ีสินจากการประนีประนอมยอมความมีกาํหนดการผ่อนชาํระคืนเป็น     

รายเดือนและมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2564 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาชาํระหน้ี (Settlement Agreement) และสัญญาค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาปรับโครงสร้าง 

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

ภายใตสั้ญญาดงักล่าว บริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งผ่อนชาํระคืนเป็นรายไตรมาสสําหรับยอดหน้ีสินท่ีมีขอ้ยุติแลว้เป็นจาํนวนเงิน 283.1 ลา้นบาท 

และค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกสัญญาจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท บวกดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี        

1 มิถุนายน 2564 และส้ินสุดวนัท่ี 1 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ดี บริษทัมีหน้ีสินท่ียงัไม่มีขอ้ยุติซ่ึงเจา้หน้ีเรียกร้องให้ชาํระจาํนวนเงิน 266.3    

ลา้นบาท และมีเงินจ่ายล่วงหนา้ซ่ึงบริษทัเรียกร้องจากเจา้หน้ีจาํนวนเงิน 68 ลา้นบาท โดยคู่สัญญาตกลงท่ีจะจ่ายชาํระหน้ีสินท่ีไม่มีขอ้ยติุตาม

คาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงเจา้หน้ีตอ้งยื่นคาํร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการไทย สาํนกังานศาลยติุธรรมภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีใน

สัญญา  

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 เจ้าหน้ีได้ยื่นคาํเสนอข้อพิพาทเพื่อเรียกร้องหน้ีดังกล่าวข้างต้นเป็นจํานวนเงินรวม 266.1 ล้านบาท                 

บวกดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี จนกว่าจะชาํระหน้ีเสร็จส้ินต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการไทย สํานักงานศาลยุติธรรม และบริษทัได้

ดาํเนินการยืน่คดัคา้นขอ้เรียกร้องของเจา้หน้ีต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการไทยเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 แลว้  

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2564 เจา้หน้ีไดย้ื่นคาํแกข้อ้เรียกร้องแยง้ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการไทย สํานกังานศาลยุติธรรม และเม่ือวนัท่ี         

1 ตุลาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนันัดพร้อมเพื่อกําหนดประเด็นข้อพิพาท หน้าท่ีนําสืบและกระบวนพิจารณา ณ วนัท่ีในรายงานงบการเงิน               

คณะอนุญาโตตุลาการไดด้าํเนินสืบพยานฝ่ายเจา้หน้ีแลว้ทั้งหมด และสืบพยานฝ่ายบริษทัไปแลว้สามคน และมีกาํหนดนดัสืบพยานฝ่ายบริษทั

คนสุดทา้ยในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 

 

หน้ีสินจากการประนีประนอมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินบางส่วนของบริษทัและจาํนาํหุ้นของ จี เจ สตีล ตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุ 11 และ 12 และสินทรัพยส่์วนตวัของกรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่ง  

 

  



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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21. เงินกู้ยืมจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ 

 

  จาํนวน  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา)  (ลา้นบาท) 

  

วงเงินสินเช่ือ 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

         

Link Capital I          

วงเงินสินเช่ือ A  30  30  1,004  1,008 

วงเงินสินเช่ือ B   3.34    10.34  112  348 

ACO I  -    -  286  298 

รวม      1,402  1,654 

         

เงินกูย้มืระยะส้ัน      112  348 

เงินกูย้มืระยะยาว      1,290  1,306 

รวม      1,402  1,654 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

  31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

    

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  112  348  

    

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,290  1,306 

หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี (12)  (13) 

 1,278  1,293 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (47)  (47) 

สุทธิ 1,231  1,246 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ยอดเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

    

สกุลเงินบาท 286   298  

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,116  1,356 

รวม 1,402  1,654 

 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้ผิดนดัชาํระหน้ีลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 จาก Link Capital I (ผูใ้ห้กู)้ และผูใ้ห้กูต้กลง

ไม่ทาํการเรียกร้องใด ๆ ตาม Standstill Agreement จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2564 บริษทัไดรั้บหนังสือแกไ้ข

เพิ่มเติม Standstill จากผูใ้ห้กูด้งักล่าว ให้ขยายระยะเวลาการบงัคบัใชอ้อกไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2564 

ผูใ้ห้กูต้กลงขยายระยะเวลาดงักล่าวออกไปจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ในการน้ี บริษทัอยูร่ะหว่างการเจรจากบัผูใ้ห้กูเ้พื่อปรับโครงสร้าง

จาํนวนเงินท่ีผิดนดั ดงันั้น บริษทัจึงแสดงรายการเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามตารางการจ่ายชาํระท่ีระบุไวใ้นสัญญาวงเงินสินเช่ือ    

 

ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัได้ชาํระเงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่ง บางส่วนเป็นจาํนวนเงินรวม 7 ลา้นเหรียญสหรัฐ         

และ 11.8 ลา้นบาท 

 

22. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

    

ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี 44  13 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 19  19 

อ่ืน ๆ 1  4 

รวม 64  36 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ยอดหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

    

สกุลเงินบาท 64  36 

 

23. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ 

 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

  

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 103 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 2 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 105 

 

จาํนวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 2565  2564 

ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด :    

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 2  2 

 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

อตัราคิดลด   ร้อยละ 1.66 ต่อปี 

อตัราการเพิ่มของเงินเดือนท่ีคาดไว ้   ร้อยละ 4 ต่อปี 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน   ร้อยละ 4.30 ถึงร้อยละ 17.19 ต่อปี 

อตัรามรณะ   ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560 

 

  



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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24. ทุนสํารองตามกฎหมายและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรเป็นทุนสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี    

หลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็น

เงินปันผลไม่ได ้

 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 

รายละเอียดองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

        

เงินท่ีไดรั้บจากใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ท่ีหมดอาย ุ        

-  ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 1 (GSTEL-W1) 11  11  11  11 

-  ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2 (GSTEL-W2) 3  3  3  3 

 14  14  14  14 
        

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม        

   ของตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย        

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน       (1,391)        (1,704)         (1,451)         (1,724) 

สุทธิ (1,377)  (1,690)  (1,437)  (1,710) 

 

จากการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นในปี 2562 จาํนวน 7,025 ล้านหน่วย ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีหน่วยละ 0.002 บาท ได้ถูกโอนจาก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุน้ไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 14 ลา้นบาท 
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25. กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐานส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่สาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 คาํนวณจากกาํไร

สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่และจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ในระหว่างงวดในแต่ละงวด โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกัแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท / ลา้นหุน้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

        

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้        

ของบริษทัใหญ่ 313  171  313  171 

        

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 28,929  28,929  28,929  28,929 

ผลกระทบจากการออกหุน้ใหม ่           -            -            -            - 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั        

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 28,929  28,929  28,929  28,929 

        

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของ 

ผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บาท) 0.011  0.006  0.011  0.006 

 

26. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและ

โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

 

ส่วนงานธุรกจิ 

 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า บริษทัมี

ส่วนงานธุรกิจเพยีงส่วนงานเดียว 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้าํหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไรขั้นตน้ ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 2564 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

 2565  2564 

    

รายไดจ้ากส่วนงาน - ในประเทศ 4,670  3,781 

    

ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไรขั้นตน้ 549  477 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 5 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจาํนวนเงินรวม 3,376 

ลา้นบาท (2564 : ลูกคา้ 2 ราย เป็นจาํนวนเงินรวม 1,037 ลา้นบาท) 

 

27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้กบับุคคลหรือกจิการอ่ืนที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

    

ภาระผกูพนัเพือ่ซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง    

ซ้ือวตัถดิุบและวสัดุส้ินเปลือง 1,364  587 

ซ้ือไฟฟ้า 7,512  7,649 

รวม 8,876  8,236 

    

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

ซ้ือทรัพยสิ์น 13  3 

    

หน้ีสินที่อาจเกดิขึน้    

หน้ีสินท่ีไม่สามารถตกลงกนัได ้(หมายเหตุ 20)  299  291 
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