
 

 

 

 

 

 

 

บริษทั  จี สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

 

 

 

 

 

งบการเงินระหวา่งกาล 

 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน  2558 

 

และ 

 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท จี สตลี จํากดั (มหาชน) 

 

(1) ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสาม

เดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม   และงบกระแสเงินสด

รวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั จี สตีล 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) ดว้ย

เช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

(2) ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล            

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่   

เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต

จาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญั

ทั้ งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ   ดงันั้นขา้พเจ้าจึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ี    

สอบทาน 

 

ข้อสรุป  

 

(3) ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี      

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 



 

 

การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 
 

โดยมิไดเ้ป็นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขา้งตน้  ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตเร่ืองต่อไปน้ี 

 

(4) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.2 เร่ืองการดาํเนินงานต่อเน่ือง มีดงัน้ี 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 สถานะทางการเงินบางส่วนของ กลุ่มบริษทัและบริษทั เป็น

ดงัน้ี 

 

  ลา้นบาท 

          กลุ่มบริษทั  บริษทั 

          ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

ปัจจยัเส่ียง  กลุ่มบริษทั  บริษทั  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

ต่อการดาํเนินงานต่อเน่ือง  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

(1) ขาดทุนไตรมาส 1                            721  638  451  484         

(2) ขาดทุนไตรมาส 2                            913  448  731  369         

(3) ขาดทุนไตรมาส 3                            1,940  204  1,545  405         

(4) ขาดทุนสะสม          21,340  18,609  23,160  20,432 

(3) หน้ีสินหมุนเวียน                                     

 มากกว่าสินทรัพย ์                                  

 หมุนเวียน          15,678  13,399  13,093  11,227 

 

ซ่ึงเกิดจากผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ เช่นภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีผนัผวน    การผิดนัดชาํระหน้ีตามแผนปรับ

โครงสร้างหน้ี  การทุ่มตลาดของผูผ้ลิตเหลก็ต่างประเทศ และการหยดุการผลิตเป็นการชัว่คราว   ปัจจยัดงักล่าวอาจเป็น

เหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ือง   อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่

วา่การจดัทาํงบการเงินตามขอ้สมมติฐานวา่กลุ่มบริษทัและบริษทั จะดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม  เน่ืองจากกลุ่ม

บริษทัและบริษทั มีแผนงานต่างๆ เพ่ือปรับปรุงให้การดาํเนินงานกลบัสู่สถานการณ์ปกติอยา่งต่อเน่ือง   และมีผลกาํไร

ลบลา้งขาดทุนสะสมได ้ดงัน้ี : 

ก) การเจรจากบัเจา้หน้ีท่ีผิดนดั 

กลุ่มบริษทัและบริษทั ไดบ้รรลุขอ้ตกลงกบัเจา้หน้ีหลกัหลายรายที่ผิดนดัชาํระ เป็นผลให้ยอดหน้ีสินของกลุ่ม

บริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  เป็นจาํนวนเงิน 4,623 ลา้นบาท 

และจาํนวน 421 ลา้นบาท ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัคงเจรจาต่อรองเกี่ยวกบัขอ้เรียกร้องการชาํระหน้ี 

(เงินตน้รวมดอกเบ้ีย) กบัเจา้หน้ีอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 



 

 

ข) การดาํเนินการผลิต 

ในปี 2555 บริษทัและ จี เจ สตีล หยดุการผลิตเป็นการชัว่คราว จึงใชโ้อกาสน้ีซ่อมบาํรุงใหญ่เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์

ประจาํปี และในปี 2556 ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั บริษทัและ จี เจ สตีล ไดเ้ร่ิมเปิดการผลิต ดงัน้ี : 

1) จี เจ สตีล เร่ิมการผลิตในวนัท่ี 20 มีนาคม 2556 และทยอยเพิ่มการผลิตข้ึนจนเตม็กาํลงัการผลิตในช่วงท่ีมีการใช ้ 

ไฟฟ้านอ้ยซ่ึงมีอตัราค่าไฟฟ้าตํ่า(Off Peak) จนถึงปัจจุบนั โดยมีอตัราการผลิตร้อยละ 91 ของกาํลงัการผลิตสูงสุด 

ช่วง Off Peak 

2) บริษทั เร่ิมการผลิตเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2557 โดยเพ่ิมการผลิตต่อเน่ืองเร่ือยมาตามลาํดบั  จนถึงปัจจุบนัมีอตัรา

การผลิตร้อยละ 82 ของกาํลงัการผลิตสูงสุดช่วง Off Peak 

ค) การจดัหาเงินสด 

กลุ่มบริษทัและบริษทั ไดเ้ร่ิมแผนหลายประการเพ่ือให้มีสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินงาน เช่น 

1) วา่จา้งผูบ้ริหารแผนพลิกฟ้ืนกิจการ จนประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินการตามแผนพลิกฟ้ืนกิจการในระยะแรก 

2) เพ่ิมสภาพคล่องโดยประสบความสาํเร็จในการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน 

3) เพิ่มกระแสเงินสดจากการขาย โดยผลิตและจาํหน่ายสินคา้ประเภทเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 

4) บรรลุขอ้ตกลงกบัลูกคา้ในการสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือเพ่ิมข้ึน 

5) เจรจาวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน 

6) การเร่งรัดเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีการคา้ 

7) การขายโดยรับเงินล่วงหนา้ 
 

ง) การสนบัสนุนจากภาครัฐ 

กลุ่มบริษทัและบริษทั ไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศรายอื่นๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรม

ภายใน”) ยื่นคาํร้องต่อภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดร้ับผลกระทบอยา่ง

ร้ายแรงที่มีสาเหตุจากการทุ่มตลาดสินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนที่นาํเขา้จากต่างประเทศ และจากปริมาณการนาํเขา้

สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนท่ีเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนมากอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ของไทยอีกดว้ย  ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั กระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศบงัคบัใชม้าตรการเยียวยาทางการคา้ท่ีเป็น

มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (antidumping measures) และมาตรการปกป้องจากสินคา้นาํเขา้ท่ีเพ่ิมข้ึน (safeguard 

measures) เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมกบัสินคา้นาํเขา้และสามารถปรับตวัเพื่อ

แข่งขนักบัสินคา้นาํเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต่้อไป ดงัน้ี 



 

 

1. มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิดมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งกาํเนิด (หรือ

นําเข้า) จาก 14 ประเทศ คือ ญ่ีปุ่น แอฟริกาใต้ รัสเซีย คาซัคสถาน อินเดีย เกาหลีใต้ ไต้หวนั เวเนซูเอลา 

อาร์เจนตินา ยูเครน แอลจีเรีย อินโดนีเซีย สโลวกั และโรมาเนีย ในช่วงเวลาท่ีมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 23 

พฤษภาคม 2552  ถึงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 (5 ปี)  อน่ึง ก่อนถึงวนัครบกําหนดอายุมาตรการดังกล่าว 

“อุตสาหกรรมภายใน”ไดย้ื่นคาํขอเปิดการทบทวนความจาํเป็นในการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดต่อไป  

จากนั้นเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ไดอ้อกประกาศให้

เรียกเกบ็อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดต่อไปอีก 1 ปี (23 พฤษภาคม 2557 - 22 พฤษภาคม 2558) และต่อมาเม่ือวนัท่ี 

15 พฤษภาคม 2557 กรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศเปิดการทบทวนความจาํเป็นในการใชม้าตรการตอบ

โตฯ้  ร่วมกบัอุตสาหกรรมภายในและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและ

การอุดหนุนจึงออกประกาศผลการพิจารณาทบทวนความจาํเป็นในการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดฯ ลงใน

ราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 กาํหนดใหเ้รียกเกบ็อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดจากการนาํเขา้สินคา้

เหลก็แผน่รีดร้อนท่ีนาํเขา้จาก 14 ประเทศดงักล่าวขา้งตน้ ในอตัราเดิมต่อไปอีก 5 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 

23 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 
 

2. มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหลก็แผ่นรีดร้อน(ไม่เจือ) ชนิดมว้นและไม่เป็นมว้น ท่ีมีแหล่งกาํเนิดจาก

ประเทศจีนและมาเลเซีย (รวม 2 ประเทศ) โดยช่วงเวลาท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 12 สิงหาคม 2554 เร่ือยมา ถึง

ปัจจุบนั แลว้จะส้ินสุดมาตรการในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 (เป็นเวลา 5 ปี) 
 

3. มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน ชนิดมว้นและไม่เป็นมว้น ท่ีมีแหล่งกาํเนิดจาก

ประเทศจีน ช่วงเวลาท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2555 เร่ือยมาถึงปัจจุบนั แลว้จะส้ินสุดมาตรการใน

วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 (เป็นเวลา 5 ปี) 
 

4. มาตรการปกป้องจากการนาํเขา้สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนเจืออ่ืนๆ (โบรอน โครเมียม หรือธาตุอ่ืน) ชนิดมว้นและ

ไม่เป็นมว้นท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากทุกประเทศ (ยกเวน้ประเทศกาํลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วนส่งออกมาประเทศ

ไทยไม่ถึงร้อยละ 3 ของปริมาณการนําเขา้รวมของสินค้าชนิดน้ี) ในช่วงเวลาท่ีมีผลบังคบัใช้อากรปกป้อง

ชัว่คราวตั้งแต่ 27 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2556 (200 วนั)  และต่อมามาตรการปกป้อง(ชั้นท่ีสุด)   

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2556 เร่ือยมาถึงปัจจุบนั แลว้จะส้ินสุดมาตรการในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 

2559 (เป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปีคร่ึง) อน่ึง กลุ่มอุตสาหกรรมภายในไดย้ืน่คาํร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศ

พร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการปกป้องต่อไปอีก 3 ปี ต่อมา 

กรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 (เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 17 

กรกฎาคม 2558) “เปิดการทบทวนความจาํเป็นเพ่ือขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการปกป้องจากการนาํเขา้สินคา้

เหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออ่ืนๆ ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีเพ่ิมข้ึน” นับเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณา

ทบทวนมาตรการปกป้อง ซ่ึงอาจจะดาํเนินกระบวนการเสร็จส้ินภายในวนัส้ินสุดระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการ

ดังกล่าวขา้งต้น (26 กุมภาพนัธ์ 2559) เป็นอย่างเร็ว หรือภายในกรอบเวลาตามท่ีกฎหมายกาํหนด (โดยใช้

หลกัเกณฑ์เดียวกนักบัการไต่สวนคือ 270 วนันับแต่วนัประกาศไต่สวน) แลว้จึงจะมีการประกาศคาํวินิจฉัย

สาํหรับการพิจารณาทบทวนมาตรการฯ ในลาํดบัต่อไป 
 



 

 

5. มาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือ ชนิดม้วนและไม่เป็นม้วนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมี

แหล่งกาํเนิดจากทุกประเทศ (ยกเวน้ประเทศกาํลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วนส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึงร้อยละ 3 ของ

ปริมาณการนาํเขา้รวมของสินคา้ชนิดน้ี) ในช่วงเวลาท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ากรปกป้องชัว่คราวตั้งแต่วนัท่ี  7 มิถุนายน 

2557 ถึงวนัท่ี 23 ธันวาคม 2557 (200 วนั) และต่อมามาตรการปกป้อง(ชั้นท่ีสุด) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 24 

ธนัวาคม 2557 เป็นตน้มาถึงปัจจุบนั แลว้จะส้ินสุดมาตรการในวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 (เป็นระยะเวลาประมาณ

เกือบ 2 ปีคร่ึง) 
 

บริษทัคาดวา่มาตรการดงักล่าวจะทาํใหส้ถานการณ์ดา้นการตลาดในประเทศกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ 
 

และสถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย ไดร้ายงานขอ้มูลทางสถิติ (เป็นตวัเลขโดยประมาณ) ต่อสมาชิก 

ดงัน้ี 

สาํหรับปี 2557 

• ปริมาณความตอ้งการใช้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวม สําหรับปี 2557 มีจาํนวน 6.97 ลา้นตัน   

(เฉล่ีย 0.58 ลา้นตนัต่อเดือน) ลดลง 0.55 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลง 7.4% จากปีก่อน 

ในจาํนวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 2.85 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.24 ลา้นตนั

ต่อเดือน)  ปริมาณการนาํเขา้ 4.14 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.34 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเลก็นอ้ย 0.03   

ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.002 ลา้นตนัต่อเดือน) 

สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2558 

• ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมสําหรับไตรมาส 1 ปี 2558 มีจาํนวน 1.58 

ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.53 ลา้นตนัต่อเดือน) ลดลง 0.03 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลง 5.5% จากยอดเฉล่ียต่อ

เดือนของปี 2557 

ในจาํนวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.58 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.19 ลา้นตนั

ต่อเดือน)  ปริมาณการนาํเขา้ 1.01 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.34 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเล็กน้อย 

0.005 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.002 ลา้นตนัต่อเดือน) 

สาํหรับไตรมาส 2 ปี 2558 

• ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมสําหรับไตรมาส 2 ปี 2558 มีจาํนวน 1.61 

ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.54 ลา้นตนัต่อเดือน) ลดลง 0.23 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลง 12.3% จากยอดเฉล่ียต่อ

เดือนของปี 2557 

ในจาํนวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.70 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.23 ลา้นตนั

ต่อเดือน)  ปริมาณการนาํเขา้ 0.91 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.30 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเล็กน้อย 

0.003 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.001 ลา้นตนัต่อเดือน) 



 

 

สาํหรับไตรมาส 3 ปี 2558 

• ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมสําหรับไตรมาส 3 ปี 2558 มีจาํนวน 1.77 

ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.59 ลา้นตนัต่อเดือน) ลดลง 0.0025 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลง 0.14% จากยอดเฉล่ีย

ต่อเดือนของปี 2557 

ในจาํนวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.59 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.20 ลา้นตนั

ต่อเดือน)  ปริมาณการนาํเขา้ 1.18 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.39 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเล็กน้อย 

0.002 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.001 ลา้นตนัต่อเดือน) 

จ) ความร่วมมือกบัคู่คา้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทั ไดบ้รรลุขอ้ตกลงกบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีมายาวนาน โดยหลงัจากท่ีสามารถตก

ลงการปรับแผนการชาํระหน้ีแลว้ ลูกคา้สาํคญัหลายรายตกลงผูกพนัการซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทัและบริษทั ทาํให้

สามารถจดัการระบบผลิตไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

 

ดงันั้น งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั จดัทาํข้ึนตามเกณฑ์การดาํเนินงานต่อเน่ืองโดยมีขอ้สมมติฐานว่า   การ

ดาํเนินงานตามแผนการจดัหาเงินทุนดงักล่าวขา้งตน้จะประสบผลสาํเร็จ  

 

(5)  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 12 วา่ ผูบ้ริหารของบริษทัและ จี เจ สตีล ไดพิ้จารณาปัจจยั

ต่างๆ หลายประการแลว้พบวา่ไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีทาํให้มูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 อาจเกิดการดอ้ยค่า และในไตรมาส 2 ปี 2557 ผูบ้ริหารของบริษทัและ จี เจ สตีล ได้ว่าจา้งผู ้

ประเมินราคาอิสระจาํนวน 2 บริษทัให้ทาํการประเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ของทั้ง

บริษทั  และจี เจ สตีล ประกอบกบัการประเมินโดยผูบ้ริหารของบริษทัและจี เจ สตีล เอง ผลการประเมินดงักล่าวไม่มีขอ้

บ่งช้ีวา่มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  มีการดอ้ยค่า

เพิ่มข้ึน 

 

 

 

 

(นายชยัยทุธ  องัศุวทิยา) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขท่ี  3885 

 

 

สาํนกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 



บริษทั จี สตลี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน แต่สอบทานแลว้"

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,907                      247,871                    2,485                        4,272                        
ลูกหน้ีการคา้ 4,5,6 195,572                    198,833                    6,754                        -                            
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                            -                            4,632                        1,732                        
สินคา้คงเหลือ 7 2,182,814                 3,331,180                 1,312,234                 2,236,932                 
ลูกหน้ีจากการขายเศษเหลก็ 4,8 -                            -                            -                            -                            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,9 627,343                    649,000                    205,063                    363,759                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,016,636                 4,426,884                 1,531,168                 2,606,695                 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                            -                            4,093,265                 4,343,565                 
เงินล่วงหนา้คา่ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 11 210,000                    210,000                    -                            -                            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 30,884,051               32,183,417               14,205,213               14,815,146               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 30,087                      34,198                      8,669                        9,925                        
หลกัประกนัเงินสดส าหรับการใชส้าธารณูปโภค 14 -                            252,000                    -                            -                            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16 399,847                    360,177                    193,468                    143,759                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 31,523,985               33,039,792               18,500,615               19,312,395               

รวมสินทรัพย์ 34,540,621               37,466,676               20,031,783               21,919,090               

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 1



บริษทั จี สตลี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน แต่สอบทานแลว้"

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 366,657                    435,940                    366,657                    435,940                    
เจา้หน้ีการคา้ 4,5,18 8,278,968                 8,444,810                 6,113,584                 6,226,460                 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                            -                            18,954                      18,954                      
หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟกิูจการ
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 419,798                    515,632                    173,449                    271,420                    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4, 17 72,000                      88,000                      72,000                      88,000                      
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 566,736                    513,665                    566,736                    513,665                    
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 30,000                      30,000                      951,626                    591,948                    
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 17 102,581                    77,160                      76,289                      40,868                      
เงินกูย้ืมจากผูถื้อหุ้น 1.3(ข),17 3,850                        36,350                      3,850                        36,350                      
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 4, 5, 20 237,586                    332,621                    25,086                      25,905                      
เจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,19 3,160,318                 2,963,897                 2,016,519                 1,642,521                 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 19, 21 2,204,448                 1,788,443                 1,111,251                 841,563                    
ประมาณการหน้ีสิน 22 2,910,193                 2,367,767                 3,069,015                 3,034,854                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,23 341,604                    231,876                    59,243                      64,922                      
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 18,694,739               17,826,161               14,624,259               13,833,370               

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟกิูจการ - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 249,767                    245,680                    249,767                    245,680                    
เจา้หน้ีการคา้ 18 532,417                    577,708                    511,817                    577,708                    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,17 288,000                    312,000                    1,374,448                 1,398,448                 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอ่ืน 17 -                            36,000                      -                            36,000                      
เจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 19 1,326,844                 1,211,112                 643,424                    663,314                    
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1.3(ก), 21 20,809                      312,702                    20,809                      312,702                    
ประมาณการหน้ีสิน 22 648,121                    657,235                    648,121                    175,408                    
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 92,371                      73,934                      47,009                      36,737                      
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,158,329                 3,426,371 3,495,395                 3,445,997

รวมหนีสิ้น 21,853,068               21,252,532 18,119,654               17,279,367

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 2



บริษทั จี สตลี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน แต่สอบทานแลว้"

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 25

    ทุนจดทะเบียน 48,775,744               54,573,625               48,775,744               54,573,625               

    ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 34,250,905               34,250,905               34,250,905               34,250,905               

ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 26 14,050                      14,050                      14,050                      14,050                      
ส่วนเกิน (ต ่า) กว่ามูลคา่หุ้น
    ส่วนต ่ากว่ามูลคา่หุ้นสามญั (10,163,276)              (10,163,276)              (10,163,276)              (10,163,276)              
    ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 206,307                    206,307                    206,307                    206,307                    
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
    จดัสรรแลว้
         ทุนส ารองตามกฎหมาย 763,977                    763,977                    763,977                    763,977                    
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (21,340,283)              (18,609,314)              (23,159,834)              (20,432,240)              
หุ้นท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 27 -                            -                            -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 3,731,680                 6,462,649                 1,912,129                 4,639,723                 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 8,955,873                 9,751,495                 -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,687,553               16,214,144               1,912,129                 4,639,723                 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 34,540,621               37,466,676               20,031,783               21,919,090               

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 3



บริษัท จ ีสตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ แต่สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4,5,28 4,330,948                 7,187,659                 1,839,793                 3,323,166                 
กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ -                            256                           -                            2,083                         
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            94,505                      
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                            52,267                       -                            27,123                       
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 29 -                            25,618                      -                            25,618                      
รายไดอ่ื้น 4 15,481                      66,863                      13,000                      26,006                      
รวมรำยได้ 4,346,429                 7,332,663                 1,852,793                 3,498,501                 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 4,5,7 4,273,747                 6,843,969                 1,885,793                 3,248,530                 
คา่ใชจ่้ายในการขาย 4 89,093                      130,813                    55,906                      90,930                      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4 318,318                    254,545                    137,899                    101,991                    
ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 7 191,440                    30,825                      157,330                    37,234                      
ประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือของวตัถุดิบ
   ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 218,634                    73,554                      174,695                    73,554                      
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 186,514                    -                            99,085                      -                            
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 30 844,508                    18,544                      774,007                    194,830                    
ตน้ทุนทางการเงิน 158,010                    173,424                    113,289                    156,129                    
รวมค่ำใช้จ่ำย 6,280,264                 7,525,674 3,398,004 3,903,198

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (1,933,835)                (193,011)                   (1,545,211)                (404,697)                   
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 6,115                        10,980                      -                            -                            

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (1,939,950)                (203,991)                   (1,545,211)                (404,697)                   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                            -                            -                            -                            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (1,939,950)                (203,991)                   (1,545,211)                (404,697)                   

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,546,188)                (266,426)                   (1,545,211)                (404,697)                   
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (393,762)                   62,435                      -                            -                            

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (1,939,950)                (203,991)                   (1,545,211)                (404,697)                   

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 31 (0.23)                         (0.04)                         (0.23)                         (0.06)                         

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 4



บริษัท จ ีสตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ แต่สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4,5,28 18,135,597               17,477,611               8,700,510                 6,020,051                 
กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ -                            1,380                        -                            15,416                       
กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 7 -                            16,601                       -                            -                            
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            41,172                      
กลบัรายการประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง -                            -                            -                            31,077                      
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                            139,012                    -                            83,481                      
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 29 20,637                      36,119                      20,916                      25,618                      
รายไดอ่ื้น 4 90,739                      157,739                    55,846                      118,981                    
รวมรำยได้ 18,246,973               17,828,462               8,777,272                 6,335,796                 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 4,5,7 18,341,652               16,965,535               8,950,542                 5,948,135                 
คา่ใชจ่้ายในการขาย 4 381,885                    286,860                    263,930                    166,660                    
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4 993,781                    1,162,374                 483,903                    681,380                    
ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 7 27,827                      -                            5,805                        44,205                      
ประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือของวตัถุดิบ
   ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 22 180,918                    73,554                      136,978                    73,554                      
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 211,878                    -                            99,617                      -                            
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 30 1,183,685                 84,428                      1,212,264                 196,472                    
ตน้ทุนทางการเงิน 484,230                    534,103                    351,827                    482,945                    
รวมค่ำใช้จ่ำย 21,805,856               19,106,854 11,504,866 7,593,351

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (3,558,883)                (1,278,392)                (2,727,594)                (1,257,555)                
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15,708                      10,980                      -                            -                            

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (3,574,591)                (1,289,372)                (2,727,594)                (1,257,555)                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                            -                            -                            -                            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (3,574,591)                (1,289,372)                (2,727,594)                (1,257,555)                

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,683,310)                (1,187,585)                (2,727,594)                (1,257,555)                
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (891,281)                   (101,787)                   -                            -                            

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (3,574,591)                (1,289,372)                (2,727,594)                (1,257,555)                

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 31 (0.39)                         (0.17)                         (0.40)                         (0.18)                         

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 5



บริษทั จี สตลี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น แต่สอบทานแลว้"

ทุนเรือน รวมส่วน ส่วนของ
หุน้ท่ีออก ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส่วนเกิน (ต ่า) กว่า ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ หุน้ท่ีถือ ของผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่ รวมส่วน

และช าระแลว้ ซ้ือหุน้สามญั มูลคา่หุน้ จากการลดทุน ตามกฎหมาย จดัสรร โดยบริษทัยอ่ย ของบริษทั อ านาจควบคุม ของผูถื้อหุน้
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2558
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2558 34,250,905       14,050               (10,163,276)      206,307         763,977         (18,609,314)        -                        6,462,649        9,751,495        16,214,144       
รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
     เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
     ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ -                    -                     -                    -                 -                 -                      -                    -                   -                   -                    
     การออกหุน้สามญั -                    -                     -                    -                 -                 -                      -                    -                   -                   -                    
     จ่ายช าระหน้ีโดยหุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย -                    -                     -                    -                 -                 -                      -                    -                   -                   -                    
รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                     -                    -                 -                 -                      -                    -                   -                   -                    

    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย
    ออกหุน้สามญัโดยบริษทัยอ่ยให้แก่ส่วนท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                    -                     -                    -                 -                 -                      -                    -                   -                   -                    
    การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยให้ส่วนไดเ้สีย
         ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                    -                     -                    -                 -                 (47,659)               -                    (47,659)            95,659             48,000              
    รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                    -                     -                    -                 -                 (47,659)               -                    (47,659)            95,659 48,000              
รวมรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของทีบั่นทึกโดยตรง
     เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                     -                    -                 -                 (47,659)               -                    (47,659)            95,659 48,000              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
     ก  าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -                    -                     -                    -                 -                 (2,683,310)          -                    (2,683,310)       (891,281)          (3,574,591)        
     ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                    -                     -                    -                 -                 -                      -                    -                   -                   -                    
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                    -                     -                    -                 -                 (2,683,310)          -                    (2,683,310)       (891,281)          (3,574,591)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2558 34,250,905       14,050               (10,163,276)      206,307         763,977         (21,340,283)        -                    3,731,680        8,955,873        12,687,553       

งบกำรเงนิรวม
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ ขาดทุนสะสม

(พันบาท)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวา่งกาลถอืเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 6



บริษทั จี สตลี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น แต่สอบทานแลว้"

ทุนเรือน รวมส่วน ส่วนของ
หุน้ท่ีออก ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส่วนเกิน (ต ่า) กว่า ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ หุน้ท่ีถือ ของผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่ รวมส่วน

หมายเหตุ และช าระแลว้ ซ้ือหุน้สามญั มูลคา่หุน้ จากการลดทุน ตามกฎหมาย จดัสรร โดยบริษทัยอ่ย ของบริษทั อ านาจควบคุม ของผูถื้อหุน้
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2557
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557 34,250,905       14,050               (10,163,276)      206,307         763,977         (16,336,208)        (115,136)           8,620,619        9,254,247        17,874,866       
รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
     เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
     ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ -                    -                     -                    -                 -                 -                      -                    -                   -                   -                    
     การออกหุน้สามญั -                    -                     -                    -                 -                 -                      -                    -                   -                   -                    
     จ่ายช าระหน้ีโดยหุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 27 -                    -                     -                    -                 -                 -                      115,136            115,136           -                   115,136            
     รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                     -                    -                 -                 -                      115,136            115,136           -                   115,136            

    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย
    ออกหุน้สามญัโดยบริษทัยอ่ยให้แก่ส่วนท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                    -                     -                    -                 -                 -                      -                    -                   -                   -                    
    การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยให้ส่วนไดเ้สีย
         ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                    -                     -                    -                 -                 (371,176)             -                    (371,176)          727,803           356,627            
    รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                    -                     -                    -                 -                 (371,176)             -                    (371,176)          727,803           356,627            
รวมรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของทีบั่นทึกโดยตรง
     เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                     -                    -                 -                 (371,176)             115,136 (256,040)          727,803           471,763            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
     ก  าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -                    -                     -                    -                 -                 (1,187,585)          -                    (1,187,585)       (101,787)          (1,289,372)        
     ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                    -                     -                    -                 -                 -                      -                    -                   -                   -                    
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                    -                     -                    -                 -                 (1,187,585)          -                    (1,187,585)       (101,787)          (1,289,372)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2557 34,250,905       14,050               (10,163,276)      206,307         763,977         (17,894,969)        -                    7,176,994        9,880,263        17,057,257       

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ ขาดทุนสะสม

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวา่งกาลถอืเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ 7



บริษทั จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น แต่สอบทานแลว้"

ทุนเรือน รวมส่วน

หุน้ท่ีออก ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส่วนเกิน (ต ่า) กว่า ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ ของผูถื้อหุน้

และช าระแลว้ ซ้ือหุน้สามญั มูลค่าหุน้ จากการลดทุน ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทั

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2558 34,250,905              14,050                     (10,163,276)            206,307                   763,977                   (20,432,240)            4,639,723                

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น

         และการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

    ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
    การออกหุน้สามญั -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

    รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรร

       ส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

รวมรำยกำรกับผู้เป็นเจ้ำของทีบั่นทกึโดยตรง

     เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ขาดทุนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          (2,727,594)              (2,727,594)              
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          (2,727,594)              (2,727,594)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยำยน 2558 34,250,905              14,050                     (10,163,276)            206,307                   763,977                   (23,159,834)            1,912,129                

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ก าไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 8



บริษทั จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น แต่สอบทานแลว้"

ทุนเรือน รวมส่วน

หุน้ท่ีออก ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส่วนเกิน (ต ่า) กว่า ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ ของผูถื้อหุน้

หมายเหตุ และช าระแลว้ ซ้ือหุน้สามญั มูลค่าหุน้ จากการลดทุน ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทั

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2557 34,250,905              14,050                     (10,163,276)            206,307                   763,977                   (18,488,190)            6,583,773                

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น

         และการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

    ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
    การออกหุน้สามญั -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

    รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรร

       ส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

รวมรำยกำรกับผู้เป็นเจ้ำของทีบั่นทกึโดยตรง

     เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ขาดทุนส าหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          (1,257,555)              (1,257,555)              
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          (1,257,555)              (1,257,555)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยำยน 2557 34,250,905              14,050                     (10,163,276)            206,307                   763,977                   (19,745,745)            5,326,218                

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ก าไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 9



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้"

บริษัท จ ีสตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ขาดทุนส าหรับงวด (3,574,591)            (1,289,372)            (2,727,594)            (1,257,555)            
รายการปรับปรุง
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 1,437,071             1,463,202             667,087                672,509                
(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 1,426,037             (123,648)               970,233                (64,482)                 
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 27,827                  (16,601)                 5,805                    44,205                  
(กลบัรายการ) ประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือ
   ของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 22 180,918                73,554                  136,978                73,554                  
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 29 (20,916)                 (36,120)                 (20,916)                 (25,618)                 
(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 211,878                (1,380)                   99,617                  (15,416)                 
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       250,300                (41,172)                 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 30 -                       84,019                  -                       194,829                
(กลบัรายการ)ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 22 184,450                409                       184,450                (31,077)                 
(กลบัรายการ)ประมาณการภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี -                       (13,904)                 -                       -                       
ประมาณการหน้ีสินจากการค ้าประกนับริษทัยอ่ย -                       -                       43,543                  1,642                    
ตน้ทุนทางการเงิน 484,230                534,103                351,827                482,945                
ดอกเบ้ียรับ (933)                      (2,013)                   (115)                      (114)                      
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 28                         12,298                  -                       -                       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18,437                  17,843                  10,272                  10,962                  
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15,708                  10,980                  -                       -                       

390,144                713,370                (28,513)                 45,212                  
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (198,499)               (58,159)                 (6,754)                   -                       
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       (144)                      (2,900)                   30                         
สินคา้คงเหลือ 1,120,538             (1,226,114)            918,892                (1,014,117)            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 22,331                  (266,332)               159,340                (173,196)               
หลกัประกนัเงินสดส าหรับการใชส้าธารณูปโภค 252,000                -                       -                       -                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (168,759)               (136,162)               (102,692)               (28,075)                 
เจา้หน้ีการคา้ (790,603)               790,710                (584,586)               673,510                
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (95,036)                 112,517                (819)                      81,709                  
เจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 287,032                372,277                515,100                374,823                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (524,047)               (98,796)                 (671,547)               (32,357)                 
จ่ายประมาณการภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี -                       (18,953)                 -                       -                       

จ่ายภาษีเงินได้ (21,948)                 (197)                      (15)                       (197)                      
เงินสดใช้ไปในจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 273,153                184,017                195,506                (72,658)                 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 10



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้"

บริษัท จ ีสตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 933                       2,013                    115                       114                       

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,321)                   (596)                      (2,701)                   (153)                      

เงินสดจ่ายส าหรับเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (4,900)                   -                       

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       39                         -                       -                       

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัยอ่ย -                       -                       -                       (1,202)                   

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 48,000                  74,800                  -                       74,800                  

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 44,612                  76,256                  (7,486)                   73,559                  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

กลบัรายการ(จ่าย)ตน้ทุนทางการเงิน (300,895)               (681,759)               (345,738)               (646,884)               

ช าระหน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการ (101,682)               (17,313)                 (93,884)                 (5,295)                   

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน -                       23,581                  -                       25,073                  

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       359,678                230,667                

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (40,000)                 -                       (40,000)                 -                       

เงินสดรับ (ช าระคืน) เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน (10,579)                 -                       (580)                      -                       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       400,000                -                       400,000                

จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                       (149)                      -                       (149)                      

ช าระคืนเงินกูย้มืจากผูถื้อหุ้น (32,500)                 -                       -                       -                       

ช าระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (69,283)                 -                       (69,283)                 -                       

เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมจดัหำเงิน (554,939)               (275,640)               (189,807)               3,412                    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (237,174)               (15,367)                 (1,787)                   4,313                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 247,870                216,360 4,272                    12,643                  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ 211                       (51)                       -                       -                       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 10,907                  200,942                2,485                    16,956                  

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 11



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้"

บริษัท จ ีสตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด

โอนประมาณการหน้ีสินเป็นเจา้หน้ีการคา้ -                       986,710                -                       581,036                

โอนเจา้หน้ีการคา้เป็นประมาณหน้ีสิน 101,036                -                       101,036                -                       

โอนดอกเบ้ียคา้งจ่ายเป็นประมาณการหน้ีสิน 293,924                -                       264,342                -                       

หกักลบลบหน้ีจากการถูกบงัคบัขายหุ้นของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย

      กบัเจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายและเงินกูย้มืจากผูถื้อหุ้น -                       31,118                  -                       -                       

หกักลบลบหน้ีจากการถูกบงัคบัขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

      กบัเงินกูย้มืจากผูถื้อหุ้นและประมาณการหน้ีสิน -                       281,827                -                       -                       

หกักลบลบหน้ีระหวา่งลูกหน้ีการคา้และเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้

      กบัเจา้หน้ีการคา้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายและเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน -                       129,918                -                       -                       

โอนประมาณการหน้ีสินเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 481,827                68,698                  478,287                -                       

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 12
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอ้มูลทัว่ไปและการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3  การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5  รายการธุรกิจกบับริษทัพนัธมิตรทางการคา้ 

6  ลูกหน้ีการคา้ 

7  สินคา้คงเหลือ 

8  ลูกหน้ีจากการขายเศษเหลก็ 

9  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 

10  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

11  เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

12  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

13  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

14  หลกัประกนัเงินสดสาํหรับการใชส้าธารณูปโภค 

15  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

16  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

17  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

18  เจา้หน้ีการคา้ 

19  เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

20  เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 

21  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

22  ประมาณการหน้ีสิน 

23  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

24  หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการ 

25  ทุนเรือนหุน้ 

26  ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 

27  หุน้ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

28  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

29  กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

30  ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

31  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

32  ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

33  คดีความ 

34  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

35  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
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งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี  11 พฤศจิกายน 2558 
 

1 ข้อมูลทัว่ไปและการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 

1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั จี สตีล จาํกัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู่จดทะเบียนดังน้ี  
 
 

สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 88  อาคาร ปาโซ่ ทาวเวอร์  ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
   

โรงงานผลิต : เลขท่ี 55 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรม เอสเอสพี ตาํบลหนองละลอก อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2549  
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น  

 
 

รายละเอียดบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที่ กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
  กจิการจัดตั้ง 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
   2558 2557 

บริษทัย่อยทางตรง     

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลด้ิงส์ จาํกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99 99.99 

   (“เอสพีเอช”)     
     

บริษทั จีเอส โน๊ตส์ โฮลด้ิงส์ จาํกดั กิจการท่ีตั้งโดยมี ไทย 99.99 99.99 

   (“จีเอส โน๊ตส์”) วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพ่ือ    
 การปรับโครงสร้างหน้ี    
     

บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จาํกดั กิจการท่ีตั้งโดยมี ไทย 99.99 99.99 

   (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพ่ือ    
 การปรับโครงสร้างหน้ี    
     

บริษทั จีเอส โน๊ตส์ โฮลด้ิง 2 จาํกดั กิจการท่ีตั้งโดยมี ไทย 99.99 99.99 

   (“จีเอส โน๊ตส์ 2”)  วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพ่ือ    
  การปรับโครงสร้างหน้ี    
     
     

บริษทั จีเอสที ซีดี 2013 จาํกดั กิจการท่ีตั้งโดยมี ไทย 99.99 99.99 

   (“จีเอสที ซีดี”) (จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพ่ือ    
เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2556 และจดทะเบียน การปรับโครงสร้างหน้ี    
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ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที่ กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
  กจิการจัดตั้ง 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
   2558 2557 

เลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์ในวนัท่ี     
23 ธนัวาคม 2556 และจดทะเบียนเสร็จ      
การชาํระบญัชีเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2557)     

     

บริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) (“จี เจ สตีล”)  ผลิตและจาํหน่าย ไทย 25.70 26.46 

(ถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 20.79 เหลก็แผน่รีดร้อน    
( 31 ธันวาคม2557:ร้อยละ20.79)  และ ชนิดมว้น    

บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี ร้อยละ 4.91      
(31 ธันวาคม2557 : ร้อยละ 5.67 ) )     

บริษทัย่อยทางอ้อม     
บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จาํกดั (“โอเอซี”) ใหบ้ริการท่ีปรึกษา ไทย 99.97 99.97 

   (ถือหุน้โดย เอสพีเอช ร้อยละ 99.97) และลงทุน    
     

บริษทั จีเจเอส โน๊ตส์ โฮลด้ิงส์ จาํกดั กิจการท่ีตั้งโดยมี ไทย 99.99 99.99 

   (“จีเจเอส โน๊ตส์”) (ถือหุน้โดย จี เจ สตีล  วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพ่ือ    
  ร้อยละ 99.99) (จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั การปรับโครงสร้างหน้ี    
    เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2556)     
 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ยใน จี เจ สตีล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ถือหุ้นร้อยละ 25.70 (31 ธันวาคม 2557 : 

ร้อยละ 26.46) และบริษทัยงัคงทาํงบการเงินรวมโดยรวม จี เจ สตีล  เน่ืองจากบริษทัยงัคงมีอาํนาจควบคุม จี เจ สตีล ผา่นทางตวั

แทนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทั 
 

การกล่าวถึงบริษทัและบริษทัยอ่ยหลงัจากน้ีจะถูกเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั” 
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1.2 การดาํเนินงานต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 สถานะทางการเงินบางส่วนของ กลุ่มบริษทัและบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

  ลา้นบาท 

          กลุ่มบริษทั  บริษทั 

          ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

ปัจจยัเส่ียง  กลุ่มบริษทั  บริษทั  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

ต่อการดาํเนินงานต่อเน่ือง  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

(1) ขาดทุนไตรมาส 1                            721  638  451  484         

(2) ขาดทุนไตรมาส 2                            913  448  731    369         

(3) ขาดทุนไตรมาส 3                            1,940  204  1,545  405         

(4) ขาดทุนสะสม          21,340  18,609  23,160  20,432 

(5) หน้ีสินหมุนเวียน                                     

 มากกว่าสินทรัพย ์                                  

 หมุนเวียน          15,678  13,399  13,093  11,227 

 

ซ่ึงเกิดจากผลกระทบจากปัจจยัหลายประการ เช่นภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีผนัผวน    การผิดนดัชาํระหน้ีตามแผนปรับโครงสร้าง

หน้ี  การทุ่มตลาดของผูผ้ลิตเหล็กต่างประเทศ และการหยุดการผลิตเป็นการชัว่คราว   ปัจจยัดงักล่าวอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอยา่งมีสาระสําคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ือง   อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าการจดัทาํงบ

การเงินตามขอ้สมมติฐานวา่กลุ่มบริษทัและบริษทั จะดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัและบริษทั มี

แผนงานต่างๆ เพ่ือปรับปรุงให้การดาํเนินงานกลบัสู่สถานการณ์ปกติอยา่งต่อเน่ือง   และมีผลกาํไรลบลา้งขาดทุนสะสมได ้

ดงัน้ี : 

ก) การเจรจากบัเจา้หน้ีท่ีผิดนดั 

กลุ่มบริษทัและบริษทั ไดบ้รรลุขอ้ตกลงกบัเจา้หน้ีหลกัหลายรายท่ีผิดนดัชาํระ เป็นผลให้ยอดหน้ีสินของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  เป็นจาํนวนเงิน 4,623 ลา้นบาท และจาํนวน 421 

ลา้นบาท ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัคงเจรจาต่อรองเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องการชาํระหน้ี (เงินตน้รวมดอกเบ้ีย) กบั

เจา้หน้ีอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 

ข) การดาํเนินการผลิต 

ในปี 2555 บริษทัและ จี เจ สตีล หยดุการผลิตเป็นการชัว่คราว จึงใชโ้อกาสน้ีซ่อมบาํรุงใหญ่เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์

ประจาํปี และในปี 2556 ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั บริษทัและ จี เจ สตีล ไดเ้ร่ิมเปิดการผลิต ดงัน้ี : 

1) จี เจ สตีล เร่ิมการผลิตในวนัท่ี 20 มีนาคม 2556 และทยอยเพ่ิมการผลิตข้ึนจนเตม็กาํลงัการผลิตในช่วงท่ีมีการใช ้ ไฟฟ้า

น้อยซ่ึงมีอตัราค่าไฟฟ้าตํ่า(Off Peak) จนถึงปัจจุบนั โดยมีอตัราการผลิตร้อยละ 91 ของกาํลงัการผลิตสูงสุด ช่วง Off 

Peak 
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2) บริษทั เร่ิมการผลิตเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2557 โดยเพ่ิมการผลิตต่อเน่ืองเร่ือยมาตามลาํดบั  จนถึงปัจจุบนัมีอตัราการผลิต

ร้อยละ 82 ของกาํลงัการผลิตสูงสุดช่วง Off Peak 

ค) การจดัหาเงินสด 

กลุ่มบริษทัและบริษทั ไดเ้ร่ิมแผนหลายประการเพ่ือให้มีสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินงาน เช่น 

1) วา่จา้งผูบ้ริหารแผนพลิกฟ้ืนกิจการ จนประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินการตามแผนพลิกฟ้ืนกิจการในระยะแรก 

2) เพ่ิมสภาพคล่องโดยประสบความสาํเร็จในการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน 

3) เพิ่มกระแสเงินสดจากการขาย โดยผลิตและจาํหน่ายสินคา้ประเภทเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 

4) บรรลุขอ้ตกลงกบัลูกคา้ในการสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือเพ่ิมข้ึน 

5) เจรจาวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน 

6) การเร่งรัดเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีการคา้ 

7) การขายโดยรับเงินล่วงหนา้ 
 

ง) การสนบัสนุนจากภาครัฐ 

กลุ่มบริษทัและบริษทั ไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศรายอ่ืนๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”) ยืน่

คาํร้องต่อภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอยา่งร้ายแรงท่ีมีสาเหตุจาก

การทุ่มตลาดสินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ และจากปริมาณการนาํเขา้สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนท่ีเพ่ิมข้ึน

เป็นจาํนวนมากอย่างรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกดว้ย  ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั 

กระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศบงัคบัใชม้าตรการเยียวยาทางการคา้ท่ีเป็นมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (antidumping 

measures) และมาตรการปกป้องจากสินคา้นาํเขา้ท่ีเพ่ิมข้ึน (safeguard measures) เพ่ือช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถ

แข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัสินคา้นาํเขา้และสามารถปรับตวัเพ่ือแข่งขนักบัสินคา้นาํเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต่้อไป 

ดงัน้ี 

1. มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิดมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งกาํเนิด (หรือ

นาํเขา้) จาก 14 ประเทศ คือ ญ่ีปุ่น แอฟริกาใต ้รัสเซีย คาซัคสถาน อินเดีย เกาหลีใต ้ไตห้วนั เวเนซูเอลา อาร์เจนตินา 

ยูเครน แอลจีเรีย อินโดนีเซีย สโลวกั และโรมาเนีย ในช่วงเวลาท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2552  ถึง

วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 (5 ปี)  อน่ึง ก่อนถึงวนัครบกาํหนดอายมุาตรการดงักล่าว “อุตสาหกรรมภายใน”ไดย้ืน่คาํขอ

เปิดการทบทวนความจาํเป็นในการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดต่อไป  จากนั้นเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 

คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ไดอ้อกประกาศใหเ้รียกเกบ็อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดต่อไปอีก 

1 ปี (23 พฤษภาคม 2557 - 22 พฤษภาคม 2558) และต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 กรมการคา้ต่างประเทศได้

ออกประกาศเปิดการทบทวนความจาํเป็นในการใชม้าตรการตอบโตฯ้  ร่วมกบัอุตสาหกรรมภายในและผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียทั้งหมด ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนจึงออกประกาศผลการพิจารณาทบทวน

ความจําเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ลงในราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 

กาํหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดจากการนาํเขา้สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนท่ีนาํเขา้จาก 14 ประเทศดงักล่าว

ขา้งตน้ ในอตัราเดิมต่อไปอีก 5 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 
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2. มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหลก็แผน่รีดร้อน(ไม่เจือ) ชนิดมว้นและไม่เป็นมว้น ท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากประเทศ

จีนและมาเลเซีย (รวม 2 ประเทศ) โดยช่วงเวลาท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 12 สิงหาคม 2554 เร่ือยมา ถึงปัจจุบนั แลว้

จะส้ินสุดมาตรการในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 (เป็นเวลา 5 ปี) 
 

3. มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอน ชนิดมว้นและไม่เป็นมว้น ท่ีมีแหล่งกาํเนิดจาก

ประเทศจีน ช่วงเวลาท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2555 เร่ือยมาถึงปัจจุบนั แลว้จะส้ินสุดมาตรการในวนัท่ี 

25 ธนัวาคม 2560 (เป็นเวลา 5 ปี) 
 

4. มาตรการปกป้องจากการนาํเขา้สินคา้เหลก็แผ่นรีดร้อนเจืออ่ืนๆ (โบรอน โครเมียม หรือธาตุอ่ืน) ชนิดมว้นและไม่

เป็นมว้นท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากทุกประเทศ (ยกเวน้ประเทศกาํลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วนส่งออกมาประเทศไทยไม่

ถึงร้อยละ 3 ของปริมาณการนาํเขา้รวมของสินคา้ชนิดน้ี) ในช่วงเวลาท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ากรปกป้องชัว่คราวตั้งแต่ 27 

กุมภาพนัธ์ 2556 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2556 (200 วนั)  และต่อมามาตรการปกป้อง(ชั้นท่ีสุด)   มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

วนัท่ี 15 กันยายน 2556 เร่ือยมาถึงปัจจุบัน แลว้จะส้ินสุดมาตรการในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 (เป็นระยะเวลา

ประมาณ 2 ปีคร่ึง) อน่ึง กลุ่มอุตสาหกรรมภายในไดย้ื่นคาํร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ี

เก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการปกป้องต่อไปอีก 3 ปี ต่อมา กรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อก

ประกาศเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 (เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 17 กรกฎาคม 2558) “เปิดการทบทวน

ความจาํเป็นเพ่ือขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการปกป้องจากการนาํเขา้สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนเจืออ่ืนๆ ชนิดเป็นมว้น

และไม่เป็นม้วนท่ีเพ่ิมข้ึน” นับเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณาทบทวนมาตรการปกป้อง ซ่ึงอาจจะดาํเนิน

กระบวนการเสร็จส้ินภายในวนัส้ินสุดระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการดงักล่าวขา้งตน้ (26 กุมภาพนัธ์ 2559) เป็นอยา่งเร็ว 

หรือภายในกรอบเวลาตามท่ีกฎหมายกาํหนด (โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัการไต่สวนคือ 270 วนันบัแต่วนัประกาศ

ไต่สวน) แลว้จึงจะมีการประกาศคาํวนิิจฉยัสาํหรับการพิจารณาทบทวนมาตรการฯ ในลาํดบัต่อไป 
 

5. มาตรการปกป้องจากการนาํเขา้สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนไม่เจือ ชนิดมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีแหล่งกาํเนิด

จากทุกประเทศ (ยกเวน้ประเทศกาํลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วนส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึงร้อยละ 3 ของปริมาณการนาํเขา้

รวมของสินคา้ชนิดน้ี) ในช่วงเวลาท่ีมีผลบังคบัใชอ้ากรปกป้องชั่วคราวตั้งแต่วนัท่ี  7 มิถุนายน 2557 ถึงวนัท่ี 23 

ธันวาคม 2557 (200 วนั) และต่อมามาตรการปกป้อง(ชั้นท่ีสุด) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 24 ธันวาคม 2557 เป็นตน้

มาถึงปัจจุบนั แลว้จะส้ินสุดมาตรการในวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 (เป็นระยะเวลาประมาณเกือบ 2 ปีคร่ึง) 
 

บริษทัคาดวา่มาตรการดงักล่าวจะทาํใหส้ถานการณ์ดา้นการตลาดในประเทศกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ 

 

และสถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย ไดร้ายงานขอ้มูลทางสถิติ (เป็นตวัเลขโดยประมาณ) ต่อสมาชิก ดงัน้ี 

สาํหรับปี 2557 

• ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศรวม สาํหรับปี 2557 มีจาํนวน 6.97 ลา้นตนั   (เฉล่ีย 0.58 

ลา้นตนัต่อเดือน) ลดลง 0.55 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลง 7.4% จากปีก่อน 

ในจาํนวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 2.85 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.24 ลา้นตนัต่อ

เดือน)  ปริมาณการนาํเขา้ 4.14 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.34 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเลก็นอ้ย 0.03   ลา้น

ตนั (เฉล่ีย 0.002 ลา้นตนัต่อเดือน) 
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สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2558 

• ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหล็กแผน่รีดร้อนในประเทศรวมสําหรับไตรมาส 1 ปี 2558 มีจาํนวน 1.58 ลา้นตนั 

(เฉล่ีย 0.53 ลา้นตนัต่อเดือน) ลดลง 0.03 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลง 5.5% จากยอดเฉล่ียต่อเดือนของปี 

2557 

ในจาํนวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.58 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.19 ลา้นตนัต่อ

เดือน)  ปริมาณการนาํเขา้ 1.01 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.34 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเล็กนอ้ย 0.005 ลา้น

ตนั (เฉล่ีย 0.002 ลา้นตนัต่อเดือน) 

สาํหรับไตรมาส 2 ปี 2558 

• ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหล็กแผน่รีดร้อนในประเทศรวมสําหรับไตรมาส 2 ปี 2558 มีจาํนวน 1.61 ลา้นตนั 

(เฉล่ีย 0.54 ลา้นตนัต่อเดือน) ลดลง 0.23 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลง 12.3% จากยอดเฉล่ียต่อเดือนของปี 

2557 

ในจาํนวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.70 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.23 ลา้นตนัต่อ

เดือน)  ปริมาณการนาํเขา้ 0.91 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.30 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเล็กนอ้ย 0.003 ลา้น

ตนั (เฉล่ีย 0.001 ลา้นตนัต่อเดือน) 

สาํหรับไตรมาส 3 ปี 2558 

• ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศรวมสําหรับไตรมาส 3 ปี 2558 มีจาํนวน 1.77 ลา้นตนั 

(เฉล่ีย 0.59 ลา้นตนัต่อเดือน) ลดลง 0.0025 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลง 0.14% จากยอดเฉล่ียต่อเดือนของปี 

2557 

ในจาํนวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.59 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.20 ลา้นตนัต่อ

เดือน)  ปริมาณการนาํเขา้ 1.18 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.39 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเล็กนอ้ย 0.002 ลา้น

ตนั (เฉล่ีย 0.001 ลา้นตนัต่อเดือน) 

จ)  ความร่วมมือกบัคู่คา้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทั ไดบ้รรลุขอ้ตกลงกบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีมายาวนาน โดยหลงัจากท่ีสามารถตกลงการ

ปรับแผนการชาํระหน้ีแลว้ ลูกคา้สาํคญัหลายรายตกลงผกูพนัการซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทัและบริษทั ทาํใหส้ามารถจดัการ

ระบบผลิตไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

 

ดงันั้น งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั จดัทาํข้ึนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานต่อเน่ืองโดยมีขอ้สมมติฐานวา่   การดาํเนินงาน

ตามแผนการจดัหาเงินทุนดงักล่าวขา้งตน้จะประสบผลสาํเร็จ  
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1.3 การจัดหาเงนิทุนและการปรับโครงสร้าง 
 

1.3 (ก) การปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจ้าหน้ี 
 

การปรับโครงสร้างเจ้าหน้ีการค้ารายใหญ่ 
 

บริษทัไดมี้เจา้หน้ีการคา้รายใหญ่จาํนวนห้าราย ซ่ึงมียอดการเรียกร้องหน้ีรวมเป็นจาํนวนเงิน 151 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (5,517 

ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 (31 ธนัวาคม 2557: จาํนวนเงิน 169 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (5,006 ลา้นบาท)) 

 

จี เจ สตีล มีเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่จาํนวนสามราย ซ่ึงมียอดการเรียกร้องหน้ีรวมเป็นจาํนวนเงิน 77 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ( 2,805

ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 (31 ธนัวาคม 2557 : จาํนวนเงิน 73 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (2,411 ลา้นบาท)) 

 

ในอดีต กลุ่มบริษทัและบริษทั ไดผ้ดินดัชาํระหน้ีตามตารางการชาํระหน้ีท่ีไดต้กลงกบัเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่  ซ่ึงจากผลของการ

ผิดนัดชาํระหน้ีคร้ังน้ี บริษทัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียผิดนัดชาํระหน้ีดงักล่าวให้กบัเจา้หน้ี ในอตัราร้อยละ 5 - 7.5 ต่อปี โดย

นับตั้งแต่วนัท่ีผิดนัดชาํระหน้ีและก่อให้เกิดการเจรจาเพ่ือทาํสัญญาประนีประนอมหน้ีใหม่ และอยูใ่นระหว่างการปรับปรุง

ตารางการชาํระหน้ีโดยขยายระยะเวลาในการชาํระหน้ี 

 

การแปลงหน้ีเป็นทุน 

บริษทั 

ในปี 2555 เจา้หน้ีจาํนวน 15 รายไดต้กลงแลกเปล่ียนยอดลูกหน้ีคงเหลือท่ีมีกบับริษทัจาํนวน 2,915 ลา้นบาท กบัหุ้นสามญัของ

บริษทัจาํนวน 5,179 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาประนีประนอมกบัเจา้หน้ีรายหน่ึงในเจา้หน้ี 15 รายดงักล่าว ซ่ึงเจา้หน้ีรายน้ีเป็นหน่ึงในเจา้หน้ีรายใหญ่ 

(“เจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายท่ี 2”) ตกลงท่ีจะขยายตารางการจ่ายชาํระหน้ีจาํนวนรวม 15.44 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ตามตาราง  การ

ชาํระหน้ีดงัต่อไปน้ี 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส จาํนวน 1.54 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส จาํนวน 3.09 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส จาํนวน 3.09 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส จาํนวน 3.86 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส จาํนวน 3.86 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุแห่งการผิดนดัชาํระ (Events of default) ตามสัญญาดงักล่าว  หน้ีสินจาํนวน 11 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  ซ่ึงเจา้หน้ี

ไดท้าํการลดยอดหน้ีแลว้นั้นจะกลบัมาเป็นหน้ีและถึงกาํหนดชาํระทนัที 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2556 เจ้าหน้ีการคา้รายใหญ่รายท่ี 2ไดส่้งหนังสือถึงบริษทัเก่ียวกบัเหตุแห่งการผิดนัดชาํระหน้ี 

ภายใตส้ัญญาประนีประนอมยอมความ  ซ่ึงตามเง่ือนไขของสัญญา  เงินงวดแรกถึงกาํหนดชาํระหน้ีในวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

โดยเจา้หน้ีเรียกร้องใหบ้ริษทัจ่ายชาํระหน้ีโดยทนัที  ซ่ึงบริษทักลบัรายการท่ีเคยรับรู้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  โดย

การจดัประเภทยอดหน้ีเป็นจาํนวนรวมเท่ากบั  21.8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  จากเจ้าหน้ีการคา้ท่ีเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนและ

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย จาํนวน 10.8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และประมาณการหน้ีสินผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ีรอการรับรู้   ท่ี

เป็นหน้ีสินไม่หมุนเวยีน จาํนวน 11 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นเจา้หน้ีการคา้ท่ีเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 
 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 บริษทัไดด้าํเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีรายใหญ่รายท่ี 2 เพ่ือขอขยายระยะเวลา และยกเวน้การ

จ่ายชาํระหน้ีภายใตส้ัญญาประนีประนอมยอมความ  และบริษทัไดช้าํระหน้ีคงคา้งจาํนวน 0.16 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  
 

ต่อมา บริษทัไดรั้บจดหมายลงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2557 จากเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายท่ี 2 โดยอา้งถึงจดหมายแจง้เหตุการผิด

นดัชาํระเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2556 แจง้ใหบ้ริษทัทราบวา่เจา้หน้ีการคา้รายใหญ่ยนืยนัวา่ไดย้กเลิกเหตุผิดนดัชาํระแลว้และถือวา่   

ไม่มีเหตุผิดนัดชําระต่อไปนับตั้ งแต่วนัท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนั้ น บริษัทจึงกลับรายการท่ีเคยจัดประเภทเป็นหน้ีสิน

หมุนเวยีนเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวยีน  และรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ีรอการรับรู้ใน         ไตร

มาส 1 ปี 2557 
 

ต่อจากนั้นมา บริษทัไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลงกรอบการชาํระหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหญ่รายท่ี 2 โดยบริษทัจะมีระยะเวลาปลอดชาํระ      

เงินตน้ 1 ปี โดยมีเง่ือนไขวา่ บริษทัจะชาํระเงินจ่ายเร่ิมตน้จาํนวน 300,000 เหรียญสหรัฐฯตามตารางดงัต่อไปน้ี 

- 10,000 เหรียญสหรัฐฯทุกส้ินเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน 2557 

- 15,000 เหรียญสหรัฐฯทุกส้ินเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธนัวาคม 2557 

- 37,500 เหรียญสหรัฐฯทุกส้ินเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2558 
 

จากนั้นบริษทัจะชาํระเงินตน้ส่วนท่ีเหลือของยอดหน้ีท่ีปรับโครงสร้างพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี เป็นรายไตรมาส ตั้งแต่

วนัท่ี  30  กนัยายน  2558 จนถึงวนัท่ี  31 มีนาคม 2564  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัเขา้ทาํสัญญาประนีประนอมยอมความกบัเจา้หน้ีรายใหญ่รายท่ี 2 โดยบริษทั    จะ

ชาํระเงินจาํนวน 14.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ตามตารางดงัต่อไปน้ี 
 

1. ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2557 ถึง มิถุนายน 2558 ชาํระเงินจ่ายเร่ิมตน้จาํนวน 0.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ดงัน้ี 

- 8,232.94 เหรียญสหรัฐฯ ชาํระทนัที  

- 10,000 เหรียญสหรัฐฯทุกส้ินเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน 2557 

- 15,000 เหรียญสหรัฐฯทุกส้ินเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธนัวาคม 2557 

- 37,500 เหรียญสหรัฐฯทุกส้ินเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2558 
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2. ระหวา่งเดือนกนัยายน 2558 ถึงธนัวาคม 2564 ชาํระหน้ีส่วนท่ีเหลือของยอดหน้ีท่ีปรับโครงสร้างตามสัดส่วน ดงัน้ี 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 1.75% เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 2.25% เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 3.00% เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 3.625% เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 4.375% เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 5.125% เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 5.75% เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

ทั้งน้ีคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปีของยอดหน้ีคงคา้ง โดยชาํระพร้อมกบัเงินตน้แต่ละงวดเร่ิมตั้งแต่งวดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2558 เป็นตน้ไป 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัเขา้ทาํสัญญาแกไ้ขตารางการจ่ายชาํระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความวนัท่ี 19 

กมุภาพนัธ์ 2558 กบัเจา้หน้ีรายใหญ่รายท่ี 2ใหม่ โดยบริษทัจะชาํระเงินจาํนวน 14.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ตามตารางดงัต่อไปน้ี 
 

1. ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2557 ถึง ธนัวาคม 2559 ชาํระเงินจ่ายเร่ิมตน้จาํนวน 1.13 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ดงัน้ี 

- 8,232.94 เหรียญสหรัฐฯ ชาํระทนัที  

- 10,000 เหรียญสหรัฐฯทุกส้ินเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน 2557 

- 15,000 เหรียญสหรัฐฯทุกส้ินเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธนัวาคม 2557 

- 37,500 เหรียญสหรัฐฯทุกส้ินเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธนัวาคม 2558 

- 50,000 เหรียญสหรัฐฯทุกส้ินเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธนัวาคม 2559 

2. ระหวา่งเดือนมีนาคม 2560 ถึงมีนาคม 2565 ชาํระหน้ีส่วนท่ีเหลือของยอดหน้ีท่ีปรับโครงสร้างตามสัดส่วน ดงัน้ี 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 3.00% เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 3.625% เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 4.375% เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 5.125% เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 5.75% เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

- ชาํระหน้ีส่วนท่ีเหลือทั้งหมดในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
 

ทั้งน้ีคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปีของยอดหน้ีคงคา้ง โดยชาํระพร้อมกบัเงินตน้แต่ละงวดเร่ิมตั้งแต่งวดวนัท่ี 31 

มีนาคม 2560 เป็นตน้ไป 
 

ในปี 2556  บริษัทได้ทําสัญญาประนีประนอมกับหน่ึงในเจ้าหน้ีการค้ารายใหญ่ห้าราย (“เจ้าหน้ีการค้ารายใหญ่รายท่ี 1”)            

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาประนีประนอมซ่ึงมียอดหน้ีคงเหลือจาํนวน 71.29 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  เจา้หน้ีตกลงแลกเปล่ียนยอด

ลูกหน้ีคงเหลือท่ีมีกบับริษทัจาํนวน 45.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ กบัหุน้สามญัของบริษทัจาํนวน 2,691 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 

บาท ตามราคาท่ีใชแ้ลกเปล่ียนคือ 0.50 บาทต่อหุน้สามญั 
 



 

 

บริษทั จี สตลี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                             “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ                                                                                                                                                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล                                                                                                                      แต่สอบทานแล้ว”                                                                                                                                                                                                                                   

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558  

 

24 
 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาประนีประนอมเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายท่ี 1 ตกลงท่ีจะขยายระยะเวลาชาํระหน้ีจาํนวน 7.87 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ ตามตารางชาํระหน้ีดงัต่อไปน้ี 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส จาํนวน 0.79 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส จาํนวน 1.57 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส จาํนวน 1.57 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส จาํนวน 1.97 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส จาํนวน 1.97 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 

นอกจากน้ีผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัไดต้กลงทาํสัญญาคํ้าประกนัส่วนบุคคลต่อเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายท่ี 1 ในจาํนวนวงเงิน

สูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือคํ้าประกนัภาระหน้ีต่อบริษทัภายใตข้อ้ตกลงของสัญญาประนีประนอมดงักล่าว 
 

สัญญาประนีประนอมดังกล่าวมีเง่ือนไขว่า  ในกรณีท่ีเกิดเหตุแห่งการผิดนัดชําระ (Events of default) ตามสัญญาดังกล่าว           

หน้ีสินจาํนวน 17.82 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  ซ่ึงเจา้หน้ีไดท้าํการลดยอดหน้ีแลว้นั้นจะกลบัมาบนัทึกเป็นหน้ีสินและถึงกาํหนดชาํระ

ทนัที 
 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557  เจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายท่ี 1 ไดส่้งหนงัสือถึงบริษทัเก่ียวกบัเหตุแห่งการผิดนดัชาํระเงินงวดแรก

ท่ีถึงกาํหนดชาํระหน้ีในวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 โดยภายใตส้ัญญาประนีประนอมยอมความระบุในสัญญาว่าเจา้หน้ีสามารถ

เรียกร้องให้บริษทัจ่ายชาํระหน้ีทั้ งหมดโดยทนัที   ดงันั้นบริษทัไดจ้ดัประเภทเจา้หน้ีคงคา้งดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวียนทั้ ง

จาํนวนตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ซ่ึงจากผลของการผิดนดัชาํระหน้ี  บริษทัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียสําหรับการผิดนดัชาํระ

หน้ีดงักล่าวให้กบัเจา้หน้ีในอตัราร้อยละ5 ต่อปี นับตั้งแต่วนัท่ีผิดนัดชาํระหน้ี    ปัจจุบนับริษทัอยู่ในระหว่างการเจรจาเพ่ือ

ปรับปรุงตารางการชาํระหน้ีโดยขอขยายระยะเวลาในการชาํระหน้ีออกไป  

สัญญาประนีประนอม 
 

จี เจ สตีล 
 

เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2556  จี เจ สตีลไดท้าํสัญญาประนีประนอมใหม่กบัเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายท่ี 1 ซ่ึงมียอดคงเหลือ (รวม

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย) จาํนวน 44.51 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาประนีประนอม เจา้หน้ีตกลงท่ีจะขยายระยะเวลา

ชาํระหน้ี  จาํนวน 32.02 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  ตามตารางการชาํระหน้ีดงัต่อไปน้ี 
 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส จาํนวน 3.20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส จาํนวน 6.40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส จาํนวน 6.40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส จาํนวน 8.01 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

- ชาํระหน้ีเป็นรายไตรมาส จาํนวน 8.01 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 

นอกจากน้ี  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัไดต้กลงทาํสัญญาคํ้าประกนัต่อเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายท่ี 1 ในจาํนวนวงเงินสูงสุด      

ไม่เกิน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือคํ้าประกนัภาระหน้ีต่อ จี เจ สตีล ภายใตข้อ้ตกลงของสัญญาประนีประนอมดงักล่าว  
 

ในกรณีท่ี จี เจ สตีล เกิดเหตุแห่งการผิดนัดชาํระหน้ี (Event of default) หน้ีสินจาํนวน 12.49 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ   ซ่ึงเจา้หน้ี   

ไดย้กเวน้หน้ีให ้จะถูกนาํกลบัมาบนัทึกเป็นหน้ีสินและครบกาํหนดชาํระในทนัที  
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ตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 จนถึงปัจจุบนั  จี เจ สตีล ไดผ้ิดนดัชาํระหน้ีตามตารางการชาํระหน้ีท่ีไดต้กลงไวก้บัเจา้หน้ีการคา้

รายใหญ่ขา้งตน้ ซ่ึงจากผลของการผิดนัดชาํระหน้ี  จี เจ สตีล มีภาระท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียสําหรับการผิดนัดชาํระหน้ีดงักล่าว

ให้กบัเจา้หน้ี ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี นับตั้งแต่วนัท่ีผิดนัดชาํระหน้ี ปัจจุบนั จี เจ สตีล อยูใ่นระหว่างการเจรจาเพ่ือปรับปรุง

ตารางการชาํระหน้ีโดยขอขยายระยะเวลาในการชาํระหน้ีออกไป 
 

ดงันั้น จี เจ สตีล ไดโ้อนประมาณการหน้ีสินจากกการปรับโครงสร้างหน้ีรอการรับรู้จาํนวน 412 ลา้นบาท กลบัไปเป็นเจา้หน้ี

การคา้ และดอกเบ้ียคา้งจ่าย  และจดัประเภทหน้ีสินคงคา้งดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนทั้งจาํนวนตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
 

การปรับโครงสร้างเจ้าหน้ีรายอ่ืน 
 

จี เจ สตีล 
 

รายการเคล่ือนไหวของเจ้าหน้ีรายอ่ืนท่ีทาํการปรับโครงสร้างหน้ี สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2558  มี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี : 

 

 

 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาประนีประนอมกบัเจา้หน้ีรายอ่ืนสองราย ดอกเบ้ียคา้งจ่ายจะถูกคาํนวณตลอดระยะเวลาการจ่ายชาํระคืน

ในอตัราร้อยละ 2 ต่อปี และชาํระคืนในวนัสุดทา้ยของวนัทาํการของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี  หาก จี เจ สตีล ผิด

นดัชาํระหน้ีตามเง่ือนไขของสัญญา  หน้ีจาํนวน 1.03 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  และหน้ีจาํนวน 5 ลา้นบาท ซ่ึงเจา้หน้ีไดย้กเวน้ให ้    จะ

ถูกนาํกลบัมาบนัทึกเป็นหน้ีสินและครบกาํหนดชาํระในทนัที   ต่อมาในไตรมาส 4 ของปี 2557  จี เจ สตีล ไดจ่้ายชาํระหน้ีสิน

จากการปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายอ่ืนสองรายครบถว้นแลว้  จี เจ สตีล จึงโอนประมาณการหน้ีสินจากการปรับโครงสร้าง

หน้ีรอการรับรู้จาํนวน 39 ลา้นบาท ไปเป็นกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีในงบกาํไรขาดทุน ในไตรมาสดงักล่าว 
 

 

 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว้)  58 

ทาํสัญญาการปรับโครงสร้างหน้ีเพ่ิมเติม  108 

(หกั) จ่ายระหวา่งงวด  (28) 

การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งงวด  2 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)  140 
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1.3(ข) การคํา้ประกนัและเงินกู้ยมืจากผู้ถือหุ้น 
 

ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน2558  31 ธนัวาคม 2557 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 

เงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้รายท่ี 1 4  36  4  36 

เงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้รายท่ี 2 -  -  -  - 

รวม 4  36  4  36 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มีดงัน้ี 
 

      

งบการเงนิรวม 

 งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 

เงินกู้ยมืจากผู้ถอืหุ้น        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว้)  36  36 

เพิ่มข้ึน      -  - 

ลดลง     (32)  (32) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 4  4 

 

โอเอซี 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557  โอเอซี ไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนทรัพยช์าํระหน้ีกบัผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 ของบริษทั  โดยตกลงชาํระหน้ี

บางส่วนดว้ยการตีโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นคิดเป็นมูลค่า 303 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย หุ้นของ จี เจ สตีล 4,125 ลา้นหุ้น 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัคร้ังท่ี 2 ของ จี เจ สตีล 274 ลา้นหน่วย    ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัคร้ังท่ี 4 

ของ  จี  เจ สตีล 413 ลา้นหน่วย และหุ้นสามญัของบริษทั 209 ลา้นหุ้น  นอกจากน้ีในวนัเดียวกนั บริษทัยงัไดท้าํบนัทึกขยาย

ระยะเวลาการชาํระหน้ีกบัผูถื้อหุน้รายท่ี 2  โดยหาก โอเอซี ปฏิบติัการชาํระหน้ีตามสัญญาโอนทรัพยสิ์นชาํระหน้ี  ผูถื้อหุน้ราย

ท่ี 2 ตกลงจะไม่เรียกร้องขอใหบ้ริษทัชาํระหน้ีก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559    ทั้งน้ี โอเอซี ไดท้าํการโอนทรัพยช์าํระหน้ีดงักล่าว

ขา้งตน้ให้กบัผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2557  ดงันั้น บริษทัจึงจดัประเภทหน้ีสินท่ีคงเหลือดงักล่าวซ่ึง

แสดงไวใ้นรายการประมาณการหน้ีสินเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวยีน ตั้งแต่ไตรมาส 2  ปี 2557 
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ต่อมาเจา้หน้ีเงินกูย้มืของ โอเอซี ไดย้ืน่ฟ้องต่อศาล เพ่ือให ้โอเอซีและบริษทัในฐานะผูค้ ํ้าประกนัจ่ายชาํระหน้ีเงินกูย้มืของ โอเอ

ซี ท่ีคา้งชาํระ รวมทั้ง โอเอซี มีภาระหน้ีสินอ่ืน ๆ ต่อบุคคลท่ี 3 เม่ือพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของ โอเอซี ในปัจจุบนั  โอเอซี 

ไม่สามารถท่ีจะจ่ายชาํระหน้ีสินดงักล่าวได ้และบริษทัในฐานะผูค้ ํ้าประกนัต่อเงินกูย้มืของ โอเอซี  รวมทั้งเป็นบริษทัใหญ่  จึงมี

ภาระท่ีตอ้งเขา้ร่วมรับผิดชอบภาระหน้ีสินของ โอเอซี  ดงักล่าว  ดงันั้ นบริษทัจึงพิจารณาบนัทึกประมาณการภาระผูกพนั

ดงักล่าวเป็นประมาณการหน้ีสินจากการคํ้าประกนับริษทัย่อย ซ่ึง ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2558 มีจาํนวน 203 ลา้นบาท ในงบ

การเงินเฉพาะกิจการ (31 ธนัวาคม 2557: 667 ลา้นบาท) 

และต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ศาลแพง่กรุงเทพใตไ้ดมี้คาํพิพากษา ใหบ้ริษทัชาํระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัดงักล่าว

จาํนวน 592 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ 392 ลา้นบาท นบัตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป ซ่ึง

บริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่เพ่ือประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีและการบริหารจดัการภาระหน้ี ดงันั้นในเดือนสิงหาคม 

2558 บริษทัจึงทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุ้นดงักล่าว ท่ีจะชาํระหน้ีขา้งตน้ให้แลว้เสร็จทั้งจาํนวนภายในระยะเวลา 9 เดือน นบั

จากวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558 และผูถื้อหุน้ไดป้ลดหน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัมูลหน้ีน้ีทั้งหมดไดแ้ก่ โอ เอ ซี ดงันั้น บริษทัจึงโอนประมาณ

การหน้ีสินจากการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย จาํนวน 522 ลา้นบาทไปเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินภายใตบ้ญัชีเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย และดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

ในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2558 ผูถื้อหุน้รายท่ี 1 ไดส่้งหนงัสือเรียกร้องให้ โอเอซี ชาํระหน้ีตามคาํสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เม่ือวนัท่ี 26 

ตุลาคม 2555 ท่ียงัคา้งอยู ่โดยเรียกร้องใหช้าํระเงินจาํนวน 34 ลา้นบาท เพ่ือปลดเปล้ืองภาระหน้ีท่ีมีตามคาํสั่งศาลทั้งหมด ต่อมา

ในวนัท่ี 3 มิถุนายน 2558 โอเอซี ไดใ้ห้ จี เจ สตีล ชาํระหน้ีคงคา้งบางส่วนท่ีบริษทัมีกบัผูถื้อหุ้นรายท่ี 1 จาํนวน 32.5 ลา้นบาท 

แลว้ 
 

1.3(ค)  แผนการพลกิฟ้ืนกจิการ 
 

จี เจ สตีล เร่ิมกลบัมาดาํเนินการผลิตตั้งแต่วนัท่ี 20 มีนาคม 2556 โดยเร่ิมจากการผลิตเฉพาะในช่วงท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า

น้อยซ่ึงมีอตัราค่าไฟฟ้าตํ่า (Off-Peak) ผลผลิตท่ีไดค้่อย ๆ เพ่ิมปริมาณข้ึนจนเต็มกาํลงัการผลิตในช่วง Off Peak ตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม 2556 จนถึงปัจจุบนั  โดย  จี เจ สตีล  มีแผนท่ีจะดาํเนินการผลิต 24 ชัว่โมง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดของเหลก็แผน่

รีดร้อน ทั้ งน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและยงัเป็นการลดตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยให้ลดลง   จี เจ สตีล ไดรั้บความ

ร่วมมือจากผูข้ายวตัถุดิบหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการให้สินเช่ือ (Supplier Credit) ในรูปแบบ Collateral 

Management Agreement(“CMA”) โดย จี เจ สตีล ไดใ้ชสิ้นเช่ือประเภทน้ี มาเป็นเวลาหลายปี   เป็นวงเงินการคา้หมุนเวียนใน

การนาํเขา้และใชเ้ศษเหลก็ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต 
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บริษทั เร่ิมกลบัมาดาํเนินการผลิตตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2557 โดยเร่ิมดาํเนินการผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าน้อย     

ซ่ึงมีอตัราค่าไฟฟ้าตํ่า (Off Peak)    และไตรมาสท่ี 4/2557 บริษทัสามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตจนเกือบเตม็กาํลงัการผลิตในช่วง 

Off Peak ได ้และบริษทัมีแผนท่ีจะดาํเนินการผลิต 24 ชัว่โมง โดยทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดของเหลก็แผน่รีดร้อน    ทั้งน้ีเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและยงัเป็นการลดตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยให้ลดลง  บริษทัไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน

จากลูกคา้ท่ีให้การสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือสําหรับการออกหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารและวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนสาํหรับ

ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่สําหรับการผลิตภายใตก้ารไดรั้บการสนับสนุนทางการเงินดงักล่าว  บริษทัไดแ้ต่งตั้งลูกคา้ท่ีให้การ

สนบัสนุนน้ีเป็นตวัแทนการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีผลิตโดยบริษทัและบริษทัตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมตวัแทนการขายคิดเป็น

ร้อยละของยอดขาย   นอกจากน้ีลูกคา้ท่ีให้การสนบัสนุนและกลุ่มลูกคา้อ่ืนจาํนวนหน่ึง ไดต้กลงซ้ือเหลก็แผน่รีดร้อนท่ีบริษทั

สามารถผลิตไดท้ั้งหมดเป็นระยะเวลา 2 ปี  

 

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 จนถึงปัจจุบนั บริษทัมีผลประกอบการดีข้ึนตามลาํดบั ซ่ึงเป็นผลมาจากราคาขายท่ีปรับตวัสูงข้ึน 

ตน้ทุนวตัถุดิบผนัผวนนอ้ยลง และประสิทธิภาพในการผลิตท่ีดีข้ึน แมว้า่ในปลายปี 2557 จนถึงปัจจุบนั เกิดภาวะตน้ทุนธุรกิจ

ผนัผวน  มีผลทาํใหก้ารดาํเนินงานเกิดผลขาดทุน  แต่บริษทัยงัเช่ือมัน่วา่สถานการณ์ดงักล่าวจะเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น 
 

บริษทัและจี เจ สตีล คาดวา่ราคาเหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศจะมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึนในอนาคตอนัใกล ้เน่ืองจากมาตรการ

ทางการคา้ระหว่างประเทศของรัฐบาลในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศจากการนาํเขา้สินคา้ท่ีเพิ่มข้ึน (Safeguard) 

และการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Antidumping) ต่อสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีนําเขา้ในระหว่างปี 2556 ซ่ึงผ่านกระบวนการ         

ไต่สวนและการทบทวนตามกฎหมายโดยรัฐบาลแลว้วา่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในจริง และไดมี้ผลบงัคบั

ใชค้รอบคลุมมากข้ึนแลว้ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษทัและจี เจ สตีล และส่งเสริมต่อผลประกอบการท่ีดีข้ึนในอนาคต  

 

จี เจ สตีล ประสบความสาํเร็จในการปรับโครงสร้างหน้ี โดยยอดหน้ีสินรวมของ จี เจ สตีล ลดลงอยา่งมากจากงบการเงิน    ของ 

จี เจ สตีล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซ่ึงมีอตัราส่วนของหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 1.03 เท่า  แต่ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2558  จี เจ สตีล มีหน้ีสินต่อทุนลดลงเหลือ 0.47 เท่า และ 0.52 เท่า ตามลาํดบั  

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2557  ท่ีประชุมคณะกรรมการของ จี เจ สตีล คร้ังท่ี 1/2557 ได้ประกาศถึงการได้รับวงเงิน        

ทุนหมุนเวียนเพ่ิมเติมสําหรับการซ้ือวตัถุดิบจากคู่คา้เป็นจาํนวนเงิน 7,450 ลา้นบาท มีผลทาํให้ จี เจ สตีลไดรั้บวงเงินทุน

หมุนเวยีนดงักล่าวรวมจาํนวน 10,375 ลา้นบาท  
 

ผูบ้ริหารเช่ือวา่บริษทัและจี เจ สตีล สามารถบริหารจดัการหน้ีสินของบริษทัและจี เจ สตีลได ้  โดยบริษทัและจี  เจ สตีล ยงัคง

ดาํเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่อีกหลายรายเพ่ือลดภาระหน้ีใหม้ากท่ีสุด รวมทั้งการขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีให้

นานข้ึน  ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องให้กบับริษทัและจี  เจ สตีล  และทาํให้บริษทัและจี เจ สตีล มีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือมาใชใ้น

การผลิตใหม้ากท่ีสุด 
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1.4 การคํา้ประกนัของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัสัญญาขอ้ตกลงระหวา่งทีมผูบ้ริหารของบริษทั

และผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั (“ผูถื้อหุน้รายใหญ่”) ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

• ตลอดระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจและเป็นไปตามทางการคา้ปกติของบริษทั บริษทัและ จี เจ สตีล ไดท้าํการขาย

สินคา้ให้แก่ลูกคา้บางราย ซ่ึงจากผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางการเงิน และผลกระทบจากความผนัผวนของราคา

สินคา้ซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ไดใ้นช่วงปลายปี 2551 ลูกคา้รายดงักล่าวจึงไม่สามารถทาํการชาํระหน้ีค่าสินคา้ให้

บริษทัและ จี เจ สตีล ได ้
 

• ลูกคา้รายดงักล่าวยงัคงมียอดคา้งชาํระและเป็นหน้ีท่ีเกินกาํหนดชาํระแลว้ ซ่ึงจากสาเหตุดงักล่าว บริษทัและ จี เจ สตีล 

ไดท้าํการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับยอดหน้ีท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระไวเ้ต็มจาํนวนแลว้    บริษทัและ จี เจ สตีล           

มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการชาํระค่าสินคา้เตม็จาํนวนตามท่ีไดเ้คยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดหน้ีดงักล่าว  และตั้งใจท่ี

จะใชสิ้ทธิในการดาํเนินการทางกฎหมายแห่งราชอาณาจกัรไทยอยา่งเตม็ท่ี  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ยอดหน้ีท่ีเกิน

กาํหนดชาํระของบริษทัคิดเป็น 563 ลา้นบาท  (31 ธันวาคม 2557: 563 ล้านบาท)   และของ จี เจ สตีล คิดเป็น 417 

ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557 : 417 ล้านบาท) 
 

• เพ่ือทาํให้มูลค่าส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัและบริษทัดีข้ึน ตามท่ีบริษทัไดเ้ร่ิมแผนการปรับโครงสร้างเงินทุน    

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ไดท้าํขอ้ตกลงกบับริษทัและ จี เจ สตีล ในการคํ้าประกนัเพ่ือเป็นประโยชน์กบั บริษทัและ จี เจ สตีล 

เป็นระยะเวลาสามปี ในการให้ไดรั้บชาํระคืนเต็มจาํนวนของยอดลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวขา้งตน้   ซ่ึงการคํ้าประกนั

ดงักล่าวไดค้รบกาํหนดในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 และเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

มีมติอนุมติัการขยายระยะเวลาสัญญาการคํ้าประกนัโดยผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จนถึงวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2558 บนเง่ือนไข

เดิมของสัญญา 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ตกลงท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้รายท่ี 1 และผูถื้อหุน้ของบริษทัอีกรายหน่ึง (“ผูถื้อหุน้รายท่ี 2”) วางหุน้ของบริษทัจาํนวน 

210 ลา้นหุ้น และจาํนวน 760 ลา้นหุ้น ตามลาํดบั เป็นหลกัประกนัไวก้บัผูดู้แลหรือตวัแทนท่ีบริษทัแต่งตั้ง (“ตวัแทน”) ตามท่ี

ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทั และ จี เจ สตีล โดยผูถื้อหุน้รายท่ี 2 วางหุน้เพ่ือประโยชน์ของ จี เจ สตีล และผูถื้อหุน้

รายท่ี 1 วางหุ้นเพ่ือประโยชน์ของบริษทั อยา่งไรก็ตามสัญญาคํ้าประกนัไดก้าํหนดเง่ือนไขและการส้ินสุดความรับผิดชอบไว้

หลายประการ สัญญาดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลาส้ินสุดในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2558  
 

คณะกรรมการของบริษทัและ จี เจ สตีล ได้ตกลงรับหลกัประกันดังกล่าวเพ่ือสนับสนุนสัญญาการคํ้ าประกนัก่อนหน้าน้ี 

หลกัประกนัดงักล่าวขา้งตน้ไดรั้บการยนืยนัวา่ถูกวางไวก้บัตวัแทนแลว้ทั้งหมดเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2553   ผูบ้ริหารของบริษทั

และ จี เจ สตีล ไม่รับรู้มูลค่าใด ๆ ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั อนัเก่ียวกบัการคํ้าประกนัอนัเน่ืองมาจากความไม่แน่นอนของ

หลกัการท่ีเหมาะสมในการประเมินมูลค่าท่ีจะใชข้องการคํ้าประกนั จากเหตุการณ์ใดท่ีจะเกิดข้ึนก่อนดงัน้ี    เม่ือลูกคา้เหล่าน้ีจ่าย

ชาํระหน้ีคืน หรือ เม่ือมีการบงัคบัการคํ้าประกนัและจาํนาํ บริษทัและ จี เจ สตีล จึงจะกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับ

มูลหน้ีท่ีไดรั้บการคํ้าประกนัตามมูลค่าท่ีประเมินไดข้องหลกัประกนัทั้งหมดหรือบางส่วน 
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เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2558 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท และ จี เจ สตีล จาํนวน 2 ท่านได้รับหนังสือกล่าวโทษจาก

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ว่ามิไดแ้สดงหน้ีสินจาํนวนหน่ึงในการนาํเสนองบ

การเงินปี 2552 ซ่ึงทั้ง 2 ท่านไดล้าออกจากการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการแลว้ โดยท่ีการพน้จากตาํแหน่งของกรรมการดงักล่าว ไม่มี

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทั และจากผลจากการกล่าวโทษน้ีทาํให้ภาระการคํ้าประกนัของ “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” ส้ินสุด

ลงตามเง่ือนไขในสัญญา 
 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 

2  (ก)  เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน

ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  งบการเงินน้ี     

มิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปี   แต่เนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์

และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้   ดงันั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ี      

จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผล

บงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ทุกฉบบั มาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้น หมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหว่างกาล 3(ก)  อย่างไรก็ตาม การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือ

ปฏิบัติดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะ

การเงิน   ของกลุ่มบริษทั 
 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินระหวา่งกาลท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนั

หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2 (ข)  สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  ขอ้มูล

ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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2 (ค)  การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 

ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและ            

ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์

หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้จิารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของ

บริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

3 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3 (ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมี่ผลบังคับใช้ในงวดปัจจบุัน  

ในระหวา่งงวดบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภา

วิชาชีพบญัชีฯ และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ซ่ึงฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม

บริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบัญชี เร่ือง 

ฉบบัท่ี   1 (ปรับปรุง 2557)   การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี   2 (ปรับปรุง 2557)  สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัท่ี   7 (ปรับปรุง 2557)  งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี   8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

 และขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557)  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557)   สัญญาเช่า 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557)  รายได ้

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

 เงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557)   ตน้ทุนการกูย้มื 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557)  กาํไรต่อหุน้ 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557)   การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557)   ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

ฉบบัท่ี  2 (ปรับปรุง 2557)  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี  8 (ปรับปรุง 2557)   ส่วนงานดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 10  งบการเงินรวม 

ฉบบัท่ี 12  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

ฉบบัท่ี 13 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ในงวดปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินท่ีมีนยัสาํคญั 
 

3 (ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจบุัน  
 

ในระหว่างงวด  สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี เร่ือง 

ฉบบัท่ี   1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี   2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี   7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี   8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 
 ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี   10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี   11 (ปรับปรุง 2558)  สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี   12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี   16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี   17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า 

ฉบบัท่ี   18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้

ฉบบัท่ี   20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี   21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

 เงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี   23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 

ฉบบัท่ี   24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี   26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

 เม่ือออกจากงาน 

ฉบบัท่ี   27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัท่ี   28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ฉบบัท่ี   29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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ฉบบัท่ี   33 (ปรับปรุง 2558) กาํไรต่อหุน้ 

ฉบบัท่ี   34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัท่ี   37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและ 

 สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

ฉบบัท่ี   40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

ฉบบัท่ี  3 (ปรับปรุง 2558)  การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี  4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกนัภยั 

ฉบบัท่ี  5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงาน 

 ท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี  6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัท่ี  8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี  11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 

ฉบบัท่ี  12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

  

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี เร่ือง 

ฉบบัท่ี  10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 

 อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี  15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัท่ี  25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 

 ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ฉบบัท่ี  27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี  29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัท่ี  31 (ปรับปรุง 2558) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัท่ี  32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

  

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

ฉบบัท่ี  1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 

 การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัท่ี  4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัท่ี  5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ 

 การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

ฉบบัท่ี  7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 

 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ 

 เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี  10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัท่ี  12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัท่ี  13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบบัท่ี  14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ขอ้กาํหนด 

 เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี  15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี  17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัท่ี  18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

ฉบบัท่ี  20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 2, ฉบบัท่ี 7,ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 

10, ฉบบัท่ี 12, ฉบบัท่ี 16, ฉบบัท่ี 17, ฉบบัท่ี 18, ฉบบัท่ี 21, ฉบบัท่ี 23, ฉบบัท่ี 24, ฉบบัท่ี 27, ฉบบัท่ี 33, ฉบบัท่ี 34, ฉบบัท่ี 37 

และมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 12 จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน เม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินอ่ืนๆ ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดงันั้นจึง

ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเม่ือนาํมาปฏิบติั 
 

4 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั      

หากกลุ่มบริษทัและบริษทั มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัต่อ

บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัและบริษทัอยู่ภายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคล

หรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 

ช่ือกจิการ 

ประเทศที่ 

จัดตั้ง/สัญชาติ 

 

ประเภทของธุรกจิ 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 

เอสพีเอช ไทย บริษทัเพ่ือการลงทุน เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั    

กบับริษทั  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
 

จี เจ สตีล ไทย ผลิตและจาํหน่ายเหลก็ เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั    

กบับริษทั บริษทัและบริษทัยอ่ยถือหุน้

รวมกนัร้อยละ 25.70 (31 ธันวาคม 

2557 : ร้อยละ 26.46) 
 

โอเอซี ไทย ใหค้าํปรึกษาทางดา้นธุรกิจ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดยมีกรรมการ

ร่วมกนักบับริษทั 
 

จีเอส โน๊ตส์ ไทย กิจการตั้งข้ึนโดยมี 

วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

เพ่ือการปรับโครงสร้าง 
 

เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั    

กบับริษทั  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
 

 

จีเอส ซีเคียวริต้ี 

 

ไทย กิจการตั้งข้ึนโดยมี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

เพ่ือการปรับโครงสร้าง 
 

เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั    

กบับริษทั  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
 

จีเอส โน๊ตส์ 2 ไทย กิจการตั้งข้ึนโดยมี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

เพ่ือการปรับโครงสร้าง 
 

เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั    

กบับริษทั  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
 

จีเอสที ซีดี  ไทย กิจการตั้งข้ึนโดยมี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

เพ่ือการปรับโครงสร้าง 
 

เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั    

กบับริษทั  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
 

จีเจเอส โน๊ตส์ 

 

ไทย กิจการท่ีตั้งข้ึนโดยมี 

วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพ่ือ 

การปรับโครงสร้าง 
 

เป็นบริษทัยอ่ยของ จี เจ สตีล 

บริษทั สุขมุวทิ อินเตอร์ 

     ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 
 

ไทย จาํหน่ายนํ้าดิบ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั มิลเล่ียน ไมลส์ จาํกดั ไทย ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ มีกรรมการท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั

กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
 

บริษทั เกรทสยามสตีลเวร์ิคส จาํกดั ไทย ซ้ือมาขายไปเหลก็มว้น มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 
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ช่ือกจิการ 

ประเทศที่ 

จัดตั้ง/สัญชาติ 

 

ประเภทของธุรกจิ 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 

บริษทั แอด็วานซ์ เมทลั  

แฟรบริเคชัน่ส์  จาํกดั 
 

ไทย ซ้ือมาขายไปเหลก็ มีกรรมการท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั

กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

บริษทั เอส เอส พี เพลส จาํกดั  ไทย ใหเ้ช่าสาํนกังาน มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 

บริษทั เอเชีย เมทลั จาํกดั (มหาชน) ไทย ผลิตและจาํหน่ายเหลก็ มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 

บริษทั เอเชียเมทลัแฟบบริเคชัน่ จาํกดั ไทย รับเหมาก่อสร้างโรงงาน เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั พนิชสวสัด์ิ จาํกดั ไทย จาํหน่ายเหลก็ มีกรรมการท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง

กนักบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จาํกดั ไทย โรงแรม อาหาร มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัและ 

  และเคร่ืองด่ืม มีผูบ้ริหารร่วมกนักบั จี เจ สตีล 

    
บริษทั ไทยแลนดไ์อออนเวคิส์ จาํกดั 

(มหาชน)  

ไทย ผลิตและจาํหน่ายแผน่เหลก็ชุบ

สังกะสี 

มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 

 

    
บริษทั อินเทลลิเจนท ์ซิสเทม็  ไทย ขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัและ  

เน็ทเวอร์ค จาํกดั  ซอฟแวร์และวางระบบ

คอมพิวเตอร์ 

จี เจ สตีล 

  
 

 

บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท  ไทย โรงแรม อาหารและ มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 

(กาญจนบุรี) จาํกดั  เคร่ืองด่ืม 
 

 

Renaissance Advisory Limited   

 (“RA”) 

ฮ่องกง ใหบ้ริการท่ีปรึกษา 

ทางการเงิน 
 

มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

ลาออกจากกรรมการ เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั ไทย จาํหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ 

ของบริษทั  
 

บริษทั มหาชยั สตีล อินเตอร์ จาํกดั ไทย จาํหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ 

ของบริษทั  
 

บริษทั เมทลั อินเตอร์ จาํกดั ไทย จาํหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ 

ของบริษทั 
 

บริษทั คิมฮวด สตีล จาํกดั ไทย จาํหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ 

ของบริษทั 
 

บริษทั เอม็แอนดแ์อล สตีล จาํกดั ไทย จาํหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ 

ของบริษทั 
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ช่ือกจิการ 

ประเทศที่ 

จัดตั้ง/สัญชาติ 

 

ประเภทของธุรกจิ 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 

บริษทั เอม็ สตีล จาํกดั ไทย จาํหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ 

ของบริษทั 
 

บริษทั เอส สตีล จาํกดั ไทย จาํหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ 

   ของบริษทั 
 

บริษทั คิม สตีล จาํกดั ไทย จาํหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ 

   ของบริษทั 

นางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ ไทย - ญาติของกรรมการบริษทัยอ่ย 
 

    

นายนิรัมดร์ งามชาํนญัฤทธ์ิ ไทย - ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
    

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย - บุ ค ค ล ท่ี มี อ ํ า น า จ แ ล ะ ค ว า ม

รับผิดชอบการวางแผน สั่งการ

และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของ

กิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม   

ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกิจการ  

(ไ ม่ ว่ าจ ะ ทํ าห น้ า ท่ี ใ น ร ะ ดั บ

บริหารหรือไม่) ของกลุ่มบริษทั 
 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละประเภทรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา้สาํเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 

ขายวตัถุดิบและอ่ืนๆ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค้่าท่ีปรึกษาการดาํเนินงานและ 

รายไดค้่าจา้งบริหารแรงงาน 
ราคาตามท่ีตกลงตามสัญญาข้ึนอยูก่บัอตัราตามสัญญา 

และชัว่โมงการทาํงานจริง 
ดอกเบ้ียรับ ตามท่ีระบุในสัญญา 

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 

ซ้ือวตัถุดิบ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือนํ้าดิบ ตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย ตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าธรรมเนียมตวัแทนการขาย ตามท่ีระบุในสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน ตามท่ีระบุในสัญญา 
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รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 

สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2558  2557  2558  2557 

 (ล้านบาท) 

บริษัทย่อย        

ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป -  -  2  129 

ตน้ทุนทางการเงิน -  -  30  23 
        

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

   เงินเดือนและโบนสั 12  17  4  5 

 ค่าเบ้ียประชุมและผลประโยชน์อ่ืน ๆ 2  2  1  1 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 14  19  5  6 

        

  

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        

ขายสินคา้สาํเร็จรูป 43  38  -  - 

ซ้ือวตัถุดิบ 1,306  3,315  1,149  1,719 

ค่าบริการท่ีปรึกษาทางการเงินและบริหารจดัการ 4  14  1  1 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 3  4  2  2 

ค่าธรรมเนียมตวัแทนการขาย 18  33  18  33 

ตน้ทุนทางการเงิน 24  16  24  10 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2558  2557  2558  2557 

 (ล้านบาท) 

บริษัทย่อย        

ขายวตัถุดิบ -  -  -  160 

รายไดค้่าจา้งบริหารแรงงาน -  -  -  7 

ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป -  -  2  183 

ตน้ทุนทางการเงิน -  -  82  63 
        

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

   เงินเดือนและโบนสั 46  51  12  16 

 ค่าเบ้ียประชุมและผลประโยชน์อ่ืน ๆ 7  7  3  3 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 53  58  15  19 

        

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        

ขายสินคา้สาํเร็จรูป 651  660  450  286 

รายไดอ่ื้น -  40  -  40 

ซ้ือวตัถุดิบ 5,660  7,591  4,209  4,183 

ค่าบริการท่ีปรึกษาทางการเงินและบริหารจดัการ 18  34  3  3 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 11  12  7  7 

ค่าธรรมเนียมตวัแทนการขาย 96  62  96  62 

ตน้ทุนทางการเงิน 83  42  78  30 
 

ในระหว่างปี 2556  บริษทัไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั  (“ มหาชยั ”) ในการสั่งซ้ือ

วตัถุดิบเพ่ือเตรียมใชใ้นการประกอบกิจการผลิตเหลก็ของบริษทั    ทาํใหบ้ริษทัมีภาระหน้ีคงคา้งค่าวตัถุดิบท่ีไดรั้บความช่วยเหลือ

จากมหาชยั    ต่อมาบริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกบัมหาชยัว่าหากบริษทัชาํระหน้ีคงคา้งดงักล่าวภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2557  

มหาชยัยินดีให้ส่วนลดแก่การชาํระหน้ีเป็นจาํนวน 40 ลา้นบาท ซ่ึงทางบริษทัไดช้าํระหน้ีดงักล่าวเสร็จส้ินในวนัท่ี 31 มีนาคม 

2557  ดงันั้น บริษทัและมหาชยั จึงไดท้าํหลกัฐานการชาํระหน้ีลงวนัท่ี 1 เมษายน 2557 โดยมหาชยัยินดีให้ส่วนลดแก่การชาํระ

หน้ีเป็นจาํนวน 40 ลา้นบาทโดยใหห้กัจากหน้ีคงคา้งท่ีทั้งสองฝ่ายมีอยูต่่อกนั 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ   

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ    

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 

ลกูหน้ีการค้า  6        

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทั แอด็วานซ์ เมทลั          

   แฟรบริเคชัน่ส์ จาํกดั  54  54  54  54 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (54)  (54)  (54)  (54) 

สุทธิ  -  -  -  - 

     

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558  2557  2558  2557 

  (ล้านบาท) 

(กลบัรายการ)หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ        

   งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน -  -  -  - 

   งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน -  -  -  - 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 

ลกูหน้ี - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

ลกูหน้ีจากการขายวัตถุดบิและอ่ืน ๆ        

บริษัทย่อย        

จี เจ สตีล  -  -  5  2 

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั แอด็วานซ์ เมทลั         

แฟรบริเคชัน่ส์ จาํกดั 1  1  1  1 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1)  (1)  (1)  (1) 

สุทธิ -  -  5  2 
        

ลกูหน้ีค่าทีป่รึกษาการดาํเนินงาน        

บริษัทย่อย        

โอเอซี -  -  1,265  1,147 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (1,265)  (1,147) 

สุทธิ -  -  -  - 
        

ลกูหน้ีภาระหน้ีสินจากการคํา้ประกนั        

บริษัทย่อย        

โอเอซี -  -  1,314  720 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (1,314)  (720) 

สุทธิ -  -  -  - 

รวม -  -  5  2 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (ล้านบาท) 

(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ        

   งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน -  -  90  (3) 

   งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน -  -  712  (15) 
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   งบการเงนิรวมและ 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ     

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

   (ล้านบาท) 

ลกูหน้ีจากการขายเศษเหลก็  8     

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั       

บริษทั แอด็วานซ์ เมทลั แฟรบริเคชัน่ส์ จาํกดั   338  338 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ   (338)  (338) 

สุทธิ   -  - 

      

   งบการเงนิรวมและ 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   2558  2557 

   (ล้านบาท) 

(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ      

   งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   -  - 

   งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   -  - 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ         

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน        

ลกูหน้ีอ่ืน        

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        

RA -  2  -  1 

รวม -  2  -  1 

        

เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า        

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั 14  96  -  - 
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งบการเงนิรวมและ 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ         

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

   (ล้านบาท) 

เงินล่วงหน้าค่าซ้ือทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 11     

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทั เอเชียเมทลัแฟบบริเคชัน่ จาํกดั   8  8 

หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์   (8)  (8) 

สุทธิ   -  - 
      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน      

เงินให้กู้ยมืแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั          

บริษัทย่อย      

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

โอเอซี   2,547  2,542 

เอสพีเอช   6  6 

จีเอส ซีเคียวริต้ี   1  1 

   2,554  2,549 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ   (2,554)  (2,549) 

สุทธิ   -  - 
    

ดอกเบี้ยค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

โอเอซี   209  209 

เอสพีเอช   1  1 

   210  210 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ   (210)  (210) 

สุทธิ   -   -  
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   งบการเงนิรวมและ 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   2558  2557 

   (ล้านบาท) 

(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ    

   งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2  1 

   งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 5  1 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มีดงัน้ี    
 

  งบการเงนิรวมและ 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  (ล้านบาท) 

เงินให้กู้ยมืแก่บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว้)  2,549 

เพิ่มข้ึน   5 

ลดลง  - 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)  2,554 
 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 

เงินมัดจํา-กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั          

บริษทั สุขมุวทิ อินเตอร์         

ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั  2  -  2  2 

บริษทั เอส เอส พี เพลส จาํกดั  2  1  1  1 

รวม  4  1  3  3 
         

เจ้าหน้ีการค้า 18        

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทั แอด็วานซ์เมทลั          

แฟรบริเคชัน่ส์ จาํกดั  19  19  19  19 

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั  1,180  1,496  1,180  1,446 

รวม  1,199  1,515  1,199  1,465 
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  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         

ทีถ่งึกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี         

บุคคลอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         

นายนิรัมดร์ งามชาํนญัฤทธ์ิ  72  88  72  88 

         

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า         

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทั เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน)  1  1  1  1 

บริษทั แอด็วานซ์ เมทลั         

แฟรบริเคชัน่ จาํกดั  1  -  1  1 

รวม  2  1  2  2 

         

เจ้าหน้ีอ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จาํกดั  3  6  3  3 

บริษทั เอส เอส พี เพลส จาํกดั  12  27  12  22 

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั  9  4  9  4 

บริษทั เอม็แอนดแ์อล สตีล จาํกดั  9  4  9  4 

รวม  33  41  33  33 

         

เจ้าหน้ีกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษัทย่อย         

จีเอส ซีเคียวริต้ี  -  -  19  19 
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  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย         

บริษัทย่อย         

จีเอส ซีเคียวริต้ี  -  -  141  140 
         

บุคคลและกจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         

นางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ  5  6  5  6 

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั  3  1  3  1 

รวม  8  7  149  147 

         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23        

เงินกู้ยมืระยะส้ัน         

บริษัทย่อย         

จีเอส โน๊ตส์ 2  -  -  1  1 

จีเอส ซีเคียวริต้ี  -  -  920  561 

  -  -  921  562 
         

บุคคลอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         

นางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ  30  30  30  30 

  30  30  951  592 

เจ้าหน้ีเคร่ืองจักรและงานก่อสร้าง         

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทั เอเชียเมทลัแฟบริเคชัน่ จาํกดั  1  1  1  1 

รวม  31  31  952  593 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2558 มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  (ลา้นบาท) 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว้)  30  592 

เพิ่มข้ึน  -  1,706 

ลดลง  -  (1,347) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)  30  951 
 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2555 บริษทัเขา้ทาํขอ้ตกลงกูย้มืเงินจากนางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ เป็นจาํนวน 30 ลา้นบาท ซ่ึงคิดอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 12 ต่อปี ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัไดว้างหลกัประกนัเป็นหุน้ จี เจ สตีล ท่ีถือโดยบริษทัเป็นจาํนวน 500 ลา้นหุน้

ใหก้บัผูใ้หกู้ ้  
 

ในระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง ธนัวาคม 2556  บริษทัทาํสัญญากูย้มืเงินจากจีเอส ซีเคียวริต้ี เป็นจาํนวน 255 ลา้นบาท ซ่ึงคิด

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี  เงินกูย้มืน้ีจะถึงกาํหนดชาํระภายใน 30 วนั นบัจากท่ีไดรั้บหนงัสือบอกกล่าวใหช้าํระเงินกู ้
 

ในระหวา่งปี 2557 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืระยะสั้นหลายฉบบักบั จี เอส ซีเคียวริต้ี เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 311 ลา้น

บาท และในไตรมาสท่ี 1-3 ปี 2558 เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 1,706 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR 

(ธนาคารกรุงไทย) บวก 1 ต่อปี  
 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - เงินกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้)  

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลหรือ 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

       

บริษัทย่อย         

จีเอส ซีเคียวริต้ี   -  -  1,086  1,086 

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั         

นายนิรัมดร์  งามชาํนญัฤทธ์ิ  288  312  288  312 

รวม  288  312  1,374  1,398 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2558 มีดงัน้ี 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  (ลา้นบาท) 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัย่อย     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว้)  400  1,486 

เพิ่มข้ึน  -  - 

ลดลง  (40)  (40) 

  360  1,446 

โอนไปเป็นส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (72)  (72) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)  288  1,374 
 

สัญญาสําคญัอ่ืน ๆ เกีย่วกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

4 (ก) เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2556 จี เจ สตีล ไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูบ้างส่วนกบั จีเอส ซีเคียวริต้ี รวมถึงดอกเบ้ียคา้งจ่ายเป็นจาํนวน 

403 ลา้นบาท และในเวลาเดียวกนับริษทัไดกู้ย้ืมเงินจาํนวน 403 ลา้นบาทจาก จีเอส ซีเคียวริต้ี และบริษทัไดท้าํสัญญาให ้

โอเอซี กูย้มืเงินจาํนวน 403 ลา้นบาท เพ่ือให ้โอเอซี นาํเงินไปจ่ายชาํระหน้ีท่ีมีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินโดยเงินกูด้งักล่าว

มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี จ่ายชาํระคืนงวดแรกวนัท่ี 30 ธันวาคม 2556 และจ่ายชาํระทุกวนัทาํการสุดทา้ยของปี

จนกระทัง่ไดช้าํระยอดตน้เงินครบถว้น โดยตน้เงินมีตารางการจ่ายชาํระภายในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2560 ในระหวา่งเดือน

พฤษภาคมและธันวาคม 2556 จี เจ สตีล ไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูส่้วนหน่ึงกบั จีเอส ซีเคียวริต้ี เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 281 ลา้นบาท 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ (เป็นเงินตน้จาํนวน 268 ลา้นบาท) ต่อมาบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบั จีเอส ซีเคียวริต้ี เป็น

จาํนวนเงิน 256 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี 
 

4 (ข) เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทัและจี เจ สตีลไดท้าํสัญญากบั RA ซ่ึงภายใตส้ัญญา RA ไดต้กลงจะจดัหา บุคลากร

ระดบัสูงเพ่ือการวา่จา้งเป็นคณะกรรมการของบริษทัและจี เจ สตีล และเพ่ือการให้บริการให้คาํปรึกษา ค่าตอบแทนของ 

RA คิดเป็นค่าบริการรายเดือน เดือนละ 1.2 ลา้นบาท (ตามเง่ือนไขของขอ้ตกลงเพ่ิมเติมกบั RA ของผูเ้ช่ียวชาญดา้น

การเงินและท่ีปรึกษาทางกฎหมาย) และเป็นหุน้สามญัของบริษทัจาํนวน 47.5 ลา้นหุน้  และเป็นหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล 

จาํนวน 216 ลา้นหุ้น ตามลาํดบั โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2556 เป็นระยะเวลา 2 ปี และสามารถต่ออายุ

โดยอตัโนมติัเป็นระยะเวลา 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกยกเลิกอีกฝ่ายล่วงหน้าเป็นเวลาอยา่งน้อย 30 วนั  ต่อมา

บริษทั และ จี เจ สตีลไดต่้อสัญญากบั RA ออกไปอีก 2 ปี   โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2558  โดยไดย้กเลิก

การจ่ายเป็นหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 47.5 ลา้นหุ้น และเป็นหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล 216 ลา้นหุ้น และให้ปรับเปล่ียน

ค่าบริการรายเดือนท่ี จี เจ สตีล จะตอ้งจ่ายจากเดือนละ 1.2 ลา้นบาท เป็นเดือนละ 1.5 ลา้นบาท   แต่สําหรับบริษทัได้

ปรับเปล่ียนค่าตอบแทนจากเดิมท่ีจะตอ้งจ่ายให้ RA เดือนละ 1.2 ลา้นบาท  เป็นเดือนละ 0.3 ลา้นบาท  โดยจะตอ้งจ่าย

ค่าตอบแทนเพิ่มตามสัดส่วนของความสาํเร็จของงานตามท่ีระบุในสัญญา  และบริษทัจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

บริษทัท่ี RA เป็นผูจ้ดัหามาใหโ้ดยตรงเป็นรายเดือน 
 



 

 

บริษทั จี สตลี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                             “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ                                                                                                                                                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล                                                                                                                      แต่สอบทานแล้ว”                                                                                                                                                                                                                                   

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558  

 

49 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษทัไดเ้ขา้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบั RA โดยลดระยะเวลามีผลของสัญญาถึง 31 มกราคม 

2559 และ จี เจ สตีล ลดระยะเวลามีผลของสัญญาถึง 31 กรกฎาคม 2559 
 

ยอดคงเหลือของค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวน 2 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 1 ลา้น

บาท) 
 

4 (ค) ในปี 2556 จี เจ สตีลไดท้าํบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพ่ือยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญาประนีประนอมหน้ีสินกบั

บริษทัมาสเตอร์ สตีล จาํกดั จาํนวน 17.91 ลา้นบาทโดยมีการแลกเปล่ียนกบัหุ้น จี สตีล ท่ีถือโดยโอเอซีจาํนวน 35.82 ลา้น

หุน้ ในราคาท่ีตกลงกนัไว ้0.50 บาทต่อหุน้ใหก้บับริษทัมาสเตอร์ สตีล จาํกดั  
 

ในปี 2556 จี เจ สตีลไดมี้การประนีประนอมยอมความตามขอ้พิพาทแรงงานกบัอดีตพนกังาน ณ ศาลแรงงานกลาง ภายใต้

สัญญาประนีประนอมยอมความ จี เจ สตีลไดต้กลงท่ีจะโอนหุน้ของจี สตีล ซ่ึงถือโดยโอเอซีใหก้บัพนกังานในจาํนวน 33 

ลา้นหุ้น ในราคาท่ีตกลงกนัไว ้0.45 บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงิน 14.85 ลา้นบาท และโอเอซีตกลงท่ีจะรับประกนัราคาหุ้น

ละ 0.45 บาท กาํหนด 90 วนันบัจากวนัโอนหุน้ (“guarantee period”) 
 

ดงันั้น จี เจ สตีลไดท้าํบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพ่ือยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญาประนีประนอมหน้ีสินจาํนวน 

32.76 ลา้นบาท โดยหน้ีสินดงักล่าวครบกาํหนดชาํระแลว้ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558 จี เจ 

สตีล ไดจ่้ายชาํระหน้ีสินดงักล่าวใหก้บั โอเอซี แลว้ จาํนวน 29.54 ลา้นบาท คงเหลือภาระหน้ีจาํนวน 3.22 ลา้นบาท 
 

4 (ง) เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2557 โอเอซีฝากหุ้นของบริษัท ซ่ึงถือโดยโอเอซี จาํนวน 102.3 ลา้นหุ้น ไวก้ับกรมบังคับคดี    

เน่ืองจาก โอเอซี เป็นผูค้ ํ้าประกนั ภายใตส้ัญญาประนีประนอมยอมความ จี เจ สตีลตอ้งโอนหุ้นของบริษทัซ่ึงถือโดย โอเอ

ซี ใหก้บัพนกังานเพ่ิมเติมจาํนวน 102.3 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.10 บาท (ราคาตลาด ณ วนัส้ินสุดการรับประกนัราคาหุน้)  
 

และในวนัเดียวกัน จี เจ สตีล ได้ทาํบันทึกความเข้าใจกับ โอเอซี เพ่ือยอมรับหน้ีสินเพ่ิมเติม จาํนวน 10.23 ล้านบาท       

โดยหน้ีสินดังกล่าวจะครบกําหนดชําระในวันท่ี  30 มิ ถุนายน 2557  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลา                      

ครบกาํหนดชาํระออกไป  
 

4 (จ) เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการลงนามในสัญญา“การให้ความช่วยเหลือทาง

การเงิน”กบัลูกคา้ท่ีให้การสนบัสนุนเป็นจาํนวนรวม 4,610 ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็นเงินกูร้ะยะยาว จาํนวน 400 ลา้นบาท 

อาย ุ5 ปี  ซ่ึงมีภาระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 12 ต่อปี  จ่ายชาํระเงินกูเ้ป็นงวด ๆ รวม 48 งวด วงเงินสินเช่ือสาํหรับการออก

หนังสือคํ้าประกนัของธนาคารจาํนวน 210 ลา้นบาท   และเป็นวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนสําหรับซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่

สาํหรับการผลิตจาํนวน 4,000 ลา้นบาท  ภายใตก้ารไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินดงักล่าว บริษทัไดแ้ต่งตั้งลูกคา้ท่ีให ้

การสนบัสนุนน้ีเป็นตวัแทนการขายเหลก็แผน่รีดร้อนท่ีผลิตโดยบริษทัและบริษทัตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมตวัแทนการขาย

คิดเป็นร้อยละของยอดขาย   นอกจากน้ีลูกคา้ท่ีให้การสนบัสนุนและกลุ่มลูกคา้อ่ืนจาํนวนหน่ึงไดต้กลงซ้ือเหลก็แผน่รีด

ร้อนท่ีบริษทัสามารถผลิตไดท้ั้งหมดเป็นระยะเวลา 2 ปี   ภายใตส้ัญญาการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าว   บริษทั 

ไดจ้าํนาํหุ้น จี เจ สตีล  จาํนวน 12,000 ลา้นหุ้น และจดจาํนองเคร่ืองจกัร Heavy Gauge Shearing Line เป็นหลกัประกนั 

เพ่ือประโยชน์ของลูกคา้ท่ีให้การสนบัสนุน   ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 บริษทัไดจ้ดทะเบียนการจาํนองกบัสํานักงาน

ทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้   
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4(ฉ) เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 จี เอส ซีเคียวริต้ีไดเ้ขา้ทาํสัญญาจาํนาํหุ้น จี เจ สตีล จาํนวน 2,000 ลา้นหุ้นท่ีถือโดย จี เอส  ซี

เคียวริต้ี กบัลูกคา้ท่ีให้การสนบัสนุนของบริษทั (ผูรั้บจาํนาํ) เพ่ือเป็นประกนัการชาํระหน้ีบรรดาหน้ีเงินท่ีบริษทัมีอยูก่บั

ผูรั้บจาํนาํ 

 

4(ช) เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 โอเอซี ไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนทรัพยช์าํระหน้ีกบัผูถื้อหุน้รายท่ี 2 ของบริษทั โดยตกลงชาํระหน้ี

บางส่วนดว้ยการตีโอนกรรมสิทธิคิดเป็นมูลค่า 303 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย หุน้ของ จี เจ สตีล 4,125 ลา้นหุน้ ใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัคร้ังท่ี 2 ของ จี เจ สตีล 274 ลา้นหน่วย   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั คร้ังท่ี 4 ของ จี 

เจ สตีล 413 ลา้นหน่วย และหุน้สามญัของบริษทั 209 ลา้นหุน้  นอกจากน้ีในวนัเดียวกนั บริษทัยงัไดท้าํบนัทึกขยาย

ระยะเวลาการชาํระหน้ีกบัผูถื้อหุน้รายท่ี 2  โดยหาก โอเอซี ปฏิบติัการชาํระหน้ีตามสัญญาโอนทรัพยสิ์นชาํระหน้ีผูถื้อหุน้

รายท่ี 2 ตกลงจะไม่เรียกร้องขอใหบ้ริษทัชาํระหน้ีก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  ทั้งน้ี โอเอซี ไดท้าํการโอนทรัพยช์าํระหน้ี

ดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บัผูถื้อหุน้รายท่ี 2 ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2557 ดงันั้นบริษทัจึงจดัประเภทหน้ีสินท่ีคงเหลือ

ดงักล่าวเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวยีน ตั้งแต่ไตรมาส 2  ปี 2557 

ต่อมาเจา้หน้ีเงินกูย้ืมของ โอเอซี ไดย้ื่นฟ้องต่อศาล เพ่ือให้ โอเอซีและบริษทัในฐานะผูค้ ํ้าประกนัจ่ายชาํระหน้ีเงินกูย้ืม

ของ โอเอซี ท่ีคา้งชาํระ รวมทั้ง โอเอซี มีภาระหน้ีสินอ่ืน ๆ ต่อบุคคลท่ี 3 เม่ือพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของ โอเอซี ใน

ปัจจุบัน  โอเอซี ไม่สามารถท่ีจะจ่ายชาํระหน้ีสินดงักล่าวได ้และบริษทัในฐานะผูค้ ํ้ าประกนัต่อเงินกูย้ืมของ โอเอซี  

รวมทั้งเป็นบริษทัใหญ่  จึงมีภาระท่ีตอ้งเขา้ร่วมรับผิดชอบภาระหน้ีสินของ โอเอซี  ดงักล่าว   ดงันั้นบริษทัจึงพิจารณา

บันทึกประมาณการภาระผูกพันดังกล่าวเป็นประมาณการหน้ีสินจากการคํ้ าประกันบริษัทย่อย ซ่ึง ณ วนัท่ี       30 

กนัยายน 2558 มีจาํนวน 203 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธันวาคม 2557: 667 ล้านบาท) 

และต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้คาํพิพากษา ให้บริษทัชาํระเงินให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั

ดงักล่าวจาํนวน 592 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ 392 ลา้นบาท นบัตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 

เป็นตน้ไป ซ่ึงบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าเพ่ือประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีและการบริหารจดัการภาระหน้ี 

ดงันั้นในเดือนสิงหาคม 2558 บริษทัจึงทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุน้ดงักล่าว ท่ีจะชาํระหน้ีขา้งตน้ใหแ้ลว้เสร็จทั้งจาํนวน

ภายในระยะเวลา 9 เดือน นบัจากวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558 และผูถื้อหุน้ไดป้ลดหน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัมูลหน้ีน้ีทั้งหมดไดแ้ก่ โอ 

เอ ซี ดงันั้น บริษทัจึงโอนประมาณการหน้ีสินจากการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย จาํนวน 522 ลา้นบาทไปเป็นส่วนหน่ึงของ

หน้ีสินภายใตบ้ญัชีเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
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5 รายการธุรกจิกบับริษัทพนัธมติรทางการค้า 
 

กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีมีสาระสาํคญักบับริษทัพนัธมิตรทางการคา้ ซ่ึงเคยมีผูถื้อหุน้และหรือกรรมการร่วมกบับริษทัหรือมี

กรรมการท่ีมีความสัมพนัธ์กบักรรมการของบริษทั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลง

กนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา   

ซ้ือวตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 

ค่าขนส่งจ่ายและบริการอ่ืน ตามท่ีตกลงร่วมกนั และตามสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย ตามท่ีระบุในสัญญา 

ตน้ทุนทางการเงิน ตามท่ีระบุในสัญญา 
 

รายการท่ีสาํคญักบับริษทัพนัธมิตรทางการคา้สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 สรุป

ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2558  2557  2558  2557 

 (ล้านบาท) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน        

ซ้ือวตัถุดิบ 14  31  14  31 

ค่าขนส่งจ่ายและบริการอ่ืน 43  6  43  6 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 2  2  2  2 

        

  

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน        

ซ้ือวตัถุดิบ 131  49  89  49 

ค่าขนส่งจ่ายและบริการอ่ืน 248  11  105  11 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 5  3  5  3 
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 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กบับริษทัพนัธมิตรทางการคา้ มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 

ลกูหน้ีการค้า 6        

บริษทั เฟดเดอรัล สตีล อินดสัตร้ี         

จาํกดั  333  333  333  333 

บริษทั มิลเลนเน่ียม เมทลั เวร์ิค จาํกดั  30  30  30  30 

  363  363  363  363 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (363)  (363)  (363)  (363) 

สุทธิ  -  -  -  - 

         

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน - ลกูหน้ีอ่ืน 9        

บริษทั ทรินิต้ี เฟรท แอนด ์ชิปป้ิง จาํกดั  1  1  1  1 

บริษทั นารา อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  28  28  28  28 

  29  29  29  29 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (28)  (28)  (28)  (28) 

สุทธิ  1  1  1  1 
         

เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า         

บริษทั นารา อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  4  -  4  - 
         

เจ้าหน้ีการค้า 18        

บริษทั นารา อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  -  14  -  14 
         

เจ้าหน้ีอ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 19        

บริษทั ทรินิต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  9  10  9  10 

บริษทั ทรินิต้ี เฟรท แอนด ์ชิปป้ิง จาํกดั  13  7  13  7 

บริษทั นารา อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  14  9  14  9 

รวม  36  26  36  26 
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6 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ   

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 54  54  54  54 

พนัธมิตรทางการคา้ 5 363  363  363  363 

กิจการอ่ืน ๆ  872  864  266  248 

  1,289  1,281  683  665 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (1,093)  (1,082)  (676)  (665) 

สุทธิ  196  199  7  - 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  2558  2557  2558  2557 

  (ล้านบาท) 

(กลบัรายการ) หน้ีสูญและ         

  หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับงวด :         

 งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 8  -  8  - 

 งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 10  (2)  10  (1) 
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การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557   30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        

เกินกาํหนดชาํระ        

มากกวา่ 12 เดือน 54  54  54  54 

 54  54  54  54 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (54)  (54)  (54)  (54) 

สุทธิ -  -  -  - 

        

พนัธมิตรทางการค้า        

เกินกาํหนดชาํระ        

มากกวา่ 12 เดือน 363  363  363  363 

 363  363  363  363 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (363)  (363)  (363)  (363) 

สุทธิ -  -  -  - 

        

กจิการอ่ืน        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 22  -  7  - 

เกินกาํหนดชาํระ         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  22  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน 850  842  259  248 

 872  864  266  248 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (676)  (665)  (259)  (248) 

สุทธิ 196  199  7  - 

รวม 196  199  7  - 

ระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลกูค้า 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัและ จี เจ สตีล เป็นการขายเงินสดและใหสิ้นเช่ือไม่เกิน 7 วนัทาํการ และ 4 

วนัทาํการตามลาํดบั สาํหรับการขายในประเทศ และการขายต่างประเทศเป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงิน

เม่ือเห็นเอกสาร  
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การหักกลบลบหน้ีลกูหน้ีการค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงสุทธิหลงัรายการหักกลบลบหน้ีกบัเจา้หน้ี เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน ดอกเบ้ียคา้งจ่าย และโอนเปล่ียน

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ     

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ     

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 

ยอดคงเหลือก่อนการหกักลบกลบหน้ี 1,289  1,348  683  665 

รายการหกักลบลบหน้ี -  (69)  -  - 

สุทธิหลงัจากรายการหักกลบลบหนี ้ 1,289  1,279  683  665 
 

 

ในปี 2556 ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของ จี เจ สตีลไดท้าํการโอนเปล่ียนสิทธิเรียกร้องในหน้ีจาํนวนเงิน 171 ลา้นบาท ไปเป็น

ของลูกหน้ีรายอ่ืนในจาํนวนเงินท่ีเท่ากนั และลูกหน้ีรายน้ีเป็นเจา้หน้ี จี เจ สตีล ในจาํนวนท่ีมากกวา่ท่ีเป็นลูกหน้ี  จี เจ สตีล 
 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2557 จี เจ สตีล และลูกคา้รายหน่ึงไดล้งนามในขอ้ตกลงการผ่อนชาํระหน้ีเงินตน้จาํนวน 10.28 ลา้นบาท 

โดยลูกคา้จะผอ่นชาํระหน้ีเงินตน้เดือนละไม่นอ้ยกว่า 500,000 บาท เร่ิมผ่อนงวดแรกในเดือนมีนาคม 2557 และจะชาํระดอกเบ้ีย

ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีผิดนดัชาํระจนกวา่จะชาํระหน้ีเสร็จโดยดอกเบ้ียจะชาํระใหเ้สร็จส้ินพร้อมกบัการผอ่นชาํระเงินตน้งวด

สุดทา้ยจนถึง ณ วนัท่ีในรายงานลูกหน้ียงัคงผอ่นชาํระตามปกติ 
 

ยอดรวมและยอดสุทธิของลูกคา้ท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลว้  แต่ยงัมีการดาํเนินการทางธุรกิจใน

การเรียกชาํระหน้ีแสดงตามตารางขา้งล่างดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ     

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ     

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 54  54  54  54 

พนัธมิตรทางการคา้ 363  363  362  362 

กิจการอ่ืน ๆ 564  564  147  147 

 981  981  563  563 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (981)  (981)  (563)  (563) 

สุทธิ -  -  -  - 
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ตามท่ีคดีหมายเลขดาํท่ี 443/2556  คดีแดงหมายเลขท่ี 940/2556 บริษัทได้ยื่นเร่ืองฟ้องต่อลูกหน้ีภายในประเทศหน่ึงราย 

(“ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข”) เน่ืองจากเช็คท่ีลูกหน้ีภายในประเทศรายน้ีชาํระใหแ้ก่บริษทัไม่สามารถนาํไปข้ึนเงินได ้โดย

ศาลแพ่งมีคาํวินิจฉยัวา่ให้ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขรายน้ีชาํระเงินคืนแก่บริษทัเป็นจาํนวน 146 ลา้นบาท ในอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 7.5 ต่อปี ภายใตส้ัญญาการจ่ายชาํระหน้ี ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขตอ้งทาํการชาํระเงินงวดแรกให้กบับริษทัภายใน

เดือนกรกฎาคม 2556 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2556 จี เจ สตีลไดย้ื่นคาํฟ้องต่อลูกคา้ในประเทศ 2 ราย ท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิดสัญญา

ซ้ือขายระหวา่งกนั และเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2556 ศาลแพง่ไดมี้คาํพิพากษาใหลู้กคา้รายท่ี 1 ชดใชเ้งินจาํนวน 423 ลา้นบาท พร้อม

ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ 352 ลา้นบาท นับถดัจากวนัฟ้องไปจนกว่าจะชาํระเสร็จแก่ จี เจ สตีล ซ่ึงขณะน้ีอยู่

ระหวา่งการบงัคบัคดีเพ่ือใหช้าํระหน้ี และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2557  จี เจ สตีล และลูกคา้รายท่ี 2 ไดท้าํสัญญาประนีประนอมยอม

ความ โดยลูกคา้รายท่ี 2 ตกลงชาํระเงินให้แก่ จี เจ สตีล เป็นเงินจาํนวน 78 ลา้นบาท (เงินตน้จาํนวน 65 ลา้นบาท ดอกเบ้ียจาํนวน 

13 ลา้นบาท) โดยตกลงแบ่งจ่ายเป็นงวด เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2559  แต่ปรากฏว่าลูกคา้รายท่ี 2 

ผดินดัชาํระ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 และ 18 พฤษภาคม 2558 บริษทัฯ ไดท้าํการสืบทรัพยท่ี์ดินของลูกคา้รายท่ี 2 และ

รายท่ี 1 ตามลาํดบั ท่ีสาํนกังานท่ีดินปรากฏว่าไม่พบทรัพยข์องลูกหน้ีทั้งสองราย ขณะน้ีบริษทัอยูร่ะหว่างสืบทรัพยอ่ื์น 
 

ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขซ่ึงมีหน้ีคงคา้ง กลุ่มบริษทัและบริษทัไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 
 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 ไม่มีการขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีกลุ่มบริษทัและ

บริษทั ไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญแลว้  แต่ยงัมีการดาํเนินการทางธุรกิจในการเรียกชาํระหน้ี 
 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 

สกลุเงินบาท  1,176  1,177  570  563 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 113  102  113  102 

รวม 1,289  1,279  683  665 

 



 

 

บริษทั จี สตลี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                             “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ                                                                                                                                                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล                                                                                                                      แต่สอบทานแล้ว”                                                                                                                                                                                                                                   

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558  

 

57 
 

7  สินค้าคงเหลือ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 1,054  1,881  655  1,350 

วตัถุดิบ 459  759  272  511 

อุปกรณ์ซ่อมบาํรุง 775  735  436  393 

วสัดุส้ินเปลือง 125  100  125  100 

อ่ืน ๆ 23  81  13  66 

 2,436  3,556  1,501  2,420 

หัก  ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (253)  (225)  (189)  (183) 

สุทธิ 2,183  3,331  1,312  2,237 

 

มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ี        

     จาํนาํเพ่ือคํ้าประกนัหน้ีสิน 997  2,157  712  1,690 

        

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2558  2557  2558  2557 

 (ล้านบาท) 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็น        

ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้าย (รายได)้         

- ตน้ทุนขาย 18,342  16,966  8,951  5,948 

- (กลบัรายการ) ขาดทุนจาก        

       การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 28  (17)  6  44 

สุทธิ 18,370  16,949  8,957  5,992 

 

เม่ือวนัท่ี  6 มกราคม  2557 บริษัทได้เข้าทาํสัญญาวางหลักประกันกับผูส้นับสนุนรายหน่ึง  โดยนําอะไหล่เคร่ืองจักรท่ีบริษัท                 

มีกรรมสิทธ์ิและถือครองอยู ่มูลค่า 80 ลา้นบาทเป็นหลกัประกนัหน้ีตามมูลหน้ี 80 ลา้นบาทแก่ผูส้นบัสนุนรายน้ี 

เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม  2557 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาวางหลกัประกันกับเจ้าหน้ีเงินกูร้ายหน่ึง โดยนําอะไหล่เคร่ืองจักรท่ีบริษัท           

มีกรรมสิทธ์ิและถือครองอยู ่มูลค่า 35 ลา้นบาทเป็นหลกัประกนัหน้ีตามมูลหน้ี 35 ลา้นบาทแก่เจา้หน้ีเงินกูร้ายน้ี 
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8 ลูกหนีจ้ากการขายเศษเหลก็ 
 

  งบการเงนิรวมและ 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 338  338 

กิจการอ่ืน ๆ  -  - 

  338  338 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (338)  (338) 

สุทธิ  -  - 

   

   

  งบการเงนิรวมและ 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558  2557 

  (ล้านบาท) 

(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับงวด  :     

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  -  - 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  -  - 
 

การหักกลบลบหน้ีลกูหน้ีจากการขายเศษเหล็ก 

ลูกหน้ีจากการขายเศษเหลก็แสดงสุทธิหลงัรายการหกักลบลบหน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัร รับชาํระและรายการหกักลบลบหน้ีอ่ืน ๆ สรุป

ไดด้งัน้ี 
 

  งบการเงนิรวมและ 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  (ล้านบาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว้)  338 

รับชาํระและรายการหกักลบลบหน้ีอ่ืน ๆ  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558   

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)  338 
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9 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 

ลูกหน้ีอ่ืน  246  36  34  35 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (28)  (30)  (28)  (29) 

  218  6  6  6 

         

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ  223  285  57  50 

หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (115)  (115)  (18)  (17) 

  108  170  39  33 

         

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน  40  269  -  204 

ภาษีซ้ือยงัไม่ไดใ้บกาํกบัภาษี  142  46  129  33 

อ่ืน ๆ  119  158  31  88 

สุทธิ  627  649  205  364 

   

งบการเงนิรวม 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558  2557  2558  2557 

งวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน         

(กลบัรายการ) หน้ีสูญและ         

หน้ีสงสัยจะสูญ  -  -  -  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์  -  -  -  - 

 

งวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน         

(กลบัรายการ) หน้ีสูญและ         

หน้ีสงสัยจะสูญ  (2)  -  (1)  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์  2  -  1  - 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  ดอ้ยค่า  ราคาทุนสุทธิ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 

บริษทัย่อย                    

หุ้นสามญั                    

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

จี เจ สตีล   20.79  20.79  73,039  73,039  3,955  3,955  (1,407)  (1,157)  2,548  2,798 

จีเอส โน๊ตส์ 99.99  99.99  2,722  2,722  1  1  -  -  1  1 

จีเอส ซีเคียวริต้ี 99.99  99.99  3,292  3,292  1,993  1,993  (491)  (491)  1,502  1,502 

จีเอส โน๊ตส์ 2 99.99  99.99  473  473  1  1  -  -  1  1 

จีเอสที ซีดี 99.99  99.99  1  1  1  1  -  -  1  1 

         6,292  6,292  (2,239)  (1,989)  4,053  4,303 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั                   

จี เจ สตีล          40  40  -  -  40  40 

รวม         6,332  6,332  (2,239)  (1,989)  4,093  4,343 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 

วิธีราคาทุน  

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2557  (ตรวจสอบแลว้) 6,332 

เพิ่มข้ึน - 

ลดลง - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 6,332 
  
ค่าเผ่ือการด้อยค่า  

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2557  (ตรวจสอบแลว้) (1,989) 

เพิ่มข้ึน (250) 

กลบัรายการดอ้ยค่า - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (2,239) 
  
สุทธิ 4,093 

  

จี เจ สตีล 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ราคาตลาดของหุน้สามญัของ จี เจ สตีล มีมูลค่าเท่ากบั 0.23 บาทต่อหุน้ (31 ธันวาคม 2557: 0.06 บาท  

ต่อหุ้น ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น) หรือคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 506 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 1,320 ล้าน

บาท) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัไดล้งทุนใน จี เจ สตีล โดยมีราคาทุนมูลค่า 3,955 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 3,955 ล้านบาท) 

ซ่ึงมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผูถื้อหุ้นของ จี เจ สตีล ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทน้ี แสดงในงบการเงิน ณ วนัท่ี                     

30 กนัยายน 2558 มีจาํนวน 2,548 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557 : 2,798 ล้านบาท)  
 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 โอเอซี ไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนทรัพยช์าํระหน้ีกบัผูถื้อหุน้รายท่ี 2 ของบริษทั โดยตกลงชาํระหน้ี

บางส่วนดว้ยการตีโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นคิดเป็นมูลค่า 303 ลา้นบาท  ซ่ึงประกอบดว้ย  หุน้ของ จี เจ สตีล  4,125 ลา้นหุน้ 

(เท่ากบั 413 ลา้นหุน้ หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้) ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัคร้ังท่ี 2 ของ จี เจ สตีล 274 ลา้น

หน่วย  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัคร้ังท่ี 4 ของ จี เจ สตีล 413 ลา้นหน่วยและหุน้สามญัของบริษทั 209 ลา้นหุน้ 

(เท่ากบั 42 ลา้นหุน้ หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้) นอกจากน้ีในวนัเดียวกนับริษทัยงัไดท้าํบนัทึกขยายระยะเวลาการชาํระ

หน้ีกบัผูถื้อหุน้รายท่ี 2 โดยหาก โอเอซี ปฏิบติัการชาํระหน้ีตามสญัญาโอนทรัพยสิ์นชาํระหน้ี ผูถื้อหุน้รายท่ี 2 ตกลงจะไม่

เรียกร้องขอใหบ้ริษทัชาํระหน้ีก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  ทั้งน้ี โอเอซี ไดท้าํการโอนทรัพยช์าํระหน้ีดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บัผูถื้อ

หุน้รายท่ี 2 ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2557 
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การขายฝากหุ้นของ จี เจ สตีล 
 

บริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาขายฝากหุ้น จี เจ สตีล จาํนวน 1,500 ลา้นหุ้น (เท่ากบั 150 ลา้นหุ้น หลงัจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) กับนักลงทุนรายหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 74.8 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงในการไถ่คืนภายในวนัท่ี 30 

พฤศจิกายน 2557  ในราคาหุ้นละ 0.07 บาท  เน่ืองจากมีความจาํเป็นเพ่ือนาํเงินทุนไปใชช้าํระหน้ีเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาอีกราย

หน่ึง ซ่ึงไดมี้การออกหมายบงัคบัคดีและนํายึดหุ้น จี เจ สตีล ท่ีบริษทั ถือครองอยู่จาํนวน 2,000 ลา้นหุ้น (เท่ากบั 200 ลา้นหุ้น 

หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) รวมถึงเรียกให้มีการชาํระดอกเบ้ียผิดนดัและหน้ีคา้งชาํระเต็มจาํนวน ซ่ึงบริษทัไดเ้จรจาและ

เจา้หน้ีตกลงลดหน้ีให้เป็นจาํนวน 25.6 ลา้นบาท และคืนหุ้นท่ียดึไวท้ั้งหมดแก่บริษทั  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2557  บริษทัได้

ส่งมอบใบหุน้จาํนวน 1,500 ลา้นหุน้ (เท่ากบั 150 ลา้นหุ้น หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้) ใหก้บันกัลงทุนดงักล่าว  และรับรู้

ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนจาํนวน 195 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

จีเอส ซีเคียวริต้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 จี เอส ซีเคียวริต้ีไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายฝากหุ้น จี เจ สตีล ท่ีถือโดย จี เอส ซีเคียวริต้ีกบัผูซ้ื้อฝาก 

จาํนวน 512 ลา้นหุ้น (เท่ากบั 51 ลา้นหุ้น หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) ในมูลค่า 33 ลา้นบาท ผูซ้ื้อฝากตกลงให้บริษทั

สามารถไถ่ถอนหุน้ไดภ้ายใน 2 เดือน โดยการชาํระเงินจาํนวน 33 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี

ในสัญญา และ  

เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2557 จี เอส ซีเคียวริต้ีได้เข้าทําสัญญาขายฝากหุ้น จี เจ สตีล ท่ีถือโดย จี เอส ซีเคียวริต้ีกับผูซ้ื้อฝาก    

จาํนวน 200 ลา้นหุ้น (เท่ากบั 20 ลา้นหุ้น หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) ในมูลค่า 12 ลา้นบาท ผูซ้ื้อฝากตกลงให้บริษทั

สามารถไถ่ถอนหุ้นไดภ้ายใน 6 เดือน โดยการชาํระเงินจาํนวน 12 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี นับตั้งแต่  

วนัท่ีในสัญญา และ 

เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2557 จี เอส ซีเคียวริต้ีได้เข้าทําสัญญาขายฝากหุ้น จี เจ สตีล ท่ีถือโดย จี เอส ซีเคียวริต้ีกับผูซ้ื้อฝาก    

จาํนวน 400 ลา้นหุ้น (เท่ากบั 40 ลา้นหุ้น หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) ในมูลค่า 24 ลา้นบาท ผูซ้ื้อฝากตกลงให้บริษทั

สามารถไถ่ถอนหุ้นไดภ้ายใน 6 เดือน โดยการชาํระเงินจาํนวน 24 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี นับตั้งแต่  

วนัท่ีในสัญญา และ 

เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2558 จี เอส ซีเคียวริต้ีได้เข้าทําสัญญาขายฝากหุ้น จี เจ สตีล ท่ีถือโดย จี เอส ซีเคียวริต้ีกับผูซ้ื้อฝาก      

จาํนวน 100 ลา้นหุ้น (เท่ากบั 10 ลา้นหุ้น หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) ในมูลค่า 6 ลา้นบาท ผูซ้ื้อฝากตกลงให้บริษทั

สามารถไถ่ถอนหุ้นไดภ้ายใน 6 เดือน โดยการชาํระเงินจาํนวน 6 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี นับตั้งแต่    

วนัท่ีในสัญญา และ 

เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2558 จี เอส ซีเคียวริต้ีได้เข้าทําสัญญาขายฝากหุ้น จี เจ สตีล ท่ีถือโดย จี เอส ซีเคียวริต้ีกับผูซ้ื้อฝาก        

จาํนวน 100 ลา้นหุ้น (เท่ากบั 10 ลา้นหุ้น หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) ในมูลค่า 6 ลา้นบาท ผูซ้ื้อฝากตกลงให้บริษทั

สามารถไถ่ถอนหุ้นไดภ้ายใน 6 เดือน โดยการชาํระเงินจาํนวน 6 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี นับตั้งแต่    

วนัท่ี 23 มกราคม 2558  
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ซ่ึง จี เอส ซีเคียวริต้ี ไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นท่ีขายฝากได้ภายในระยะเวลาตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ดังนั้ นผูซ้ื้อฝากจึงมีสิทธิ

ครอบครองหุน้ จีเจ สตีล ท่ีถือโดย จี เอส ซีเคียวริต้ี 

 

หุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ จี เจ สตีล ทีนํ่าไปคํา้ประกนั 
 

บริษทัฯ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  บริษทัไดน้าํหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล       

ไปคํ้าประกนักบัเจา้หน้ีรายต่าง ๆ ดงัน้ี 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 จาํนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 

หุ้นของ จี เจ สตีล    

เงินกูย้มืระยะสั้นกิจการอ่ืน 60  602 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50  500 

วงเงินสินเช่ือใหม่เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,000  20,000 

วงเงินสินเช่ือใหม่เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานกบัลูกคา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนรายท่ี 3      18  175 

รวม 2,128  21,277 

    

 (ล้านหน่วย) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ จี เจ สตีล    

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 50  500 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12  120 

รวม 62  620 

 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากูเ้งินเป็นจาํนวน 36 ลา้นบาท  จากผูส้นับสนุนเพ่ือทดแทนขอ้ตกลงความ

ช่วยเหลือทางการเงินฉบบัลงวนัท่ี 16 มกราคม 2556 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปี คิดดอกเบ้ียนบัตั้งแต่วนัท่ีลงในสัญญา

กู ้ ชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียแก่ผูใ้ห้กูทุ้กเดือนโดยจะชาํระใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลา 2 ปี และเพ่ือเป็นหลกัประกนัผูกู้ไ้ด้

จาํนาํหุ้นของบริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงถือโดยผูกู้จ้าํนวน 102 ลา้นหุ้นให้กบัผูใ้ห้กู ้(เท่ากบั 10 ลา้นหุ้น หลงัจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้) เพ่ือจาํนาํเป็นหลกัประกนัในการชาํระหน้ีตามสัญญา 
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เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 บริษทัเขา้ทาํขอ้ตกลงกูย้ืมเงินจากบุคคลอ่ืนเป็นจาํนวน 10 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8  

ต่อปี โดยหน้ีจะครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 30 มกราคม 2558  ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัไดว้างหลกัประกนัเป็นหุน้ จี เจ สตีล 

ท่ีถือโดยบริษทัจาํนวน 500 ลา้นหุ้น (เท่ากบั 50 ลา้นหุ้น หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) ให้กบัผูใ้ห้กู ้  ต่อมาบริษทัไดท้าํ

บนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

จีเอส ซีเคียวริต้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 จี เอส ซีเคียวริต้ีได้เขา้ทาํสัญญาจาํนําหุ้น จี เจ สตีล จาํนวน 2,000 ลา้นหุ้น (เท่ากบั 200 ลา้นหุ้น 

หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้) ท่ีถือโดย จี เอส ซีเคียวริต้ี กบัลูกคา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนของบริษทั (ผูรั้บจาํนาํ) เพ่ือเป็นประกนั

การชาํระหน้ีท่ีบริษทัมีอยูก่บัผูรั้บจาํนาํ 

 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2558 จี เอส ซีเคียวริต้ี ไดจ้าํนําหุ้น จี เจ สตีล จาํนวน 320 ลา้นหุ้น (เท่ากบั 32 ลา้นหุ้น หลงัจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) ท่ีถือโดย จี เอส ซิเคียวริต้ี กบัลูกคา้ผูใ้ห้การสนับสนุนของบริษทั และ จี เจ สตีล (ผูรั้บจาํนาํ) เพ่ือเป็น

หลกัประกนัการชาํระหน้ีท่ีบริษทัและ จี เจ สตีล มีอยูก่บัผูรั้บจาํนาํแทนหลกัประกนัเดิม 

 

จีเอส ซีเคยีวริต้ี 
 

จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท จีเอส ซีเคียวริต้ี 

ก่อตั้งข้ึนเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัและกลุ่มบริษทั 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหุน้สามญัของจีเอส ซีเคียวริต้ี ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 จาํนวนหุน้   

 จีเอส ซิเคียวริต้ี  วธีิราคาทุน 

 (ล้านหุ้น)  (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว้) 329  1,993 

เพิ่มข้ึน -  - 

ลดลง -  - 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 329  1,993 
 

ในปี 2556  จี เจ สตีล ไดเ้ขา้ทาํสัญญาประนีประนอมกบัเจา้หน้ีเกา้ราย เพื่อแลกเปลี่ยนกบัยอดลูกหน้ีคงเหลือที่มีกบับริษทั

จาํนวน 1,043 ลา้นบาท กบัหุ้นกูจ้าํนวน 1,043 ลา้นบาท บริษทัไดอ้อกหุ้นสามญัจาํนวน 2,086 ลา้นหุ้น (เท่ากบั 417 ลา้นหุ้น 

หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้) โดยมีราคาแลกเปล่ียนท่ี 1 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่เจา้หน้ีของ จี เจ สตีล เพ่ือแลกกบัหุน้สามญัของ จี

เอส ซีเคียวรีต้ี มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนรวม 104.3 ลา้นหุ้น ดงันั้น หุ้นสามญัของ จี เอส ซีเคียวริต้ี ไดถู้กบนัทึก

ในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทักเ็ปรียบเสมือนบริษทัถือหุน้กูข้อง จี เจ สตีล โดยตรง 
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โดยมีรายละเอียดการออกหุน้กูข้อง จี เจ สตีล ดงัน้ี 
 

จาํนวนหุน้กูท่ี้ออกและจาํหน่าย :  104,300 หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย :  10,000 บาท 

มูลค่าหุน้กูร้วมทั้งส้ิน :  1,043 ลา้นบาท 

อายหุุน้กู ้ :  2 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย :  ร้อยละ 3 ต่อปี 

วนัออกหุน้กู ้ :  19 มีนาคม, 19 เมษายน และ 14 พฤษภาคม 2556 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน :  19 มีนาคม, 19 เมษายน และ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2558  จี เจ สตีล และ จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดต้กลงร่วมกนัท่ีจะต่ออายหุุน้กูค้งเหลือท่ีจะครบกาํหนดไถ่

ถอนในปี 2558 ดงักล่าวขา้งตน้ต่อไปอีก 3 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี 

 

11 เงนิล่วงหน้าค่าซ้ือทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน  2558  31 ธนัวาคม 2557 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 

เงินล่วงหนา้สาํหรับ:         

ท่ีดิน  210  210  -  - 

โครงการขยายกาํลงัการผลิตเหลก็         

 รีดร้อน  1,308  1,308  1,308  1,308 

โครงการแผน่เหลก็รีดร้อน         

 ปรับสภาพผิว  692  692  692  692 

โครงการอ่ืน ๆ  55  55  -  - 

  2,265  2,265  2,000  2,000 

หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (2,055)  (2,055)  (2,000)  (2,000) 

สุทธิ  210  210  -  - 
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จี เจ สตีล 
 

เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ จี เจ สตีล ไดมี้มติอนุมติัการจดจาํนองหลกัประกนักบัลูกคา้ท่ีใหก้าร

สนบัสนุนรายหน่ึงเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้มืจาํนวน 360 ลา้นบาท  ภายใตก้ารจดจาํนองดงักล่าว จี เจ สตีล และผูข้ายท่ีดินไดต้กลงนาํ

โฉนดท่ีดิน 5โฉนดซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์จาํนวน 210 ลา้นบาทใชเ้ป็นหลกัประกนัเงิน

กูย้มืระยะยาวจากลูกคา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุน เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2556 จี เจ สตีลไดเ้ขา้ทาํสัญญาประนีประนอมหน้ีกบัลูกคา้ผูใ้หก้าร

สนบัสนุน  เพ่ือแลกเปล่ียนยอดลูกหน้ีคงเหลือท่ีมีกบัหุน้กูข้อง จี เจ สตีล แต่ลูกคา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนไดมี้การเรียกร้องค่าชดเชยท่ี จี 

เจ สตีล ไม่ปฏิบติัตามสัญญาซ้ือวตัถุดิบมูลค่า 42.6 ลา้นบาท ท่ีบนัทึกอยูใ่นเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ยงัคง

หลกัประกนัดงักล่าวไวเ้พ่ือคํ้าประกนัค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

ในเดือนกรกฏาคม 2558 จี เจ สตีลไดแ้จง้ลูกคา้ผูใ้หก้ารสนบัสนุนเพ่ือเปล่ียนหลกัประกนั โดยส่งมอบหุน้สามญัของจี เจ สตีลท่ีถือ

โดย จีเอส ซีเคียวริต้ี และบริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 540 ลา้นหุ้นแทนท่ีดินรวม 5 โฉนด ซ่ึงการไถ่

ถอนท่ีดินดาํเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 จี เจ สตีล ไดน้าํท่ีดินดงักล่าว 5 โฉนดจดจาํนองเพ่ือเป็น

หลกัประกนัการผอ่นชาํระภาษีอากรต่อกรมสรรพกรของบริษทั และ จี เจ สตีล ในวงเงินรวม 330 ลา้นบาท (เฉพาะของ จี เจ สตีล 

206 ลา้นบาท) (ตามท่ีเกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 19) 
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12 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว้) 66,082  34,036 

ซ้ือ  5  3 

จาํหน่าย (2)  - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 66,085  34,039 
    

ค่าเส่ือมราคาสะสม    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว้) (20,455)  (9,390) 

ค่าเส่ือมราคา (1,304)  (613) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีจาํหน่าย 2  - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (21,757)  (10,003) 
    

ค่าเผ่ือการด้อยค่า    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว้) (13,444)  (9,831) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (13,444)  (9,831) 
    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว้) 32,183  14,815 
    

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 30,884  14,205 
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สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดต้ัง 
 

รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 

โครงการขยายกาํลงัการผลิตเหลก็รีดร้อน 1,552  1,552  1,552  1,552 

โครงการแผน่เหลก็รีดร้อนปรับสภาพผิว 6,273  6,273  6,273  6,273 

โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038  5,038  -  - 

โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525  -  - 

อ่ืน ๆ 1,014  1,014  802  802 

รวม 15,402  15,402  8,627  8,627 

 

การประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

บริษัท และ จี เจ สตลี 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัและ จี เจ สตีล ไดพิ้จารณาปัจจยัต่างๆ หลายประการแลว้พบวา่ไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีทาํใหมู้ลค่าของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2558  และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 อาจเกิดการดอ้ยค่า และในไตรมาส 2 ปี 2557 ผูบ้ริหารของ

บริษทัและ จี เจ สตีล ไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระจาํนวน 2 บริษทั ใหท้าํการประเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 ของทั้งบริษทัและจี เจ สตีล ประกอบกบัการประเมินโดยผูบ้ริหารของบริษทัและจี เจ สตีลเอง   ผลการประเมิน

ดงักล่าวไม่มีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีการ

ดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึน 
 

การจดจํานองหลกัประกนัของบริษทั 
 

หลกัประกนัสําหรับเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

บริษทั ไดจ้ดจาํนองหลกัประกนัเคร่ืองรีดปรับสภาพผิว (Skinpass Mill) ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

จาํนวน 1,154 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557 : 1,170 ล้านบาท) เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

แห่งหน่ึงจาํนวนเงินไม่เกิน 510 ลา้นบาท (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 17) 
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หลกัประกนัสําหรับหน้ีสินภาษอีากร 
 

บริษทัไดจ้ดจาํนองประกนัเคร่ืองจกัร (เคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบนํ้ ามนั) ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

จาํนวน 3,326 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557 : 3,326 ลา้นบาท)  เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนักบักรมสรรพากร สาํหรับภาระหน้ีสินทาง

ภาษีของบริษทั เป็นจาํนวน 822.98 ลา้นบาท (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 19) 
 

หลกัประกนัสําหรับวงเงินสินเช่ือใหม่เพือ่ใช้ในการดําเนินงาน 
  

บริษทัได้จดจาํนองหลกัประกันเคร่ืองจักร Heavy Gauge Shearing Line ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558

จาํนวน 544 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557 : 544 ล้านบาท) เพ่ือใช้เป็นหลักประกันสําหรับวงเงินสินเช่ือใหม่เพ่ือใช้ในการ

ดาํเนินงาน (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 17) 
 

 การจดจํานองหลกัประกนัของบริษทั จี เจ สตีล 
 

ภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ จี เจ สตีล มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวน 11,068 ลา้นบาท ไดถู้กนาํไป

จาํนองภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ (31 ธันวาคม 2557 : 11,689 ล้านบาท) 
 

จี เจ สตีลไดย้ืน่ฟ้องจาํเลย 3 รายต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้เพ่ือขอใหท้รัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุน้กูแ้ละรับจาํนองหลกัประกนัแทน

ผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูต่้างประเทศของ จี เจ สตีลทาํการไถ่ถอนจาํนองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจาก จี เจ สตีลไดท้าํการ

ชาํระหน้ีใหแ้ก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าวตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ไดมี้คาํ

พิพากษาให้ จี เจ สตีลชนะคดีและมีคาํสั่งให้จาํเลยทั้ง 3 ราย ทาํการไถ่ถอนจาํนองหลกัประกนั ทั้งน้ี จาํเลยรายหน่ึงไดเ้จรจาเพ่ือ

เขา้ทาํสัญญาประนีประนอมยอมความกบัทาง จี เจ สตีลเพ่ือปลดจาํนองทรัพยห์ลกัประกนัให้แก่ จี เจ สตีล และไดท้าํการยื่น

อุทธรณ์ต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้เพ่ือร้องขอใหศ้าลอุทธรณ์พิจารณาเป็นไปตามสัญญาประนีประนอมขา้งตน้ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหวา่งจี เจ สตีล กบัจาํเลย

รายหน่ึง โดยใหจ้าํเลยทาํการปลดหลกัประกนัหรือไถ่ถอนจาํนองหลกัประกนัใหก้บั จี เจ สตีล ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ

ไถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่าว 
 

หลกัประกนัสําหรับภาระหน้ีสินทางภาษ ี
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมของคณะกรรมการ จี เจ สตีล มีมติอนุมติัการจดจาํนองเคร่ืองจกัร (เคร่ืองลา้งและเคร่ือง

เคลือบนํ้ามนั)  ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558  มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 820 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557 : 837 ลา้นบาท) ของ จี เจ 

สตีล เพ่ือเป็นหลกัประกนัสําหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของ จี เจ สตีล จาํนวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 

10 ตุลาคม 2556 จี เจ สตีล ไดด้าํเนินการจดจาํนองเคร่ืองจกัรกบัสาํนกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม แลว้ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการ จี เจ สตีล มีมติอนุมติัใหว้างหลกัประกนัเพ่ิมเติมเป็นโฉนดท่ีดิน  

กบักรมสรรพกร และเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558  จี เจ สตีล ไดด้าํเนินการจดจาํนองท่ีดิน กบักรมสรรพากรเรียบร้อยแลว้ (ตามท่ี

กล่าวไวใ้นงบการเงินระหวา่งกาล ขอ้ 11) 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                   “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ                                                                                                                                                       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล                                                                                              แต่สอบทานแล้ว”                                                                                                                                                                      

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 

 70 

 

หลกัประกนัการใช้วงเงินกู้ร่วมกบั จี เจ สตีล จากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมของคณะกรรมการ จี เจ สตีล มีมติอนุมติัการจาํนองเคร่ืองจกัรของจี เจ สตีล (เคร่ืองรีด

ปรับสภาพผวิ (RTM) และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกรดกลบัคืน (ARP) ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2558 มีมูลค่าสุทธิทาง

บญัชี 794 ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัประกนัการใชว้งเงินกูร่้วมกบับริษทั จากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง วงเงินรวม 602  ลา้นบาท 

และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2558 จี เจ สตีล ไดด้าํเนินการจดจาํนองเคร่ืองจกัรกบัสาํนกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กบักรมโรงงาน

อุตสาหกรรมแลว้ ในวงเงินจาํนอง 480 ลา้นบาท 

 

13 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ตรวจสอบแลว้) 34  10 

บวก ซ้ือระหวา่งงวด - ราคาทุน -  - 

หกั จาํหน่าย/ตดัจ่ายระหวา่งงวด - ราคาตามบญัชี -  - 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (4)  (1) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 30  9 
 

14 หลกัประกนัเงินสดสําหรับการใช้สาธารณูปโภค 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 

เงินคํ้าประกนัค่าไฟฟ้า -  212  -  - 

เงินคํ้าประกนัค่าก๊าซธรรมชาติ -  40  -  - 

รวม -  252  -  - 

 

ในไตรมาส 2 ปี 2558  จี เจ สตีล ไดรั้บคืนเงินคํ้าประกนัค่าก๊าซธรรมชาติจาํนวน 252 ลา้นบาท โดยไดน้าํหนังสือคํ้าประกนั

ของธนาคารจาํนวน 252 ลา้นบาทไปเป็นหลกัประกนัสาํหรับการใชส้าธารณูปโภคดงักล่าวแทน 
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15 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี  
  

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 

ผลแตกต่างชัว่คราว         

- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้    219  217  135  133 

- ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง 51  45  38  37 

- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 615  453  594  451 

- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน 576  491  448  398 

- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,689  2,689  1,966  1,966 

- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีกิจการ        

     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 365  486  253  374 

- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - เงินใหกู้ย้มืแก่        

     บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 553  552  553  552 

- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 819  840  401  401 

- ส่วนต่างค่าเส่ือมราคา 783  685  528  466 

- ประมาณการหน้ีสินผลขาดทุนจาก        

     การยกเลิกสัญญา 13  12  13  12 

- ประมาณการหน้ีสินการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย 41  133  41  133 

- ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 410  413  389  317 
 

- ประมาณการหน้ีสินผลแตกต่างจาก        

     การปรับโครงสร้างหน้ีรอการรับรู้ 145  172  136  172 

- ประมาณการหน้ีสินจากคาํสั่งซ้ือของ        

     วตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 36  8  36  8 

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18  15  9  7 

 7,333  7,211  5,540  5,427 

ยอดขาดทุนยกไป 4,370  5,739  2,529  2,717 

รวม 11,730  12,950  8,069  8,144 
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ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2558 ถึง 2562 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได้

ปัจจุบนันั้น  กลุ่มบริษทัและบริษทั ยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน  เน่ืองจาก    

ยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ กลุ่มบริษทัและบริษทั จะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว   

 

16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 

งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั  2,086  2,086  -  - 

หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (2,042)  (2,042)  -  - 

  44  44  -  - 
         

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  -  143  -  - 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  -  (143)  -  - 

  -  -  -  - 
         

เงินมดัจาํ-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       4 3  3  3  2 

เงินมดัจาํอ่ืน  24  25  6  7 

ตน้ทุนลูกรีดรอตดัจาํหน่าย  301  257  167  118 

อ่ืน ๆ  28  31  17  17 

รวม  400  360  193  144 

 

งานระหว่างก่อสร้างทีห่ยดุชะงัก 

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

ตดัสินใจชะลอโครงการน้ีตั้งแต่ ปี 2542 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของการลงทุนไดถู้กบนัทึกลดมูลค่าตามราคาบงัคบัขายซ่ึงประเมิน

โดยผูป้ระเมินอิสระจาํนวน 44 ลา้นบาท ตามเกณฑร์าคาตลาดของเศษเหลก็และเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 สาํนกังานส่งเสริม

การลงทุนไดมี้คาํสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต Direct Reduced Iron โดยไม่มีภาระภาษีอากรขาเขา้ดา้นเคร่ืองจกัร

และวตัถุดิบ 
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ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ตัว๋สัญญาใชเ้งินของสถาบนัการเงินท่ีถูกระงบัการดาํเนินกิจการอยา่งถาวร ท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัการ

กูย้ืมท่ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีปิดเหล่านั้น จี เจ สตีล ไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเตม็จาํนวนสาํหรับตัว๋สัญญา

ใชเ้งินน้ี เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ จี เจ สตีล มีมติอนุมติัให้ตดับญัชีตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 143 

ลา้นบาทเป็นหน้ีสูญ 
 

17 หนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

หน้ีสินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินเป็นหน้ีสินภายใตส้ัญญาทรัสต์รีซีทเป็นจาํนวน 167    

ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557 :198 ล้านบาท) มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี (31 ธันวาคม 2557: ร้อยละ 8.25 - 15 ต่อปี) 
 

หน้ีสินจากหนังสือคํา้ประกนัการใช้ไฟฟ้า 
 

ในปี 2556  ผูใ้ห้บริการไฟฟ้าของบริษทัไดเ้รียกชาํระเงินเตม็จาํนวนของหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าท่ีออกโดยสถาบนัการเงิน 

แห่งหน่ึงใหก้บับริษทัเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 238 ลา้นบาท  ผลจากการเรียกชาํระเงินน้ีทาํให้หน้ีของบริษทัท่ีมีกบัผูใ้ห้บริการไฟฟ้า

ลดลงจาํนวน 238 ลา้นบาท และบริษทัมีหน้ีสินเงินกูย้มืระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวเพ่ิมเป็นจาํนวน 238 ลา้นบาท  
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็นหน้ีสินจากหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า เป็นจาํนวน 

200 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557 :238 ล้านบาท) มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี (31 ธันวาคม 2557: ร้อยละ 15 ต่อปี) 

 

วงเงินสินเช่ือ  
 

เม่ือวนัท่ี 9  กุมภาพนัธ์ 2558  บริษัท ร่วมกับ จี เจ สตีล ได้ลงนามสัญญาวงเงินสินเช่ือกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง มี

รายละเอียดดงัน้ี 
 

1. หน้ีเดิมและดอกเบ้ียคา้งจ่ายของบริษทั  มีการปรับโครงสร้างหน้ี ดงัน้ี 
 

1.1 วงเงินกู้จาํนวน 237.80 ลา้นบาท เร่ิมชาํระยอดแรก จาํนวน 25 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือผ่อนชาํระ 18 เดือน ตาม

จาํนวนท่ีระบุในสัญญา นบัแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
 

1.2 วงเงิน Trust Receipt (T/R) จาํนวนประมาณ 200 ลา้นบาท เร่ิมชาํระยอดแรก จาํนวน 25 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือผอ่น

ชาํระ 18 เดือน ตามจาํนวนท่ีระบุในสัญญา นบัแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
 

1.3 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย มียอดตามบัญชีประมาณ 176 ลา้นบาท ทั้งน้ี ธนาคารไดป้รับลดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ลง โดยคิดอตัรา

ดอกเบ้ียผิดนัดจากเดิม ร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 8 ต่อปี     และผ่อนชาํระ 18 เดือน  ตามจาํนวนท่ีระบุในสัญญา นับแต่

วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
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2. วงเงินใหม่ ซ่ึงไดใ้หว้งเงินสินเช่ือจาํนวน 602 ลา้นบาท ดงัน้ี 
 

2.1    วงเงินหมุนเวียน Letter of Credit (L/C) จาํนวน 350 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นวงเงินสินเช่ือร่วมระหวา่ง บริษทั และจี เจ สตีล      

ท่ีทั้งสองบริษทัสามารถเบิกใชว้งเงินสินเช่ือดงักล่าวได ้
 

2.2   วงเงิน Bank Guarantee (BG) จาํนวน 252 ลา้นบาทสาํหรับ จี เจ สตีล   
 

บริษทั และจี เจ สตีล ตอ้งนาํส่งหลกัประกนัของวงเงินสินเช่ือดงักล่าวใหก้บัธนาคาร ดงัน้ี  

- บริษทัตอ้งเพ่ิมวงเงินจาํนองเคร่ืองจกัรจากเดิม 475.6 ลา้นบาท เป็นวงเงินจาํนองใหม่ 510 ลา้นบาท 

- จี เจ สตีล จาํนองเคร่ืองจกัร 2 ชุด ไดแ้ก่ เคร่ืองปรับสภาพผิว (RTM) และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกรด

กลบัคืน (ARP) ของจี เจ สตีลในวงเงินจาํนองรวม 480 ลา้นบาท  พร้อมทั้งเงินสดคํ้าประกนั 70 ลา้นบาท  
 

ทั้งน้ี  จี เจ สตีล ไดมี้การเบิกใชว้งเงิน Bank Guarantee แลว้ทั้งจาํนวน (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่ง

กาลขอ้ 14)  
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 19 กรมสรรพากรไดมี้คาํสั่งใหธ้นาคารนาํส่งเงินคํ้าประกนัของ    

จี เจ สตีล จาํนวน 70 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารไดน้าํส่งเงินเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 และในวนัท่ี 17 กรกฏาคม 2558 ธนาคาร        

ไดมี้จดหมายมายงับริษทั และ จี เจ สตีล แจง้เหตุผิดนดัสัญญา จากการท่ีเง่ือนไขในหลกัประกนัเงินสดท่ีตอ้งวางคํ้าประกนั

เปล่ียนแปลงไป  ส่งผลใหบ้รรดาหน้ีทั้งหมดท่ีบริษทั และ จี เจ สตีล มีต่อธนาคารถึงกาํหนดชาํระโดยพลนั  ต่อมา เม่ือวนัท่ี 9 

ตุลาคม 2558 บริษทั และ จี เจ สตีล ไดเ้จรจาเพ่ือขอยกเวน้เหตุผิดนดัดงักล่าวและแกไ้ขเง่ือนไขของสัญญาใหสิ้นเช่ือ ดงัน้ี 
 

1. ปรับปรุงตารางการชาํระหน้ีรายเดือน โดยขยายระยะเวลาในการชาํระหน้ีออกไปอีก 1 ปี ครบกาํหนดสัญญา เดือนสิงหาคม 

2560  ทั้งน้ี บนเง่ือนไขท่ีอนุญาติใหธ้นาคารสามารถขายหุน้ท่ีจาํนาํเป็นหลกัประกนับางส่วน เพ่ือลดภาระหน้ีและดอกเบ้ียท่ี

ตอ้งชาํระ 

2. ยกเลิกวงเงินหมุนเวยีน Letter of Credit (L/C at sight) ท่ียงัไม่มีการเบิกใช ้ 

3. ปรับลดอตัราดอกเบ้ียลง ร้อยละ 1 จากอตัราเดิม  โดยดอกเบ้ียท่ีลดให้จะไดรั้บการยกเวน้จากธนาคาร เม่ือบริษทัไดช้าํระ

หน้ีสินท่ีมีอยูค่รบถว้นแลว้ 

4. ขอผอ่นผนัยกเวน้เหตุผิดนดัขา้งตน้ และขอยินยอมจากธนาคารในการนาํทรัพยสิ์นบางประการของจี เจ สตีล เขา้จาํนอง หรือ 

ก่อภาระผกูพนั แก่เจา้หน้ีบางราย  
 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 บริษทั และ จี เจ สตีล ไดรั้บจดหมายจากธนาคารยนิยอมการยกเวน้เหตุผิดนดั 
 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 บริษทั และ จี เจ สตีล ขอปรับปรุงตารางการชาํระหน้ี และแกไ้ขสัญญาใหสิ้นเช่ือตามท่ีบริษทัได้

ขอไป ขณะน้ีบริษทั และ จี เจ สตีล อยูร่ะหวา่งการลงนามในสัญญาแกไ้ขใหม่ดงักล่าว 
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เงินกู้ยมืจากกจิการอ่ืน 
 

เงินกู้ยมืจากบุคคลอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553 บริษทัเขา้ทาํขอ้ตกลงกูย้มืเงินจากบุคคลอ่ืนรายหน่ึงเป็นจาํนวน 15 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 

ต่อปี ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัไดว้างหลกัประกนัเป็นหนังสือสําคญั แสดงสิทธิการซ้ือหุ้น จี เจ สตีล คร้ังท่ี 2 (“G J Steel 

Second Warrants”) เป็นจาํนวน 500 ลา้นหน่วย ให้กบัผูใ้ห้กู ้บริษทัจะผ่อนชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียกบับุคคลดงักล่าวภายใน 30 

มิถุนายน 2557 ต่อมาบริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็นภายใน 30 มิถุนายน 2559 
 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 บริษทัเขา้ทาํขอ้ตกลงกูย้ืมเงินจากบุคคลอ่ืนเป็นจาํนวน 10 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ    

8 ต่อปี โดยหน้ีจะครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 30 มกราคม 2558  ภายใต้ขอ้ตกลงดังกล่าว บริษัทได้วางหลกัประกันเป็นหุ้น                     

จี เจ สตีล ท่ีถือโดยบริษทัจาํนวน 500 ลา้นหุน้ใหก้บัผูใ้หกู้ ้ต่อมาบริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็น

ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 บริษทัเขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินจากบุคคลอ่ืนอีกรายหน่ึงเป็นจาํนวน 6 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

8 ต่อปี บริษทัจะชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียกบับุคคลดงักล่าวภายในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2558 ต่อมาบริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงขยาย

ระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
 

เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2558 จี เอส ซีเคียวริต้ีไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายฝากหุน้ จี เจ สตีล ท่ีถือโดย จี เอส ซีเคียวริต้ีกบัผูซ้ื้อฝาก จาํนวน 100 

ลา้นหุน้ ในมูลค่า 6 ลา้นบาท ผูซ้ื้อฝากตกลงใหบ้ริษทัสามารถไถ่ถอนหุ้นไดภ้ายใน 6 เดือน โดยการชาํระเงินจาํนวน  6 ลา้นบาท 

พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ีในสัญญา 
 

เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2558 จี เอส ซีเคียวริต้ีไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายฝากหุ้น จี เจ สตีล ท่ีถือโดย จี เอส ซีเคียวริต้ีกบัผูซ้ื้อฝาก จาํนวน 

100 ลา้นหุ้น ในมูลค่า 6 ลา้นบาท ผูซ้ื้อฝากตกลงให้บริษทัสามารถไถ่ถอนหุ้นไดภ้ายใน 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีในสัญญา โดยการ

ชาํระเงินจาํนวน 6 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม 2558 
 

ซ่ึง จี เอส ซีเคียวริต้ี ไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นท่ีขายฝากได้ภายในระยะเวลาตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ดังนั้ นผูซ้ื้อฝากจึงมีสิทธิ

ครอบครองหุน้ จีเจ สตีล ท่ีถือโดย จี เอส ซีเคียวริต้ี 
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เงินกู้ยมืจากผู้สนับสนุน 
 

เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2556 บริษทัไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลงเก่ียวกบัความช่วยเหลือทางการเงินกบัผูส้นบัสนุนรายหน่ึง โดยผูส้นบัสนุน 

ยนิดีท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินในจาํนวนท่ีไม่เกินกวา่ 50 ลา้นบาท เป็นเงินทดรองจ่ายจากลูกหน้ี บริษทัยอมรับขอ้ตกลงโดย

หลงัจากท่ีบริษทัไดก้ลบัมาผลิตอีกคร้ัง บริษทัจะใหส่้วนลด 300 บาท สาํหรับเหลก็รีดร้อนทุกๆ 1 ตนั โดยหกัส่วนลดน้ีกบัเงินทดรอง

ดงักล่าวจนกระทัง่มีการจ่ายชาํระเตม็จาํนวนแลว้ และบริษทัจะนาํหุน้ของจี เจ สตีล จาํนวน 800 ลา้นหุน้ เป็นหลกัประกนัสาํหรับ 

เงินทดรองในงวดแรกน้ี โดยในปี 2556 ผูส้นบัสนุนไดใ้ห้เงินทดรองงวดแรกจาํนวน 36 ลา้นบาทแลว้ แต่บริษทัยงัไม่ไดส่้งมอบหุ้น

ของจี เจสตีล จาํนวน 800 ลา้นหุ้นให้กบัผูส้นบัสนุน และต่อมาบริษทัไม่สามารถจดัหาและนาํส่งสินคา้ให้แก่ผูส้นบัสนุนตามคาํสั่ง

ซ้ือของผูส้นับสนุนได้ เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 บริษทัจึงไดเ้ขา้ทาํสัญญากูเ้งินเป็นจาํนวน 36 ลา้นบาทจากผูส้นับสนุนเพ่ือ

ทดแทนขอ้ตกลงความช่วยเหลือทางการเงินฉบบัลงวนัท่ี 16 มกราคม 2556 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปี คิดดอกเบ้ียนบัแต่

วนัท่ีลงในสัญญากู ้ชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียแก่ผูใ้ห้กูทุ้กเดือนโดยจะชาํระให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 2 ปี และเพ่ือเป็น

หลกัประกนั ผูกู้ไ้ดจ้าํนาํหุ้นของบริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงถือโดยผูกู้จ้าํนวน 102 ลา้นหุ้นให้กบัผูใ้ห้กู ้เพ่ือจาํนาํเป็น

หลกัประกนัในการชาํระหน้ีตามสัญญา 
 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2556 และวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมสองสัญญากบัผูส้นับสนุนเป็นจาํนวน

ทั้งส้ิน 40 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 18 ต่อปี จนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556  และหลงัจากนั้นจะคิดอตัราดอกเบ้ียอยา่งตํ่า 

ร้อยละ 10 ต่อปี  โดยบริษทัจะนาํหุ้นของ จี เจ สตีล จาํนวน 727.2 ลา้นหุ้น เป็นหลกัประกนัสาํหรับทั้ง 2 สัญญา  โดยบริษทัจะจ่าย

ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557    ต่อมาบริษทัไดท้าํบันทึกขอ้ตกลงแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาเงินกูก้ ับ

ผูส้นบัสนุน โดยบริษทัจะจ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  ทั้งน้ี ไดก้าํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่เป็นอตัรา

ร้อยละ 7.75 ต่อปี ซ่ึงผูส้นบัสนุนไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวในวนัท่ี 1 กนัยายน 2557  ต่อมาบริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลง

ขยายระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  
 

เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2557 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาวางหลกัประกนักบัผูส้นบัสนุน เพ่ือทดแทนหลกัประกนัหุ้นของจี เจ สตีล จาํนวน 

727.2 ลา้นหุ้น โดยนาํอะไหล่เคร่ืองจกัรท่ีบริษทัมีกรรมสิทธ์ิและถืออยู ่มูลค่า 80 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนัหน้ีตามมูลหน้ี 80 ลา้น

บาทแก่ผูส้นบัสนุนดงักล่าว 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้ นสามสัญญากบัผูส้นบัสนุน เป็นจาํนวน 45 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557 :46 

ล้านบาท)  
 
 

วงเงินสินเช่ือใหม่เพือ่ใช้ในการดาํเนินงาน 

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2556 บริษทัเขา้ทาํสัญญาเพ่ือขอวงเงินสินเช่ือเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานกบัลูกคา้ท่ีให้การสนบัสนุนรายท่ี 1 

โดยบริษทัสามารถจาํนําหุ้นของ จี เจ สตีล ท่ีถือโดยบริษทั (เป็นจาํนวนสูงสุด 3,000 ลา้นหุ้น)  เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการ       

จ่ายชาํระคืนใหแ้ก่ลูกคา้รายน้ี สัญญาดงักล่าวไดมี้การลงนามเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2556  
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ในปี 2556 บริษทัไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งมีนยัสาํคญัจากลูกคา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนรายท่ี 1 ในรูปของ  

1) วงเงินสินเช่ือของลูกคา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนรายท่ี 1 และ 

2) ผอ่นผนัการชาํระหน้ีต่อเจา้หน้ีการคา้ท่ีเป็นลูกคา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนรายท่ี 1  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ยอดหน้ีท่ีมีต่อวงเงินของลูกคา้ท่ีให้การสนบัสนุนรายท่ี 1 เงินจ่ายล่วงหนา้ท่ีจ่ายให้บริษทัและเจา้หน้ี

การคา้ (รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย) หกัลูกหน้ีการคา้ท่ีบริษทัมีต่อลูกคา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนรายท่ี 1 คิดเป็น 256 ลา้นบาท  \ 

 

ภายใตก้ารไดรั้บการสนบัสนุนดา้นเงินทุนหมุนเวยีน บริษทัจ่ายค่าธรรมเนียมวงเงินในรูปของ  

1) ค่าธรรมเนียมคงท่ีจาํนวน 100,000 บาทสาํหรับแต่ละรายการใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนรายท่ี 1  

2) ค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.52 - 1.72 ของวงเงินสินเช่ือต่อหน่ึงรายการใหก้บัผูใ้หว้งเงินสินเช่ือ นอกจากน้ี ลูกคา้ท่ีใหก้าร

สนับสนุนรายท่ี 1 จาํเป็นตอ้งต่ออายุวงเงินสินเช่ือกบัผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือเม่ือวงเงินครบกาํหนด (เน่ืองจากการใช้

วตัถุดิบนานเกินกวา่ท่ีกาํหนดไวภ้ายใตว้งเงินสินเช่ือท่ีกล่าวขา้งตน้) ดงันั้นบริษทัจาํเป็นตอ้งจ่ายชาํระดอกเบ้ียให้กบั

ลูกคา้ท่ีให้การสนับสนุนรายท่ี 1 ในอตัราร้อยละ 12 ต่อปี ซ่ึงจะคิดจากวนัท่ีวงเงินครบกาํหนดจนกระทัง่ถึงวนัท่ี

ไดรั้บการชาํระคืน 

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการลงนามในสัญญา “การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน”

กบัลูกคา้ท่ีให้การสนับสนุนเป็นจาํนวนรวม 4,610 ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็นเงินกูร้ะยะยาว จาํนวน 400 ลา้นบาท อายุ 5 ปี ซ่ึง มี

ภาระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 12 ต่อปี จ่ายชาํระเงินกูเ้ป็นงวด ๆ รวม 48 งวด วงเงินสินเช่ือสาํหรับการออกหนงัสือคํ้าประกนัของ

ธนาคารจาํนวน 210 ลา้นบาท   และเป็นวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนสําหรับซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่สําหรับการผลิต จาํนวน 4,000  

ลา้นบาท   ภายใตก้ารไดรั้บการสนับสนุนทางการเงินดงักล่าว บริษทัไดแ้ต่งตั้งลูกคา้ท่ีให้การสนบัสนุนน้ีเป็นตวัแทนการขาย

เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีผลิตโดยบริษทัและบริษทัตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมตวัแทนการขายคิดเป็นร้อยละของยอดขาย   นอกจากน้ี

ลูกคา้ท่ีให้การสนับสนุนและกลุ่มลูกคา้อ่ืนจาํนวนหน่ึงได้ตกลงซ้ือเหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีบริษัทสามารถผลิตได้ทั้ งหมดเป็น

ระยะเวลา 2 ปี    ภายใตส้ัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าว  บริษทัไดจ้าํนาํหุ้น จี เจ สตีล จาํนวน 12,000 ลา้นหุ้น

และจดจาํนองเคร่ืองจกัร Heavy Gauge Shearing Line เป็นหลกัประกนั เพ่ือประโยชน์ของลูกคา้ท่ีให้การสนับสนุน ในวนัท่ี 2 

พฤษภาคม 2557 บริษทัไดจ้ดทะเบียนการจาํนองกบัสาํนกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้  และตั้งแต่

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัเบิกใชเ้งินกูแ้ลว้ เป็นจาํนวน 400 ลา้นบาท     
 

นอกจากน้ี ในวนัท่ี 3 มกราคม 2557 คู่คา้ในประเทศรายหน่ึงไดใ้ห้วงเงินสินเช่ือแก่บริษทัสาํหรับการซ้ือวตัถุดิบภายในประเทศ

เป็นจาํนวน 180,000 ตนัต่อปี คิดเป็นเงินประมาณ 2,250 ลา้นบาทต่อปีในรูปของสินเช่ือทางการคา้ Consignment - CMA 
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จี เจ สตลี 

เงินกู้ระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 

จี เจ สตีล ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบับุคคลอ่ืนท่านหน่ึงในวงเงิน 40 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายใน

ระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีรับเงินกูข้องแต่ละคร้ัง โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 จี เจ สตีล รับเงินกูย้มืแลว้จาํนวนรวม 26 ลา้นบาท 

 

วงเงินสินเช่ือใหม่เพือ่ใช้ในการดาํเนินงาน 

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ จี เจ สตีล คร้ังท่ี 1/2557 ไดป้ระกาศถึงการไดรั้บวงเงินทุนหมุนเวียน

เพ่ิมเติมสําหรับการซ้ือวตัถุดิบ จากคู่คา้เป็นจาํนวนเงิน 7,450 ลา้นบาท มีผลทาํให้ จี เจ สตีล ไดรั้บวงเงินทุนหมุนเวียนดงักล่าว

รวมจาํนวน 10,375 ลา้นบาท  

 

การจ่ายเงินให้กบัผู้ให้กู้สําหรับเงินกู้ยมืของโอเอซีโดยบริษทั 
 

เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2556 จี เจ สตีล ไดไ้ถ่ถอนหุน้กูบ้างส่วนกบั จีเอส ซีเคียวริต้ี รวมถึงดอกเบ้ียคา้งจ่าย เป็นจาํนวน  403 ลา้น

บาท  และในเวลาเดียวกนั บริษทัไดกู้ย้มืเงินจาํนวน 403 ลา้นบาทจาก จีเอส ซีเคียวริต้ี และบริษทัไดท้าํสัญญาให้ โอเอซี กูย้มืเงิน

จาํนวน 403 ลา้นบาท  เพ่ือให้ โอเอซี นาํเงินไปจ่ายชาํระหน้ีท่ีมีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินโดยเงินกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

8 ต่อปี จ่ายชาํระคืนงวดแรกวนัท่ี 30 ธันวาคม 2556 และจ่ายชาํระทุกวนัทาํการสุดท้ายของปีจนกระทั่งได้ชาํระยอดเงินตน้

ครบถว้น โดยเงินตน้มีตารางการจ่ายชาํระภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560  

 

หุ้นกู้ 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558  หุน้กูข้องบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 (ตรวจสอบแลว้) 514 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 53 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 567 

หัก หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (567) 

รวมหุ้นกู้ – สุทธิจากส่วนทีถ่ึงกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี - 

 

ในวนัท่ี 9 มกราคม 2555 บริษทัไดรั้บหนังสือจากตวัแทนผูถื้อหุ้นกูแ้จง้ว่าบริษทัอยูภ่ายใตเ้หตุแห่งการผิดนัดชาํระหน้ี เน่ืองจาก

บริษทัผิดนดัชาํระดอกเบ้ียหุน้กูซ่ึ้งถึงกาํหนดชาํระในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 134 ลา้นบาท (4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) บริษทัไม่

สามารถทาํการจ่ายชาํระไดเ้น่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัจึงไดจ้ดั

ประเภทยอดคงเหลือของหุน้กู ้ซ่ึงครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2558 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
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18 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  หมายเหต ุ 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ   

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ   

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวียน         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,200  1,515  1,200  1,377 

พนัธมิตรทางการคา้ 5 -  14  -  14 

กิจการอ่ืนๆ  7,079  6,916  4,914  4,835 

  8,279  8,445  6,114  6,226 
         

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน         

เจา้หน้ีระยะยาว 1.3 ( ก ) 532  578  512  578 

รวม  8,811  9,023  6,626  6,804 
 

บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย โดยใชว้งเงินสินเช่ือจากลูกคา้ท่ีให้การสนับสนุนรายท่ี 1 ซ่ึงบริษทัไดมี้การ    

เบิกใช้วตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ได้จ่ายชาํระค่าวตัถุดิบภายใตส้ัญญา Consignment จึงมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558    

เป็นจาํนวนเงิน 1,180 ลา้นบาท  โดยบริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีธนาคารเรียกเกบ็กบัลูกคา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนรายท่ี 1 

อตัราร้อยละ 1.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.00 ต่อปี ของยอดคงคา้งของวงเงินสินเช่ือ (LC) (31 ธนัวาคม 2557: 1,410 ลา้นบาท อตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ถึงร้อยละ 3.00 ต่อปี) 
 

จี เจ สตีล มีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซ่ึง จี เจ สตีล ไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าวตัถุดิบภายใต้

สัญญา Consignment จึงมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เป็นจาํนวนเงิน 577 ลา้นบาท โดย จี เจ สตีล ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียใน

อตัราร้อยละ 2.10 ถึงร้อยละ 5.86 ต่อปี ของยอดเจา้หน้ีคงคา้ง  (31 ธันวาคม 2557: 722ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 1.83 ถึง

ร้อยละ 6.50 ต่อปี)  
 

ตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 จนถึงปัจจุบนั  บริษทัและ จี เจ สตีล ไดผ้ิดนัดชาํระหน้ีตามตารางการชาํระหน้ีท่ีไดต้กลงไวก้บั

เจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายหน่ึงจาก 3 ราย  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 1.3(ก) ซ่ึงจากผลของ

การผิดนดัชาํระหน้ี บริษทัและ จี เจ สตีล มีภาระท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียสาํหรับการผิดนดัชาํระหน้ีดงักล่าวให้กบัเจา้หน้ี ในอตัราร้อย

ละ 5 - 7.5 ต่อปี โดยนบัตั้งแต่วนัท่ี  ผิดนดัชาํระหน้ี  ปัจจุบนับริษทัและ จี เจ สตีล อยูใ่นระหวา่งการเจรจาเพ่ือปรับปรุงตารางการ

ชาํระหน้ี โดยขอขยายระยะเวลา   ในการชาํระหน้ีออกไป 
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 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ของเจา้หน้ีการคา้แยกตามสกลุเงินตราต่างประเทศ  มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 

สกลุเงินบาท   758  956  266  456 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  7,968  7,990  6,277  6,273 

อ่ืน ๆ  85  77  83  75 

รวม  8,811  9,023  6,626  6,804 
 

19 เจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ        

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวียน         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 37  65  57  57 

พนัธมิตรทางการคา้ 5 36  26  36  26 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาคํ้าประกนั  633  574  -  - 

หน้ีสินภาษีผอ่นชาํระ  351  621  180  250 

เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า  118  114  -  - 

ค่าบริการดา้นพลงังานคา้งจ่าย  746  856  746  854 

อ่ืน ๆ  1,239  708  998  455 

  3,160  2,964  2,017  1,642 
         

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน         

เจา้หน้ีภาษีผอ่นชาํระ  1,327  1,211  643  664 

เจา้หน้ีระยะยาว  -  -  -  - 

  1,327  1,211  643  664 

รวม  4,487  4,175  2,660  2,306 
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หน้ีสินภายใต้สัญญาคํา้ประกนัการปฎบิัติตามข้อตกลง 
 

จี เจ สตีล ไดท้าํสัญญาคํ้าประกนัการปฎิบติัตามขอ้ตกลงของผูค้า้คนกลางกบัลูกคา้ลาํดบัสุดทา้ยสองราย ลูกคา้ลาํดบัสุดทา้ย 

สองรายน้ีเป็นเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่ของ จี เจ สตีล ดว้ย   จี เจ สตีลไดบ้ันทึกหน้ีสินภายใตส้ัญญาคํ้ าประกนัการปฎิบติัตาม

ขอ้ตกลงน้ีในเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย เป็นจาํนวน 17 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากบั 633 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2558 (31 ธันวาคม 2557 : 17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากับ 574 ล้านบาท) 

 

จี เจ สตีล ไดเ้คยทาํขอ้ตกลงกบัเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่ดงักล่าวเพ่ือขยายตารางการชาํระหน้ีและ จี เจ สตีล ไดผ้ิดนดัชาํระหน้ีตาม

ตารางการชาํระหน้ีท่ีไดต้กลง ซ่ึงจากผลของการผิดนดัชาํระหน้ี จี เจ สตีล มีภาระท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียสําหรับการผิดนดัชาํระหน้ี

ดงักล่าวให้กบัเจา้หน้ี ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยนับตั้งแต่วนัท่ีผิดนัดชาํระหน้ี และ จี เจ สตีล อยู่ในระหว่างการปรับปรุง

ตารางการชาํระหน้ีโดยขยายระยะเวลาในการชาํระหน้ี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558  จี เจ สตีล มีดอกเบ้ียคา้งจ่าย จาํนวน 463  ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557 : 373 ลา้นบาท) 

 

หน้ีสินภาษผ่ีอนชําระ 
 

วนัท่ี 10 กนัยายน 2556 บริษทัไดรั้บหนังสือให้ผ่อนชาํระกบักรมสรรพากรโดยการผ่อนชาํระภาษีเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 860 

ลา้นบาท (ยงัไม่รวมเงินเพิ่มใหม่ตามกฎหมายจาํนวน 196 ลา้นบาท) นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 จาํนวน 60 งวด ภายใน

ระยะเวลา 5 ปี ดงัต่อไปน้ี 

- ชาํระหน้ีเป็นรายเดือน จาํนวน 3 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2556 ถึง 26 สิงหาคม 2556 

- ชาํระหน้ีเป็นรายเดือน จาํนวน 6 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2556 ถึง 26 กมุภาพนัธ์ 2557 

- ชาํระหน้ีเป็นรายเดือน จาํนวน 20.88 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2557 ถึง 26 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

เมื่อวนัที่ 12 กนัยายน 2556 จี เจ สตีลไดร้ับการอนุมตัิจากกรมสรรพากรในการชาํระภาษีคา้งจ่ายจาํนวน 867 ลา้นบาท     

(ยงัไม่รวมเงินเพิ ่มใหม่ตามกฎหมายจาํนวน 175 ลา้นบาท) โดยการผ่อนชาํระเป็นจาํนวน 60 งวด ระยะเวลา 5 ปี ซ่ึง     

ตารางการผ่อนชาํระมีดงัน้ี 

- ชาํระหน้ีเป็นรายเดือน จาํนวน 3 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี 15 เมษายน 2556 ถึง 15 กนัยายน 2556 

- ชาํระหน้ีเป็นรายเดือน จาํนวน 6 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556 ถึง 15 มีนาคม 2557 

- ชาํระหน้ีเป็นรายเดือน จาํนวน 20.23 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี 15 เมษายน 2557 ถึง 15 มีนาคม 2561 

 

ในปี 2556 กลุ่มบริษทัและบริษทั ไดรั้บรู้หน้ีสินภาษีผอ่นชาํระเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจาํนวน 1,727 ลา้นบาท และ

จาํนวน 860  ลา้นบาท ตามลาํดบั   โดยเป็นการจดัประเภทจากรายการหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนจาํนวน 1,402 ลา้นบาท และจาํนวน 860 

ลา้นบาท ตามลาํดบั และจากประมาณการภาระหน้ิสินท่ีเก่ียวกบัภาษีของกลุ่มบริษทั จาํนวน 325 ลา้นบาท  
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ในระหวา่งปี 2556 จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2558  กลุ่มบริษทัและบริษทั ไดช้าํระหน้ีสินภาษีผ่อนชาํระแลว้เป็นจาํนวน 522  ลา้น

บาท และจาํนวน 238 ลา้นบาท ตามลาํดบั   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน2558 กลุ่มบริษทัและบริษทั  มียอดหน้ีสินภาษีผ่อนชาํระคงเหลือ

ทั้งหมด จาํนวน 1,618 ลา้นบาท และจาํนวน 823 ลา้นบาท ตามลาํดบั (รวมเงินเพิ่มใหม่ตามกฎหมายจนถึงวันที่ 30 กันยายน

2558 จาํนวน 389 ล้านบาท และจาํนวน 175 ล้านบาท ตามลาํดับ) โดยแสดงรายการเป็นหน้ีสินหมุนเวียนจาํนวน 351 ลา้นบาท 

และ 180 ลา้นบาท ตามลาํดบั และเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนจาํนวน 1,267 ลา้นบาท และจาํนวน 643 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ภายใตก้ารผ่อนชาํระหน้ีดงักล่าว  บริษทัและ จี เจ สตีล ไดต้กลงจดจาํนองเคร่ืองลา้งและเคลือบนํ้ ามนั เพ่ือเป็นหลกัประกนัการ  

ผ่อนชาํระ  บริษัท และ จี เจ สตีลได้ดาํเนินการจดจาํนองเคร่ืองจักรเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 และวนัท่ี 10 ตุลาคม 2556 

ตามลาํดบั 

 

บริษทั 
 

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 และวนัท่ี 2 มีนาคม 2558 บริษทัไดส่้งหนังสือ ขอเปล่ียนแปลงยอดชาํระเงินต่องวดและขอขยาย

ระยะเวลาผอ่นชาํระภาษีกบัทางกรมสรรพากรออกไปอีกจากเดิมส้ินสุดปี 2561 เป็นส้ินสุดปี 2562 และ 2563 ตามลาํดบั 
 

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2558 กรมสรรพากรมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณาไม่อนุมติัให้ขยายระยะเวลาผ่อนชาํระหน้ีภาษีอากรคง

คา้ง และเร่งรัดให้ชาํระภาษีอากรคงคา้ง บริษทัมีหนงัสือลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ขอชะลอการดาํเนินการตามกฎหมาย ต่อมา

ในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2558 และวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2558 กรมสรรพากรมีคาํสั่งให้นาํส่งเงินรวม 56 ลา้นบาท เพ่ือชาํระค่าภาษี

อากรคงคา้ง ซ่ึงธนาคารทั้ง 5 แห่งไดน้าํส่งเงินใหแ้ก่กรมสรรพากรแลว้ 
 

ในเดือนกรกฎาคม2558 บริษทัไดส่้งหนังสือแจง้ต่อกรมสรรพากรเพ่ือขออนุมติัการผ่อนชาํระภาษีอากรพร้อมวางโฉนดท่ีดิน

จาํนวน 5 โฉนด (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 12) เป็นหลกัประกนัเพ่ิมเติม และต่อมาบริษทั

ไดรั้บอนุมติัจากกรมสรรพากรใหผ้อ่นชาํระภาษีอากร จาํนวน 44 งวด งวดละ 19.34 ลา้นบาท นบัตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2558  
 

ในวนัท่ี 25 กันยายน 2558 บริษัทได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้ผ่อนชําระและนําหลักทรัพย์จดทะเบียนจาํนองเป็น

หลกัประกนัโดยอนุมัติให้ผ่อนชาํระภาษีอากร จาํนวน 56 งวดๆละ 14.96 ลา้นบาท นับตั้ งแต่เดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน 

เมษายน 2563 ซ่ึงบริษทัไดด้าํเนินการผอ่นชาํระตามท่ีไดรั้บอนุมติั และอนุมติัใหบ้ริษทันาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างโฉนด จาํนวน 

4 โฉนด ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ซ่ึงบริษทัไดด้าํเนินการเสร็จส้ินแลว้ในวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 
 

จี เจ สตีล 

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 และวนัท่ี 2 มีนาคม 2558 จี เจ สตีลไดส่้งหนังสือ ขอเปล่ียนแปลงยอดชาํระเงินต่องวดและขอขยาย

ระยะเวลาผอ่นชาํระภาษีกบัทางกรมสรรพากรออกไปอีกจากเดิมส้ินสุดปี 2561 เป็นส้ินสุดปี 2562 และ 2563 ตามลาํดบั 
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เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2558 กรมสรรพากรมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณาไม่อนุมติัให้ขยายระยะเวลาผอ่นชาํระหน้ีภาษีอากรคง

คา้ง และเร่งรัดให้ชาํระภาษีอากรคงคา้ง จี เจ สตีลมีหนังสือลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ขอชะลอการดาํเนินการตามกฎหมาย 

ต่อมาในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2558 และวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2558 กรมสรรพากรมีคาํสั่งให้นําส่งเงินรวม 109.74 ล้านบาท 

(ประกอบดว้ยเงินฝากธนาคารจาํนวน 39.74 ลา้นบาทและเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนัจาํนวน 70 ลา้นบาท) เพ่ือชาํระ

ค่าภาษีอากรคงคา้ง ซ่ึงธนาคารไดน้าํส่งเงินใหแ้ก่กรมสรรพากรแลว้ 
 

ในเดือนกรกฎาคม2558  จี เจ สตีลไดส่้งหนงัสือแจง้ต่อกรมสรรพากรเพ่ือขออนุมติัการผอ่นชาํระภาษีอากรพร้อมวางโฉนดท่ีดิน

จาํนวน 5  โฉนด (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 12) เป็นหลกัประกนัเพ่ิมเติม และต่อมา จี เจ 

สตีลไดรั้บอนุมติัจากกรมสรรพากรให้ผ่อนชาํระภาษีอากร จาํนวน 44 งวด งวดละ 18.82 ลา้นบาท นับตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 

2558  
 

อยา่งไรก็ตามเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 จี เจ สตีล ไดท้าํหนังสือถึงกรมสรรพากรเพ่ือพิจารณาทบทวนคาํสั่งอนุมติัการผ่อน

ชาํระภาษีอากรเป็นจาํนวน 56 งวด และเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 กรมสรรพากรไดอ้นุมติัให้ผ่อนชาํระภาษีอากรจาํนวน 597 

ล้านบาท (ยงัไม่รวมเงินเพ่ิมใหม่ตามกฎหมายจาํนวน 216 ล้านบาท) จาํนวน 56 งวดๆละ 14.52 ล้านบาท นับตั้ งแต่เดือน 

กนัยายน 2558 ถึงเดือนเมษายน 2563 และให ้จี เจ สตีล นาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาํนวน 1 โฉนดไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์

ค ํ้ าประกนัภายในหน่ึงเดือนนับแต่วนัท่ีไดรั้บหนังสือน้ี พร้อมทั้ งให้เจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทาํสัญญาคํ้ า

ประกนัไวด้ว้ย ซ่ึง จี เจ สตีล ไดด้าํเนินการจดจาํนองท่ีดินเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 และนาํส่งหนังสือสัญญาคํ้าประกนัของ

เจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดินดงักล่าวใหแ้ก่กรมสรรพากรเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2558 
 

หนีสิ้นอ่ืน 

 

จากการไดรั้บไถ่ถอนท่ีดินรวม 5 โฉนด(ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 11) เพ่ือนาํไปเป็น

หลกัประกนัสาํหรับภาระทางภาษี ลูกคา้ผูใ้หก้ารสนบัสนุนไดข้อให ้จี เจ สตีล นาํหุน้ของ จี เจ สตีล จาํนวน 540 ลา้นหุน้ท่ีถือ

โดยจีเอส ซีเคียวริต้ี และบริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไปเป็นหลกัประกนัแทนและใหจ่้ายเงินจาํนวน 59 ลา้น

บาทเป็นค่าใชจ่้ายเน่ืองจากราคาหุน้ท่ีลดลงในหุน้ท่ี จี เจ สตีล ไดน้าํไปจ่ายชาํระหน้ีกบัผูใ้หก้ารสนบัสนุนดว้ย โดย จี เจ สตีล ได้

บนัทึกหน้ีสินดงักล่าวในงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2558 แลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี 17 กรกฏาคม 2558 จี เจ สตีล เขา้ทาํสัญญาประนีประนอมยอมความกบัลูกคา้ผูใ้หก้ารสนบัสนุนรายหน่ึง  

โดย จี เจ สตีล จะตอ้งชาํระเงินจาํนวน 101.67 ลา้นบาท ตามตารางดงัต่อไปน้ี 
 

- ชาํระหน้ีเป็นรายเดือน จาํนวน 1.5 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 ถึงวนัท่ี 28 กรกฏาคม 2559 

- ชาํระหน้ีเป็นรายเดือน จาํนวน 2.0 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 

- ชาํระหน้ีท่ีคา้งชาํระทั้งหมดวนัท่ี 28 มกราคม 2561  
 

หาก จี เจ สตีล ผิดนัดชาํระงวดใดงวดหน่ึงให้ถือว่าผิดนัดชาํระหน้ีและ จี เจ สตีล จะตอ้งชาํระหน้ีท่ีเหลืออยูท่ ั้ งหมด โดย จี เจ 

สตีล ตกลงเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของหน้ีท่ียงัคงคา้งชาํระทั้งหมดจนกวา่จะชาํระหน้ีเสร็จส้ิน 
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20 เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

  
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ   

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,5 1  1  1  1 

กิจการอ่ืน ๆ  237  332  24  25 

รวม  238  333  25  26 
 

 เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ทั้งหมดของ กลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็นสกลุ    

เงินบาท 
 

21 ดอกเบีย้ค้างจ่าย 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

      30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

  
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวียน   

หุน้กู ้  116  112  96  87 

วตัถุดิบท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้  171  103  121  65 

สถาบนัการเงิน  97  154  97  154 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาคํ้าประกนั  463  373  -  - 

สัญญาประนีประนอม  678  407  615  357 

อ่ืน ๆ  680  639  182  178 

รวม  2,205  1,788  1,111  841 

         

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน         

อ่ืน ๆ 1.3(ก) 21  313  21  313 

รวม  2,226  2,101  1,132  1,154 
 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                   “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ                                                                                                                                                       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล                                                                                              แต่สอบทานแล้ว”                                                                                                                                                                      

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 

 85 

ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

  
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 

สกลุเงินบาท   362  305  433  264 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  1,871  1,783  690  883 

อ่ืนๆ  13  13  9  7 

รวม  2,246  2,101  1,132  1,154 
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22  ประมาณการหนีสิ้น 
 

 งบการเงนิรวม 

 

คาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบ 

ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  

ผลขาดทุนจากการ

ยกเลิกสัญญา  

ภาระหน้ีสินจากคดี

ฟ้องร้อง  

ผลแตกต่างจากการปรับ

โครงสร้างหน้ี 

รอการรับรู้  รวม 

       (ดูหมายเหต ุ1.3)   

 (ล้านบาท) 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) 42  61  2,064  858  3,025 

 ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 182  -  185  -  342 

 ประมาณการหน้ีสินโอนเขา้ -  -  -  472  472 

 ประมาณการหน้ีสินโอนออก -  -  (482)  -  (482) 

 กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน (38)  -  -  -  (38) 

 ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  2  176  -  178 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558          

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 186  63  1,943  1,330  3,497 
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 งบการเงนิรวม 

 

คาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบ 

ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  

ผลขาดทุนจากการ

ยกเลิกสัญญา  

ภาระหน้ีสินจากคดี

ฟ้องร้อง  

ผลแตกต่างจากการ

ปรับโครงสร้างหน้ี 

รอการรับรู้  รวม 

        (ดูหมายเหต ุ1.3)   

 (ล้านบาท) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว)          

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 42  61  1,582  682  2,367 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน -  -  482  176  658 

รวม 42  61  2,064  858  3,025 

          

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558             

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)          

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 186  63  1,943  682  2,849 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน -  -  -  648  648 

รวม 186  63  1,943  1,330  3,497 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

คาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบ 

ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  

ผลขาดทุนจากการ

ยกเลิกสัญญา  

ภาระหน้ีสินจาก คดี

ฟ้องร้อง  

ผลแตกต่างจากการ 

ปรับโครงสร้างหน้ี 

รอการรับรู้  

หน้ีสินจาก 

การคํ้าประกนั 

บริษทัยอ่ย  รวม 

       (ดูหมายเหต ุ1.3)     

 (ล้านบาท) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) 42  61  1,582  858  667  3,210 

ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 175  -  185  -  58  393 

ประมาณการหน้ีสินโอนเขา้ -  -  -  472  -  472 

ประมาณการหน้ีสินโอนออก -  -  -  -  (522)  (522) 

กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน (38)  -  -  -  -  (38) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  2  176  -  -  178 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558                

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 179  63  1,943  1,330  203  3,693 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

คาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบ 

ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  

ผลขาดทุนจากการ

ยกเลิกสัญญา  

ภาระหน้ีสินจาก คดี

ฟ้องร้อง  

ผลแตกต่างจากการ 

ปรับโครงสร้างหน้ี 

รอการรับรู้  

หน้ีสินจาก 

การคํ้าประกนั 

บริษทัยอ่ย  รวม 

       (ดูหมายเหต ุ1.3)     

 (ล้านบาท) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว)            

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 42  61  1,582  682  667  3,034 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  -  -  176  -  176 

รวม 42  61  1,582  858  667  3,210 

            

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558                

 (ยงัไม่ได้สอบทาน แต่ตรวจสอบแล้ว)             

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 179  63  1,943  682  203  3,045 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  -  -  648  -  648 

รวม 179  63  1,943  1,330  203  3,693 
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ภาระหน้ีสินจากคดฟ้ีองร้อง 
 

บริษทัไดถู้กยื่นฟ้องต่อศาลโดยเจา้หน้ีของบริษทัในฐานความผิดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาซ้ือขาย รวมทั้งบริษทัและ      

โอเอซีไดถู้กฟ้องร้องต่อศาลโดยผูถื้อหุ้นรายหน่ึงให้จ่ายชาํระ หน้ีสินจากการคํ้าประกนัของผูถื้อหุ้นตามท่ีอธิบายไวใ้น   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล ขอ้ 1.3 (ข) เร่ืองการคํ้าประกนัและเงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ และหมายเหตุประกอบงบ

การเงินระหวา่งกาล ขอ้ 33 เก่ียวกบัการเรียกร้องจากผูถื้อหุน้รายท่ี 2 ดงันั้นกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงพิจารณาบนัทึกประมาณ

การภาระผูกพนัดงักล่าวเป็น ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 จาํนวน 1,943 ลา้นบาท ในงบ

การเงินรวม และจาํนวน 1,943 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธันวาคม 2557: 2,064 ล้านบาท และจาํนวน 1,582 

ล้านบาทตามลาํดับ) 
 

ประมาณการหน้ีสินจากการคํา้ประกนับริษทัย่อย 
 

ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.3(ข) สาํหรับรายละเอียดเก่ียวกบัการท่ีผูถื้อหุน้ของ

บริษทั ยื่นฟ้องร้อง โอเอซี และบริษทัจ่ายชาํระหน้ีสินจากการเขา้ค ํ้าประกนัของผูถื้อหุ้นตามท่ีอา้งถึงในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 17 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ซ่ึงเจา้หน้ีเงินกูย้ืมของ โอเอซี ไดย้ืน่ฟ้องต่อศาล เพ่ือให้ โอเอซีและ

บริษทัในฐานะผูค้ ํ้าประกนัจ่ายชาํระหน้ีเงินกูย้มืของ โอเอซี ท่ีคา้งชาํระ รวมทั้ง โอเอซี มีภาระหน้ีสินอ่ืน ๆ ต่อบุคคลท่ี 3 เม่ือ

พิจารณาถึงฐานะทางการเงินของ โอเอซี ในปัจจุบนั  โอเอซี ไม่สามารถท่ีจะจ่ายชาํระหน้ีสินดงักล่าวได ้และบริษทัในฐานะ

ผูค้ ํ้ าประกนัต่อเงินกูย้ืมของ โอเอซี  รวมทั้ งเป็นบริษทัใหญ่  จึงมีภาระท่ีตอ้งเขา้ร่วมรับผิดชอบภาระหน้ีสินของ โอเอซี  

ดงักล่าว   ดงันั้นบริษทัจึงพิจารณาบนัทึกประมาณการภาระผกูพนัดงักล่าวเป็นประมาณการหน้ีสินจากการคํ้าประกนับริษทั

ยอ่ย ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มีจาํนวน 203 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธันวาคม 2557: 667 ล้านบาท) 
 

และต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้คาํพิพากษา ให้บริษทัชาํระเงินให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั

ดงักล่าวจาํนวน 592 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ 392 ลา้นบาท นบัตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 

เป็นตน้ไป ซ่ึงบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่เพ่ือประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีและการบริหารจดัการภาระหน้ี ดงันั้น

ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษทัจึงทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุ้นดงักล่าว ท่ีจะชาํระหน้ีขา้งตน้ให้แลว้เสร็จทั้งจาํนวนภายใน

ระยะเวลา 9 เดือน นับจากวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558 และผูถื้อหุ้นไดป้ลดหน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัมูลหน้ีน้ีทั้ งหมดไดแ้ก่ โอ เอ ซี 

ดงันั้น บริษทัจึงโอนประมาณการหน้ีสินจากการคํ้าประกนับริษทัย่อย จาํนวน 522 ลา้นบาทไปเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสิน

ภายใตบ้ญัชีเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
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ประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ีรอการรับรู้ 
 

เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2556 เจ้าหน้ีการคา้รายใหญ่รายท่ี 2 ไดส่้งหนังสือแจ้งถึงเหตุแห่งการผิดนัดชาํระหน้ีภายใตส้ัญญา

ประนีประนอมยอมความ (Compromise agreement) ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัจึงจดัประเภทรายการหน้ีสิน

จาํนวน 363 ล้านบาทจากประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างรอการรับรู้เป็นเจ้าหน้ีการค้าท่ีเป็นหน้ีสิน

หมุนเวยีน 
 

ต่อมาบริษทัไดรั้บจดหมายลงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2557 จากเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายท่ี 2 โดยอา้งถึงจดหมายแจง้เหตุการณ์  

ผิดนัดชาํระเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2556 แจง้ให้บริษทัทราบว่า เจา้หน้ีการคา้รายใหญ่ดงักล่าวยืนยนัว่าไดย้กเลิกเหตุผิดนัด

ชาํระแลว้และถือว่าไม่มีเหตุผิดนัดชาํระต่อไปนับตั้งแต่วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2557 ดงันั้ นบริษทัจึงกลบัรายการท่ีเคยจัด

ประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียน  และรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ี

รอการรับรู้ในไตรมาส 1 ปี 2557 
 

และในไตรมาส 2 ปี 2558 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาประนีประนอมยอมความกบัเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายท่ี 2 ตามท่ีกล่าวไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.3(ก) มีผลทาํให้บริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลแตกต่างจากการปรับ

โครงสร้างหน้ีรอการรับรู้จาํนวน 472 ลา้นบาท 
 

23 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ล้านบาท) 

ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี  254  145  3  6 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง  79  74  48  45 

อ่ืน ๆ  9  13  8  14 

รวม   342  232  59  65 
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ยอดหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 

สกลุเงินบาท  283  179  32  40 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 57  52  27  25 

อ่ืน ๆ 2  1  -  - 

รวม 342  232  59  65 
 

24 หนีสิ้นทีเ่กดิจากการฟ้ืนฟูกจิการ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 

ยอดคงเหลือตน้งวด 761  791  517  523 

หัก จ่ายชาํระและปรับปรุงอตัราแลกเปล่ียน        

ในระหวา่งงวด (92)  (30)  (94)  (6) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 669  761  423  517 

หัก หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการ        

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (419)  (515)  (173)  (271) 

หนีสิ้นทีเ่กดิจากการฟ้ืนฟูกจิการ        

   - สุทธิจากส่วนทีถ่ึงกาํหนดชําระ        

       ภายในหน่ึงปี 250  246  250  246 
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ยอดหน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จดัตามประเภทสกลุเงินตรา     

ไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 

สกลุเงินบาท  555  658  423  517 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 101  90  -  - 

อ่ืน ๆ 13  13  -  - 

รวม 669  761  423  517 

 

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการของจี เจ สตีล ไดค้รบกาํหนดชาํระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่ จี เจ สตีล ไดผ้ิดนัด  

ชาํระหน้ี ซ่ึง จี เจ สตีลไดด้าํเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพ่ือขอขยายระยะเวลาการชาํระหน้ี  ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงแสดงหน้ีสิน

ภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558  และวนัท่ี  31  ธันวาคม  2557  เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบ  

แสดงฐานะการเงินของ กลุ่มบริษทั ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดงักล่าว ยอดหน้ีคงเหลือสามารถถูกเรียกชาํระคืนไดท้ันที  

พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่าย อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผดินดัชาํระ 

 

ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงวนัท่ีในรายงาน เจา้หน้ีจาํนวน 8 ราย ไดย้ืน่ฟ้อง จี เจ สตีลต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติั

ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลจาํนวน 4 ราย โดยเรียกร้องให ้ จี เจ สตีล ชาํระหน้ีเป็นจาํนวน

เงินรวมทั้งส้ิน 29 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ียืน่ฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่บริษทัจะ

ชาํระเสร็จ ส่วนเจา้หน้ี 1 รายทุนทรัพย ์ ฟ้องจาํนวน 3 ลา้นบาท ไดข้อ้ยติุโดยการทาํสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้น

ศาล และเจา้หน้ีจาํนวน 3 ราย ทุนทรัพยฟ้์องจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 7 ลา้นบาท ประธานศาลฎีกาช้ีขาดวา่คดีน้ีอยูใ่นอาํนาจ       

การพิจารณาพิพากษาของศาลลม้ละลายกลาง ศาลแพง่จึงจาํหน่ายคดี 
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25 ทุนเรือนหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558  และ 2557  มีดงัน้ี 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าหุ้น 2558  2557 

 ต่อหุ้น จํานวนหุ้น  จํานวนเงนิ  จํานวนหุ้น  จํานวนเงนิ 

 (บาท) (ล้านหุ้น / ล้านบาท) 

ทุนจดทะเบียน         

ณ วนัที ่1 มกราคม (ตรวจสอบแล้ว)         

หุ้นสามญั 1.00 54,574  54,574  54,574  54,574 

ลดหุ้นจากการลดทุนจดทะเบียน  (5,798)  (5,798)  -  - 

ลดหุ้นจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้น  (39,021)  -  -  - 

ณ วนัที ่30 กนัยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

   แต่สอบทานแล้ว) 

       

หุ้นสามญั 5.00 9,755  48,776  -  - 

หุ้นสามญั 1.00 -  -  54,574  54,574 
ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว         

ณ วนัที ่1 มกราคม (ตรวจสอบแล้ว)         

หุ้นสามญั 1.00 34,251  34,251  34,251  34,251 

ลดหุ้นจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้น  (27,401)  -  -  - 

ณ วนัที ่30 กนัยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

   แต่สอบทานแล้ว) 

       

หุ้นสามญั 5.00 6,850  34,251  -  - 

หุ้นสามญั 1.00 -  -  34,251  34,251 

 

บริษทั 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558  เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558  ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการลดทุน การเพิ่มทุนจดทะเบียน 

และการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวด้งัน้ี 
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- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 54,573,625,657 บาท เป็นจํานวน 

48,775,743,726 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 48,775,743,726 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยการตดั

หุน้สามญัท่ียงัไม่ออกจาํหน่ายท้ิงจาํนวน 5,797,881,931 หุน้ แต่ยงัคงสาํรองหุน้ไวส้าํหรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมีอยู ่ณ ปัจจุบนั ไดแ้ก่ GSTEL-W1, GSTEL-W2 และ GSTEL-W3 และ

อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 4 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 48,775,743,726 บาท 

เป็น 48,775,743,730 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 4 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือไม่ให้เกิด

เศษหุ้นภายหลงัจากการคาํนวณเปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทั 

โดยอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั จาํนวน 4 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นราย

ย่อยของบริษทั จาํนวน 3 หุ้น และเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ GSTEL - W1 จาํนวน 1 หุ้น  

บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุน และการเพ่ิมทุนจดทะเบียน กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 

และ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 ตามลาํดบั 
 

- อนุมติัการลดจาํนวนหุน้และการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัจากเดิมหุน้ละ 1 บาท เป็นหุน้ละ 5 บาท 

ซ่ึงส่งผลใหจ้าํนวนหุน้ของบริษทัลดลงจาํนวน 39,020,594,984 หุน้ จากเดิม 48,775,743,730 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว้

หุน้ละ 1 บาท เป็นจาํนวน 9,755,148,746 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท  เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 บริษทั

ไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวด้งักล่าวขา้งตน้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
 

- อนุมติัการแกไ้ขมติการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษทัท่ี

เคยไดรั้บการอนุมติัในท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2555  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงจาํนวนหุน้และมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัดงัน้ี 
 

1. เพ่ือแกไ้ขจาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GSTEL-W1  จากเดิม 

“จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จาํนวน 5,676,185,824 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  “เป็น

จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวน 1,135,237,165 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท” 
 

2. เพ่ือแกไ้ขจาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GSTEL-W2 จากเดิม 

“จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวน 1,348,653,085 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท”  

“เป็นจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวน 269,730,617 หุน้ มูลค่าหุน้ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท” 
 

3. เพ่ือแกไ้ขจาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรับรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GSTEL-W3 จากเดิม 

“จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวน 7,500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท”  

“เป็นจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวน 1,500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท” 
 

- อนุมัติการมอบอาํนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้มีอาํนาจพิจารณากาํหนด

รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน การเพ่ิมทุนจดทะเบียน การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน การลด

จาํนวนหุน้และการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั 
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จี เจ สตีล  

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี  2558 เม่ือวนัท่ี  29  เมษายน  2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุน การเพ่ิมทุน และ             

การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวด้งัน้ี 
 

- อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล  จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 129,979,834,014.15 บาท เป็นจาํนวน 

103,137,868,426.08 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 149,475,171,632 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.69 บาท โดย

การตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ออกจาํหน่ายท้ิงจาํนวน 38,901,399,403 หุ้น แต่ยงัคงสํารองหุ้นไวส้ําหรับการใช้สิทธิ  

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล ท่ีมีอยู ่ณ ปัจจุบนั ไดแ้ก่ GJS-W2, GJS-W3 และGJS-W4 

และอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล อีกจํานวน 12.42 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

103,137,868,426.08 บาท เป็น 103,137,868,438.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 18 หุน้ มูลค่าท่ีตรา

ไวหุ้้นละ 0.69 บาท เพ่ือไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังจากการคาํนวณเปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นอันเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้อง จี เจ สตีล  โดยอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ จี เจ สตีล  จาํนวน 18 

หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.69 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยของ จี เจ สตีล  จาํนวน 4 หุ้น และเพ่ือรองรับการใช้

สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W3 จาํนวน 8 หุ้น และ GJS-W4 จาํนวน 6 หุ้น  จี เจ สตีล ไดจ้ดทะเบียนการลด

ทุน และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 และวนัท่ี 12 พฤษภาคม 

2558 ตามลาํดบั 
 

- อนุมติัการลดจาํนวนหุน้และการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้อง จี เจ สตีล จากเดิมหุน้ละ 0.69 บาท เป็นหุน้ละ 

6.90 บาท ซ่ึงส่งผลให้จาํนวนหุ้นของ จี เจ สตีล ลดลงจาํนวน 134,527,654,485 หุ้น จากเดิม 149,475,171,650 หุ้น 

มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.69 บาท เป็นจาํนวน 14,947,517,165 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 6.90 บาท เม่ือวนัท่ี 20 

พฤษภาคม 2558  จี เจ สตีล ไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวด้งักล่าวขา้งตน้กบักระทรวงพาณิชย์

แลว้ 
 

-  อนุมติัการแกไ้ขมติการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิของ จี เจ สตีล 

ท่ีเคยไดรั้บการอนุมติัในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 และท่ีประชุมวิสามญั

ผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2556 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นท่ี

ตราไวข้อง จี เจ สตีล ดงัน้ี 
 

1. เพ่ือแกไ้ขจาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS- W2 จากเดิม “จดัสรร

หุน้สามญัเพ่ิมทุนของ จี เจ สตีล  จาํนวน 17,907,001,590 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.69 บาท เป็น

“จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ จี เจ สตีล จาํนวน 1,790,700,159 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 6.90 

บาท” 
 

2. เพ่ือแกไ้ขจาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W3 จากเดิม “จดัสรร

หุน้สามญัเพ่ิมทุนของ จี เจ สตีล จาํนวน 14,697,718,652 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.69 บาท” เป็น

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ จี เจ สตีล จาํนวน 1,469,771,866 หุน้ มูลค่าหุน้ตราไวหุ้น้ละ 6.90 บาท” 
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3. เพ่ือแกไ้ขจาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรับรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W4 จากเดิม 

“จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ จี เจ สตีล จาํนวน 11,401,342,300 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.69 

บาท” เป็น“จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ จี เจ สตีล จาํนวน 1,101,666,923 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้

ละ 6.90 บาท” 

- อนุมัติการมอบอาํนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้มีอาํนาจพิจารณากาํหนด

รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน การเพ่ิมทุนจดทะเบียน การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน การลด

จาํนวนหุน้ และการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้อง จี เจ สตีล  
 

26 ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 แสดงดงัตาราง

ขา้งล่าง 

   งบการเงนิรวมและ 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ราคาเสนอขาย   

 ต่อหน่วย  จาํนวนใบสาํคญั  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว)      

- ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้คร้ังท่ี 1 (GSTEL-W1) 0.002  5,676  11 

- ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2 (GSTEL-W2) 0.002  1,349  3 

- ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้คร้ังท่ี 3 (GSTEL-W3) 0.000  7,500  - 

รวม   14,525  14 

รายการเปลีย่นแปลงระหว่างงวด      

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัใหม่   -  - 

ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้สามญั 

 

 

  -  - 

รวม   -  - 
      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)     

- ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้คร้ังท่ี 1 (GSTEL-W1) 0.002  5,676  11 

- ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2 (GSTEL-W2) 0.002  1,349  3 

- ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้คร้ังท่ี 3 (GSTEL-W3) 0.000  7,500  - 

รวม   14,525  14 
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ขอ้มูลของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 GSTEL - W1 (ก) GSTEL - W2 (ก) GSTEL - W3 (ข) 

อตัราการใชสิ้ทธ์ิ (หน่วย: หุน้) 1 : 1 1 : 1 1 : 1 

ราคาใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ (บาท) 0.55 0.55 0.43 

วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 28 ธนัวาคม 2555 28 มิถุนายน 2556 17 พฤษภาคม 2558 

วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ  26 กนัยายน 2562 26 กนัยายน 2562 17 พฤษภาคม 2563 

    

(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการปรับราคาการใชสิ้ทธิในการ

ซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ GSTEL-W1, GSTEL-W2 และGSTEL-W3 โดยมีผลบงัคบัใชท้นัทีนับตั้งแต่วนัท่ีมี

การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั  ซ่ึงบริษทัดาํเนินการจดทะเบียนการ เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้

ดงักล่าวขา้งตน้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ส่งผลใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่เป็นดงัน้ี 

 ก่อนการปรับสิทธิ 

(มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้                

หุน้ละ 1 บาท) 

ภายหลงัการเปล่ียนแปลง 

(มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้                

หุน้ละ 5 บาท) 

   

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ GSTEL - W1 และ GSTEL - W2   

-  ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) 0.55 2.75 

-    อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 1 หุน้ 1 หน่วย : 0.200 หุน้ 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ GSTEL - W3   

-  ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) 0.43 2.15 

-   อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 1 หุน้ 1 หน่วย : 0.200 หุน้ 
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จี เจ สตีล  

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการปรับราคาการใชสิ้ทธิ

และอตัราการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W2, GJS-W3 และ GJS-W4 โดยมีผลบงัคบัใช้

ทนัที นับตั้งแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดจ้ด

ทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้า้งตน้กบักระทรวงพาณิชย ์มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ก่อนการปรับสิทธิ ภายหลงัการเปล่ียนแปลง 

 (มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.69 บาท) (มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 6.90 บาท) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W2  

-  ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) 0.207 2.070 

-  อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 3.630 หุน้ 1 หน่วย : 0.363 หุน้ 
   

ใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W3 และ GJS-W4 

-  ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) 0.150 1.500 

-  อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 4 หุน้ 1 หน่วย : 0.400 หุน้ 

 

27 หุ้นทีถื่อโดยบริษัทย่อย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ไม่มีหุน้ของบริษทัฯท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย 

  

28 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั โดยพิจารณาจาก

ระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ ์
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้นฝ่ายบริหารจึง

พิจารณาวา่ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ โดยกาํหนดจากสถานท่ีตั้งของ

ลูกคา้  
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กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1 ในประเทศ 

ส่วนงาน 2  ต่างประเทศ 
 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดแ้ละผลได(้เสีย)ตามส่วนงานธุรกิจและตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและ

เกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม 

 งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดเกา้เดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน  วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2558  2557  2558  2557 

 (ลา้นบาท) 

รายได้จากส่วนงาน        

ในประเทศ 4,331  7,188  18,136  17,422 

ต่างประเทศ -  -  -  56 

รวม 4,331  7,188  18,136  17,478 

        

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากส่วนงาน        

ในประเทศ 58  344  (206)  520 

ต่างประเทศ -  -  -  (8) 

รวม 58  344  (206)  512 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัลกูค้ารายใหญ่ 
 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 2558  และ 2557  กลุ่มบริษทั มีรายไดจ้ากลูกคา้ 3 ราย และ 2 ราย ตามลาํดบั 

จากการขายสินคา้ในประเทศ จาํนวน 2,325 ลา้นบาท และจาํนวน 2,506 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 2558  และ 2557  กลุ่มบริษทั มีรายไดจ้ากลูกคา้ 4 ราย และ 2 ราย ตามลาํดบั 

จากการขายสินคา้ในประเทศ จาํนวน 10,117 ลา้นบาท และจาํนวน 3,269 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

29 กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้
 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 กลุ่มบริษทัและบริษทั มีกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีการคา้

และหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการจาํนวน 21ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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30 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  2558  2557  2558  2557 

  (ล้านบาท) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

   วันที่ 30 กนัยายน  

  

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน  -  -  -  194 

ประมาณการภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี  4  -  -  - 

ประมาณการหน้ีสิน         

   จากการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย  -  -  3  - 

ประมาณการภาระหน้ีสินจาก         

คดีฟ้องร้อง  66  18  66  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย  -  -  110  - 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ  775  -  595  - 

รวม  845  18  774  194 
 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  2558  2557  2558  2557 

  (ล้านบาท) 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 

   วันที่ 30 กนัยายน  

  

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน  -  84  -  194 

ประมาณการภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี  15  -  -  - 

ประมาณการหน้ีสิน         

   จากการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย  -  -  44  2 

ประมาณการภาระหน้ีสินจาก         

คดีฟ้องร้อง  184  -  184  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย  -  -  250  - 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ  985  -  734  - 

รวม  1,184  84  1,212  196 

 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                            “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล                                                                                       แต่สอบทานแล้ว”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 
 

 102 

31 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน  
 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 คาํนวณจาก

ขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ จี เจ สตีล และจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวด 

โดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัแสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (ลา้นบาท / ลา้นหุน้) 

ขาดทุนสําหรับงวดทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้น   (1,546)  (266)  (1,545)  (405) 
         

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม  34,251  34,251  34,251  34,251 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้  25 (27,401)  (27,401)  (27,401)  (27,401) 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก   6,850  6,850  6,850  6,850 
         

ขาดทุนต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท)  (0.2257)  (0.0388)  (0.2255)  (0.0591) 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (ลา้นบาท / ลา้นหุน้) 

ขาดทุนสําหรับงวดทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้น   (2,683)  (1,188)  (2,728)  (1,258) 
         

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม  34,251  34,251  34,251  34,251 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้  25 (27,401)  (27,401)  (27,401)  (27,401) 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก   6,850  6,850  6,850  6,850 
         

ขาดทุนต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท)  (0.3917)  (0.1734)  (0.3982)  (0.1836) 
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บริษทั ไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีใชใ้นการคาํนวณขาดทุนต่อหุ้นสําหรับงวดสามเดือน และเกา้

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ใหม่ เน่ืองจากการปรับปรุงจาํนวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ (ตามท่ี

กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 25) ซ่ึงได้ปรับปรุงจํานวนหุ้นสามัญโดยถือเสมือนว่าการ

เปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของปีแรกท่ีเสนอรายงาน เป็นผลให้ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานในงบ

การเงินรวม สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เปล่ียนจาก 0.0084 บาทต่อหุ้นเป็น 0.0388 

บาทต่อหุ้น และ 0.0373 บาทต่อหุ้นเป็น 0.1734 บาทต่อหุ้น ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะบริษทั สําหรับงวดสามเดือน

และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เปล่ียนจาก 0.0127 บาทต่อหุ้นเป็น 0.0591 บาทต่อหุ้น และ 0.0395 บาทต่อหุ้น

เป็น 0.1836 บาทต่อหุน้ ตามลาํดบั 

บริษทัไม่ไดแ้สดงกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557  

เพราะ ราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัของบริษทั 

 

32  ภาระผูกพนัทีม่กีบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

32.1 ภาระผกูพนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 84  84  84  84 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 154  154  154  154 

รวม 238  238  238  238 

        

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการ        

ภายในหน่ึงปี 5  11  3  6 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1  5  -  2 

รวม 6  16  3  8 

        

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ        

หนงัสือคํ้าประกนั -  1  -  - 
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32.2  ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการ 
 

บริษทั 
 

ก) บริษทัไดท้าํสัญญาในการรับบริการดา้นการจดัหาวตัถุดิบ ค่านํ้ าดิบและค่าบริหารจดัการระบบนํ้ า โดยบริษทั   

ตอ้งจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวกบัค่าบริหารและจัดการวตัถุดิบ ค่านํ้ าดิบและค่าบริหารจดัการระบบนํ้ า ซ่ึงคิดตาม

ปริมาณท่ีใช ้
 

ข) บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ โดยมีค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายชาํระภายใตส้ัญญาซ้ือขายในอตัราผนัแปรของ

ปริมาณก๊าซท่ีใช ้
 

ค) ในวนัท่ี 1 มกราคม 2542 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือก๊าซออกซิเจน อาร์กอน และไนโตรเจนเป็นเวลา 20 ปี โดย

ค่าใชจ่้ายขั้นตํ่าภายใตส้ัญญาดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 9.5 ลา้นบาทต่อเดือน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้)  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาระยะยาวของบริษทั       

ภายในหน่ึงปี 194  194  123  123 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 558  652  276  370 

หลงัจากหา้ปี 288  342  -  - 

รวม 1,040  1,188  399  493 
 

ง) ในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2549 คณะกรรมการของบริษทัอนุมติัให้ทาํ “สัญญาบริการดา้นพลงังาน” กบับริษทัไฟฟ้า

แห่งหน่ึง และหลงัจากมีการแกไ้ขปรับปรุงสัญญาใหม่ ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 เพ่ือหาแหล่งพลงังานไฟฟ้า

สาํรอง เน่ืองจากไฟฟ้าเป็นพลงังานท่ีมีความสําคญัอนัดบัแรกของกระบวนการผลิตของบริษทั รายละเอียดของ

สัญญาบริการดา้นพลงังานมีดงัน้ี 
 

• สัญญามีอายุ 25 ปีนับจากวนัท่ี ท่ีสัญญามีผลบงัคบัใชใ้นสาระสําคญั บริษทัไดเ้ร่ิมใชไ้ฟฟ้าในเชิงพาณิชย์

จากผูข้ายรายน้ีตั้งแต่เดือนมกราคม 2554  

• สามารถใชไ้ฟฟ้าไดไ้ม่เกิน 70 ลา้นวตัต ์ท่ี 230 กิโลโวลต ์

• ราคาซ้ือจะถูกคาํนวณจากยอดรวมของปริมาณและกาํลงัการใช้ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัอตัรา  

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินเหรียญสหรัฐฯ และราคาตลาดของก๊าซธรรมชาติ 

• สัญญาระบุถึงค่าใชจ่้ายขั้นตํ่าแบบ “Take or Pay” 

• บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชส้ถานียอ่ยและการส่งเป็นจาํนวน 0.8 ลา้นบาทต่อเดือนเป็นเวลา 120 

เดือนนบัจากวนัท่ี ท่ีสัญญามีผลบงัคบัใช ้

• บริษทัจะตอ้งจดัหาหลกัประกนัการจ่ายชาํระเป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 270 ลา้นบาท 
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เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2557 บริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือไฟฟ้าชัว่คราวกบับริษทัผลิตไฟฟ้ารายหน่ึง ซ่ึงใชแ้ทนสญัญาลงวนัท่ี 19 

สิงหาคม 2551 เป็นการชัว่คราว โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี  

• สัญญามีระยะเวลา 6 เดือนและสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 6 เดือน 

• หยุดคิดค่าใชจ่้ายตามสัญญาเก่าทั้งหมดและคิดค่าใชไ้ฟฟ้าตามสัญญาใหม่ โดยคิดอตัราเดียวกบัการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

• บริษทัจะตอ้งจดัหาหลกัประกนัการจ่ายชาํระเป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 40 ลา้นบาท แก่บริษทัผลิตไฟฟ้า

ดงักล่าว 

บริษทัปฏิบติัตามขอ้ตกลงตามสัญญาซ้ือไฟฟ้าชัว่คราว ลงวนัท่ี 1 เมษายน 2557  

 

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือไฟฟ้ากบับริษทัผลิตไฟฟ้ารายหน่ึง ซ่ึงใชแ้ทนสัญญาลงวนัท่ี 19 

สิงหาคม 2551 โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

สัญญาหมดอายใุนวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2578 หรือยกเลิกก่อนไดโ้ดยยนิยอมร่วมกนัทั้งสองฝ่าย 

• คิดค่าใชไ้ฟฟ้าในอตัราเดียวกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

• สัญญาระบุถึงค่าใชจ่้ายขั้นตํ่าแบบ “Take or Pay” 

• บริษทัจะตอ้งจดัหาหลกัประกนัการจ่ายชาํระเป็นจาํนวนเงิน 60 ลา้นบาท แก่บริษทัผลิตไฟฟ้าดงักล่าว 

• ยกเวน้การคิด Take or Pay และการจดัหาหลกัประกนัสาํหรับปีแรกนบัจากวนัท่ีในสัญญา 
 

จี เจ สตีล 
 

ก) จี เจ สตีลไดท้าํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติโดยสัญญาน้ีมีผลใช้บังคบันับตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 และจะ   

ส้ินสุดลงเม่ือผูซ้ื้อไดซ้ื้อก๊าซธรรมชาติครบเป็นระยะเวลาสิบปีนบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายไดส่้งมอบและผูซ้ื้อไดรั้บซ้ือ

ก๊าซธรรมชาติ โดยค่าก๊าซธรรมชาติในแต่ละเดือนข้ึนอยูก่บัปริมาณท่ีใช ้

ข) เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 จี เจ สตีลไดท้าํสัญญาซ้ือก๊าซออกซิเจน อาร์กอน และไนโตรเจนเป็นเวลา 20 ปี 

โดยค่าใชจ่้ายขั้นตํ่าภายใตส้ัญญาดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาทต่อเดือน 
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 งบการเงนิรวม 

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาระยะยาวของ จี เจ สตีล   

ภายในหน่ึงปี 71  71 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 282  282 

หลงัจากหา้ปี 288  342 

รวม 641  695 

 

32.3 ใบส่ังซ้ือวัตถุดบิ 
 

 บริษทั 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัมีใบสั่งซ้ือวตัถุดิบคงเหลือซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบแก่บริษทัจาํนวนเงินรวม 766 ลา้นบาท 

(31 ธันวาคม 2557 :1,420 ล้านบาท)  
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2558  บริษทัไดท้าํการประมาณการผลขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีบริษทัยงัไม่ไดรั้บมอบจาก

การเปรียบเทียบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะไดรั้บในรูปของราคาขายโดยประมาณและตน้ทุนแปลงสภาพ

ของสินคา้สาํเร็จรูป ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 22 ประมาณการหน้ีสิน   
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2558  บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย โดยใชว้งเงินสินเช่ือจากลูกคา้ที่ให้การ

สนบัสนุนรายท่ี 1 สาํหรับซ้ือวตัถุดิบภายใตส้ัญญา Consignment โดยความเป็นเจา้ของของสินคา้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้

จะเป็นของผูข้าย  บริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีธนาคารเรียกเก็บกบัลูกคา้ท่ีให้การสนบัสนุนรายท่ี 1 อตัรา

ร้อยละ 1.5 - 3.0 ต่อปี ของยอดคงคา้งของวงเงินสินเช่ือ (LC) (31 ธันวาคม 2557 : อัตราร้อยละ 1.5 - 3.0 ต่อปี) 
 

จี เจ สตีล 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 จี เจ สตีล มีใบสั่งซ้ือวตัถุดิบซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบแก่ จี เจ สตีล จาํนวนเงินรวม 592 

ลา้นบาท(31 ธันวาคม 2557: 1,522 ลา้นบาท) จี เจ สตีล ไดท้าํการประมาณการผลขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือวตัถุดิบ

ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบเป็นจาํนวนเงินประมาณ 44 ลา้นบาท จากการเปรียบเทียบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดว่า

จะไดร้ับในรูปของราคาขายโดยประมาณและตน้ทุนแปลงสภาพของสินคา้สําเร็จรูป และไดบ้นัทึกเป็น

ประมาณการหน้ีสินจากผลขาดทุนของคาํสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบในงบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวด

สามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558 แลว้ (ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหว่างกาล ขอ้ 22) 
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ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 จี เจ สตีล มีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย สําหรับซ้ือวตัถุดิบภายใต้สัญญา 

Consignment โดยความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ะเป็นของผูข้าย ซ่ึง จี เจ สตีล ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 2.00 - 5.86  ต่อปี ของยอดวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้(31 ธันวาคม 2557 : อัตราร้อยละ 1.83 - 6.50 ต่อปี) 

 

32.4 เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัมีเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้จาํนวน 25 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557 :26  ล้านบาท) 

และมีภาระผูกพนัในการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ในอนาคต   จี เจ สตีล มีเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ในลกัษณะ

เดียวกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 จาํนวน 213 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557 : 307 ล้านบาท)  
 

33  คดคีวาม 
 

บริษทัและ จี เจ สตีล มีคดีฟ้องร้องดงัน้ี 
 

บริษทั 
 

คดข้ีอพพิาทกบัเจ้าหน้ี 
 

ปัจจุบนับริษทัมีคดีท่ีเจา้หน้ีค่าสินคา้ฟ้องร้องดาํเนินคดีต่อบริษทัท่ียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลจาํนวน 1 คดี   โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
 

1. เจา้หน้ีค่าสินคา้เรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระหน้ีค่าสินคา้ตามคาํบงัคบัของอนุญาโตตุลาการประเทศสิงคโปร์ เป็นจาํนวน เงิน

ตน้และดอกเบ้ียก่อนมีคาํช้ีขาด จาํนวน 93.72 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการอนุญาโตตุลาการจาํนวน 

0.39 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และดอกเบ้ียผิดนดัหลงัคาํช้ีขาด จาํนวน 11 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  รวมเป็นทุนทรัพย ์   ในคดีน้ี

จาํนวน 105 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งสาํรองไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 
 

คดีน้ี ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางไดมี้คาํพิพากษาศาลชั้นตน้เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 

และบริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557    และในวนัท่ี 29 กนัยายน 2557 

ผูร้้องไดย้ืน่คาํแกอุ้ทธรณ์ของบริษทัต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง   ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่ง

การพิจารณาคดีของศาลฏีกา 
 

การฟ้องร้องของผู้ถอืหุ้นต่อศาล 
 

ในปี 2556 เจา้หน้ีไดฟ้้องบริษทัและโอเอซี เน่ืองจากเจา้หน้ีเป็นผูจ้าํนาํทรัพยสิ์นคํ้าประกนัหน้ีของโอเอซีและสินทรัพย ์      

ท่ีนาํไปจาํนาํนั้นไดถู้กบงัคบัขายเพ่ือชาํระหน้ีท่ีบริษทัและโอเอซีคา้งชาํระอยูก่บัผูใ้ห้กู ้พร้อมดว้ยดอกเบ้ียและค่าเสียหาย

อ่ืนๆ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 989.16 ลา้นบาท ซ่ึงต่อมาศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางไดมี้คาํตดัสินให ้

โอเอซี ชาํระเงินให้เจา้หน้ีตํ่ากว่าจาํนวนท่ีเจา้หน้ีเรียกร้อง เจา้หน้ีจึงไดย้ื่นอุทธรณ์เพ่ือร้องขอให้จาํเลยทั้งสองรับผิดชอบ   

เตม็จาํนวนตามจาํนวนท่ีไดร้้องขอ 
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ระหว่างท่ีคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา  เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2558 เจ้าหน้ีได้ถอนอุทธรณ์เฉพาะบริษทัในคดี

ดงักล่าวขา้งตน้ และเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557 เจา้หน้ีใชสิ้ทธิฟ้องไล่เบ้ียเรียกใหบ้ริษทัชาํระหน้ีในฐานะผูค้ ํ้าประกนัชดเชย

ความเสียหายท่ีเจา้หน้ีไดจ้าํนาํหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนัการกูย้ืมเงินของโอเอซีกบัธนาคารผูใ้ห้กูร้ายหน่ึง ซ่ึงเจา้หน้ีในคดีน้ี

เจา้หน้ีไดถู้กผูใ้ห้กูด้งักล่าวบงัคบัจาํนาํเอาทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัเพ่ือชาํระหน้ีแทนโอเอซี คิดเป็นจาํนวนหน้ีมูลค่า

หลกัประกนั 694.26 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียจนถึงวนัฟ้อง 138.85 ลา้นบาท และหน้ีมูลค่าความเสียหายอ่ืนๆ จาํนวน 196.89 

ลา้นบาท รวมเป็นหน้ีตามคาํฟ้องทั้งส้ิน 1,030.00 ลา้นบาท   

 

คดีน้ี ศาลไดมี้คาํพิพากษาเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ใหจ้าํเลยชาํระเงินจาํนวน 592 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อ

ปี ของตน้เงิน 392 ลา้นบาท นับตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป ซ่ึงบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าเพ่ือประโยชน์ในการ

ปรับโครงสร้างหน้ี และการบริหารจดัการภาระหน้ี ดงันั้นในเดือนสิงหาคม 2558 บริษทัจึงทาํบนัทึกกบัผูถื้อหุ้นดงักล่าว ท่ี

จะชาํระหน้ีขา้งตน้ใหแ้ลว้เสร็จทั้งจาํนวนภายในระยะเวลา 9 เดือน นบัจากวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558 และผูถื้อหุน้ไดป้ลดหน้ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัมูลหน้ีน้ีทั้งหมดใหแ้ก่ โอเอซี 

 

จี เจ สตีล 

 

ความคบืหน้าของคดข้ีอพพิาทกบัเจ้าหน้ีหลายราย 

เจา้หน้ีจาํนวน 11 รายไดย้ืน่ฟ้อง จี เจ สตีล ต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงเร่ืองต่างๆ รวมถึง สัญญาซ้ือ

ขายและแผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล จาํนวน  4  ราย  ทุนทรัพยฟ้์องจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 29 ลา้น

บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ียื่นฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่บริษทัจะชาํระเสร็จ ส่วนเจา้หน้ีจาํนวน 4 

ราย ทุนทรัพยฟ้์องจาํนวน 32 ลา้นบาท ไดข้อ้ยติุโดยทาํสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาล และเจา้หน้ีจาํนวน 3 ราย ทุน

ทรัพยฟ้์องจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 7 ลา้นบาท ประธานศาลฎีกาช้ีขาดวา่คดีน้ีอยูใ่นอาํนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลลม้ละลาย

กลาง  ศาลแพง่จึงจาํหน่ายคดี 
 

ศาลแรงงานภาค 2  

อดีตพนกังานของ จี เจ สตีล ท่านหน่ึงไดย้ืน่ฟ้องบริษทัเป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจา้ง และเรียกร้องให ้จี เจ สตีล 

จ่ายชาํระเงิน  รวมทั้งดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ียืน่ฟ้อง ซ่ึงปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
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34 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2554 จี เจ สตีล ไดรั้บจดหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) ซ่ึง บีโอไอ ไดร้ะบุวา่

ทาง บีโอไอ เช่ือว่าจี เจ สตีล ไม่สามารถส่งออกสินคา้ของ จี เจ สตีล ในปริมาณท่ีเพียงพอท่ีจะตดับญัชีวตัถุดิบท่ีนําเขา้

ภายใตสิ้ทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนซ่ึงมิไดถู้กประเมินค่าภาษีอากรโดยกรมศุลกากร    ในจดหมายลงวนัท่ี       

8  มิถุนายน 2554  บีโอไอ ไดแ้จง้วา่จี เจ สตีล ควรชาํระค่าอากรวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดป้ระเมินอากร ณ วนัท่ีนาํเขา้ในปี  2541 

และ บีโอไอ ไดส่้งเร่ืองไปยงักรมศุลกากรเพ่ือพิจารณา (โปรดสังเกตว่าจดหมายของ บีโอไอ อา้งถึงระยะเวลาซ่ึงเกิดก่อน

วนัท่ีแผนฟ้ืนฟูกิจการของจี เจ สตีล ท่ีมีผลบงัคบัไดรั้บการอนุมติัจากศาลลม้ละลายกลางในภายหลงั) 
 

ต่อมา จี เจ สตีล ไดรั้บหนงัสือจาก บีโอไอ ลงวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 แจง้วา่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอุทธรณ์

ของ จี เจ สตีล ยืนตามมติบีโอไอ คือไม่อนุมติัให้ตดับญัชีวตัถุดิบคงเหลือท่ีใชสิ้ทธิและประโยชน์นาํเขา้ และให้ จี เจ สตีล 

ชาํระภาษีอากรวตัถุดิบคงเหลือตามสภาพของราคาและอตัราภาษีอากรท่ีอยู่ ณ วนันําเขา้กบักรมศุลกากร อย่างไรก็ตาม

หนงัสือดงักล่าวไม่มีการระบุจาํนวนภาษีอากรท่ีตอ้งชาํระจากเหตุการณ์ในปี 2541 

 

จี เจ สตีล ไดป้ระเมินยอดรวมสูงสุดจากการเรียกร้องท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจเกิดจากกรมศุลกากรประมาณ 216 ลา้นบาท ในกรณีท่ี

กรมศุลกากรสามารถพิสูจน์ไดว้า่การเรียกร้องขา้งตน้ไดถู้กยื่นในระหวา่งกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการในปี 2541  จี เจ สตีล จึง

จะมีภาระในการชาํระภาษีอากรดงักล่าว  จี เจ สตีล ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการสําหรับสิทธิเรียกร้องท่ีเป็นไปไดด้งักล่าว

เน่ืองจากทางจี เจ สตีล ยงัไม่ไดรั้บจดหมายประเมินสิทธิเรียกร้องดงักล่าวจากกรมศุลกากร  และ จี เจ สตีล เช่ือว่าสิทธิ

เรียกร้องดังกล่าวไม่ได้ถูกยื่นในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการในปี 2541 อีกทั้ ง จี เจ สตีล ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดงักล่าว จึงอยูร่ะหวา่งเตรียมยืน่อุทรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลาง 

35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวนัท่ีในรายงาน จี เจ สตีล ไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนดกบัจีเอส ซีเคียวริต้ีจาํนวน 24 

ลา้นบาท  
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