
 

 

 

 

 

 

 

บริษทั  จี สตลี จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

 

 

 

 

 

งบการเงิน 

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2559 

 

และ 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท จี สตลี จํากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”)  และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ   และงบ

กระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ  สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั   และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ   รวมถึง

หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั   
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย  และของบริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  และผลการดาํเนินงาน และกระแส เงินสด สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้  ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ใน

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น

จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม

เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ความไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริษทัและบริษทั  เป็นดงัน้ี 
 

  ลา้นบาท 

  กลุ่มบริษทั  บริษทั 

ปัจจยัเส่ียง  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ต่อการดาํเนินการต่อเน่ือง  2559  2558  2559  2558 

(1) ขาดทุนสาํหรับปี  1,048  4,345  1,097  3,280 

(2) ขาดทุนสะสม  22,924  21,880  24,809  23,712 

(3) หน้ีสินหมุนเวียนมากกวา่         

         สินทรัพยห์มุนเวียน  17,192  16,142  15,187  13,465 

(4) ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  2,148  3,192  263  1,360 

  



 

ซ่ึงเกิดจากผลกระทบจากปัจจยัหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีผนัผวน การผิดนดัชาํระหน้ีตามแผนปรับโครงสร้างหน้ี 

และการทุ่มตลาดของผู ้ผลิตเหล็กต่างประเทศ ปัจจัยดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระสําคัญเก่ียวกับ

ความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ือง อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่การจดัทาํงบการเงินตามขอ้สมมติฐานวา่กลุ่มบริษทั

และบริษทัจะดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีแผนงานต่างๆ ตามท่ีระบุในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 
 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี 

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก

ต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี นอกจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

ขา้พเจา้ไดก้าํหนดเร่ืองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบเพ่ือส่ือสารในรายงานของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 
 

การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 4(ช)  ขอ้ 4(ญ)  และขอ้ 14  กลุ่มบริษทัและบริษทั  มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

เป็นจาํนวนท่ีมีนยัสาํคญั ไดถู้กแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซ่ึงการพิจารณาการดอ้ยค่าของ

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีสําคญัของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทั  เน่ืองจากการประเมินมูลค่า 

ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซ่ึงกาํหนดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้น  ดงันั้น 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพย ์ ซ่ึงเก่ียวขอ้ง

กบัการคาดการณ์   ผลการดาํเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและขอ้สมมติต่างๆ ท่ีสาํคญั  

ดงันั้น  ขา้พเจา้จึงระบุวา่การพิจารณาการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญั ซ่ึงตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ

ในการตรวจสอบ 
 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว 
 

ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ดงักล่าว โดยขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินความสมเหตุสมผล

รวมถึงหลกัฐานท่ีใชส้นบัสนุนในเร่ืองของขอ้สมมติและวธีิการท่ีใชใ้นการจดัทาํประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตท่ี

จะไดรั้บจากการใชท่ี้ดิน อาคารและอุปกรณ์อย่างต่อเน่ือง รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของอตัราคิดลดท่ีกลุ่มบริษทัและ

บริษทัใชใ้นการคาํนวณหามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดงักล่าว และยงัไดพิ้จารณาถึงความเพียงพอของ

ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  



 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบ

บญัชี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อ

ขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือการอ่านและพิจารณาว่า

ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมี

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั

ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับ

การดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ือง

ต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล มีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่

ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั

เป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

  



 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ี

เกิดจากขอ้ผดิพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ

แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษทัและบริษทั 
 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้

สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้

สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ี

เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูล

โดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 

และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้   

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมี

นัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

  



 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ

และได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความ

เป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ

เกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสม

เหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายชยัยทุธ  องัศุวทิยา) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขท่ี  3885 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังาน เอ.เอม็.ที.แอสโซซิเอท 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 24  กมุภาพนัธ์ 2560 



บริษทั จี สตลี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7, 44 623,204,436           159,332,714         9,849,574               1,327,302                
ลูกหน้ีการคา้ 5, 6, 8 272,386,276           241,643,752         76,426,546             26,737,840             
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                          -                        -                          4,784,317                
สินคา้คงเหลือ 9 1,991,563,424        1,688,075,235      1,136,937,580        1,027,195,010        
ลูกหน้ีจากการขายเศษเหลก็ 5, 10 -                          -                        -                          -                          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5, 6, 11 199,985,142           254,103,695         97,287,293             138,885,766           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,087,139,278        2,343,155,396      1,320,500,993        1,198,930,235        

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                          -                        4,026,239,106        4,028,700,522        
เงินล่วงหนา้คา่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 210,000,000           210,000,000         -                          -                          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 28,738,713,460      30,445,901,868    13,180,568,619      13,998,709,868      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 15,175,302             17,412,639           7,368,387               8,246,544                
หลกัประกนัเงินสดส าหรับการใชส้าธารณูปโภค 16 -                          -                        -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5, 6, 18 563,639,912           419,231,946         279,212,944           207,500,979           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 29,527,528,674      31,092,546,453    17,493,389,056      18,243,157,913      

รวมสินทรัพย์ 32,614,667,952      33,435,701,849    18,813,890,049      19,442,088,148      

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

1



บริษทั จี สตลี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินหมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20, 44 315,856,617           365,056,617         315,856,617           365,056,617           
เจา้หน้ีการคา้ 5, 6, 21, 44 7,479,044,201        8,043,402,046      5,439,635,285        6,003,198,866        
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                          -                        18,954,304             18,954,304             
หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟกิูจการ
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 27 464,261,240           486,295,359         238,527,280           244,478,717           
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5, 20 108,000,000           106,000,000         108,000,000           106,000,000           
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20, 44 558,485,181           562,383,447         558,485,181           562,383,447           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 30,000,000             30,000,000           1,350,768,677        1,006,533,581        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 20 137,394,363           119,843,597         118,894,363           89,843,597             
เงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ 5, 20 3,850,000               3,850,000             3,850,000               3,850,000                
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5, 23 204,365,281           203,594,639         14,269,238             25,982,109             
เจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 5, 6, 22 3,506,161,450        3,176,847,845      2,279,775,425        2,033,130,666        
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 24 3,969,002,936        2,336,898,694      2,696,246,002        1,234,499,089        
ประมาณการหน้ีสิน 25 3,156,211,637        2,702,081,910      3,302,980,453        2,907,987,579        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5, 20, 26 346,309,392           348,544,169         61,153,995             61,940,350             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 20,278,942,298      18,484,798,323    16,507,396,820      14,663,838,922      

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟกิูจการ - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 27 245,112,540           249,766,575         245,112,540           249,766,575           
เจา้หน้ีการคา้ 21, 44 -                          518,314,264         -                          503,714,264           
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 20 242,000,000           264,000,000         1,328,448,332        1,350,448,332        
เจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 22 875,194,706           1,238,394,413      418,972,838           598,533,745           
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 24 -                          19,159,661           -                          19,159,661             
ประมาณการหน้ีสิน 25 -                          648,121,241         -                          648,121,241           
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 105,191,970           96,432,950           51,209,768             48,974,779             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,467,499,216        3,034,189,104 2,043,743,478        3,418,718,597

รวมหนีสิ้น 21,746,441,514      21,518,987,427 18,551,140,298      18,082,557,519

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

2



บริษทั จี สตลี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 29
    ทุนจดทะเบียน 48,775,743,730      48,775,743,730    48,775,743,730      48,775,743,730      
    ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 34,250,904,820      34,250,904,820    34,250,904,820      34,250,904,820      
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 31 14,049,679             14,049,679           14,049,679             14,049,679             
ส่วนเกิน (ต ่า) กวา่มูลคา่หุน้
    ส่วนต ่ากวา่มูลคา่หุน้ 29 (10,163,275,674)     (10,163,275,674)   (10,163,275,674)     (10,163,275,674)     
    ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 206,307,094           206,307,094         206,307,094           206,307,094           
ก าไร (ขาดทุน) สะสม 
    จดัสรรแลว้
         ทุนส ารองตามกฎหมาย 30 763,976,886           763,976,886         763,976,886           763,976,886           
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (22,923,616,189)     (21,880,351,825)   (24,809,213,054)     (23,712,432,176)     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 2,148,346,616        3,191,610,980      262,749,751           1,359,530,629        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 8,719,879,822        8,725,103,442      -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,868,226,438      11,916,714,422    262,749,751           1,359,530,629        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 32,614,667,952      33,435,701,849    18,813,890,049      19,442,088,148      

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

3



บริษทั จี สตลี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 5, 6, 32 21,683,626,134      22,826,488,360    10,014,154,489      10,566,106,014      
กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 37 6,533,609               -                        17,619,972             -                          
กลบัรายการประมาณการผลขาดทุนจากค าสัง่ซ้ือ
   ของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 25 25,955,666             15,682,569           25,955,666             15,682,569             
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 35,451,868             2,288,906               
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 21, 33 58,936,660             27,772,797           51,225,325             21,034,634             
รายไดอ่ื้น 109,172,524           114,753,000         87,430,195             77,021,673             
รวมรำยได้ 21,919,676,461      22,984,696,726    10,198,674,553      10,679,844,890      

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย
     - ตน้ทุนผลิตสินคา้ท่ีขาย 5,6 20,370,578,026      23,573,925,966    9,562,042,758        11,183,910,208      
     - ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า 257,303,382           306,280,212         191,177,238           250,199,515           
     - กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ (69,090,813)            (108,684,342)        (60,483,349)            (102,749,530)          
รวมตน้ทุนขาย 20,558,790,595      23,771,521,836    9,692,736,647        11,331,360,193      
คา่ใชจ่้ายในการขาย 34 458,055,684           486,240,599         298,241,785           325,542,072           
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 5, 35 983,017,367           950,565,739         454,049,198           385,253,482           
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสุทธิ 37 -                          8,251,810             -                          88,893,921             
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                          1,096,392,430      -                          682,609,298           
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 39 270,856,264           304,654,151         271,602,889           623,620,424           
ตน้ทุนทางการเงิน 41 676,024,307           689,760,315         578,824,912           522,757,629           
รวมค่ำใช้จ่ำย 22,946,744,217      27,307,386,880    11,295,455,431      13,960,037,019      

ขาดทุนก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,027,067,756)       (4,322,690,154)     (1,096,780,878)       (3,280,192,129)       
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 42 21,424,438             22,739,874           -                          -                          
ขำดทุนส ำหรับปี (1,048,492,194)       (4,345,430,028)     (1,096,780,878)       (3,280,192,129)       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                          -                        -                          -                          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (1,048,492,194)       (4,345,430,028)     (1,096,780,878)       (3,280,192,129)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร งบกำรเงนิรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

4



บริษทั จี สตลี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กำรแบ่งปันขำดทุน
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,043,268,574)       (3,223,378,800)     (1,096,780,878)       (3,280,192,129)       
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (5,223,620)              (1,122,051,228)     -                          -                          
ขำดทุนส ำหรับปี (1,048,492,194)       (4,345,430,028)     (1,096,780,878)       (3,280,192,129)       

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,043,268,574)       (3,223,378,800)     (1,096,780,878)       (3,280,192,129)       

  ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (5,223,620)              (1,122,051,228)     -                          -                          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (1,048,492,194)       (4,345,430,028)     (1,096,780,878)       (3,280,192,129)       

ขำดทุนต่อหุ้น 43
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.15)                       (0.47)                     (0.16)                       (0.48)                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

5



บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง ส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวม

หมายเหตุ และช าระแลว้ ซ้ือหุน้สามญั มูลค่าหุน้ จากการลดทุน ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทั อ านาจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559 34,250,904,820             14,049,679                    (10,163,275,674)            206,307,094                  763,976,886                  (21,880,351,825)            3,191,610,980               8,725,103,442               11,916,714,422             

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น

         และการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

    ออกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 31 -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                
    ออกหุน้สามญั 29 -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                
    บริษทัยอ่ยเลิกและช าระบญัชี -                                -                                -                                -                                -                                4,210                             4,210                             -                                4,210                             
    รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น

         และการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                                -                                -                                -                                -                                4,210                             4,210                             -                                4,210                             

    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    ออกหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยใหก้บั
       ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 12 -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                
    การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
        โดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                
    การขายเงินลงทุนบริษทัยอ่ย

         ใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 12 -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                
    รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

รวมรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของทีบั่นทกึโดยตรง

     เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                                -                                -                                -                                -                                4,210                             4,210                             -                                4,210                             

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี

     ขาดทุนส าหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                (1,043,268,574)              (1,043,268,574)              (5,223,620)                     (1,048,492,194)              

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                (1,043,268,574)              (1,043,268,574)              (5,223,620)                     (1,048,492,194)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 34,250,904,820 14,049,679 (10,163,275,674)            206,307,094 763,976,886 (22,923,616,189)            2,148,346,616 8,719,879,822 10,868,226,438

งบกำรเงินรวม

(บาท)

ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าหุน้ ก าไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6



บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง ส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวม

หมายเหตุ และช าระแลว้ ซ้ือหุน้สามญั มูลค่าหุน้ จากการลดทุน ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทั อ านาจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2558 34,250,904,817                14,049,679                      (10,163,275,674)              206,307,094                    763,976,886                    (18,609,313,722)              6,462,649,080                  9,751,495,364                  16,214,144,444                

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น

         และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    ออกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 31 -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

    ออกหุน้สามญั 29 3                                      -                                   -                                   -                                   -                                   3                                      3                                      6                                      

    จ่ายช าระหน้ีโดยหุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

    รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น

         และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 3                                      -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   3                                      3                                      6                                      

    การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    ออกหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยให้กบั

       ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 12 -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

    การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

        โดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

    การขายเงินลงทุนบริษทัยอ่ย

         ให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 12 -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   (47,659,303)                     (47,659,303)                     95,659,303                      48,000,000                      
    รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   (47,659,303)                     (47,659,303)                     95,659,303                      48,000,000                      

รวมรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของทีบั่นทึกโดยตรง

     เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 3                                      -                                   -                                   -                                   -                                   (47,659,303)                     (47,659,300)                     95,659,306                      48,000,006                      

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี

     ขาดทุนส าหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   (3,223,378,800)                (3,223,378,800)                (1,122,051,228)                (4,345,430,028)                

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   (3,223,378,800)                (3,223,378,800)                (1,122,051,228)                (4,345,430,028)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 34,250,904,820                14,049,679                      (10,163,275,674)              206,307,094                    763,976,886                    (21,880,351,825)              3,191,610,980                  8,725,103,442                  11,916,714,422                

(บาท)

งบกำรเงนิรวม

ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าหุน้ ก าไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7



บริษทั จี สตลี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ส่วนเกินทนุ ทนุส ารอง ส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุ และช าระแลว้ ซ้ือหุ้นสามญั มลูคา่หุ้น จากการลดทนุ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ของบริษทั

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 34,250,904,820             14,049,679                    (10,163,275,674)            206,307,094                  763,976,886                  (23,712,432,176)            1,359,530,629               

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น

         และการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

    ออกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 31 -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

    ออกหุ้นสามญั 29 -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

    รวมเงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรร

       ส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

รวมรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของที่บันทกึโดยตรง

     เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี

     ขาดทนุส าหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                (1,096,780,878)              (1,096,780,878)              

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                (1,096,780,878)              (1,096,780,878)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 34,250,904,820 14,049,679                    (10,163,275,674)            206,307,094                  763,976,886                  (24,809,213,054)            262,749,751                  

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(บาท)

ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลคา่หุ้น ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8



บริษทั จี สตลี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ส่วนเกินทนุ ทนุส ารอง ส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุ และช าระแลว้ ซ้ือหุ้นสามญั มลูคา่หุ้น จากการลดทนุ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ของบริษทั

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2558 34,250,904,817            14,049,679                   (10,163,275,674)           206,307,094                 763,976,886                 (20,432,240,047)           4,639,722,755              

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น

         และการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

    ออกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 31 -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

    ออกหุ้นสามญั 29 3                                   -                               -                               -                               -                               -                               3                                   

    รวมเงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรร

       ส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น 3                                   -                               -                               -                               -                               -                               3                                   

รวมรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของที่บันทกึโดยตรง

     เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 3                                   -                               -                               -                               -                               -                               3                                   

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี

     ขาดทนุส าหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               (3,280,192,129)             (3,280,192,129)             

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               (3,280,192,129)             (3,280,192,129)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 34,250,904,820 14,049,679                   (10,163,275,674)           206,307,094                 763,976,886                 (23,712,432,176)           1,359,530,629              

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลคา่หุ้น ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



บริษทั จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ขาดทุนส าหรับปี (1,048,492,194)   (4,345,430,028)   (1,096,780,878)     (3,280,192,129)   
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,905,923,047    1,912,025,024    884,943,095         887,992,643       
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 58,143,448         462,953,186       88,540,406           862,384,979       
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (69,090,813)        (108,684,342)      (60,483,349)          (102,749,530)      
(กลบัรายการ)ประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือ
   ของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ (25,955,666)        (15,682,569)        (25,955,666)          (15,682,569)        
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 33 (58,936,660)        (27,772,797)        (51,225,325)          (21,034,634)        
(กลบัรายการ)หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 37 (6,533,609)          8,251,810           (17,619,972)          88,893,921         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 38 -                      -                      -                        314,864,493       
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      1,461,446             -                      
ขาดทุนจากการช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย 46,927                -                      46,927                  -                      
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ (1,126,263)          31,328                -                        -                      
ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 25 256,991,304       250,107,143       256,991,304         250,107,143       
ประมาณการหน้ีสินจากการค ้าประกนับริษทัยอ่ย 25 -                      -                      13,103,212           46,687,871         
ตน้ทุนทางการเงิน 41 676,024,307       689,760,315       578,824,912         522,757,629       
ดอกเบ้ียรับ (3,355,444)          (1,558,988)          (323,618)               (129,289)             
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,759,021           22,498,802         2,234,989             12,237,942         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21,424,438         22,739,874         -                        -                      

1,713,821,843    (1,130,761,242)   573,757,483         (433,861,530)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)
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บริษทั จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (30,734,699)        (42,810,833)        (49,680,883)          (25,005,887)        
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      107,081,007       4,784,317             (4,784,317)          
สินคา้คงเหลือ (234,397,377)      1,751,788,390    (49,259,220)          1,312,486,579    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 44,975,325         503,585,582       48,740,760           226,450,868       
หลกัประกนัเงินสดส าหรับการใชส้าธารณูปโภค -                      252,000,000       -                        -                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (304,582,963)      (222,504,079)      (135,848,558)        (130,723,697)      
เจา้หน้ีการคา้ (508,781,740)      (670,899,539)      (504,577,009)        (625,527,853)      
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 770,642              (129,026,589)      (11,712,870)          77,144                
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (69,977,650)        (248,048,023)      20,116,797           (235,811,944)      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,412,469)          15,145,449         (598,757)               (5,326,409)          
ประมาณการภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี 72,240,064         -                      -                        -                      
จ่ายภาษีเงินได้ (7,044,573)          (27,928,598)        (258,990)               (49,703)               
เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 674,876,403       157,621,525       (104,536,930)        77,923,251         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 3,312,727           1,558,988           323,618                129,289              
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (33,758,245)        5,848,445           (982,800)               (2,701,147)          
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,454,200)          -                      (820,700)               -                          
เงินสดรับ(จ่าย)ส าหรับเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      708,486                (6,099,999)          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      48,000,000         -                        -                      
เงินสดรับจากการช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย 953,043              -                      953,043                -                      
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (30,946,675)        55,407,433         181,647                (8,671,857)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
งบกำรเงินรวม 

(บาท)

11



บริษทั จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 29 -                      3                         -                        3                         
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจากการเพ่ิมทุนหุ้นสามญั
   ของบริษทัยอ่ย 29 -                      3                         -                        -                      
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (102,035,207)      (158,049,480)      (126,924,688)        (376,019,358)      
ช าระหน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการ (25,382,738)        (16,559,036)        (10,605,473)          (22,854,740)        
เงินสดรับ(ช าระคืน)เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (49,200,000)        (70,883,003)        (49,200,000)          (70,883,003)        
เงินสดรับ(ช าระคืน)เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      290,556,949         414,585,690       
เงินสดรับ(ช าระคืน)เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 17,550,767         6,683,200           29,050,767           12,975,115         
เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (20,000,000)        (30,000,000)        (20,000,000)          (30,000,000)        
จ่ายช าระเงินกูย้ืมจากผูถื้อหุ้น -                      (32,500,000)        -                        -                      
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน (179,067,178)      (301,308,313)      112,877,555         (72,196,293)        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 464,862,550       (88,279,355)        8,522,272             (2,944,899)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7 159,332,714       247,870,510       1,327,302             4,272,201           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย (953,043)             -                      -                        -                      
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ (37,785)               (258,441)             -                        -                      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 7 623,204,436       159,332,714        9,849,574             1,327,302            

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

โอนประมาณการหน้ีสินเป็นเจา้หน้ีการคา้ 25 101,035,926       -                      101,035,926         -                      
โอนประมาณการหน้ีสินเป็นดอกเบ้ียคา้งจ่าย 25 386,548,529       -                      386,548,529         29,582,068         
โอนประมาณการหน้ีสินเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 25 -                      543,123,634       -                        539,584,196       
โอนเจา้หน้ีการคา้เป็นประมาณการหน้ีสิน 25 -                      101,035,926       -                        101,035,926       
โอนเจา้หน้ีการคา้เป็นดอกเบ้ียคา้งจ่าย 25 649,846,422       -                      649,846,422         -                      
โอนเจา้หน้ีการคา้เป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 25 49,846,173         -                      49,846,173           -                      
โอนดอกเบ้ียคา้งจ่ายเป็นประมาณการหน้ีสิน 25 -                      293,923,858       -                        293,923,858       
โอนดอกเบ้ียคา้งจ่ายเป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      53,678,147            -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม 

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

12



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
 

13 

 
หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอ้มูลทัว่ไปและการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

4  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6  รายการธุรกิจกบับริษทัพนัธมิตรทางการคา้ 

7  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

8  ลูกหน้ีการคา้ 

9  สินคา้คงเหลือ 

10  ลูกหน้ีจากการขายเศษเหลก็ 

11  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

12  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

13  เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

14  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

15  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

16  หลกัประกนัเงินสดสาํหรับการใชส้าธารณูปโภค 

17  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

18  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

19  วงเงินสินเช่ือเพ่ือการดาํเนินงาน 

20  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

21  เจา้หน้ีการคา้ 

22  เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

23  เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 

24  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

25  ประมาณการหน้ีสิน 

26  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

27  หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการ 

28  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  

29  ทุนเรือนหุน้ 

30  สาํรอง 
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

31  ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 

32  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

33  กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

34  ค่าใชจ่้ายในการขาย 

35  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

36  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 

37  (กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 

38  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์

39  ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

40  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

41  ตน้ทุนทางการเงิน 

42  ภาษีเงินได ้

43  ขาดทุนต่อหุน้ 

44  เคร่ืองมือทางการเงิน 

45  ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

46  คดีความ 

47  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

48  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

49  การจดัประเภทรายการใหม่ 

   

   

   

 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
 

15 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

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  

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ไดแ้ก่ บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 4.46)    

(“ซูพีเรียร์”) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย นายนิรัมดร์ งามชาํนญัฤทธ์ิ (ถือหุ้นร้อยละ 7.34) และกลุ่มคุณหญิง

ปัทมา ลีสวสัด์ิตระกลู (ถือหุน้ร้อยละ 5.78) และนางสาวลดัดา จิระพงษต์ระกลู(ถือหุน้ร้อยละ 2.10) 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 
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รายละเอียดบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  มีดงัน้ี 

 

ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที่ กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 

  กจิการจัดตั้ง 2559 2558 

บริษทัย่อยทางตรง     
     

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

   (“เอสพีเอช”) 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99 99.99 

     

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 จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) (“จี เจ สตีล”) 

   (ถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 20.79 (2558: ร้อยละ  

20.79) และ จีเอส ซีเคียวริต้ี ร้อยละ 4.91 

(2558 : ร้อยละ 4.91)) 

ผลิตและจาํหน่ายเหลก็แผน่

รีดร้อนชนิดมว้น 

ไทย 25.70 25.70 

     

บริษทัย่อยทางอ้อม     
     

บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จาํกดั (“โอเอซี”) 

   (ถือหุน้โดย เอสพีเอช ร้อยละ 99.97) 

ใหบ้ริการท่ีปรึกษาและลงทุน ไทย 99.97 99.97 
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สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อยใน จี เจ สตีล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 25.70 (31 ธันวาคม 

2558 : ร้อยละ 25.70) และบริษทัยงัคงทาํงบการเงินรวมโดยรวม จี เจ สตีล เน่ืองจากบริษทัยงัคงมีอาํนาจควบคุม จี เจ สตีล 

ผา่นทางตวัแทนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทั 
 

การกล่าวถึงบริษทัและบริษทัยอ่ยหลงัจากน้ีจะถูกเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 

1.2 การดาํเนินงานต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  สถานะทางการเงินบางส่วนของ กลุ่มบริษทัและบริษทั เป็นดงัน้ี 

 

  ลา้นบาท 

  กลุ่มบริษทั  บริษทั 

ปัจจยัเส่ียง  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ต่อการดาํเนินการต่อเน่ือง  2559  2558  2559  2558 

(1) ขาดทุนสาํหรับปี  1,048  4,345  1,097  3,280 

(2) ขาดทุนสะสม  22,924  21,880  24,809  23,712 

(3) หน้ีสินหมุนเวียนมากกวา่ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 

  

17,192 

  

16,142 

  

15,187 

  

13,465 

(4) ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  2,148  3,192  263  1,360 

 

ซ่ึงเกิดจากผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ เช่นภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีผนัผวน การผิดนัดชาํระหน้ีตามแผนปรับ

โครงสร้างหน้ี และการทุ่มตลาดของผูผ้ลิตเหล็กต่างประเทศ ปัจจัยดังกล่าว อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี

สาระสาํคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ือง อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่การจดัทาํงบการเงินตาม

ขอ้สมมติฐานว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัและบริษทั มี

แผนงานต่างๆ ดงัน้ี : 
 

ก) การเจรจากบัเจา้หน้ีท่ีผิดนดัชาํระ 

ผูบ้ริหารเช่ือวา่บริษทัและจี เจ สตีล สามารถบริหารจดัการหน้ีสินของบริษทัและจี เจ สตีลได ้โดยบริษทัและ จี เจ 

สตีล ยงัคงดาํเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่อีกหลายรายเพื่อลดภาระหน้ีให้มากที่สุด รวมทั้งการขยาย

ระยะเวลาการชาํระหน้ีให้นานข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง และลดภาระหน้ีและดอกเบ้ียจ่ายให้กบับริษทัและจี เจ 

สตีล 
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ข) การจดัหาเงินสด 

กลุ่มบริษทัและบริษทั ไดมี้แผนหลายประการเพ่ือให้มีสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินงาน เช่น 

1. เพิ่มกระแสเงินสดจากการขาย โดยผลิตและจาํหน่ายสินคา้ประเภทเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 

2. บรรลุขอ้ตกลงกบัลูกคา้ในการสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือเพิ่มข้ึน 

3. เจรจาวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน 

4. การเร่งรัดเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีการคา้ 

5. การขายโดยรับเงินล่วงหนา้ 

 

ค) การดาํเนินการผลิต 

บริษทั และ จี เจ สตีล ดาํเนินการผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้านอ้ย ซ่ึงมีอตัราค่าไฟฟ้าตํ่า (Off Peak) และ

สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตจนเกือบเตม็กาํลงัการผลิตในช่วง Off Peak และไตรมาสท่ี 3-4 ปี 2560 บริษทั และ จี เจ 

สตีล มีแผนท่ีจะดาํเนินการผลิต 24 ชัว่โมง เน่ืองจากบริษทั คาดวา่จะไดรั้บวงเงินสนบัสนุนเพ่ิมเติมในไตรมาส 2 ปี 

2560 นอกเหนือจากวงเงินท่ีไดรั้บในปัจจุบนั และ บริษทัและ จี เจ สตีล คาดวา่ความตอ้งการใชเ้หลก็แผน่รีดร้อนใน

ประเทศจะสูงข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยใหล้ดลง 

และบริษทั และจี เจ สตีล มีแผนปรับตวัโดยจดัทาํโครงการหลายโครงการเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตใหส้ามารถแข่งขนั

กบัคู่แข่ง และผูน้าํเขา้ ทั้งในรูปของการลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตลดการ

สูญเสียในกระบวนการผลิต เป็นตน้  

 

ง) ความร่วมมือจากคู่คา้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทั ไดบ้รรลุขอ้ตกลงกบักลุ่มลูกคา้ที่มีความสัมพนัธ์อนัดีมายาวนาน โดยหลงัจากที่สามารถ  

ตกลงการปรับแผนการชาํระหน้ีแลว้ ลูกคา้สําคญัหลายราย ตกลงผูกพนัการซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทัและบริษทั  

ทาํให้สามารถจดัการระบบผลิตไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

 

จ) วงเงินสินเช่ือเพ่ือการดาํเนินงาน 

บริษทั และ จี เจ สตีล ไดรั้บความร่วมมือจากผูข้ายวตัถุดิบหลายรายทั้ งในประเทศและต่างประเทศโดยการให้

สินเช่ือ (Supplier Credit) ในรูปแบบ Collateral Management Agreement (“CMA”) นอกจากน้ีบริษัท และ จี เจ 

สตีล ยงัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ิมเติมอีก ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 

โดยบริษทัและจี เจ สตีลไดใ้ชสิ้นเช่ือประเภทน้ีเป็นเวลาหลายปีเป็นวงเงินการคา้หมุนเวียนในการซ้ือเศษเหลก็ ซ่ึง

เป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต 
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ฉ) การสนบัสนุนจากภาครัฐ 

กลุ่มบริษทัและบริษทั ไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศรายอ่ืนๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”) ยื่นคาํ

ร้องต่อภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอยา่งร้ายแรง ท่ีมีสาเหตุจากการทุ่ม

ตลาดโดยสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ  และจากปริมาณการนาํเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่ง

รวดเร็วมากซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกดว้ย   ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั กระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อก

ประกาศบังคับใช้มาตรการเยียวยาทางการคา้ท่ีเป็นมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (antidumping measures) และมาตรการ

ปกป้องจากสินคา้นาํเขา้ท่ีเพ่ิมข้ึน (safeguard measures)  เพ่ือช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบั

สินคา้นาํเขา้และสามารถปรับตวัเพ่ือแข่งขนักบัสินคา้นาํเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต่้อไป ดงัน้ี 
 

มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ระยะเวลา 5 ปี)   

  
สินคา้นาํเขา้ 

ประเทศ

แหล่งกาํเนิด 
อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด 

ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้

1 
เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิดเป็น

มว้นและไม่เป็นมว้น 
14 ประเทศ 

หลายอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 

128.11 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

23 พ.ค. 2558 ถึง 

22 พ.ค. 2563 

2 
เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิดเป็น

มว้นและไม่เป็นมว้น 

จีนและ

มาเลเซีย 

จีน อตัราร้อยละ 30.91 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ., 

มาเลเซีย อตัราร้อยละ 23.57 - 42.51 ของ

ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

12 ส.ค. 2559 ถึง 

11 ส.ค. 2560* 

3 
เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอนชนิด

เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 
จีน 

อตัราร้อยละ 14.28 - 19.47 ของราคา ซี.ไอ.

เอฟ. 

26 ธ.ค. 2555 ถึง 

25 ธ.ค. 2560 

 

*กลุ่มอุตสาหกรรมภายในไดย้ื่นคาํร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณาบงัคบัใช้

มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศได้ออกประกาศเม่ือวนัท่ี 14 

มิถุนายน 2559 (เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 23 มิถุนายน 2559) “เปิดการทบทวนความจาํเป็นเพ่ือขยายเวลาการบงัคบัใช้

มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผน่รีดร้อนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากสาธารณรัฐประชาชน

จีนและประเทศมาเลเซียต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณาทบทวนความจาํเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใช้

มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวนดงักล่าว และในระหว่าง

การพิจารณาทบทวนดังกล่าวมีการเรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดต่อไปอีกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลงัจากส้ินสุด

ระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการเดิมเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 
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มาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าทีเ่พิม่ขึน้ (ระยะเวลา 3 ปี)  

     

  สินคา้นาํเขา้ ประเทศแหล่งกาํเนิด อตัราอากรปกป้อง 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้

1 

เหลก็แผน่รีดร้อนเจืออ่ืนๆ

(โบรอน โครเมียม หรือ

ธาตุอ่ืนๆ) ชนิดเป็นมว้น

และไม่เป็นมว้น 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ

กาํลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วนส่งออก

มาประเทศไทยไม่ถึงร้อยละ 3 

ของปริมาณการนาํเขา้รวมของ

สินคา้ชนิดน้ี 

- นาํเขา้ 27 ก.พ. 2559 - 26 ก.พ. 2560 อตัรา

ร้อยละ 41.67 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- นาํเขา้ 27 ก.พ. 2560 - 26 ก.พ. 2561 อตัรา

ร้อยละ 40.42 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- นาํเขา้ 27 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2562 อตัรา

ร้อยละ 39.21 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

27 ก.พ. 2559 ถึง 

26 ก.พ. 2562** 

2 

เหลก็แผน่รีดร้อนไม่เจือ

ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็น

มว้น 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ

กาํลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วนส่งออก

มาประเทศไทยไม่ถึงร้อยละ 3 

ของปริมาณการนาํเขา้รวมของ

สินคา้ชนิดน้ี 

- นาํเขา้ 7 มิ.ย. 2557 - 23 ธ.ค. 2557  

อตัราร้อยละ 34.01 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- นาํเขา้ 24 ธ.ค. 2557 - 6 มิ.ย. 2558 อตัราร้อย

ละ 21.92 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- นาํเขา้ 7 มิ.ย. 2558 - 6 มิ.ย. 2559 อตัราร้อย

ละ 21.52 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- นาํเขา้ 7 มิ.ย. 2559 - 6 มิ.ย. 2560 อตัราร้อย

ละ 21.13 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

7 มิ.ย. 2557 ถึง  

6 มิ.ย. 2560 

 

**กลุ่มอุตสาหกรรมภายในไดย้ืน่คาํร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลา

บงัคบัใชม้าตรการปกป้องต่อไปอีก 3 ปี ต่อมา กรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 (เผยแพร่ลงใน

ราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 17 กรกฎาคม 2558) “เปิดการทบทวนความจาํเป็นเพ่ือขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการปกป้องจากการนาํเขา้

สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออ่ืนๆ ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีเพ่ิมข้ึน” นับเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณาทบทวนความ

จําเป็นในการขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องฯ ซ่ึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการ และ 

กระบวนการพิจารณาทบทวนความจาํเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการปกป้องฯ ไดเ้สร็จส้ินแลว้ โดยคณะกรรมการ

พิจารณามาตรการปกป้องไดอ้อกประกาศผลการพิจารณาทบทวนมาตรการปกป้องฯ ลงวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 และนาํเผยแพร่ลง

ในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ให้มาตรการปกป้องฯ ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึง

จะส้ินสุดในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 
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ช) ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศ 

 

เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดเป็นมว้น (ลา้นตนั) ปี 2559 ปี 2558 เพิ่มข้ึน / (ลดลง) 

ผลิต 2.72 2.47 0.25 

นาํเขา้  4.68 4.03 0.65 

ส่งออก 0.016 0.013 0.003 

ความตอ้งการใช ้ 7.38 6.49 0.89 
 

สําหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก สมาคมเหล็กโลก (World Steel Association) คาดการณ์ว่าความตอ้งการใชเ้หล็กในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนในปี 2560 จะขยายตวั 3.4% ต่อปี สําหรับประเทศไทยความตอ้งการใชเ้หล็กในประเทศคาดว่าจะเติบโตอยู่

ในช่วง 0 - 3% ต่อปี ตามความตอ้งการใชเ้หลก็ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองภายในประเทศ 
 

ดงันั้น งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัทาํข้ึนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานต่อเน่ืองโดยมีขอ้สมมติฐานวา่การดาํเนินงาน

ตามแผนการจดัหาเงินทุนดงักล่าวขา้งตน้จะประสบผลสาํเร็จ 
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1.3   การปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจ้าหน้ี 
 

การปรับโครงสร้างเจ้าหน้ีการค้ารายใหญ่ 

 

บริษัท 
 

บริษัทมีเจ้าหน้ีการค้ารายใหญ่จาํนวน 5 ราย ซ่ึงมียอดการเรียกร้องหน้ีรวมเป็นจาํนวนเงิน 167  ล้านเหรียญสหรัฐฯ      

(5,999 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (2558 : จาํนวนเงิน 152 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (5,501 ล้านบาท) )ซ่ึงบริษทัไดผ้ิด

นดัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลง ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และอยูร่ะหว่างการลงนามในสัญญาใหม่

กบัเจา้หน้ีรายใหญ่ดงัน้ี 
 

ในปี 2555 บริษทัไดท้าํสัญญาประนีประนอมกบัเจา้หน้ี 15 ราย   ซ่ึงเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายท่ี 2 (เป็นรายหน่ึงในเจา้หน้ี 15  

ราย) มียอดหน้ีคงเหลือทั้งหมดจาํนวน 44.12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยไดต้กลงแลกเปล่ียน ยอดหน้ีจาํนวน 17.65 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ กบัหุ้นสามญัของบริษทั ซ่ึงการแปลงหน้ีเป็นทุนในคร้ังน้ีมีผลต่างจากราคาหุ้นตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนท่ี

ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกบัราคาตลาดของหุ้น ณ วนัท่ีแปลงหน้ีเป็นทุนมีจาํนวน 142.26 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ

บนัทึกเพ่ิมในบญัชีส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัและผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ีรอการรับรู้ในประมาณการ

หน้ีสินด้วยจาํนวนเดียวกัน และยอดหน้ีจาํนวน 15.44 ลา้นเหรียญสหรัฐฯให้จ่ายชาํระเป็นเงินสด โดยตกลงท่ีจะขยาย

ระยะเวลาชาํระหน้ี โดยเร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นสัญญาฯ และ 

ยอดหน้ีคงเหลือ จาํนวน 11.03 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เจา้หน้ีจะลดหน้ีให้ถา้บริษทัจ่ายชาํระครบตามสัญญา ดงันั้นบริษทัจึง

บนัทึกจาํนวนเงิน 11.03 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ีรอการรับรู้ในประมาณการหน้ีสิน 

ต่อมาบริษทัไดผ้ดินดัชาํระหน้ี และในระหวา่งปี 2556 ถึง 2557 บริษทัไดด้าํเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีรายใหญ่รายท่ี 2 น้ีเพ่ือ

ขอขยายระยะเวลาและยกเวน้การจ่ายชาํระหน้ีภายใตส้ัญญาประนีประนอมยอมความ และบริษทัได้ชาํระหน้ีคงคา้ง

บางส่วน และในปี 2557 บริษทัไดรั้บแจง้จากเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายท่ี 2 ว่าไดย้กเลิกเหตุผิดนัดชาํระแลว้ และถือว่า   

ไม่มีเหตุผดินดัชาํระต่อไป 
 

ในระหว่างปี 2557 ถึง 2558 บริษทัไดมี้การชาํระหน้ีบางส่วน และมีการผิดนดัชาํระหน้ี ซ่ึงบริษทัไดด้าํเนินการเจรจากบั

เจา้หน้ีรายใหญ่รายท่ี 2 เพ่ือขอแกไ้ขตารางการจ่ายชาํระเงินภายใตส้ัญญาประนีประนอมยอมความมาโดยตลอด และไดท้าํ

สัญญาประนีประนอมยอมความลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2558 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัเขา้ทาํสัญญาแกไ้ขตารางการจ่ายชาํระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความวนัท่ี  

19 กุมภาพนัธ์ 2558 กับเจ้าหน้ีรายใหญ่รายท่ี 2ใหม่ โดยบริษัทจะชาํระเงินจาํนวน 14.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามตาราง

ดงัต่อไปน้ี 
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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 
 

ต่อมาในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษทัฯ ไดผ้ิดนัดชาํระหน้ี ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดงักล่าว โดยภายใตส้ัญญา

ประนีประนอมยอมความระบุวา่เจา้หน้ีสามารถเรียกร้องให้บริษทัจ่ายชาํระหน้ีทั้งหมดโดยทนัที ดงันั้นบริษทัไดจ้ดัประเภท

เจา้หน้ีคงคา้งดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวียนทั้งจาํนวนตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซ่ึงจากผลของการผิดนดัชาํระหน้ี บริษทัฯ

จึงโอน ผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ีรอการรับรู้ในประมาณการหน้ีสินไปเจา้หน้ีการคา้และดอกเบ้ียคา้งจ่าย และ

บริษทัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียสําหรับการผิดนดัชาํระหน้ีดงักล่าวให้กบัเจา้หน้ีในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ีผิด

นดัชาํระหน้ี ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
 

ในปี 2556 บริษทัไดท้าํสัญญาประนีประนอมกบัเจา้หน้ีหลายราย ซ่ึงเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายท่ี 1 (เป็นส่วนหน่ึงในเจา้หน้ี

หลายราย) มียอดหน้ีคงเหลือทั้งหมดจาํนวน 71.29 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยไดต้กลงแลกเปล่ียนยอดหน้ีจาํนวน 45.6  ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ กบัหุ้นสามญัของบริษทั ซ่ึงการแปลงหน้ีเป็นทุนในคร้ังน้ีมีผลต่างจากราคาหุ้นตามโครงการแปลงหน้ีเป็น

ทุนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น กบัราคาตลาดของหุ้น ณ วนัท่ีแปลงหน้ีเป็นทุนมีจาํนวน 589.49  ลา้นบาท  ซ่ึง 

บริษทัฯ บนัทึกเพ่ิมในบญัชีส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัและผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ีรอการรับรู้ในประมาณ

การหน้ีสินดว้ยจาํนวนเดียวกนั และยอดหน้ีจาํนวน 7.87 ลา้นเหรียญสหรัฐฯให้ จ่ายชาํระเป็นเงินสดโดยตกลงท่ีจะขยาย

ระยะเวลาชาํระหน้ี โดยเร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นสัญญาฯ และยอด

หน้ีคงเหลือจาํนวน 17.82 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เจา้หน้ีจะลดหน้ีให้ถา้บริษทัจ่ายชาํระตามสัญญา ดงันั้นบริษทัฯ จึงบนัทึก

จาํนวนเงิน 17.82 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ีรอการรับรู้ในประมาณการหน้ีสิน 
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เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 เจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายท่ี 1 ไดส่้งหนังสือถึงบริษทัเก่ียวกบัเหตุแห่งการผิดนดัชาํระเงินงวด

แรกท่ีถึงกาํหนดชาํระหน้ีในวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 โดยภายใตส้ัญญาประนีประนอมยอมความระบุในสัญญาว่าเจ้าหน้ี

สามารถเรียกร้องให้บริษทัจ่ายชาํระหน้ีทั้ งหมดโดยทันที ดงันั้นบริษทัไดจ้ัดประเภทเจา้หน้ีคงคา้งดงักล่าวเป็นหน้ีสิน

หมุนเวียนทั้งจาํนวนตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ซ่ึงจากผลของการผิดนดัชาํระหน้ี บริษทัฯจึงโอน ผลแตกต่างจากการปรับ

โครงสร้างหน้ีรอการรับรู้ในประมาณการหน้ีสินไปเจา้หน้ีการคา้และดอกเบ้ียคา้งจ่าย และบริษทัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ีย

สําหรับการผิดนัดชาํระหน้ีดงักล่าวให้กบัเจา้หน้ีในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี นับตั้งแต่วนัท่ีผิดนัดชาํระหน้ี ปัจจุบนับริษทัอยู่

ระหวา่งการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  48.1.1  เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้การโอน

สิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีท่ีบริษทัคา้งชาํระแก่เจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายท่ี 1 และ 2 ขา้งตน้รวมถึงภาระหน้ีสินท่ีพึงมีทั้งหมด

ตามสัญญาเดิม ใหแ้ก่บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ขณะน้ีบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการเจรจาในรายละเอียดของการปรับโครงสร้าง

หน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหม่ 
 

จี เจ สตลี 
 

ในอดีต จี เจ สตีล ไดท้าํขอ้ตกลงกบัเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงิน 83 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (3,004     

ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ( 2558 : จาํนวนเงิน 79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2,863 ล้านบาท) ) 
 

ในปี 2556 จี เจ สตีล ไดท้าํสัญญาประนีประนอมกบัเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายหน่ึง จาก 3 ราย ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา

ประนีประนอมซ่ึงมียอดหน้ีคงเหลือทั้งหมดจาํนวน 44.51 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  โดยยอดหน้ีจาํนวน 32.02 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

จ่ายชาํระเป็นเงินสด โดยตกลงท่ีจะขยายระยะเวลาชาํระหน้ี โดยเร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ตาม

จาํนวนท่ีระบุไวใ้นสัญญาฯ และยอดหน้ีคงเหลือจาํนวน 12.49 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  เจา้หน้ีจะลดหน้ีให้ถา้จี เจ สตีล จ่ายชาํระ

ตามสัญญา ดงันั้น จี เจ สตีล  จึงบนัทึกจาํนวนเงิน 12.49 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ีรอ

การรับรู้ในประมาณการหน้ีสิน  
 

นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัไดต้กลงทาํสัญญาคํ้าประกนัส่วนบุคคลต่อเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายน้ีในจาํนวน

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือคํ้าประกนัภาระหน้ีต่อ จี เจ สตีล ภายใตข้อ้ตกลงของสัญญาประนีประนอม

ดงักล่าว 
 

ต่อมาในปี 2557 จี เจ สตีล ไดผ้ิดนัดชาํระหน้ีงวดแรกท่ีถึงกาํหนดชาํระหน้ีในวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 โดยภายใตส้ัญญา

ประนีประนอมยอมความระบุในสัญญาว่าเจา้หน้ีสามารถเรียกร้องให้ จี เจ สตีล จ่ายชาํระหน้ีทั้ งหมดโดยทนัที ดงันั้น        

จี เจ สตีล ไดจ้ดัประเภทเจา้หน้ีคงคา้งดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวียนทั้ งจาํนวนตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ซ่ึงจากผล     

ของการผิดนัดชาํระหน้ี จี เจ สตีล จึงโอน ผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ีรอการรับรู้ในประมาณการหน้ีสินไป

เจา้หน้ีการคา้ และดอกเบ้ียคา้งจ่าย และจี เจ สตีลมีภาระท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียสาํหรับการผิดนดัชาํระหน้ีดงักล่าวใหก้บัเจา้หน้ี

ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ีผดินดัชาํระหน้ี ปัจจุบนัจี เจ สตีลอยูร่ะหวา่งการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
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ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 48.2.3  เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 จี เจ สตีล ไดรั้บหนงัสือแจง้การโอน

สิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีท่ี จี เจ สตีล คา้งชาํระแก่เจา้หน้ีทั้ง 3 รายขา้งตน้รวมถึงภาระหน้ีสินท่ีพึงมีทั้งหมดตามสัญญาเดิม 

ใหแ้ก่ บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “เจา้หน้ีรายใหม่” และเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2560 จี เจ สตีล ไดจ่้าย

ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายบางส่วนแก่เจา้หน้ีรายใหม่จาํนวน 40.18 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จากการเบิกใชว้งเงินกูต้ามท่ี

กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 48.2.2  ขณะน้ี จี เจ สตีล  อยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดของการปรับ

โครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหม่ ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2560 

 

การปรับโครงสร้างเจ้าหน้ีรายอ่ืน 
 

จี เจ สตลี 
 

รายการเคล่ือนไหวของเจา้หน้ีรายอ่ืนท่ีทาํการปรับโครงสร้างหน้ี สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี : 
 

 

 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  132 

ทาํสัญญาการปรับโครงสร้างหน้ีเพ่ิมเติม  - 

หกั จ่ายระหวา่งปี  (34) 

หกั กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี  (7) 

การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งปี  - 

 

  

ยอดคงเหลือของเจา้หน้ีรายอ่ืนท่ีทาํการปรับโครงสร้างหน้ี   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  91 
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2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ  
 

2 (ก)    เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ

บญัชีฯ (“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

ในระหว่างปีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และสภา

วชิาชีพบญัชีฯไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2559 ซ่ึงฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบัญชี 

 ฉบบัท่ี 1   (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

 ฉบบัท่ี 2   (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

 ฉบบัท่ี 7   (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

 ฉบบัท่ี 8   (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้

 ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า 

 ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
 ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
 ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
 ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
 ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

 ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบบัท่ี 2   (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 ฉบบัท่ี 8   (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 

 ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

 ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ในปีปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินท่ีมีนยัสาํคญั 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ในระหวา่งปีจนถึงปัจจุบนั สภาวชิาชีพบญัชี

ไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2560 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ

ปรับปรุงใหม่ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทยในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความใน 

สองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2 (ข)   เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีสาํคญัท่ีแสดงในนโยบายการบญัชี 
 

2 (ค)    สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูลทางการ

เงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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2 (ง)    การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ  การประมาณการและ     

ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์

หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง

บญัชี จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบสาํคญั

ต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 8 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 9 ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 14 การประเมินมูลค่าและค่าเผือ่ดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์                             

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 18 การประเมินมูลค่าและค่าเผือ่การดอ้ยค่างานระหวา่งก่อสร้าง 

    ท่ีหยดุชะงกั 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 28 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 25, 46 และ 47 ประมาณการหน้ีสิน คดีความ และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 44 การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
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3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
 

ในระหว่างปี  สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี   ท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 

 ฉบบัท่ี 1   (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

 ฉบบัท่ี 2   (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

 ฉบบัท่ี 7   (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

 ฉบบัท่ี 8   (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

 ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้

 ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า 

 ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้

 ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

 ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

 ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

 ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 

 ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
 ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

 ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 
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มาตรฐานการบัญชี 

 ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

 ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับการลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

 ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบบัท่ี 2   (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 ฉบบัท่ี 3   (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
 ฉบบัท่ี 4   (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาประกนัภยั 

 ฉบบัท่ี 5   (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 ฉบบัท่ี 6   (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 ฉบบัท่ี 8   (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 
 ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 

 ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

 ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 

 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมดาํเนินงาน 

 ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

 ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

 ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
 ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

 ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

ฉบบัท่ี 1  (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสิน 

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

 ฉบบัท่ี 4  (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

 

ฉบบัท่ี 5  (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

 

ฉบบัท่ี 7  (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

 ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

 

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์

ของพนกังาน 

 ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

 ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

 ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

 ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 2, ฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 8, 

ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 12, ฉบบัท่ี 16, ฉบบัท่ี 17, ฉบบัท่ี 18, ฉบบัท่ี 19, ฉบบัท่ี 21, ฉบบัท่ี 23, ฉบบัท่ี 24, ฉบบัท่ี 27, ฉบบัท่ี 33, 

ฉบบัท่ี 34, ฉบบัท่ี 36, ฉบบัท่ี 37, ฉบบัท่ี 38, ฉบบัท่ี 104, ฉบบัท่ี 105, ฉบบัท่ี 107 และมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 

2, ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 12, ฉบบัท่ี 13 จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน เม่ือนาํมาถือปฏิบติั ส่วน

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานรายงานทาง

การเงินอ่ืนๆ ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเม่ือนาํมาปฏิบติั 
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4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

4 (ก) เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของกลุ่มบริษทั และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษทัร่วม (รวมกันเรียกว่า    

“กลุ่มบริษทั”)  
 

การรวมธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทั บนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวธีิซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

การควบคุม หมายถึง อาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จาก

กิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงท่ีเกิดข้ึนมารวมในการ

พิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การกาํหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ

เก่ียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 

ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จาํนวนส่วนได้

เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึง

วดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชาํระให้แก่       

เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ายุติธรรม 

ของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีออกแทนโครงการของผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ     

หากการรวมธุรกิจมีผลใหส้ิ้นสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหวา่งกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือให้ใชร้าคาท่ีตํ่ากวา่ระหวา่ง 

มูลค่าจากการยกเลิกสญัญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาดไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ และรับรู้

เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึนจาก

เหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียม

วชิาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
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บริษทัย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรง    

หรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น  เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของ       

บริษทัยอ่ย  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 

นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนตามความจาํเป็นเพ่ือให้เป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั ผลขาดทุน   

ในบริษทัยอ่ยจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม แมว้า่การปันส่วนดงักล่าวจะทาํให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 
 

การสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 

เม่ือมีการสูญเสียอาํนาจควบคุม กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัยอ่ย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

และส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่ห้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม   

ณ วนัท่ีสูญเสียอาํนาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินเผื่อ

ขาย ข้ึนอยูก่บัระดบัของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู ่
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการ

ระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบับริษทั

ร่วมและกิจการร่วมคา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่

เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  แต่ไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

4 (ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชเ้งินบาทในการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี

เกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนันั้น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม 

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
  

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
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4 (ค) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ี

มีสภาพคล่องสูง  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบ

กระแสเงินสด 
 

4 (ง) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของ

ลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

4 (จ) สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือ

ตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุน

สินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้ผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยประมาณการตน้ทุนในการแปลงสภาพและ 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  
 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือ สาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญา Consignment เม่ือบริษทัไดรั้บโอนสิทธิ

และความรับผดิชอบในทางกฎหมายและความเป็นเจา้ของในเชิงเศรษฐกิจของสินคา้ดงักล่าวแลว้ 
 

4  (ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุน 
 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนสะสม 

จากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและเงินลงทุน

ท่ียงัถืออยูใ่ชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 
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4  (ช) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 

รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้น 

อยูใ่นสภาพ  ท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละ 

ตน้ทุนการกูย้ืม นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์  ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิ

ซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันตอ้งบันทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบั

มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน  
 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ ใหจ้ดัประเภท

เป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม

หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือ ทาํ

ใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือ

ขาดทุน 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่า

ตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนใน

การซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุน

ในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใชง้านโดยประมาณของ

ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน   20 ปี 

อาคารและส่ิงปรับปรุงอาคาร 5 - 50 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 30 ปี 

อุปกรณ์สาํนกังานและเคร่ืองตกแต่งติดตั้ง 2 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 
 

วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

4  (ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตน้ทุนของใบอนุญาตในการผลิต สินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

สะสม 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย ์    

ท่ีสามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

เม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าตัดจาํหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์            

ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์   

ไม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์            10 ปี 

ใบอนุญาตในการผลิต 25 ปี 
 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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4  (ฌ) ต้นทุนลกูรีดรอตัดจําหน่าย 
 

ตน้ทุนลูกรีดรอตดัจาํหน่ายแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม โดยมีการตดัจาํหน่ายตามปริมาณการใชง้าน 
 

4 (ญ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมี

ขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูง

กว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่า

ของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ใน    

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยห์ักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์

ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้

สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ สําหรับสินทรัพยท่ี์ไม่

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์

ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน จะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงัและ     

การเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออก

รายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี

ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์    

ไม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า   

มาก่อน 
 

4  (ฎ) หน้ีสินทีมี่ภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายติุธรรมหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  ภายหลงัจากการบนัทึกหน้ีสิน     

ท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหวา่งยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่

ถอนจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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4  (ฏ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

4  (ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ีแน่นอนไป

อีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะ 

ตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือ

ขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระ

ผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ

ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลด

กระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ทั้งน้ีไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์

โครงการ อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบัตรท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตระดบั AA ซ่ึงมีระยะเวลาครบ

กาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผกูพนัของบริษทั และมีสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะจ่าย 
 

การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการ

ไว ้เม่ือมีการคาํนวณผลของผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทั   การรับรู้เป็นสินทรัพยจ์าํกดัเพียงยอดรวมของตน้ทุน 

ในอดีต  ท่ียงัไม่รับรู้และมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืนในอนาคตจากโครงการหรือ 

การหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคด  ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมีการพิจารณาถึงความ

ตอ้งการเงินทุนขั้นตํ่าสาํหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมีใหก้บักลุ่มบริษทั ถา้ถูกรับรู้ภายใน

ระยะเวลาของโครงการ หรือ การจ่ายชาํระของหน้ีสินของโครงการ 
 

เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการในอดีต

ของพนักงานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้ นเป็นสิทธิขาด 

ผลประโยชน์ท่ีเป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนในรายการกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
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4 (ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึน อนัเป็นผลมา

จากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระ

หน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาด

ปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียง

ท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระ 
 

ประมาณการค่าใชจ่้ายของสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเม่ือประโยชน์ท่ีกลุ่มบริษทัพึง

ไดรั้บน้อยกว่าตน้ทุนท่ีจาํเป็นในการดาํเนินการตามขอ้ผูกพนัในสัญญา การประมาณค่าใชจ่้ายรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ

ตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดสัญญา หรือ ตน้ทุนสุทธิท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเม่ือดาํเนินสัญญาต่อ แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเกิดข้ึนจากสินทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นสัญญาก่อนท่ีจะรับรู้และวดัมูลค่าประมาณการ

หน้ีสิน 
 

4 (ฒ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินค้า 
 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อ

แลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้ นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมี

นยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละ

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 

ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
 

4 (ณ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้มืและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไป และ

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย เงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิซ่ึง

ถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหน้ีการคา้) และขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน โดยใช้

วธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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4 (ด) สัญญาเช่าดาํเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตาม  

สัญญาเช่า จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการ

ยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 

การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาวา่ขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ

หรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบัการใชสิ้นทรัพยท่ี์มี

ลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะนําไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย ์ถา้ทาํให้บริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพย ์ 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็น

องค์ประกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์มี

ลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้

โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
 

4  (ต) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวด

ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ 

หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้ง    

เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั

รายการในปีก่อนๆ 
 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว

ต่อไปน้ี     การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ

และรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

และกิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
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การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัและ

บริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี

รายงาน  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา

ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันและภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งคาํนึงถึง

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ           

กลุ่มบริษทัและบริษทั เช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมิน  

ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐาน      

การประมาณการและขอ้สมมติฐานและอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะทาํ

ใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทั เปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงใน 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย  

ท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย

หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้น

กิจการ  มีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์

และ  จ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน  ณ   

ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

4 (ถ) ขาดทุนต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทั แสดงขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับหุน้สามญั  ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารขาดทุนของ  

ผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกจาํหน่ายระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้น

สามญัท่ีซ้ือคืน ขาดทุนต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย  

ถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกจาํหน่ายและปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้น

สามญัปรับลดทั้งหมดและสิทธิซ้ือหุน้ของพนกังาน 

 

4 (ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้ นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับการปันส่วนอย่าง

สมเหตุสมผล  
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5 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั 

หากกลุ่มบริษทัและบริษทั มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อ

บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัและบริษทัอยูภ่ายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคล

หรือเป็นกิจการ 

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 (2558 : ร้อยละ 

25.70) 
    

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  

    

จีเจเอส โน๊ตส์ 

 

ไทย กิจการท่ีตั้งโดยมี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพ่ือ 

การปรับโครงสร้าง 

เป็นบริษทัยอ่ยของ จี เจ สตีล 

(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 

เมษายน 2559) 
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ช่ือกจิการ 

ประเทศที่ 

จัดตั้ง/สัญชาติ 

 

ประเภทของธุรกจิ 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 

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 

    

บริษทั แอด็วานซ์ เมทลั ไทย ซ้ือมาขายไปเหลก็ มีกรรมการท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั 

    แฟรบริเคชัน่ จาํกดั   กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
 

   

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

บริษทั เอเซีย เมทลั จาํกดั 

(มหาชน) 

ไทย ผลิตและจาํหน่ายเหลก็ มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 

    

บริษทั เอเซียเมทลัแฟบบริเคชัน่  ไทย รับเหมาก่อสร้างโรงงาน เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

จาํกดั    
    

บริษทั พนิชสวสัด์ิ จาํกดั ไทย จาํหน่ายเหลก็ มีกรรมการท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั

กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
    

บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ ไทย โรงแรม อาหาร มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัและ 

จาํกดั  และเคร่ืองด่ืม มีผูบ้ริหารร่วมกนักบั จี เจ สตีล 
    

บริษทั ไทยแลนดไ์อออนเวคิส์ 

จาํกดั (มหาชน)  

ไทย ผลิตและจาํหน่ายแผน่เหลก็

ชุบสังกะสี 

มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 

    
    

บริษทั อินเทลลิเจนท ์ซิสเทม็  ไทย ขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัและ  

เน็ทเวอร์ค จาํกดั  ซอฟแวร์และวางระบบ จี เจ สตีล 

  คอมพิวเตอร์  
    

บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว             ไทย โรงแรม อาหารและ มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 

รีสอร์ท (กาญจนบุรี) จาํกดั  เคร่ืองด่ืม  
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ช่ือกจิการ 

ประเทศที่ 

จัดตั้ง/สัญชาติ 

 

ประเภทของธุรกจิ 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 

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 (จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือ

วนัท่ี 13 มกราคม 2559) 
    

บริษทั เมทลั อินเตอร์ จาํกดั ไทย จาํหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้  

   ของบริษทั 
    

บริษทั เอม็แอนดแ์อล สตีล 

จาํกดั 

ไทย จาํหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ 

ของบริษทั 
    

นางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ ไทย - ญาติของกรรมการบริษทัยอ่ย 
    

นายนิรัมดร์  งามชาํนญัฤทธ์ิ ไทย - ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
    

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย - บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผดิชอบ   

การวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรม

ต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือ

ทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ  

กิจการ (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหาร

หรือไม่) ของกลุ่มบริษทั 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละประเภทรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

 รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา้สาํเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 

ขายวตัถุดิบและอ่ืนๆ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาการดาํเนินงานและ ราคาตามท่ีตกลงตามสัญญาข้ึนอยูก่บัอตัราตามสัญญา  

รายไดค้่าจา้งบริหารแรงงาน และชัว่โมงการทาํงานจริง 

ดอกเบ้ียรับ ตามท่ีระบุในสัญญา 

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 

ซ้ือวตัถุดิบ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ซ้ือนํ้าดิบ ตามท่ีระบุในสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย ตามท่ีระบุในสัญญา 

ค่าธรรมเนียมตวัแทนการขาย ตามท่ีระบุในสัญญา 

ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ตามท่ีระบุในสัญญา 

ตน้ทุนทางการเงิน ตามท่ีระบุในสัญญา 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 หมายเหต ุ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

บริษัทย่อย        

ขายวตัถุดิบ -  -  1  4 

รายไดอ่ื้น -  -  1  - 

ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป -  -  2  1 

ตน้ทุนทางการเงิน -  -  100  114 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  1  - 

บุคคลหรือกจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        

ขายสินคา้สาํเร็จรูป 373  720  278  450 

ซ้ือวตัถุดิบ 6,670  6,670  5,390  5,219 

ค่าบริการท่ีปรึกษาทางการเงินและ        

    บริหารจดัการ  2  19  -  5 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 22  14  17  9 

ค่าธรรมเนียมตวัแทนการขาย 112  107  112  107 

ตน้ทุนทางการเงิน 88  106  88  102 
             

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

   เงินเดือนและโบนสั 51  58  15  16 

 ค่าเบ้ียประชุมและผลประโยชน์อ่ืน ๆ 10  9  4  4 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 36 61  67  19  20 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

ลกูหน้ีการค้า  8        

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทั แอด็วานซ์ เมทลั          

   แฟรบริเคชัน่ส์ จาํกดั  54  54  54  54 

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

สุทธิ  -  -  -  - 

     

    

ลกูหน้ี - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

ลกูหน้ีจากการขายวัตถุดบิและอ่ืน ๆ        

บริษัทย่อย        

จี เจ สตีล  -  -  -  5 

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั แอด็วานซ์ เมทลั         

   แฟรบริเคชัน่ส์ จาํกดั 1  1  1  1 

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

สุทธิ -  -  -  5 

        

ลกูหน้ีค่าทีป่รึกษาการดําเนินงาน        

บริษัทย่อย        

โอเอซี -  -  1,245  1,254 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (1,245)  (1,254) 

สุทธิ -  -  -  - 
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  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

ลกูหน้ีภาระหน้ีสินจากการคํา้ประกนั         

บริษัทย่อย         

โอเอซี  -  -  1,313  1,313 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  -  -  (1,313)  (1,313) 

สุทธิ  -  -  -  - 

รวม  -  -  -  5 

         

(กลบัรายการ) หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ          

สําหรับปี 37 -  -  (9)  75 

         

เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า         

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั  37  17  -  - 
 

   งบการเงนิรวมและ 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  2559  2558 

   (ล้านบาท) 

ลกูหน้ีจากการขายเศษเหลก็  10     

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั       

บริษทั แอด็วานซ์ เมทลั แฟรบริเคชัน่ส์ จาํกดั   338  338 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ   (338)  (338) 

สุทธิ   -  - 
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  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 11        

ลกูหน้ีอ่ืน         

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         

RA  -  2  -  1 

รวม  -  2  -  1 
 

 

  งบการเงนิรวมและ 

 หมายเหตุ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 13    

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทั เอเชียเมทลัแฟบบริเคชัน่ จาํกดั  8  8 

หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  (8)  (8) 

สุทธิ  -  - 

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน     

เงินให้กู้ยมืและดอกเบี้ยค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษัทย่อย     

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

โอเอซี  2,547  2,547 

เอสพีเอช  7  6 

จีเอส โน๊ตส์  -  1 

จีเอส โน๊ตส์ 2  -  1 

  2,554  2,555 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (2,554)  (2,555) 

สุทธิ  -  - 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  มีดงัน้ี 
 

   งบการเงนิรวมและ 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   2559  2558 

   (ลา้นบาท) 

เงนิให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม    2,555  2,549 

เพิ่มข้ึน (ลดลง)   (1)  6 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม   2,554  2,555 

 
 

 หมายเหตุ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

เงินมัดจํา-กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั สุขมุวทิ อินเตอร์         

ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั  2  2  2  2 

บริษทั เอส เอส พี เพลส จาํกดั  1  1  1  1 

รวม  3  3  3  3 
         

  งบการเงนิรวมและ 

 หมายเหตุ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2559  8255  

  (ล้านบาท) 

ดอกเบี้ยค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

โอเอซี  209  209 

เอสพีเอช  1  1 

  210  210 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (210)  (210) 

สุทธิ  -  - 

     

(กลบัรายการ) หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับปี 37 -  6 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
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 หมายเหตุ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

เจ้าหน้ีการค้า 21  

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทั แอด็วานซ์เมทลั          

แฟรบริเคชัน่ส์ จาํกดั  19  19  19  19 

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั  488  1,221  440  1,221 

บริษทั เมทลั อินเตอร์ จาํกดั  358  -  358  - 

บริษทั พนิช สวสัด์ิ จาํกดั  8  -  -  - 

รวม  873  1,240  817  1,240 
         

เงินกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         

ทีถ่งึกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี         

บุคคลอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         

นายนิรัมดร์  งามชาํนญัฤทธ์ิ  5(จ) 108  106  108  106 
         

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 23        

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทั เอเชีย เมทลั จาํกดั (มหาชน)  1  1  1  1 

บริษทั แอด็วานซ์ เมทลั แฟรบริเคชัน่ จาํกดั  1  1  1  1 

รวม  2  2  2  2 
         

เจ้าหน้ีอ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 22        

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จาํกดั  6  6  2  3 

บริษทั เอส เอส พี เพลส จาํกดั  16  15  16  14 

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั  11  60  11  60 

รวม  33  81  29  77 
         

เจ้าหน้ีกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษัทย่อย         

จีเอส ซีเคียวริต้ี  -  -  19  19 

         

         

         



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
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 หมายเหตุ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 24        

บริษัทย่อย         

จีเอส ซีเคียวริต้ี  -  -  212  171 
         

บุคคลและกจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         

นางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ  7  5  7  5 

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั  1  1  1  1 

รวม  8  6  220  177 

         

เจ้าหน้ีเคร่ืองจักรและงานก่อสร้าง         

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทั เอเชียเมทลัแฟบริเคชัน่ จาํกดั  1  1  1  1 

         

เงินกู้ยมืระยะส้ัน 20        

บริษัทย่อย         

จี เอส โน๊ตส์  -  -  -  1 

จีเอส โน๊ตส์ 2  -  -  -  1 

จีเอส ซีเคียวริต้ี  -  -  1,321  975 

  -  -  1,321  977 
         

บุคคลอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         

นางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ  30  30  30  30 

รวม  30  30  1,351  1,007 
         

 
 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  และ 

2558 มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   30  30  1,007  592 

เพิ่มข้ึน  -  -  347  2,044 

ลดลง  -  -  (3)  (1,629) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม   30  30  1,351  1,007 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2555 บริษทัเขา้ทาํขอ้ตกลงกูย้มืเงินจากนางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ เป็นจาํนวน 30 ลา้นบาท ซ่ึงคิดอตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัไดว้างหลกัประกนัเป็นหุน้ จี เจ สตีล ท่ีถือโดยบริษทัเป็นจาํนวน 500 

ลา้นหุน้ (เท่ากบั 50 ลา้นหุน้ หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้) ใหก้บัผูใ้หกู้ ้
 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
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กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

ในระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง ธนัวาคม 2556 บริษทัทาํสัญญากูย้มืเงินจาก จีเอส ซีเคียวริต้ี เป็นจาํนวน 255 ลา้นบาท ซ่ึงคิด

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี เงินกูย้มืน้ีจะถึงกาํหนดชาํระภายใน 30 วนั นบัจากท่ีไดรั้บหนงัสือบอกกล่าวใหช้าํระเงินกูแ้ละ 
 

ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมระยะสั้ นหลายฉบบักบั จี เอส ซีเคียวริต้ี เป็นจาํนวนรวมทั้ งส้ิน 

2,044 ล้านบาท และ 311 ล้านบาท ตามลาํดับ โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 7.625 - 8.00 ต่อปี ในปี 2558 และ ร้อยละ MLR 

(ธนาคารกรุงไทย) บวก 1 ต่อปี ในปี 2557  
 

ในระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืระยะสั้นหลายฉบบักบั จีเอส  

ซีเคียวริต้ี เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 123 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปี 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 บริษทัไดเ้ปล่ียนจากสัญญากูย้มืเงินระยะสั้นเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถาม  

โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี 
 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษัทย่อย         

จีเอส ซีเคียวริต้ี (ดูหมายเหตขุ้อ 5(ก)5(ฉ))  -  -  1,086  1,086 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั         

นายนิรัมดร์  งามชาํนญัฤทธ์ิ  242  264  242  264 

รวม  242  264  1,328  1,350 
 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 

2558 มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2559  2558  2559  525 8 

  (ล้านบาท) 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษัทย่อย         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   370  400  1,456  1,486 

เพิ่มข้ึน   20  10  20  10 

ลดลง  (40)  (40)  (40)  (40) 

รวม  350  370  1,436  1,456 

โอนไปเป็นส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (108)  (106)  (108)  (106) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  242  264  1,328  1,350 
 

เงินกู้ยมืจากผู้ถอืหุ้น 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

เงนิกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นรายที ่1 4  4  4  4 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

เงินกู้ยมืจากผู้ถอืหุ้น        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4  36  4  36 

ลดลง -  (32)  -  (32) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 4  4  4  4 

 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
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สัญญาสําคญัอ่ืน ๆ เกีย่วกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

5 (ก)  เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2556 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบั จีเอส ซีเคียวริต้ี เป็นจาํนวนเงิน 683 ลา้นบาท โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี จ่ายชาํระคืนงวดแรก วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556 และจ่ายชาํระทุกวนัทาํการสุดทา้ยของปี จนกระทัง่ได้

ชาํระยอดเงินตน้ครบถว้น โดยเงินตน้มีกาํหนดจ่ายชาํระภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 
 

 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2556 จี เจ สตีล ไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูบ้างส่วนกบั จีเอส ซีเคียวริต้ี รวมถึงดอกเบ้ียคา้งจ่ายเป็นจาํนวน 403 

ลา้นบาท และในเวลาเดียวกนับริษทัไดกู้ย้ืมเงินจาํนวน 403 ลา้นบาทจาก จีเอส ซีเคียวริต้ี และบริษทัไดท้าํสัญญาให้ โอเอซี 

กูย้ืมเงินจาํนวน 403 ลา้นบาท เพ่ือให้ โอเอซี นาํเงินไปจ่ายชาํระหน้ีท่ีมีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินโดยเงินกูด้งักล่าวมีอตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี จ่ายชาํระคืนงวดแรกวนัท่ี 30 ธันวาคม 2556 และจ่ายชาํระทุกวนัทาํการสุดทา้ยของปีจนกระทัง่ได้

ชาํระยอดเงินตน้ครบถว้น โดยเงินตน้มีตารางการจ่ายชาํระภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560  
 

 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้จากอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี เป็น

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 เป็นตน้ไป 
 

 เม่ือวนัท่ี 26  ธนัวาคม 2559 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 
 

5 (ข)  เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2556 บริษทัและจี เจ สตีลไดท้าํสัญญาบริการกบั RA ซ่ึงภายใตส้ัญญาบริการดงักล่าว RA ไดต้กลงจะ

จัดหาบุคลากรระดับสูงเพ่ือการว่าจ้างเป็นคณะกรรมการของบริษัทและจี เจ สตีล และเพ่ือการให้บริการให้คาํปรึกษา 

ค่าตอบแทนของ RA คิดเป็นค่าบริการรายเดือน เดือนละ 1.2 ลา้นบาท (ตามเง่ือนไขของข้อตกลงเพิ่มเติมกับ RA ของ

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเงินและท่ีปรึกษาทางกฎหมาย)  และเป็นหุ้นสามญัของบริษทั จาํนวน 47.5 ลา้นหุ้น และเป็นหุ้นสามญั

ของ จี เจ สตีล จาํนวน 216 ลา้นหุ้น สัญญาบริการน้ีมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2556 เป็นระยะเวลา 2 ปี และ

สามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัเป็นระยะเวลา 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกยกเลิกอีกฝ่ายล่วงหนา้เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 30 

วนั ต่อมาบริษัท และ จี เจ สตีลได้ต่อสัญญากับ RA ออกไปอีก 2 ปี   โดยมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2558  

สําหรับ จี เจ สตีล คิดค่าบริการรายเดือนเดือนละ 1.5 ลา้นบาท และสําหรับบริษทัคิดค่าบริการรายเดือน เดือนละ 0.3 ลา้น

บาท โดยจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมตามสัดส่วนของความสาํเร็จของงานตามท่ีระบุในสัญญา และบริษทัจะจ่ายค่าตอบแทน

ใหแ้ก่กรรมการบริษทัท่ี RA เป็นผูจ้ดัหามาใหโ้ดยตรงเป็นรายเดือน 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษทัไดเ้ขา้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบั RAโดยเปล่ียนแปลงระยะเวลาส้ินสุดของสัญญาเป็น

วนัท่ี31 มกราคม 2559 ส่วน จี เจ สตีล เปล่ียนแปลงระยะเวลาส้ินสุดของสัญญาเป็นวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 และ

เปล่ียนแปลงขอบเขตการใหบ้ริการใหม่โดยคิดค่าบริการเดือนละ 0.2 ลา้นบาท 
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5 (ค)  ในปี 2556 จี เจ สตีลไดท้าํบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพ่ือยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญาประนีประนอมหน้ีสินกบั

บริษทั มาสเตอร์ สตีล จาํกดั จาํนวน 17.91 ลา้นบาทโดยมีการแลกเปล่ียนกบัหุ้นของบริษทัท่ีถือโดยโอเอซีจาํนวน 35.82 

ลา้นหุน้ ในราคาท่ีตกลงกนัไว ้0.50 บาทต่อหุน้ใหก้บับริษทั มาสเตอร์ สตีล จาํกดั  
 

 นอกจากน้ี จี เจ สตีลไดมี้การประนีประนอมยอมความตามขอ้พิพาทแรงงานกบัอดีตพนกังาน ณ ศาลแรงงานกลาง ภายใต้

สัญญาประนีประนอมยอมความ จี เจ สตีลไดต้กลงท่ีจะโอนหุ้นของบริษทั ซ่ึงถือโดยโอเอซีให้กบัพนักงานในจาํนวน 33 

ลา้นหุ้น ในราคาท่ีตกลงกนัไว ้0.45 บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงิน 14.85 ลา้นบาท และโอเอซีตกลงท่ีจะรับประกนัราคาหุ้นละ 

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 
 

5 (ง)  เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2557 โอเอซีไดน้าํหุ้นของบริษทั ท่ีถือโดยโอเอซี จาํนวน 102.3 ลา้นหุ้น ไปฝากไวก้บักรมบงัคบัคดี

เน่ืองจากโอเอซี เป็นผูค้ ํ้าประกนั ภายใตส้ัญญาประนีประนอมยอมความ โอเอซี ยินยอมโอนหุ้นของบริษทั ให้กบัพนักงาน

เพ่ิมเติมจาํนวน 102.3 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.10 บาท (ราคาตลาด ณ วนัส้ินสุดการรับประกนัราคาหุน้) 

 

นอกจากน้ีในวนัเดียวกนั จี เจ สตีล ไดท้าํบนัทึกความเขา้ใจกบั โอเอซี เพ่ือยอมรับหน้ีสินเพ่ิมเติม จาํนวน 10.23 ลา้นบาท 

โดยหน้ีสินดงักล่าวจะครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการขอขยายระยะเวลาครบกาํหนดชาํระ

ออกไป 

 

5 (จ)  เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการลงนามในสัญญา“การให้ความช่วยเหลือทาง

การเงิน”กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนรวม 4,610 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นเงินกูร้ะยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่านหน่ึง จาํนวน 400 ลา้นบาท อายุ 5 ปี ซ่ึงมีภาระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 12 ต่อปี จ่ายชาํระเงินกูเ้ป็นงวด ๆ รวม 48 งวด 

และไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับการออกหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารจาํนวน 210 ลา้นบาท และเป็น

วงเงินสินเช่ือหมุนเวียนสาํหรับซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่สาํหรับการผลิตจาํนวน 4,000 ลา้นบาท ภายใตก้ารไดรั้บการสนบัสนุน

ทางการเงินดงักล่าว บริษทัไดแ้ต่งตั้งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัน้ีเป็นตวัแทนการขายเหลก็แผน่รีดร้อนท่ีผลิตโดยบริษทัและบริษทั

ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมตวัแทนการขายคิดเป็นร้อยละของยอดขาย นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัน้ีและกลุ่มลูกคา้อ่ืนจาํนวน

หน่ึงไดต้กลงซ้ือเหลก็แผน่รีดร้อนท่ีบริษทัสามารถผลิตไดท้ั้งหมดเป็นระยะเวลา 2 ปี ภายใตส้ัญญาการใหค้วามช่วยเหลือทาง

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

เป็นหลกัประกนั ซ่ึง เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 บริษทัไดจ้ดทะเบียนการจาํนองเคร่ืองจกัร กบักรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ 
 

ในวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืจาํนวน 400 ลา้นบาทแลว้   
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5 (ฉ)  เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 จี เอส ซีเคียวริต้ีได้เขา้ทาํสัญญาจาํนําหุ้น จี เจ สตีล จาํนวน 2,000 ลา้นหุ้นท่ีถือโดย จี เอส         

ซีเคียวริต้ี กบัลูกคา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนของบริษทั (ผูรั้บจาํนาํ) เพ่ือเป็นประกนัการชาํระหน้ีบรรดาหน้ีเงินท่ีบริษทัมีอยูก่บัผูรั้บ

จาํนาํ 

 

5 (ช)  เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 โอเอซี ไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนทรัพยช์าํระหน้ีกบัผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 ของบริษทั โดยตกลงชาํระหน้ี

บางส่วนดว้ยการตีโอนกรรมสิทธิคิดเป็นมูลค่า 303 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย หุ้นของ จี เจ สตีล 4,125 ลา้นหุ้น ใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัคร้ังท่ี 2 ของ จี เจ สตีล 274 ลา้นหน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 4 ของ จี เจ 

สตีล 413 ลา้นหน่วย และหุ้นสามญัของบริษทั 209 ลา้นหุ้น  นอกจากน้ีในวนัเดียวกนั บริษทัยงัไดท้าํบนัทึกขยายระยะเวลา

การชาํระหน้ีกบัผูถื้อหุน้รายท่ี 2  โดยหาก โอเอซี ปฏิบติัการชาํระหน้ีตามสัญญาโอนทรัพยสิ์นชาํระหน้ี ผูถื้อหุน้รายท่ี 2 ตกลง

จะไม่เรียกร้องขอให้บริษทัชาํระหน้ีก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  ทั้งน้ี โอเอซี ไดท้าํการโอนทรัพยช์าํระหน้ีดงักล่าวขา้งตน้

ให้กบัผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2557 ดงันั้นบริษทัจึงจดัประเภทหน้ีสินท่ีคงเหลือดงักล่าวเป็นหน้ีสิน

ไม่หมุนเวยีน ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2557 
 

ต่อมาเจา้หน้ีเงินกูย้ืมของ โอเอซี ไดย้ื่นฟ้องต่อศาล เพ่ือให้ โอเอซีและบริษทัในฐานะผูค้ ํ้าประกนัจ่ายชาํระหน้ีเงินกูย้ืมของ 

โอเอซี ท่ีคา้งชาํระ รวมทั้ง โอเอซี มีภาระหน้ีสินอ่ืน ๆ ต่อบุคคลท่ี 3 เม่ือพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของ โอเอซี ในปัจจุบนั 

โอเอซี ไม่สามารถท่ีจะจ่ายชาํระหน้ีสินดงักล่าวได ้และบริษทัในฐานะผูค้ ํ้าประกนัต่อเงินกูย้มืของ โอเอซี รวมทั้งเป็นบริษทั

ใหญ่ จึงมีภาระท่ีตอ้งเขา้ร่วมรับผดิชอบภาระหน้ีสินของ โอเอซี ดงักล่าว 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้คาํพิพากษา ให้บริษทัชาํระเงินให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าว

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

ซ่ึงบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าเพ่ือประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีและการบริหารจดัการภาระหน้ี ดงันั้นในเดือน

สิงหาคม 2558 บริษทัจึงทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุน้ดงักล่าว ท่ีจะชาํระหน้ีขา้งตน้ใหแ้ลว้เสร็จทั้งจาํนวนภายในระยะเวลา 

9 เดือน นบัจากวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558 และผูถื้อหุน้ไดป้ลดหน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัมูลหน้ีน้ีทั้งหมดใหแ้ก่ โอเอซี ดงันั้น บริษทัจึง

โอนประมาณการหน้ีสินจากการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย จาํนวน 522 ลา้นบาทไปเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินภายใตบ้ญัชีเจา้หน้ี

อ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 

และต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดท้าํบนัทึกขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีกบัผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 ออกไปเป็นก่อน

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

5 (ซ)  ในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2558 ผูถื้อหุ้นรายท่ี 1 ไดส่้งหนงัสือเรียกร้องให้ โอเอซี ชาํระหน้ีตามคาํสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เม่ือวนัท่ี 

26 ตุลาคม 2555 ท่ียงัคา้งอยู ่โดยเรียกร้องให้ชาํระเงินจาํนวน 34 ลา้นบาท เพ่ือปลดเปล้ืองภาระหน้ีท่ีมีตามคาํสั่งศาลทั้งหมด 

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

ลา้นบาท แลว้ 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
 

59 

6 รายการธุรกจิกบับริษัทพนัธมติรทางการค้า 
 

กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีมีสาระสําคญักบับริษทัพนัธมิตรทางการคา้ ซ่ึงเคยมีผูถื้อหุ้นและหรือกรรมการร่วมกบับริษทั

หรือ  มีกรรมการท่ีมีความสัมพนัธ์กบักรรมการของบริษทั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์

ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

 รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา   

ซ้ือวตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 

ค่าขนส่งจ่ายและบริการอ่ืน ตามท่ีตกลงร่วมกนั และตามสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย ตามท่ีระบุในสัญญา 

ตน้ทุนทางการเงิน ตามท่ีระบุในสัญญา 
 

7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

เงินฝากธนาคาร - บญัชีกระแสรายวนั 592  -  (5)  (10) 

เงินฝากธนาคาร - บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ 31  159  15  11 

รวม 623  159  10  1 

 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

สกลุเงินบาท  615  153  7  (2) 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 8  6  3  3 

รวม 623  159  10  1 

 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
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8 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 54  54  54  54 

พนัธมิตรทางการคา้ 6 363  363  363  363 

กิจการอ่ืน ๆ  947  917  333  285 

  1,364  1,334  750  702 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (1,092)  (1,092)  (674)  (675) 

สุทธิ  272  242  76  27 
         

(กลบัรายการ) หนีสู้ญและ         

  หนีส้งสัยจะสูญสําหรับปี 37 -  10  (1)  10 
 

 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
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การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2559  552 8  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        

เกินกาํหนดชาํระ        

มากกวา่ 12 เดือน 54  54  54  54 

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

สุทธิ -  -  -  - 
        

พนัธมิตรทางการค้า        

เกินกาํหนดชาํระ        

มากกวา่ 12 เดือน 363  362  363  362 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (363)  (362)  (363)  (362) 

สุทธิ -  -  -  - 
        

กจิการอ่ืน        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3  32  -  27 

เกินกาํหนดชาํระ         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 96  37  76  - 

มากกวา่ 12 เดือน 848  849  257  259 

 947  918  333  286 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (675)  (676)  (257)  (259) 

สุทธิ 272  242  76  27 

รวม 272  242  76  27 

 

 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
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ระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลกูค้า 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทั เป็นการขายเงินสดและใหสิ้นเช่ือไม่เกิน 5 - 7 วนัทาํการ และ จี เจ สตีล 

เป็นการขายเงินสด และใหสิ้นเช่ือไม่เกิน 7 วนัทาํการ สาํหรับการขายในประเทศ และการขายต่างประเทศเป็นการขายเงินสด

และแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็นเอกสาร  
 

เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2559 บริษทั ได้ทาํบันทึกขอ้ตกลงการซ้ือสินคา้กับบริษทัในประเทศแห่งหน่ึง โดยบริษทัดงักล่าว       

ตกลงจะซ้ือสินค้าในจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนท่ีบริษัทผลิตได้ในแต่ละเดือน เป็นระยะเวลาถึงวนัท่ี     

16 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ตามท่ีคดีหมายเลขดาํท่ี 443/2556 คดีแดงหมายเลขท่ี 940/2556 บริษทัไดย้ื่นเร่ืองฟ้องต่อลูกหน้ีภายในประเทศหน่ึงราย 

(“ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข”) เน่ืองจากเช็คท่ีลูกหน้ีภายในประเทศรายน้ีชาํระให้แก่บริษทัไม่สามารถนาํไปข้ึนเงินได ้

โดยศาลแพ่งมีคาํวินิจฉัยว่าให้ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขรายน้ีชาํระเงินคืนแก่บริษทัเป็นจาํนวน 146 ลา้นบาท ในอตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ภายใตส้ัญญาการจ่ายชาํระหน้ี ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขตอ้งทาํการชาํระเงินงวดแรกให้กบั

บริษทัภายในเดือนกรกฎาคม 2556 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2556 จี เจ สตีลไดย้ืน่คาํฟ้องต่อลูกคา้ในประเทศ ท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อศาลแพง่จากการผดิสัญญาซ้ือ

ขายระหว่างกนั และเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งไดมี้คาํพิพากษาให้ลูกคา้รายท่ี 1 ชดใชเ้งินจาํนวน 423 ลา้นบาท 

พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ 352 ลา้นบาท นับถดัจากวนัฟ้องไปจนกว่าจะชาํระเสร็จแก่ จี เจ สตีล แต่

ปรากฎวา่ลูกคา้รายท่ี 1 ไม่จ่ายชาํระหน้ีตามคาํพิพากษา ต่อมาลูกคา้รายท่ี 1 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 

2559 ขณะน้ี จี เจ สตีล อยูร่ะหวา่งการยื่นเพ่ือขอรับชาํระหน้ีระหวา่งการชาํระบญัชี และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2557 จี เจ สตีล

และลูกคา้รายท่ี 2 ไดท้าํสัญญาประนีประนอมยอมความโดยลูกคา้รายท่ี 2 ตกลงชาํระเงินให้แก่ จี เจ สตีล เป็นเงินจาํนวน 78 

ลา้นบาท (เงินตน้จาํนวน 65 ลา้นบาท ดอกเบ้ียจาํนวน 13 ลา้นบาท) โดยตกลงแบ่งจ่ายเป็นงวด เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 

2557 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2559 แต่ปรากฏวา่ลูกคา้รายท่ี 2 ผิดนดัชาํระ  อยา่งไรกต็ามในปี 2558 ถึงปัจจุบนั จี เจ สตีล ไดท้าํ

การสืบทรัพยท่ี์ดินของลูกคา้รายท่ี  2  ท่ีสํานักงานท่ีดินปรากฏว่าไม่พบทรัพยข์องลูกคา้ ขณะน้ี จี เจ สตีล อยู่ระหว่างสืบ

ทรัพยอ่ื์น 
 

ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขซ่ึงมีหน้ีคงคา้ง กลุ่มบริษทัและบริษทัไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 
 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ไม่มีการขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทั ไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ี

สงสัยจะสูญแลว้  แต่ยงัมีการดาํเนินการทางธุรกิจในการเรียกชาํระหน้ี 
 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
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ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

สกลุเงินบาท 1,253  1,222  639  590 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 111  112  111  112 

รวม 1,364  1,334  750  702 

 

9  สินค้าคงเหลือ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 642  575  334  391 

วตัถุดิบ 529  373  286  197 

อุปกรณ์ซ่อมบาํรุง 740  745  420  419 

วสัดุส้ินเปลือง 82  85  82  85 

อ่ืน ๆ 47  26  35  15 

 2,040  1,804  1,157  1,107 

หัก  ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (48)  (116)  (20)  (80) 

สุทธิ 1,992  1,688  1,137  1,027 
        

มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ี        

  จาํนาํเพ่ือคํ้าประกนัหน้ีสิน 487  577  415  482 
        

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ  2558 บริษทัมีการทาํสัญญาวางหลกัประกนัโดยนาํอะไหล่เคร่ืองจกัรท่ีบริษทัมี

กรรมสิทธ์ิและถือครองอยู่ มูลค่ารวม 115 ลา้นบาทเป็นหลกัประกนัหน้ีตามมูลหน้ีรวม 115 ลา้นบาท แก่เจา้หน้ี

เงินกูแ้ละผูส้นบัสนุนรายหน่ึง 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
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10 ลูกหนีจ้ากการขายเศษเหลก็  
 

  งบการเงนิรวมและ 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2559  2558 

  (ล้านบาท) 

 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 338  338 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (338)  (338) 

สุทธิ  -  - 

     
 

ลูกหน้ีจากการขายเศษเหล็กแสดงสุทธิหลงัรายการหักกลบลบหน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัร  รับชาํระและรายการหักกลบลบ

หน้ีอ่ืน ๆ แลว้ 
  

เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 บริษทัและลูกหน้ีจากการขายเศษเหลก็ไดท้าํสัญญาประนีประนอมยอมความตามคาํพิพากษาของ

ศาลให้ชาํระหน้ี โดยลูกหน้ีจะดาํเนินการโอนหุ้นของบริษทัแห่งหน่ึงให้กบับริษทั ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการโอนกรรมสิทธ์ิ

ในหุน้ดงักล่าว



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
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11 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

ลูกหน้ีอ่ืน  25  33  25  32 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (20)  (27)  (20)  (27) 

  5  6  5  5 

         

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ  219  215  60  59 

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

  104  100  42  41 

         

ภาษีซ้ือยงัไม่ไดใ้บกาํกบัภาษี  30  88  18  77 

อ่ืน ๆ  61  60  32  16 

สุทธิ  200  254  97  139 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(กลบัรายการ) หนีสู้ญและ 

หนีส้งสัยจะสูญสําหรับปี 37 (7)  (2)  (7)  (2) 
 

 

ยอดสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

สกลุเงินบาท   169  213  89  138 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  134  139  30  39 

สกลุเงินอ่ืน  32  45  16  7 

  335  397  135  184 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ       (135)  (143)  (38)  (45) 

รวม  200  254  97  139 

 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  ดอ้ยค่า  ราคาทุนสุทธิ 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

 (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  (1,473)  (1,471)  2,482  2,484 

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  -  1  -  1  -  -  -  1 

         6,291  6,292  (2,305)  (2,303)  3,986  3,989 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั                    

จี เจ สตีล          40  40  -  -  40  40 

รวม         6,331  6,332     (2,305)  (2,303)  4,026  4,029 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

วธีิราคาทุน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   6,332  6,332 

ลดลง  (1)  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   6,331  6,332 

     

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม    (2,303)  (1,989) 

เพิ่มข้ึน  (2)  (314) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   (2,305)  (2,303) 

     

สุทธิ  4,026  4,029 

     

 

จี เจ สตีล 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ราคาตลาดของหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล มีมูลค่าเท่ากบั 0.36 บาทต่อหุ้น (31 ธันวาคม 2558: 0.16 

บาทต่อหุ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น) หรือคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 792 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 352 

ล้านบาท) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัไดล้งทุนใน จี เจ สตีล โดยมีราคาทุนมูลค่า 3,955 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558 : 3,955 ล้าน

บาท) ซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของส่วนของผูถื้อหุ้นของ จี เจ สตีล ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัน้ี แสดงในงบการเงิน ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 2,482 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558 : 2,484 ล้านบาท)   
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เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 โอเอซี ไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนทรัพยช์าํระหน้ีกบัผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 ของบริษทั โดยตกลงชาํระหน้ี

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

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

หน่วย  ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัคร้ังท่ี 4 ของ จี เจ สตีล 413 ลา้นหน่วยและหุ้นสามญัของบริษทั 209 ลา้นหุ้น 

(เท่ากบั 42 ลา้นหุ้น หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้) นอกจากน้ีในวนัเดียวกนับริษทัยงัไดท้าํบนัทึกขยายระยะเวลาการชาํระ

หน้ีกบัผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 โดยหาก โอเอซี ปฏิบติัการชาํระหน้ีตามสัญญาโอนทรัพยสิ์นชาํระหน้ี ผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 ตกลงจะไม่

เรียกร้องขอให้บริษทัชาํระหน้ีก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ต่อมาไดข้ยายระยะเวลาการชาํระหน้ีออกไปเป็นก่อนวนัท่ี 28 

กุมภาพนัธ์ 2560) ทั้ งน้ี โอเอซี ไดท้าํการโอนทรัพยช์าํระหน้ีดงักล่าวขา้งตน้ให้กบัผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 

มิถุนายน 2557 

 

การขายฝากหุ้นของ จี เจ สตีล 
 

จีเอส ซีเคียวริต้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2558 จีเอส ซีเคียวริต้ีไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายฝากหุน้ จี เจ สตีล ท่ีถือโดย จีเอส ซีเคียวริต้ีกบัผูซ้ื้อฝาก 

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

สามารถไถ่ถอนหุน้ไดภ้ายใน 6 เดือน โดยการชาํระเงินจาํนวน 6 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี นบัตั้งแต่ 

วนัท่ีในสัญญา และ 
 

เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2558 จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายฝากหุน้ จี เจ สตีล ท่ีถือโดย จีเอส ซีเคียวริต้ีกบัผูซ้ื้อฝาก 

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

สามารถไถ่ถอนหุน้ไดภ้ายใน 6 เดือน โดยการชาํระเงินจาํนวน 6 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี นบัตั้งแต่ 

วนัท่ี 23 มกราคม 2558  
 

ซ่ึง จี เอส ซีเคียวริต้ี ไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นท่ีขายฝากได้ภายในระยะเวลาตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ดังนั้ นผูซ้ื้อฝากจึงมีสิทธิ

ครอบครองหุน้ จีเจ สตีล ท่ีถือโดย จีเอส ซีเคียวริต้ี 
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หุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ จี เจ สตีล ทีนํ่าไปคํา้ประกนั 
 

บริษทัฯ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัไดน้าํหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล ไปคํ้าประกนักบั

เจา้หน้ีรายต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558 

 จาํนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 

หุ้นของ จี เจ สตีล    

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 60  60 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50  50 

วงเงินสินเช่ือใหม่เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,000  2,000 

วงเงินสินเช่ือใหม่เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานกบัลูกคา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนรายท่ี 3 18  18 

รวม 2,128  2,128 
  

 (ล้านหน่วย) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ จี เจ สตีล    

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 500  500 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 120  120 

รวม 620  620 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้เข้าทาํสัญญากู้เงินเป็นจาํนวน 36 ล้านบาทจากผูส้นับสนุนเพ่ือทดแทนข้อตกลงความ

ช่วยเหลือทางการเงินฉบบัลงวนัท่ี 16 มกราคม 2556 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปี คิดดอกเบ้ียนบัตั้งแต่วนัท่ีลงในสัญญากู ้ 

ชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียแก่ผูใ้ห้กูทุ้กเดือนโดยจะชาํระให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 2 ปี และเพ่ือเป็นหลกัประกนัผูกู้ไ้ด้

จาํนาํหุ้นของ จี เจ สตีล ซ่ึงถือโดยผูกู้จ้าํนวน 102 ลา้นหุ้นให้กบัผูใ้ห้กู ้(เท่ากบั 10 ลา้นหุ้น หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) 

เพ่ือจาํนาํเป็นหลกัประกนัในการชาํระหน้ีตามสัญญา 
 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 บริษทัเขา้ทาํขอ้ตกลงกูย้มืเงินจากบุคคลอ่ืนเป็นจาํนวน 10 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี 

โดยหน้ีจะครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 30 มกราคม 2558  ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัไดว้างหลกัประกนัเป็นหุ้น จี เจ สตีล ท่ีถือ

โดยบริษทัจาํนวน 500 ลา้นหุ้น (เท่ากบั 50 ลา้นหุ้น หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) ให้กบัผูใ้ห้กู ้ต่อมาบริษทัไดท้าํบนัทึก

ขอ้ตกลงขยายระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
 

เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
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จีเอส ซีเคียวริต้ี 
 

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

หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) ท่ีถือโดย จี เอส ซีเคียวริต้ี กบัลูกคา้ท่ีให้การสนับสนุนของบริษทั (ผูรั้บจาํนาํ) เพ่ือเป็น

ประกนัการชาํระหน้ีท่ีบริษทัมีอยูก่บัผูรั้บจาํนาํ 

 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2558 จี เอส ซีเคียวริต้ี ไดจ้าํนาํหุ้น จี เจ สตีล จาํนวน 3,200 ลา้นหุ้น (เท่ากบั 320 ลา้นหุ้น หลงัจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) ท่ีถือโดย จี เอส ซิเคียวริต้ี กบัลูกคา้ผูใ้ห้การสนบัสนุนของบริษทั 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 

 

ในปี 2556  จี เจ สตีล ไดเ้ขา้ทาํสัญญาประนีประนอมกบัเจา้หน้ี 9 ราย เพื่อแลกเปลี่ยนกบัยอดลูกหน้ีคงเหลือที่มีกบั จี เจ 

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

ลา้นหุน้ หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้) โดยมีราคาพาร์ท่ี 1 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่เจา้หน้ีของ จี เจ สตีล เพ่ือแลกกบัหุน้สามญัของ 

จีเอส ซีเคียวรีต้ี เป็นจาํนวนรวม 104.3 ลา้นหุ้น โดยมีราคาพาร์ 10 บาทต่อหุ้น ดงันั้น หุ้นสามญัของ จี เอส ซีเคียวริต้ี ไดถู้ก

บนัทึกในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั  กเ็ปรียบเสมือนบริษทัถือหุน้กูข้อง จี เจ สตีล โดยตรง 

 

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 
 

จีเอสที ซีดี  
 

 จีเอสที ซีดี ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ 23 ธนัวาคม 2556  และจดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชีเม่ือ

วนัท่ี 18 มิถุนายน 2557 โดยไดรั้บเงินลงทุนคืนในปี 2559 ดงันั้น บริษทัจึงไดต้ดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้
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13    เงินล่วงหน้าค่าซ้ือทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  2559  2558  2559  2558 

  (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  -  - 

 

จี เจ สตีล 

 

เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ จี เจ สตีล ไดมี้มติอนุมติัการจดจาํนองหลกัประกนักบัลูกคา้ท่ีให้การ

สนบัสนุนรายหน่ึงเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้มืจาํนวน 360 ลา้นบาท ภายใตก้ารจดจาํนองดงักล่าว จี เจ สตีล และผูข้ายท่ีดินไดต้กลงนาํ

โฉนดท่ีดิน 5โฉนดซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์จาํนวน 210 ลา้นบาทใชเ้ป็นหลกัประกนัเงิน

กูย้ืมระยะยาวจากลูกคา้ท่ีให้การสนับสนุน เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2556 จี เจ สตีล ไดเ้ขา้ทาํสัญญาประนีประนอมหน้ีกบัลูกคา้ผูใ้ห้

การสนบัสนุน เพ่ือแลกเปล่ียนยอดลูกหน้ีคงเหลือท่ีมีกบัหุ้นกูข้อง จี เจ สตีล อยา่งไรกต็ามลูกคา้ให้การสนบัสนุนดงักล่าวไดเ้รียก

เก็บค่าเสียหายจากการท่ี จี เจ สตีล ไม่ปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบจาํนวนเงิน 42.6 ลา้นบาท โดย จี เจ สตีล ไดบ้นัทึกหน้ีสิน

ดงักล่าวภายใตบ้ญัชีเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ยงัคงหลกัประกนัดงักล่าวไวเ้พ่ือคํ้าประกนัค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

ในเดือนกรกฏาคม 2558 จี เจ สตีล ไดแ้จง้ลูกคา้ผูใ้หก้ารสนบัสนุนเพ่ือเปล่ียนหลกัประกนั โดยส่งมอบหุ้นสามญัของจี เจ สตีลท่ี

ถือโดย จีเอส ซีเคียวริต้ี และ ซูพีเรียร์ จาํนวน 540 ลา้นหุ้นแทนท่ีดินรวม 5 โฉนดดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงการไถ่ถอนท่ีดินดาํเนินการ

เสร็จเรียบร้อยแลว้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 กันยายน 2558 จี เจ สตีล ได้นําท่ีดินดังกล่าว 5 โฉนดจดจาํนองเพ่ือเป็นหลกัประกัน        

การผ่อนชาํระภาษีอากรของบริษัท และ จี เจ สตีล ต่อกรมสรรพกรในวงเงินรวม 330 ล้านบาท (เฉพาะของ จี เจ สตีล 206        

ลา้นบาท) (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22) 
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14  ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  
  

 งบการเงนิรวม 

 ท่ีดินและ  อาคารและ    อุปกรณ์สาํนกังาน    สินทรัพย ์   

 ส่วนปรับปรุง  ส่ิงปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่งก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  และติดตั้ง  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน              

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 1,594  9,482  39,204  391  12  15,402  66,085 

เพิ่มข้ึน -  -  24  7  -  3  34 

จาํหน่าย -  -  (1)  (8)  (1)  -  (10) 

โอน -  -  -  2  -  (3)  (1) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 1,594  9,482  39,227  392  11  15,402  66,108 
              

ค่าเส่ือมราคาสะสม              

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 31  5,166  16,607  379  12  -  22,195 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 3  137  1,599  2  -  -  1,741 

จาํหน่าย -  -  (1)  (8)  (1)  -  (10) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 34  5,303  18,205  373  11  -  23,926 
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 งบการเงนิรวม 

 ท่ีดินและ  อาคารและ    อุปกรณ์สาํนกังาน    สินทรัพย ์   

 ส่วนปรับปรุง  ส่ิงปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่งก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  และติดตั้ง  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

ค่าเผือ่การด้อยค่า              

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 329  1,147  3,076  5  -  8,887  13,444 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  -  -  -  -  (1)  (1) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 329  1,147  3,076  5  -  8,886  13,443 
              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี              

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 1,234  3,169  19,521  7  -  6,515  30,446 
              

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 1,231  3,032  17,946  14  -  6,516  28,739 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ท่ีดินและ  อาคารและ    อุปกรณ์สาํนกังาน    สินทรัพย ์   

 ส่วนปรับปรุง  ส่ิงปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่งก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  และติดตั้ง  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน              

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 736  3,237  21,277  153  9  8,627  34,039 

เพิ่มข้ึน -  -  -  1  -  -  1 

จาํหน่าย -  -  -  -  -  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 736  3,237  21,277  154  9  8,627  34,040 
              

ค่าเส่ือมราคาสะสม              

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 -  1,189  8,865  146  9  -  10,209 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  36  783  -  -  -  819 

จาํหน่าย -  -  -  -  -  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 -  1,225  9,648  146  9  -  11,028 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ท่ีดินและ  อาคารและ    อุปกรณ์สาํนกังาน    สินทรัพย ์   

 ส่วนปรับปรุง  ส่ิงปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่งก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  และติดตั้ง  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

ค่าเผือ่การด้อยค่า              

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 306  1,071  2,685  5  -  5,764  9,831 
              

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 306  1,071  2,685  5  -  5,764  9,831 
              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี              

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 430  977  9,727  2  -  2,863  13,999 
              

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 430  941  8,944  3  -  2,863  13,181 
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สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดต้ัง 
 

รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2559  2558  2559  2558 

 (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 31 ธันวาคม 2559 และ 2558  อาจเกิดการดอ้ยค่า และในไตรมาส 4 ปี 2559 ผูบ้ริหารของบริษทัและ จี เจ สตีล 

ไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระ ใหท้าํการประเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของทั้งบริษทัและจี เจ 

สตีล ประกอบกบัการประเมินโดยผูบ้ริหารของบริษทัและจี เจ สตีล เอง ผลการประเมินดงักล่าวไม่มีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าตามบญัชี

ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ  2558  มีการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึน 
 

 การจดจํานองหลกัประกนัของบริษทั 
 

หลกัประกนัสําหรับเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

บริษทั ไดจ้ดจาํนองหลกัประกนัเคร่ืองรีดปรับสภาพผิว (Skinpass Mill) ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

จาํนวน 1,128 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558 : 1,149 ล้านบาท) เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

แห่งหน่ึงจาํนวนเงินไม่เกิน 510 ลา้นบาท (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20) 
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หลกัประกนัสําหรับหน้ีสินภาษอีากร 
 

บริษทัไดจ้ดจาํนองประกนัเคร่ืองจกัร (เคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบนํ้ ามนั) ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  

จาํนวน 3,326 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558 : 3,326 ล้านบาท)  เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนักบักรมสรรพากร สาํหรับภาระหน้ีสินทาง

ภาษีของบริษทั เป็นจาํนวน 599 ลา้นบาท (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22) 

 

หลกัประกนัสําหรับวงเงินสินเช่ือใหม่เพือ่ใช้ในการดําเนินงาน 
 

บริษทัไดจ้ดจาํนองหลกัประกนัเคร่ืองจกัร Heavy Gauge Shearing Line ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

จาํนวน 544 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : 544 ล้านบาท) เพ่ือใช้เป็นหลักประกันสําหรับวงเงินสินเช่ือใหม่เพ่ือใช้ในการ

ดาํเนินงาน (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19) 
 

 การจดจํานองหลกัประกนัของบริษทั จี เจ สตีล 
 

ภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ จี เจ สตีล มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวน 10,028 ลา้นบาท ไดถู้กนาํไป

จาํนองภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ (31 ธันวาคม 2558 : 10,859 ล้านบาท) 
 

จี เจ สตีล ไดย้ื่นฟ้องจาํเลย 3 รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพ่ือขอให้ทรัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูแ้ละรับจาํนองหลกัประกนั

แทนผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูต่้างประเทศของ จี เจ สตีล ทาํการไถ่ถอนจาํนองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากจี เจ สตีล ไดท้าํ

การชาํระหน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าวตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้  ต่อมาในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้  

ไดมี้คาํพิพากษาให้จี เจ สตีล ชนะคดีและมีคาํสั่งให้จาํเลยทั้ง 3 ราย ทาํการไถ่ถอนจาํนองหลกัประกนั ทั้งน้ี จาํเลยรายหน่ึงได้

เจรจาเพ่ือเขา้ทาํสัญญาประนีประนอมยอมความกบัทางจี เจ สตีล เพ่ือปลดจาํนองทรัพยห์ลกัประกนัให้แก่ จี เจ สตีล และไดท้าํ

การยืน่อุทธรณ์ต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้เพ่ือร้องขอใหศ้าลอุทธรณ์พิจารณาเป็นไปตามสัญญาประนีประนอมขา้งตน้ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหวา่ง จี เจ สตีล กบัจาํเลย

รายหน่ึง โดยใหจ้าํเลยทาํการปลดหลกัประกนัหรือไถ่ถอนจาํนองหลกัประกนัใหก้บั จี เจ สตีล ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ

ไถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่าว 
 

หลกัประกนัสําหรับภาระหน้ีสินทางภาษ ี
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมของคณะกรรมการ จี เจ สตีล มีมติอนุมติัการจดจาํนองเคร่ืองจกัร ของ จี เจ สตีล (เคร่ือง

ลา้งและเคร่ืองเคลือบนํ้ ามนั) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 766 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558 : 802 ล้าน

บาท) เพ่ือเป็นหลกัประกนัสาํหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของ จี เจ สตีล จาํนวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 

10 ตุลาคม 2556 จี เจ สตีล ไดด้าํเนินการจดจาํนองเคร่ืองจกัรกบัสํานักงานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

แลว้ 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการ จี เจ สตีล มีมติอนุมติัให้วางหลกัประกนัเพ่ิมเติมเป็นโฉนดท่ีดิน  

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

กล่าวไวใ้นงบการเงินขอ้ 13) 
 

หลกัประกนัการใช้วงเงินกู้ร่วมกบั จี เจ สตีล จากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
 

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

ปรับสภาพผิว (RTM) และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกรดกลบัคืน (ARP) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีมูลค่าสุทธิทาง

บญัชี 738 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558 : 783 ล้านบาท) เพ่ือเป็นหลกัประกนัการใชว้งเงินกูร่้วมกบับริษทั จากธนาคารในประเทศ

แห่งหน่ึง วงเงินรวม 602  ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2558 จี เจ สตีล ไดด้าํเนินการจดจาํนองเคร่ืองจกัรกบัสํานักงาน

ทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กบักรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ในวงเงินจาํนอง 480 ลา้นบาท 
 

15 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  
 

  งบการเงนิรวม 

  ค่าลิขสิทธ์ิ  ใบอนุญาตใน   

  ซอฟทแ์วร์  การผลิต  รวม 

  (ล้านบาท) 

ราคาทุน   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558  228  41  269 

เพิ่มข้ึน  1  -  1 

ตดัจาํหน่าย  (1)  -  (1) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 228 

 41 
 269 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม 

      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558  211  30  241 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  3  -  3 

ตดัจาํหน่าย  (1)  -  (1) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  213  30  243 

ค่าเผ่ือขาดทุนการด้อยค่า 

      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558  -  11  11 

เพิ่มข้ึน  -  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  -  11  11 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558  17  -  17 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 

15 

 

- 

 

15 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 17 

เพิ่มข้ึน - 
  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 17 

  

ค่าตัดจําหน่ายสะสม  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 9 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 10 

  

มูลค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 8 
  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 7 

 

16 หลกัประกนัเงนิสดสําหรับการใช้สาธารณูปโภค 

 

ในไตรมาส 2 ปี 2558 จี เจ สตีลไดรั้บคืนเงินคํ้าประกนัค่าไฟฟ้า และเงินคํ้าประกนัค่าก๊าซธรรมชาติจาํนวนรวม 252 ลา้นบาท 

โดยไดน้าํหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารจาํนวน 252 ลา้นบาทไปเป็นหลกัประกนัสาํหรับการใชส้าธารณูปโภคดงักล่าวแทน 

 

ในไตรมาส 3 ปี 2559 จี เจ สตีล ไดมี้การไถ่ถอนหนังสือคํ้าประกนัของธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัการใชไ้ฟฟ้าไปบางส่วน

จาํนวน 96 ลา้นบาท และมียอดภาระผกูพนัหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารคงเหลืออยู ่156 ลา้นบาท 
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17 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี   
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

ผลแตกต่างชัว่คราว         

- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้    218  219  135  135 

- ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง 10  23  4  16 

- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 609  612  588  591 

- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน 576  597  461  461 

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

- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2  2  -  - 

- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีกิจการ        

     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 112  112  -  - 

- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - เงินกูย้มืแก่บริษทัใหญ่ 553  553  553  553 

- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 822  821  400  401 

- ส่วนต่างค่าเส่ือมราคา 1,002  826  688  559 

- ประมาณการหน้ีสินการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย 44  41  44  41 

- ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 448  399  448  399 

- ประมาณการหน้ีสินผลแตกต่างจากการปรับ        

     โครงสร้างหน้ีรอการรับรู้ 169  266  169  266 

- ประมาณการหน้ีสินจากคาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบ        

     ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ -  5  -  5 

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21  19  10  10 

- ประมาณการภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี 14  23  -  - 

 7,289  7,207  5,466  5,403 

ยอดขาดทุนยกไป 2,058  2,309  538  504 

รวม 9,347  9,516  6,004  5,907 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2559 ถึง 2563 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได้

ปัจจุบนันั้น  กลุ่มบริษทัและบริษทั ยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน  เน่ืองจาก  

ยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ กลุ่มบริษทัและบริษทั จะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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18  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั  2,086  2,086  -  - 

หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (2,053)  (2,053)  -  - 

  33  33  -  - 
         

เงินมดัจาํ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 3  1  3  1 

เงินมดัจาํอ่ืน  25  27  6  9 

ตน้ทุนลูกรีดรอตดัจาํหน่าย  392  317  180  166 

ลูกรีด - ระหวา่งทาง  28  -  16  - 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าลูกรีด  59  16  59  16 

อ่ืน ๆ 
 24  25  15  16 

รวม  564  419  279 
 208 

 

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 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ฝ่ายบริหารได้ทบทวนการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะได้รับคืน พบว่ามูลค่าท่ีคาดว่า             

จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชีอีกจาํนวน 11 ลา้นบาท จึงไดบ้นัทึกขาดทุนการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2558 

แลว้ 
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19 วงเงนิสินเช่ือเพ่ือการดาํเนินงาน 

ปัจจุบนั บริษทัมีวงเงินสินเช่ือในการดาํเนินงานจากแหล่งต่างๆดงัต่อไปน้ี 

1. บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงประกอบดว้ย 

- วงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนสาํหรับซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่สาํหรับการผลิตจาํนวน 4,000 ลา้นบาท 

- วงเงินสินเช่ือสาํหรับการออกหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารจาํนวน 210 ลา้นบาท 

- เงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 400 ลา้นบาท 

สาํหรับ 3 รายการขา้งตน้น้ีบริษทัไดจ้าํนาํหุน้จี เจ สตีล และจดจาํนองเคร่ืองจกัร Heavy Gauge Shearing Line และสินทรัพย์

เป็นหลกัประกนั 

- เงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 30 ลา้นบาท โดยมีสินทรัพย ์เป็นหลกัประกนั 
 

2. บริษทั และ จี เจ สตีล ได้รับความร่วมมือจากผูข้ายวตัถุดิบหลายรายทั้ งในประเทศและต่างประเทศโดยการให้สินเช่ือ 

(Supplier Credit) ในรูปแบบ Collateral Management Agreement(“CMA”) ในส่วนเฉพาะของบริษทัไดรั้บวงเงินจากผูข้าย

วตัถุดิบในประเทศเป็นจาํนวน 180,000 ตนัต่อปี และมีวงเงิน CMA ร่วมกนักบั จี เจ สตีล จากผูข้ายวตัถุดิบจากต่างประเทศ

จาํนวน 2 ราย รวมวงเงินทั้งหมด 159-210 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  
 

สาํหรับจี เจ สตีลนั้น นอกจากไดรั้บวงเงินร่วมกบับริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัไดรั้บวงเงิน CMA จากผูข้ายวตัถุดิบจาก

ต่างประเทศจาํนวน 1 ราย ในวงเงิน 10 - 15 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และวงเงิน CMA จากผูข้ายวตัถุดิบจากในประเทศ จาํนวน 4 

ราย เป็นจาํนวน 660,000 ตนัต่อปี 
 

โดยบริษทัและจี เจ สตีลไดใ้ช้สินเช่ือประเภทน้ีเป็นเวลาหลายปีเป็นวงเงินการคา้หมุนเวียนในการซ้ือเศษเหล็กซ่ึงเป็น

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต 
 

3. เม่ือวนัท่ี 9  กุมภาพนัธ์ 2558  บริษทั ร่วมกบั จี เจ สตีล ไดล้งนามสัญญาวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง มี

รายละเอียดดงัน้ี 
 

3.1 หน้ีเดิมและดอกเบ้ียคา้งจ่ายของบริษทั  มีการปรับโครงสร้างหน้ี ดงัน้ี 
 

3.1.1 วงเงินกูจ้าํนวน 237.80 ลา้นบาท เร่ิมชาํระยอดแรก จาํนวน 25 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือผอ่นชาํระ 18 เดือน ตาม

จาํนวนท่ีระบุในสัญญา นบัแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
 

3.1.2 วงเงิน Trust Receipt (T/R) จาํนวนประมาณ 200 ลา้นบาท เร่ิมชาํระยอดแรก จาํนวน 25 ลา้นบาท และส่วนท่ี

เหลือผอ่นชาํระ 18 เดือน ตามจาํนวนท่ีระบุในสัญญา นบัแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
 

3.1.3 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย มียอดตามบญัชีประมาณ 176 ลา้นบาท ทั้งน้ี ธนาคารไดป้รับลดดอกเบ้ียคา้งจ่ายลง โดยคิดอตัรา

ดอกเบ้ียผิดนดัจากเดิม ร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 8 ต่อปี  และผอ่นชาํระ 18 เดือน  ตามจาํนวนท่ีระบุในสัญญา นบั

แต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
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3.2 วงเงินใหม่ ซ่ึงไดใ้หว้งเงินสินเช่ือจาํนวน 602 ลา้นบาท ดงัน้ี 
 

3.2.1 วงเงินหมุนเวยีน Letter of Credit (L/C) จาํนวน 350 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นวงเงินสินเช่ือร่วมระหวา่ง บริษทั และ 

จี เจ สตีล ท่ีทั้งสองบริษทัสามารถเบิกใชว้งเงินสินเช่ือดงักล่าวได ้
 

3.2.2 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  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จี เจ สตีล ไดใ้ชว้งเงินหนังสือคํ้าประกนัธนาคารแลว้จาํนวน 156 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558 : 

252 ลา้นบาท)  

 

เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 และ ในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2558 ธนาคารนาํส่งเงินฝากของ จี เจ สตีล จาํนวน 70 ลา้นบาท ซ่ึงใช้

เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของธนาคารดงักล่าวตามคาํสั่งกรมสรรพากรซ่ึงธนาคารดงักล่าวไดแ้จง้วา่เป็นเหตุแห่งการผิด

เง่ือนไขในสัญญาต่อมา บริษทั และ จี เจ สตีล ไดเ้จรจาปรับเปล่ียนเง่ือนไขหลายประการ ซ่ึงธนาคารให้ความเห็นชอบและ

ลงนามในสัญญาใหม่แลว้ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1.  ปรับปรุงตารางการชาํระหน้ีรายเดือน โดยขยายระยะเวลาในการชาํระหน้ีออกไปอีก 1 ปี ครบกาํหนดสัญญา เดือนสิงหาคม 

2560  ทั้งน้ี บนเง่ือนไขท่ีอนุญาตให้ธนาคารสามารถขายหุน้ท่ีจาํนาํเป็นหลกัประกนับางส่วน เพ่ือลดภาระหน้ีและดอกเบ้ียท่ี

ตอ้งชาํระ 
 

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

3.  ปรับลดอตัราดอกเบ้ียลง ร้อยละ 1 จากอตัราเดิม  โดยดอกเบ้ียท่ีลดให้จะไดรั้บการยกเวน้จากธนาคาร เม่ือบริษทัไดช้าํระ

หน้ีสินท่ีมีอยูค่รบถว้นแลว้ 
 

4.  ขอผอ่นผนัยกเวน้เหตุผดินดัขา้งตน้ และขอยนิยอมจากธนาคารในการนาํทรัพยสิ์นบางประการของจี เจ สตีล เขา้จาํนอง หรือ 

ก่อภาระผกูพนั แก่เจา้หน้ีบางราย  
 

ต่อมาในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 บริษทั ไดย้ื่นขอปรับปรุงตารางการชาํระหน้ีรายเดือน และขยายระยะเวลาในการชาํระหน้ี

ออกไป ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของธนาคาร 
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20 หนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวียน        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        

   (ส่วนท่ีมีหลกัประกนั) 316  365  316  365 
        

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี        

   (ส่วนท่ีมีหลกัประกนั) 108  106  108  106 
        

หุน้กู ้(ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั) 558  562  558  562 
        

เจา้หน้ีการคา้        

      ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 512  1,276  440  1,221 

      ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 3,219  3,339  1,736  1,851 

 3,731  4,615  2,176  3,072 
        

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย        

      ส่วนท่ีมีหลกัประกนั -  -  -  - 

      ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 2,316  1,326  1,688  695 

 2,316  1,326  1,688  695 

        

หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการ        

  กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี        

      (ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั) 234  234  234  234 

 234  234  234  234 

        

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (เงินกูย้มืระยะสั้น        

จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั)        

(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5)        

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 30  30  30  30 

ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั -  -  1,321  977 

 30  30  1,351  1,007 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  7,431  7,358  6,550  6,131 

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 242  768  1,328  1,854 

รวม 7,673  8,126  7,878  7,985 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน        

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 83  65  83  65 

ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 55  55  36  25 

 138  120  119  90 

รวมส่วนทีห่มุนเวียน 7,431  7,358  6,550  6,131 
        

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน        

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือ        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 242  264  242  264 

     ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั -  -  1,086  1,086 

 242  264  1,328  1,350 
        

เจา้หน้ีการคา้ (ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั) -  504  -  504 
        

รวมส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน 242  768  1,328  1,854 

รวม 7,673  8,126  7,878  7,985 
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เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาใหม่กบัธนาคาร โดยไดรั้บการขยายระยะเวลาในการชาํระหน้ีออกไปอีก 1 ปี 

ครบกาํหนดสัญญาเดือนสิงหาคม 2560 (ตามรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19) ซ่ึงไดโ้อนเงินกูย้ืม

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมาเป็นเงินกูย้มืระยะยาวในปี 2559 ดงัน้ี 

  งบการเงนิรวมและ 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  (ล้านบาท) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   

- หน้ีสินภายใตส้ัญญาทรัสตรี์ซีท  166 

- หน้ีสินจากหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  199 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  365 

หัก จ่ายชาํระระหวา่งงวด  (49) 

หัก โอนไปเป็นเงินกูย้มืระยะยาว   

- หน้ีสินภายใตส้ัญญาทรัสตรี์ซีท  (141) 

- หน้ีสินจากหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  (175) 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  - 
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  งบการเงนิรวมและ 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558 

  (ล้านบาท) 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาทรัสตรี์ซีท (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ      

MLR-1 ต่อปี (2558 : ร้อยละ MLR ต่อปี))  141  - 

หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (141)  - 

สุทธิ  -  - 
     

หน้ีสินจากหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ     

MLR-1 ต่อปี (2558 : ร้อยละ MLR ต่อปี))  175  - 

หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (175)  - 

สุทธิ  -  - 

     
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ     

ทีถ่ึงกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี  316  - 

     

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  - สุทธิ  -  - 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 14 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํหรับรายละเอียดหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้ืมระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 
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เงินกู้ยมืจากกจิการอ่ืน 
 

เงินกู้ยมืจากบุคคลอ่ืน 
 

เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553 บริษทัเขา้ทาํขอ้ตกลงกูย้ืมเงินจากบุคคลอ่ืนรายท่ีหน่ึงเป็นจาํนวน 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 ต่อมาบริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และเม่ือวนัท่ี  

23 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 บริษทัเขา้ทาํขอ้ตกลงกูย้ืมเงินจากบุคคลอ่ืนรายท่ีสอง เป็นจาํนวน 10 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 8 ต่อปี โดยหน้ีจะครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 30 มกราคม 2558 ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัไดว้างหลกัประกนัเป็นหุ้น 

จี เจ สตีล ท่ีถือโดยบริษทัจาํนวน 500 ลา้นหุน้ใหก้บัผูใ้หกู้ ้ต่อมาบริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็น

ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็น

ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 บริษทัเขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินจากบุคคลอ่ืนรายท่ีสามเป็นจาํนวน 6 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 

ต่อปี บริษทัจะชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียกบับุคคลดงักล่าวภายในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2558 ต่อมาบริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงขยาย

ระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงขยาย

ระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
 

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 
 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 บริษทัเขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินจากกิจการอ่ืนอีกรายหน่ึงเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 30 ลา้นบาท 

โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี โดยบริษทัทยอยรับเงินเป็นคราวๆไปและหน้ีจะครบกาํหนดชาํระใน 1 ปีนับแต่วนัท่ีไดรั้บ

เงินกูต้ามแต่ละจาํนวน ภายในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 บริษทัเขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินจากกิจการอ่ืนรายน้ีอีกเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 20.9 ลา้นบาท 

โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี โดยบริษทัทยอยรับเงินเป็นคราวๆไปและหน้ีจะครบกาํหนดชาํระใน 1 ปีนับแต่วนัท่ีไดรั้บ

เงินกูต้ามแต่ละจาํนวน ภายในวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะจดัหาหลกัประกนัเป็นท่ีดินจาํนวน 3 แปลง

ใหก้บัผูใ้หกู้ ้

และ เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน

2560 

 

เงินกู้ยมืจากผู้สนับสนุน 

 

เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2556 บริษทัไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลงเก่ียวกบัความช่วยเหลือทางการเงินกบัผูส้นบัสนุนรายหน่ึง โดยผูส้นบัสนุนยนิดี

ท่ีจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในจาํนวนท่ีไม่เกินกว่า 50 ลา้นบาท เป็นเงินทดรองจ่ายจากลูกหน้ี บริษทัยอมรับขอ้ตกลงโดย

หลงัจากท่ีบริษทัไดก้ลบัมาผลิตอีกคร้ัง บริษทัจะใหส่้วนลด 300 บาท สาํหรับเหลก็รีดร้อนทุกๆ 1 ตนั โดยหกัส่วนลดน้ีกบัเงินทดรอง

ดงักล่าวจนกระทัง่มีการจ่ายชาํระเตม็จาํนวนแลว้ และบริษทัจะนาํหุน้ของจี เจ สตีล จาํนวน 800 ลา้นหุน้ เป็นหลกัประกนัสาํหรับเงิน

ทดรองในงวดแรกน้ี โดยในปี 2556 ผูส้นบัสนุนไดใ้หเ้งินทดรองงวดแรกจาํนวน 36 ลา้นบาทแลว้ แต่บริษทัยงัไม่ไดส่้งมอบหุน้ของจี 

เจสตีล จาํนวน 800 ลา้นหุ้นใหก้บัผูส้นบัสนุน และต่อมาบริษทัไม่สามารถจดัหาและนาํส่งสินคา้ใหแ้ก่ผูส้นบัสนุนตามคาํสั่งซ้ือของ

ผูส้นับสนุนได ้เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 บริษทัจึงไดเ้ขา้ทาํสัญญากูเ้งินเป็นจาํนวน 36 ลา้นบาทจากผูส้นับสนุนเพ่ือทดแทน

ขอ้ตกลงความช่วยเหลือทางการเงินฉบบัลงวนัท่ี 16 มกราคม 2556 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปี คิดดอกเบ้ียนบัแต่วนัท่ีลงใน

สัญญากู ้ชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียแก่ผูใ้ห้กูทุ้กเดือนโดยจะชาํระให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 2 ปี และเพ่ือเป็นหลกัประกนั ผูกู้ ้

ไดจ้าํนาํหุ้นของ จี เจ สตีล ซ่ึงถือโดยผูกู้จ้าํนวน 102 ลา้นหุน้ให้กบัผูใ้ห้กู ้เพ่ือจาํนาํเป็นหลกัประกนัในการชาํระหน้ีตามสัญญา และ

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2556 และวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมสองสัญญากบัผูส้นับสนุนเป็นจาํนวน

ทั้งส้ิน 40 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 18 ต่อปี จนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556  และหลงัจากนั้นจะคิดอตัราดอกเบ้ียอยา่ง

ตํ่า ร้อยละ 10 ต่อปี  โดยบริษทัจะนาํหุน้ของ จี เจ สตีล จาํนวน 727.2 ลา้นหุน้ เป็นหลกัประกนัสาํหรับทั้ง 2 สัญญา  โดยบริษทัจะ

จ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  ต่อมาบริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาเงินกูก้บั

ผูส้นับสนุน โดยบริษทัจะจ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  ทั้งน้ี ไดก้าํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่เป็น

อตัราร้อยละ 7.75 ต่อปี ซ่ึงผูส้นับสนุนไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวในวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 ต่อมาบริษทัไดท้าํบนัทึก

ขอ้ตกลงขยายระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
 

เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2557 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาวางหลกัประกนักบัผูส้นบัสนุน เพ่ือทดแทนหลกัประกนัหุ้นของจี เจ สตีล จาํนวน 

727.2 ลา้นหุ้น โดยนาํอะไหล่เคร่ืองจกัรท่ีบริษทัมีกรรมสิทธ์ิและถืออยู ่มูลค่า 80 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนัหน้ีตามมูลหน้ี 80 ลา้น

บาทแก่ผูส้นบัสนุนดงักล่าว 
 

และเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นสองสัญญากบัผูส้นับสนุน เป็นจาํนวน 37 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558 :40 

ล้านบาท) 
 

จี เจ สตลี 

เงินกู้ระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 

จี เจ สตีล ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบับุคคลอ่ืนท่านหน่ึงในวงเงิน 40 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายใน

ระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีรับเงินกูข้องแต่ละคร้ัง โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จี เจ สตีล รับเงินกูย้มืแลว้จาํนวนรวม 18.50 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558 :30 ล้านบาท) 
 

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  
 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้จากอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี เป็นอตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 เป็นตน้ไป 
 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาชาํระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 
 

 

หุ้นกู้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 หุ้นกูข้องบริษทัคงเหลือจาํนวน 15.51 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี 

โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2558 ซ่ึงในวนัท่ี 9 มกราคม 2555 บริษทัไดรั้บหนังสือจาก

ตวัแทนผูถื้อหุน้กูแ้จง้วา่ บริษทัอยูภ่ายใตเ้หตุแห่งการผิดนดัชาํระหน้ี เน่ืองจากบริษทัผิดนดัชาํระดอกเบ้ียหุน้กูซ่ึ้งถึงกาํหนดชาํระ

ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554  
 

อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บการทวงถาม เพ่ือไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้ครบกาํหนดดงักล่าว โดยมีรายการเคล่ือนไหว

ระหวา่งปีดงัน้ี 
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 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558 

 (ล้านบาท) 

ยอดคงเหลือตน้ปี 562  514 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (4)  48 

ยอดคงเหลือปลายปี 558  562 

หัก หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (558) (562) 

รวมหุ้นกู้ – สุทธิจากส่วนทีถ่ึงกาํหนดชําระเกนิหน่ึงปี - - 

 

21 เจ้าหนีก้ารค้า 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวียน         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 873  1,240  817  1,240 

พนัธมิตรทางการคา้ 6 -  1  -  1 

กิจการอ่ืนๆ  6,606  6,802  4,623  4,762 

  7,479  8,043  5,440  6,003 

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน         

เจา้หน้ีระยะยาว 1.3 -  518  -  504 

รวม  7,479  8,561  5,440  6,507 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
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บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย โดยใชว้งเงินสินเช่ือจากลูกคา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนรายท่ี 1 ซ่ึงบริษทัไดมี้การ เบิกใช้

วตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าวตัถุดิบภายใตส้ัญญา Consignment จึงมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็นจาํนวน

เงิน 439  ลา้นบาท  โดยบริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีธนาคารเรียกเก็บกบัลูกคา้ท่ีให้การสนบัสนุนรายท่ี 1 อตัราร้อยละ 

1.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.00 ต่อปี ของยอดคงคา้งของวงเงินสินเช่ือ (LC) (31 ธนัวาคม 2558: 1,221 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

1.50 ถึงร้อยละ 3.00 ต่อปี) 
 

จี เจ สตีล มีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซ่ึง จี เจ สตีล ไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าวตัถุดิบภายใต้

สัญญา Consignment จึงมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจาํนวนเงิน 442 ลา้นบาท โดย จี เจ สตีล ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียใน

อตัราร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 5.86 ต่อปี ของยอดเจา้หน้ีคงคา้ง  (31 ธันวาคม 2558: 402 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 2.00 ถึง

ร้อยละ 5.80 ต่อปี)  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัและ จี เจ สตีล ไดผ้ิดนัดชาํระหน้ีตามตารางการชาํระหน้ีท่ีไดต้กลงไวก้บัเจา้หน้ี

การคา้รายใหญ่หลายราย  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 ซ่ึงจากผลของการผิดนดัชาํระหน้ี บริษทั และ จี 

เจ สตีล มีภาระท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียสาํหรับการผิดนดัชาํระหน้ีดงักล่าวใหก้บัเจา้หน้ี ในอตัราร้อยละ 5 - 7.5 ต่อปี โดยนบัตั้งแต่วนัท่ี  

ผิดนัดชาํระหน้ี  ปัจจุบนับริษทัและ จี เจ สตีล อยูใ่นระหว่างการเจรจาเพ่ือปรับปรุงตารางการชาํระหน้ี โดยขอขยายระยะเวลา   

ในการชาํระหน้ีออกไป 
 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ของเจา้หน้ีการคา้แยกตามสกลุเงินตราต่างประเทศมีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

สกลุเงินบาท   924  811  472  362 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  6,513  7,681  4,928  6,078 

อ่ืน ๆ  42  69  40  67 

รวม  7,479  8,561  5,440  6,507 

 



 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
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22  เจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวียน         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 33  35  29  60 

พนัธมิตรทางการคา้ 6 50  38  50  38 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาคํ้าประกนั  624  628  -  - 

หน้ีสินภาษีผอ่นชาํระ  354  353  180  179 

เจา้หน้ีค่าไฟฟ้าและค่าบริการ         

    ดา้นพลงังานคา้งจ่าย  224  854  111  743 

อ่ืน ๆ  2,221  1,268  1,910  1,013 

  3,506  3,176  2,280  2,033 

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน         

เจา้หน้ีภาษีผอ่นชาํระ  826  1,180  419  599 

อ่ืน ๆ  49  58  -  - 

  875  1,238  419  599 

รวม  4,381  4,414  2,699  2,632 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ของเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายแยกตามสกุลเงินต่างประเทศมีดงัน้ี 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

สกลุเงินบาท   3,335  3,450  2,322  2,343 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  978  900  320  229 

อ่ืน ๆ  68  64  57  60 

รวม  4,381  4,414  2,699  2,632 

 



 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
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หน้ีสินภายใต้สัญญาคํา้ประกนัการปฎบิัติตามข้อตกลง 
 

จี เจ สตีล ไดท้าํสัญญาคํ้าประกนัการปฎิบติัตามขอ้ตกลงของผูค้า้คนกลางกบัลูกคา้ลาํดบัสุดทา้ยสองราย ลูกคา้ลาํดบัสุดทา้ยสอง

รายน้ีเป็นเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่ของ จี เจ สตีล ดว้ย จี เจ สตีลไดบ้นัทึกหน้ีสินภายใตส้ัญญาคํ้าประกนัการปฏิบติัตามขอ้ตกลงน้ี

ในเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เป็นจาํนวน 17 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากบั 624 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

(2558 : 17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากับ 628 ล้านบาท) 
 

จี เจ สตีล ไดเ้คยทาํขอ้ตกลงกบัเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่ดงักล่าวเพ่ือขยายตารางการชาํระหน้ีและ จี เจ สตีล ไดผ้ิดนดัชาํระหน้ีตาม

ตารางการชาํระหน้ีท่ีไดต้กลง ซ่ึงจากผลของการผิดนดัชาํระหน้ี จี เจ สตีล มีภาระท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียสาํหรับการผิดนดัชาํระหน้ี

ดงักล่าวให้กบัเจา้หน้ี ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยนับตั้งแต่วนัท่ีผิดนัดชาํระหน้ี และ จี เจ สตีล อยู่ในระหว่างการปรับปรุง

ตารางการชาํระหน้ีโดยขยายระยะเวลาในการชาํระหน้ี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จี เจ สตีล มีดอกเบ้ียคา้งจ่าย จาํนวน 544 ลา้นบาท (2558 : 478 ล้านบาท) 

 



 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
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หน้ีสินภาษผ่ีอนชําระ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทั มียอดหน้ีสินภาษีผ่อนชาํระคงเหลือทั้งหมดจาํนวน 1,180 ลา้นบาท และจาํนวน 

599 ลา้นบาท ตามลาํดบั (รวมเงินเพิ่มใหม่ตามกฎหมายจนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 จาํนวน 391 ลา้นบาท และจาํนวน 175 

ลา้นบาท ตามลาํดบั) โดยแสดงรายการเป็นหน้ีสินหมุนเวียนจาํนวน 354 ลา้นบาทและจาํนวน 180 ลา้นบาท ตามลาํดบั และเป็น

หน้ีสินไม่หมุนเวียนจาํนวน 826 ลา้นบาทและจาํนวน 419 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวม     5 

โฉนด และจดจาํนองเคร่ืองลา้ง และเคร่ืองเคลือบนํ้ ามนั ร่วมกบัการคํ้าประกนัโดยบริษทัแห่งหน่ึง เป็นหลกัประกนัการผ่อน

ชาํระ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ และจี เจ สตีล จะตอ้งผอ่นชาํระหน้ีสินท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ดงัน้ี 

บริษทั : คงเหลือตอ้งผอ่นชาํระจาํนวน 40 งวดๆละ 14.96 ลา้นบาท จนถึงเดือนเมษายน 2563 

จี เจ สตีล : คงเหลือตอ้งผอ่นชาํระจาํนวน 40 งวดๆละ 14.52 ลา้นบาท จนถึงเดือนเมษายน 2563 
 

หน้ีสินอ่ืน 

 

จากการได้รับไถ่ถอนท่ีดินรวม 5 โฉนด(ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13) เพ่ือนําไปเป็นหลกัประกัน

สาํหรับภาระทางภาษี ลูกคา้ผูใ้หก้ารสนบัสนุนไดข้อให้ จี เจ สตีล นาํหุน้ของ จี เจ สตีล จาํนวน 540 ลา้นหุน้(เท่ากบั 54 ลา้นหุ้น 

หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้)ท่ีถือโดยจีเอส ซีเคียวริต้ี และ ซูพีเรียร์ ไปเป็นหลกัประกนัแทนและใหจ่้ายเงินจาํนวน 59 ลา้น

บาทเป็นค่าใชจ่้ายเน่ืองจากราคาหุ้นท่ีลดลงในหุ้นท่ี จี เจ สตีล ไดน้าํไปจ่ายชาํระหน้ีกบัผูใ้ห้การสนบัสนุนดว้ย โดย จี เจ สตีล ได้

บนัทึกหน้ีสินดงักล่าวในงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2558 แลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี 17 กรกฏาคม 2558 จี เจ สตีล เขา้ทาํสัญญาประนีประนอมยอมความกบัลูกคา้ผูใ้หก้ารสนบัสนุนรายดงักล่าวขา้งตน้  

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 
 



 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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23 เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 2  2  2  2 

กิจการอ่ืน ๆ  202  202  12  24 

รวม  204  204  14  26 
 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 

 

24 ดอกเบีย้ค้างจ่าย 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวียน   

หุน้กู ้  119  122  119  100 

วตัถุดิบท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้  1,330  183  1,330  134 

สถาบนัการเงิน  96  96  96  96 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาคํ้าประกนั 22 544  477  -  - 

สัญญาประนีประนอม  987  754  910  688 

อ่ืน ๆ  893  705  241  216 

รวม  3,969  2,337  2,696  1,234 
         

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน         

อ่ืน ๆ 1.3 -  19  -  19 

รวม  3,969  2,356  2,696  1,253 

 



 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

สกลุเงินบาท   558  352  619  476 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  3,375  1,982  2,046  760 

อ่ืนๆ  36  22  31  17 

รวม  3,969  2,356  2,696  1,253 

 

 



 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 
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25 ประมาณการหนีสิ้น 

 

 งบการเงนิรวม 

 

คาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบ 

ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  

ภาระหน้ีสินจาก 

คดีฟ้องร้อง  

ผลแตกต่างจากการ 

ปรับโครงสร้างหน้ี 

รอการรับรู้  

 

ภาระหน้ีสินท่ี 

เก่ียวกบัภาษี  รวม 

     (ดูหมายเหต ุ1.3)  (ดูหมายเหต ุ47)   

 (ล้านบาท) 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 26  1,994  1,330  -  3,350 

ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน -  257  -  72  329 

ประมาณการหน้ีสินโอนออก -  -  (487)  -  (487) 

กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน (26)  -  -  -  (26) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  (10)  -  -  (10) 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 -  2,241  843  72   3,156 
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 งบการเงนิรวม 

 

คาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบ 

ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  

ภาระหน้ีสินจาก 

คดีฟ้องร้อง  

ผลแตกต่างจากการ 

ปรับโครงสร้างหน้ี 

รอการรับรู้  

ภาระหน้ีสินท่ี 

เก่ียวกบัภาษี  รวม 

     (ดูหมายเหต ุ1.3)  (ดูหมายเหต ุ47)   

 (ล้านบาท) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558          

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 26  1,994  682  -  2,702 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  -  648  -  648 

รวม 26  1,994  1,330  -  3,350 

          

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559          

ส่วนท่ีหมุนเวยีน -  2,241  843  72  3,156 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  -  -  -  - 

รวม -  2,241  843  72  3,156 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

คาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบ 

ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  

ภาระหน้ีสินจาก 

คดีฟ้องร้อง  

ผลแตกต่างจากการ 

ปรับโครงสร้างหน้ี 

รอการรับรู้  

หน้ีสินจาก 

การคํ้าประกนั 

บริษทัยอ่ย  รวม 

     (ดูหมายเหต ุ1.3)     

 (ล้านบาท) 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 26  1,994  1,330  206  3,556 

ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน -  257  -  13  270 

ประมาณการหน้ีสินโอนออก -  -  (487)  -  (487) 

กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน (26)  -  -  -  (26) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  (10)  -  -  (10) 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 -  2,241  843  219   3,303 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

คาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบ 

ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  

ภาระหน้ีสินจาก 

คดีฟ้องร้อง  

ผลแตกต่างจากการ 

ปรับโครงสร้างหน้ี 

รอการรับรู้  

หน้ีสินจาก 

การคํ้าประกนั 

บริษทัยอ่ย  รวม 

     (ดูหมายเหต ุ1.3)     

 (ล้านบาท) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558          

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 26  1,994  682  206  2,908 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  -  648  -  648 

รวม 26  1,994  1,330  206  3,556 

          

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559          

ส่วนท่ีหมุนเวยีน -  2,241  843  219  3,303 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  -  -  -  - 

รวม -  2,241  843  219  3,303 
 



 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ภาระหน้ีสินจากคดฟ้ีองร้อง 
 

บริษทัไดถู้กยืน่ฟ้องต่อศาลโดยเจา้หน้ีของบริษทัในฐานความผิดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาซ้ือขาย ดงันั้นกลุ่มบริษทัและ

บริษทัจึงพิจารณาบนัทึกประมาณการภาระผูกพนัดงักล่าวเป็น ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 จาํนวน 2,241 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และในงบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธันวาคม 2558: 1,994 ล้านบาท) 
 

ประมาณการหน้ีสินจากการคํา้ประกนับริษทัย่อย 
 

เม่ือพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของ โอเอซี ในปัจจุบนั โอเอซี ไม่สามารถท่ีจะจ่ายชาํระหน้ีสินต่าง ๆ ของโอเอซีได ้และ

บริษทัในฐานะเป็นบริษทัใหญ่ ซ่ึงมีภาระท่ีตอ้งเขา้ร่วมรับผิดชอบภาระหน้ีสินของ โอเอซี ดงักล่าว ดงันั้น บริษทัจึงพิจารณา

บนัทึกประมาณการภาระผกูพนัดงักล่าวเป็นประมาณการหน้ีสินจากการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

มีจาํนวน 219 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธันวาคม 2558 : 206 ล้านบาท) 
 

ประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ีรอการรับรู้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ยอดประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ีรอการรับรู้จาํนวน 843 ลา้นบาทนั้น    มี

ยอดเงินจาํนวน 732 ลา้นบาทซ่ึงเกิดจากการแปลงหน้ีเป็นทุนในปี 2555 และ 2556 ใหก้บัเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศรายใหญ่ 

2 ราย โดยมีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้จาํนวนรวม 3,786 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ตามโครงการ

แปลงหน้ีเป็นทุน ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ีแปลงหน้ีเป็นทุนนั้นราคาตลาดของหุ้นอยู่

ในช่วง 0.15 - 0.37 บาทต่อหุ้น ทาํให้เกิดผลต่างระหวา่งราคาตามสัญญากบัราคาตลาดจาํนวน 732 ลา้นบาท ซ่ึงในปีก่อนๆ

บริษทัฯ บนัทึกผลต่างดงักล่าวเพ่ิมในบญัชีส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญัและผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ีรอการรับรู้

ในประมาณการหน้ีสินดว้ยจาํนวนเดียวกนั (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3) 

 

ทั้งน้ีบริษทัอยูร่ะหวา่งการทาํขอ้หารือกบัสภาวิชาชีพบญัชี เร่ืองการรับรู้ประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ี

รอการรับรู้จาํนวน 732 ลา้นบาทน้ีเพ่ือปรับปรุงเพิ่มกาํไรสะสมหรือลดส่วนตํ่ามูลค่าหุ้น เม่ือไดรั้บผลขอ้หารือจากสภา

วิชาชีพแลว้บริษทัจะทาํการปรับปรุงรายการดงักล่าวต่อไป ทั้งน้ีไม่วา่จะมีการปรับปรุงท่ีกาํไรสะสมหรือส่วนตํ่ามูลค่าหุ้น

จะทาํใหส่้วนของผูถื้อหุน้มีการปรับปรุงเพ่ิมข้ึนและหน้ีสินลดลงจาํนวน 732 ลา้นบาท 
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26 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี  259  258  5  4 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและ         

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง  79  80  48  48 

อ่ืน ๆ  8  10  8  10 

รวม   346  348  61  62 
 

ยอดหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

สกลุเงินบาท  288  290  34  35 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 56  56  27  27 

อ่ืน ๆ 2  2  -  - 

รวม 346  348  61  62 
 

27 หนีสิ้นทีเ่กดิจากการฟ้ืนฟูกจิการ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

ยอดคงเหลือตน้ปี 736  761  494  517 

หัก จ่ายชาํระและปรับปรุงอตัราแลกเปล่ียน        

ในระหวา่งปี (27)  (25)  (10)  (23) 

ยอดคงเหลือปลายปี 709  736  484  494 

หัก หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการ        

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (464)  (486)  (239)  (244) 

หนีสิ้นทีเ่กดิจากการฟ้ืนฟูกจิการ        

   - สุทธิจากส่วนทีถ่ึงกาํหนดชําระ        

       ภายในหน่ึงปี 245  250  245  250 
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ยอดหน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

สกลุเงินบาท  597  623  484  494 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 100  100  -  - 

อ่ืน ๆ 12  13  -  - 

รวม 709  736  484  494 
 

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

หน้ี ซ่ึง จี เจ สตีลไดด้าํเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพ่ือขอขยายระยะเวลาการชาํระหน้ี ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงแสดงหน้ีสินภายใต้

แผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของ กลุ่ม

บริษทั ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดงักล่าว ยอดหน้ีคงเหลือสามารถถูกเรียกชาํระคืนไดท้ันที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่าย อตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผดินดัชาํระ 
 

ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงวนัท่ีในรายงาน เจา้หน้ีจาํนวน 1 ราย ไดย้ื่นฟ้อง จี เจ สตีล ต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติั

ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยเรียกร้องให้ จี เจ สตีล ชาํระหน้ีเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 2 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ียืน่ฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่ จี เจ สตีล จะชาํระเสร็จ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจาณาของศาล 
 

28 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ        

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 105  96  51  49 

 105  96  51  49 
 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 12  23  5  12 

 12  23  5  12 
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กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2554 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกรับรู้จาํนวนของภาระหน้ีในช่วงเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ผา่นกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธี

เส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 การเคล่ือนไหวระหวา่งปีของภาระผูกพนัในช่วงเปล่ียนแปลงท่ี

ยงัไม่รับรู้ มีดงัต่อไปน้ี  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่รับรู้         

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  14  -  9 

รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนระหวา่งปี -  (14)  -  (9) 

ภาระผูกพนัในช่วงเปลีย่นแปลงทีย่งัไม่รับรู้         

   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  -  - 
 

โครงการทีไ่ม่ได้จัดเป็นกองทุนตามกฎหมายแรงงานไทย 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนักงานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั        

  ท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 105  96  51  49 

ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่รับรู้ -  -  -  - 

ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ 105  96  51  49 
 



 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์        

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 96  87  49  45 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแลว้ (3)  (2)  (3)  (1) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 12  11  5  5 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์         

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 105  96  51  49 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  525 9  2558 

 (ล้านบาท) 

การรับรู้ภาระผกูพนัในช่วงเปล่ียนแปลง -  11  -  6 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 8  10  3  4 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 4  2  2  2 

รวม 12  23  5  12 

 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุน :  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 12  23  5  12 

รวม 12  23  5  12 



 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  3.7-3.9 ต่อปี  3.7-3.9 ต่อปี  3.7 ต่อปี  3.7 ต่อปี 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 3.0-7.0  3.0-7.0  3.0-7.0  3.0-7.0 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 5.0-15.0*  5.0-15.0*  6.0-15.0*  6.0-15.0* 

อตัรามรณะ TMO08**  TMO08**  TMO08**  TMO08** 
 

*   ข้ึนอยูก่บัอตัราถวัเฉล่ียของกลุ่มอายพุนกังาน 

**  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO08: Thai Mortality Ordinary Tables of 2008) 

 

 การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีนาํมาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด อตัรา

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และการหมุนเวียนของพนักงาน โดยถือว่าขอ้สมมุติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบ ของการ

วิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมุติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินรวมจะลดลง 9.44    

ลา้นบาท  (เพิ่มข้ึน 11.04 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจะลดลง 3.78 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 4.26 ลา้นบาท) 
 

- ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานในงบการเงินรวม

จะเพ่ิมข้ึน 10.85 ลา้นบาท (ลดลง 9.48 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจะเพ่ิมข้ึน 4.22 ลา้นบาท (ลดลง 

3.82 ลา้นบาท) 
 

- ถา้อตัราการหมุนเวียนของพนกังานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 10.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานในงบการเงิน

รวมจะลดลง 5.85 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 6.34 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจะลดลง 2.61 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 

2.80 ลา้นบาท) 
 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานไดค้าํนวณโดยการ

ใชว้ธีิเดียวกนักบัท่ีคาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 



 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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29 ทุนเรือนหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  มีดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2559  2558 

 มูลค่าหุน้ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (ล้านหุ้น / ล้านบาท) 

ทุนจดทะเบียน         

ณ วนัที ่1 มกราคม         

- หุน้สามญั 5.00 9,755  48,776  -  - 

- หุน้สามญั 1.00 -  -  54,574  54,574 

- ลดหุน้จากการลดทุนจดทะเบียน  -  -  (5,798)  (5,798) 

- ลดหุน้จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้  -  -  (39,021)  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม         

- หุน้สามญั 5.00 9,755  48,776  9,755  48,776 

         

ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว         

ณ วนัที ่1 มกราคม         

- หุน้สามญั 5.00 6,850  34,251  -  - 

- หุน้สามญั 1.00 -  -  34,251  34,251 

- ลดหุน้จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้  -  -  (27,401)  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม         

- หุน้สามญั 5.00 6,850  34,251  6,850  34,251 

 

บริษทั 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558  เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558  ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการลดทุน การเพิ่มทุนจดทะเบียน 

และการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวด้งัน้ี 
 



 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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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 

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

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

2. เพ่ือแกไ้ขจาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GSTEL-W2 จากเดิม 

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

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

3. เพ่ือแกไ้ขจาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรับรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GSTEL-W3 จากเดิม 

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

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

 

- อนุมัติการมอบอาํนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้มีอาํนาจพิจารณากาํหนด

รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน การเพ่ิมทุนจดทะเบียน การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน การลด

จาํนวนหุน้และการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั 



 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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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” 
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2. เพ่ือแกไ้ขจาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W3 จากเดิม “จดัสรร

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

จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ จี เจ สตีล จาํนวน 1,469,771,866 หุน้ มูลค่าหุน้ตราไวหุ้น้ละ 6.90 บาท” 

3. เพ่ือแกไ้ขจาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรับรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W4 จากเดิม 

“จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ 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 การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน การลด

จาํนวนหุน้ และการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้อง จี เจ สตีล  

 

30 สํารอง 
 

การจัดสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง (“ทุนสํารอง     

ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าสํารองดงักล่าวมีจาํนวน          

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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31 ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 
 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2559  2558 

 ราคาเสนอ    

 ขายต่อหน่วย จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (ล้านหน่วย / ล้านบาท) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม         

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

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

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

  14,525  14  14,525  14  

         

รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งงวด         

- ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัใหม่  -  -  -  - 

- ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้สามญั  -  -  -  - 

  -  -  -  - 

         

ณ วนัที ่31 ธันวาคม         

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

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

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

รวม  14,525  14  14,525  14 

 

การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัคร้ังที ่2 
 

ในปี 2556 บริษทัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (“GSTEL-W2”) เป็นจาํนวนไม่เกิน 

1,351 ลา้นหน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัท่ีไดรั้บการจดัสรร

จากการเพ่ิมทุนมีสิทธิจองซ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.002 บาท ผลของการเสนอขายเป็นดงัน้ี 

ใบสําคัญแสดงสิทธิจาํนวน 1,349 ล้านหน่วยถูกจัดสรรให้กับผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัท โดยได้รับชาํระเงินจาํนวน 2.7        

ลา้นบาท ซ่ึง GSTEL-W2 ไดจ้ดทะเบียนและเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ ในวนัท่ี 4 เมษายน 2556 
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การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัคร้ังที ่1 
 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทัดงัน้ี 
 

• ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 5,676 ลา้นหน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน

การถือหุ้นในอตัราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย ในราคา 0.002 บาทต่อหน่วย โดยราคาใช้สิทธิอยู่ท่ี 0.55 บาทต่อหุ้น 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิออกเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2555 
 

• ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัจาํนวนไม่เกิน 10,300 ลา้นหน่วย ให้แก่กลุ่มผูล้งทุนหรือผูใ้ห้กู ้   

รายใหม่ ท่ีตกลงเขา้มาลงทุนหรือให้เงินกูแ้ก่บริษทัเป็นจาํนวนเงินโดยรวมไม่ตํ่ากว่า 5,000 ลา้นบาท ในราคาการ        

ใชสิ้ทธิ หุน้ละ 0.43 บาท 
 

เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2555 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้

สามญัของบริษทัดงัน้ี 
 

• ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัจาํนวนไม่เกิน 2,400 ลา้นหน่วย ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย ในราคา 0.002 บาทต่อหน่วย โดยราคาการใชสิ้ทธิ    

อยูท่ี่ 0.55 บาทต่อหุน้  
 

• ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัจาํนวนไม่เกิน 7,500 ลา้นหน่วย ท่ีจดัสรรให้แก่กลุ่มผูล้งทุนหรือ

ผูใ้ห้กูร้ายใหม่ ท่ีตกลงเขา้มาลงทุนหรือให้เงินกูแ้ก่บริษทัและกลุ่มบริษทั เป็นจาํนวนเงินโดยรวมไม่ตํ่ากว่า 1,500      

ลา้นบาท  
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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 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 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 

 

32 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)ตามส่วนงานธุรกิจและตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี      

31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 

   งบการเงินรวม 

  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

รายได้จากส่วนงาน     

ในประเทศ  21,679  22,826 

ต่างประเทศ  5  - 

รวม  21,684  22,826 
     

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากส่วนงาน     

ในประเทศ  1,125  (945) 

ต่างประเทศ  -  - 

รวม  1,125  (945) 
 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลกูค้ารายใหญ่  
 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  และ 2558 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 1 ราย และ 4 ราย ตามลาํดบั จากการขาย

สินคา้ในประเทศ เป็นจาํนวน 3,926 ลา้นบาท และจาํนวน 13,076 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
 

33 กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้
 

ในปี 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัและบริษทั มีกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีการคา้และหน้ิสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู

กิจการ จาํนวน 59 ลา้นบาท และ 28 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม และจาํนวน 51 ลา้นบาท และ 21 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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34 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

ค่าบริการขนส่งในประเทศ 303  323  148  167 

ค่านายหนา้จากการขาย 150  159  150  159 

ค่าบรรจุหีบห่อ 5  4  -  - 

รวม  458  486  298  326 

 

35 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

ค่าท่ีปรึกษาการดาํเนินงาน  35  38  17  9 

ตน้ทุนผลิตท่ีวา่งเปล่า -         

    ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 40 48  48  -  - 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 40 42  44  2  2 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 40 364  367  130  135 

ค่าขนส่งสินคา้ออกจากท่าเรือล่าชา้  1  1  -  - 

อ่ืน ๆ  493  453  305  239 

รวม   983  951  454  385 
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36 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
 

 หมายเหต ุ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

ผู้บริหาร         

เงินเดือนและค่าแรง  55  62  19  20 

ค่าสวสัดิการ  5  4  -  - 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  1  1  -  - 

 5 61  67  19  20 

พนักงานอ่ืน         

เงินเดือนและค่าแรง  624  571  300  272 

ค่าสวสัดิการ  164  191  39  56 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  32  30  12  12 

  820  792  351  340 

รวม 40 881  859  370  360 
 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 เร่ืองภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนกังาน 
 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็น

สมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึง อตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือนและกลุ่มบริษทั

จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียน

เป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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37 (กลบัรายการ) หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -  -  (9)  75 

เงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ีย         

     คา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -  -  (1)  6 

ลูกหน้ีการคา้ 8 -  10  (1)  10 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 (7)  (2)  (7)  (2) 

รวม   (7)  8  (18)  89 

 
 

38 ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -  -  2  315 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 -  11  -  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน –  

     งานก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 

 

18 - 

 

12 

 

- 

 

- 

รวม   -  23  2  315 
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39 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

ประมาณการหน้ีสินจากการยกเลิก

สัญญา  -  12  -  12 

ประมาณการหน้ีสิน         

   จากการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย 25 -  -  13  47 

ประมาณการภาระหน้ีสิน         

จากคดีฟ้องร้อง 25 257  250  257  250 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 38 -  23  2  315 

อ่ืน ๆ  14  20  -  - 

รวม  271  305  272  624 
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40 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบกาํไรขาดทุนไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหน้าท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  2559  2558  2559  2558 

 หมายเหต ุ (ล้านบาท) 

รวมอยู่ในต้นทุนขาย         

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  14,762  16,414  6,675  7,405 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป ลด (เพ่ิม)  (66)  1,306  57  959 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  1,770  1,780  883  886 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 36 502  480  240  225 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย         

    (รวมตน้ทุนการผลิตวา่งเปล่า)  46 
 

40 
 

- 
 

- 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน   
 

 
 

 
 

 

    (รวมตน้ทุนการผลิตวา่งเปล่า)  15 
 

12 
 

- 
 

- 

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร         

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย         

    (รวมตน้ทุนการผลิตวา่งเปล่า) 35 48  48  -  - 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 35 42  44  2  2 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 35,36 364  367  130  135 

ค่าใชจ่้ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน  21  23  14  15 
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41 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

ตน้ทุนทางการเงิน         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 88  103  188  211 

หุน้กู ้  19  5  19  5 

สถาบนัการเงิน  30  43  30  43 

 บุคคลหรือกิจการอ่ืน  539  539  342  264 

สุทธิ  676  690  579  523 
 

 

42 ภาษีเงนิได้ 
 

กลุ่มและบริษทัไม่ไดบ้ันทึกภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพราะบริษทัเกิดผลขาดทุนในปีปัจจุบนั และยงัมีผล

ขาดทุนยอดยกมาจากปีก่อนอยา่งเป็นสาระสําคญั สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี ท่ีเกิดจากผลขาดทุนดงักล่าว ไม่ไดถู้ก

บนัทึกตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 17 
 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี  

3 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและคงจดัเก็บในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ สาํหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ท่ีประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดอ้นุมติัใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 

30 เป็นอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
 

กลุ่มบริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วนัท่ี              

31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 



 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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43 ขาดทุนต่อหุ้น 
 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน  

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คาํนวณจากขาดทุนสําหรับปีท่ีเป็นส่วนของ     

ผูถื้อหุน้ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  2559  2558  2559  2558 

 หมายเหต ุ (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีทีเ่ป็น         

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขั้นพืน้ฐาน)  (1,043)  (3,223)  (1,096)  (3,280) 
         

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม  6,850  34,251  6,850  34,251 

 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ 29 -  (27,401)  -  (27,401) 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉลีย่         

  ถ่วงนํา้หนัก  6,850  6,850  6,850  6,850 

ขาดทุน ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท)  (0.15)  (0.47)  (0.16)  (0.48) 

 

บริษทัไม่ไดแ้สดงขาดทุนต่อหุ้นปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เพราะราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัของบริษทั และการนาํหุน้ท่ีถือเสมือนวา่มีการใช้

สิทธิดงักล่าวมารวม จะทาํใหข้าดทุนต่อหุน้ลดลง 
 



 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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44 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไม่ไดท้าํสัญญาอนุพนัธ์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการ

ท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้ 

 

การบริหารจัดการส่วนทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการคือการทาํให้ฐานเงินทุนกลบัมาแข็งแกร่งเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน เจา้หน้ี และตลาด 

และเพ่ือการดาํเนินงานทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต ปัจจุบนัคณะกรรมการอยูร่ะหวา่งการหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือ

เป็นหลกัประกนัการดาํรงอยูข่องกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง การท่ีมูลค่าของสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินหรือรายไดด้อกเบ้ียสุทธิอาจเกิดการ

เปล่ียนแปลง เน่ืองจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั โดย

ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัโดยอา้งอิงตามอตัราตลาด 



 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  และ 2558 และระยะเวลาท่ีครบ

กาํหนดชาํระหรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

  งบการเงนิรวม 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจ้ริง 

ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี 

 หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

ปี 2559         

สินทรัพย์ทางการเงิน:         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0 - 0.75 623  -  -  623 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 1.375 1  -  -  1 

รวม  624  -  -  624 

 
 

       

หนีสิ้นทางการเงิน :         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR-1, MLR 316  -  -  316 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12.0 30  -  -  30 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 7.75 - 15.0 138  -  -  138 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12.0 108  242  -  350 

หุน้กู ้ 3.0 558  -  -  558 

เจา้หน้ีการคา้  1.0 - 7.5 3,731  -  -  3,731 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7.5, MLR+2 2,316  -  -  2,316 

หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการ 0.5 234  -  -  234 

รวม  7,431  242  -  7,673 
 



 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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  งบการเงนิรวม  

 

อตัราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจ้ริง 

ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี 

 หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

ปี 2558         

สินทรัพย์ทางการเงิน:         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0 - 0.50 159  -  -  159 

รวม  159  -  -  159 
 

        

หนีสิ้นทางการเงิน :         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR 365  -  -  365 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12.0 30  -  -  30 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 7.75 - 15.0 120  -  -  120 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน - -  -  -  - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12.0 106  264  -  370 

หุน้กู ้ 3.0 562  -  -  562 

เจา้หน้ีการคา้ 1.0 - 7.5, MLR+2 4,615  504  -  5,119 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7.5 1,326  -  -  1,326 

หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการ 0.5 234  -  -  234 

รวม  7,358  768  -  8,126 

         

         
 



 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 

อตัราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจ้ริง 

ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี 

 หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

ปี 2559         

สินทรัพย์ทางการเงิน:         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0 - 0.50 10  -  -  10 

รวม  10  -  -  10 
         

หนีสิ้นทางการเงิน :         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR-1, MLR 316  -  -  316 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.25 - 12.0 1,351  -  -  1,351 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 7.75 - 15.0 119  -  -  119 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.0  - 12.0 108  1,328  -  1,436 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน - -  -  -  - 

หุน้กู ้ 3.0 558  -  -  558 

เจา้หน้ีการคา้  5.0 - 7.5 2,176  -  -  2,176 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7.5, MLR+2 1,688  -  -  1,688 

หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการ 0.5 234  -  -  234 

รวม  6,550  1,328  -  7,878 
 



 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 

อตัราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจ้ริง 

ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี 

 หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

ปี 2558         

สินทรัพย์ทางการเงิน:         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0 - 0.50 11  -  -  11 

รวม  11  -  -  11 
         

หนีสิ้นทางการเงิน :         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR 365  -  -  365 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.625 - 12.0 1,007  -  -  1,007 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 7.75 - 15.0 90  -  -  90 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.0 - 12.0 106  1,350  -  1,456 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน - -  -  -  - 

หุน้กู ้ 3.0 562  -  -  562 

เจา้หน้ีการคา้ 1.0 - 7.5, MLR+2 3,072  504  -  3,576 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7.5 695  -  -  695 

หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการ  234  -  -  234 

รวม  6,131  1,854  -  7,985 
 



 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมี

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 8  6  3  3 

ลูกหน้ีการคา้ 8 111  112  111  112 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 134  139  30  39 

หุน้กู ้ 21 (558)  (562)  (558)  (562) 

เจา้หน้ีการคา้ 21 (6,513)  (7,681)  (4,928)  (6,078) 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22 (978)  (900)  (320)  (229) 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 24 (3,375)  (1,982)  (2,046)  (760) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 26 (56)  (56)  (27)  (27) 

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 27 (100)  (101)  -  - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ที่มคีวามเส่ียง 

 

(11,327) 

 

(11,025) 

 

(7,735) 

 

(7,502) 

ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (2,101)  (730)  (1,369)  (199) 

ยอดรวมความเส่ียงทั้งส้ิน  (13,428)  (11,755)  (9,104)  (7,701) 
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  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 

  (ล้านบาท) 

อ่ืน ๆ         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 32  45  16  7 

เจา้หน้ีการคา้ 21 (42)  (69)  (40)  (67) 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22 (68)  (64)  (57)  (60) 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 24 (36)  (22)  (31)  (17) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 26 (2)  (2)  -  - 

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 27 (12)  (13)  -  - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน         

   ทีม่ีความเส่ียง  (128)  (125)  (112)  (137) 

ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (141)  (223)  -  - 

ยอดรวมความเส่ียงทั้งส้ิน  (269)  (348)  (112)  (137) 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่บริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบ

กาํหนด 
 

ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญัเพราะกลุ่มบริษทัและบริษทั มีนโยบายการให้วงเงิน

สินเช่ือแก่ลูกคา้ เป็นการขายเงินสด และใหสิ้นเช่ือไม่เกิน 5 - 7 วนัทาํการ (อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8) ความ

เส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หรือความเส่ียงในการระดมทุน คือความเส่ียงท่ีกิจการจะเผชิญกบัความยุง่ยากในการระดมทุนให้

เพียงพอและทนัเวลาต่อภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอาจเกิดจากการท่ีกิจการไม่

สามารถขายสินทรัพยท์างการเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัจาํเป็นตอ้งมีกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงานท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการทุนหมุนเวียน และเพ่ือให้สามารถจ่ายชาํระหน้ีสินจากการดาํเนินงานรวมทั้งภาระ

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการได ้
 

การกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทัและบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระ

หน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ

ในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมถูกกาํหนดโดย

วธีิต่อไปน้ี ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินนั้น ๆ 
 

มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืน ๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี 
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินมีมูลค่ายติุธรรมใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
 

วันครบกาํหนดของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 
 

รายละเอียดของระยะเวลาท่ีครบกาํหนดของตราสารทางการเงินทางดา้นสินทรัพย ์และหน้ีสินนั้น ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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45 ภาระผูกพนัทีม่กีบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

45.1 ภาระผกูพนั 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 25  25  25  25 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1  1  1  1 

รวม 26  26  26  26 
        

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการ        

ภายในหน่ึงปี 11  3  6  1 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 11  1  7  - 

รวม 22  4  13  1 
        

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ        

หนงัสือคํ้าประกนั 157  253  -  - 
 

45.2  ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการ 
 

บริษทั 

 

ก) บริษทัไดท้าํสัญญาในการรับบริการดา้นการจดัหาวตัถุดิบ ค่านํ้ าดิบและค่าบริหารจดัการระบบนํ้ า โดยบริษทัตอ้ง

จ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวกบัค่าบริหารและจดัการวตัถุดิบ ค่านํ้ าดิบและค่าบริหารจดัการระบบนํ้ า ซ่ึงคิดตามปริมาณ    

ท่ีใช ้
 

ข) บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ โดยมีค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายชาํระภายใตส้ัญญาซ้ือขายในอตัราผนัแปรของ

ปริมาณก๊าซท่ีใช ้
 

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

ค่าใชจ่้ายขั้นตํ่าภายใตส้ัญญาดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 9.5 ลา้นบาทต่อเดือน 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2559  2558  2559  2558 

 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาระยะยาวของบริษทั       

ภายในหน่ึงปี 187  193  116  122 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 398  527  116  245 

หลงัจากหา้ปี 200  271  -  - 

รวม 785  991  232  367 

 

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 
 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2557  บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือไฟฟ้าชัว่คราวกบับริษทัผลิตไฟฟ้ารายหน่ึง  ซ่ึงใชแ้ทนสัญญา  

ลงวนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 เป็นการชัว่คราว โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี  

 

• สัญญามีระยะเวลา 6 เดือนและสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 6 เดือน 

• หยุดคิดค่าใชจ่้ายตามสัญญาเก่าทั้งหมดและคิดค่าใชไ้ฟฟ้าตามสัญญาใหม่ โดยคิดอตัราเดียวกบัการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 

• บริษทัจะตอ้งจดัหาหลกัประกนัการจ่ายชาํระเป็นจาํนวนเงินไม่น้อยกว่า 40 ลา้นบาท แก่บริษทัผลิตไฟฟ้า

ดงักล่าว 
 

บริษทัปฏิบติัตามขอ้ตกลงตามสัญญาซ้ือไฟฟ้าชัว่คราว ลงวนัท่ี 1 เมษายน 2557  
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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 
 

เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2559 บริษทัไดท้าํการบันทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลายกเวน้การคิด Take or Pay และการจดัหา

หลกัประกนัออกไปจนถึงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ทั้งน้ีการยกเวน้น้ีจะขยายระยะเวลาอตัโนมติัเป็นระยะเวลาคร้ังละ 3

เดือน จาํนวนสูงสุด 3 คร้ังโดยมีเง่ือนไขคือบริษทัชาํระหน้ีตามกาํหนด และจะยกเลิกการยกเวน้โดยอตัโนมติัหากบริษทั

ผดินดัชาํระหน้ี 
 

จี เจ สตีล 
 

ก) จี เจ สตีลได้ทาํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติโดยสัญญาน้ีมีผลใช้บังคับนับตั้ งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 และจะ   

ส้ินสุดลงเม่ือผูซ้ื้อไดซ้ื้อก๊าซธรรมชาติครบเป็นระยะเวลาสิบปีนับตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายไดส่้งมอบและผูซ้ื้อไดรั้บซ้ือ

ก๊าซธรรมชาติ โดยค่าก๊าซธรรมชาติในแต่ละเดือนข้ึนอยูก่บัปริมาณท่ีใช ้
 

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

ค่าใชจ่้ายขั้นตํ่าภายใตส้ัญญาดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาทต่อเดือน 
 

 งบการเงนิรวม 

 2559  2558 

 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาระยะยาวของ จี เจ สตีล    

ภายในหน่ึงปี 71  71 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 282  282 

หลงัจากหา้ปี 200  271 

รวม 553  624 
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45.3 ใบส่ังซ้ือวัตถุดบิ 
 

 บริษทั 
 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2559 บริษทัมีใบสั่งซ้ือวตัถุดิบคงเหลือซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบแก่บริษทัจาํนวนเงินรวม 1,569 ลา้น

บาท (31 ธันวาคม 2558 : 305 ล้านบาท)  
 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2559 บริษทัไดท้าํการประมาณการผลขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีบริษทัยงัไม่ไดรั้บมอบจาก

การเปรียบเทียบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะไดรั้บในรูปของราคาขายโดยประมาณและตน้ทุนแปลงสภาพ

ของสินคา้สาํเร็จรูป ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 ประมาณการหน้ีสิน   
 

ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม  2559 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย โดยใชว้งเงินสินเช่ือจากลูกคา้ที่ให้การ

สนบัสนุนรายท่ี 1 สาํหรับซ้ือวตัถุดิบภายใตส้ัญญา Consignment โดยความเป็นเจา้ของของสินคา้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้

จะเป็นของผูข้าย  บริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีธนาคารเรียกเก็บกบัลูกคา้ท่ีให้การสนบัสนุนรายท่ี 1 อตัรา

ร้อยละ 1.5 - 3.0 ต่อปี ของยอดคงคา้งของวงเงินสินเช่ือ (LC) (31 ธันวาคม 2558 : อัตราร้อยละ 1.5 - 3.0 ต่อปี) 
 

จี เจ สตีล 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จี เจ สตีล มีใบสั่งซ้ือวตัถุดิบซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบแก่ จี เจ สตีล จาํนวนเงินรวม 675 ลา้นบาท 

(2558 : 506 ล้านบาท)  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2559  และ 2558 จี เจ สตีล ไดท้าํการประมาณการผลขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือ

วตัถุดิบท่ี จี เจ สตีล ยงัไม่ไดรั้บมอบ จากการเปรียบเทียบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะไดรั้บในรูปของราคา

ขายโดยประมาณและตน้ทุนแปลงสภาพของสินคา้สาํเร็จรูป พบวา่ไม่มีผลขาดทุนท่ีตอ้งบนัทึกในงวดดงักล่าว 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จี เจ สตีล มีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย สาํหรับซ้ือวตัถุดิบภายใตส้ัญญา Consignment 

โดยความเป็นเจา้ของของสินคา้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ะเป็นของผูข้าย จี เจ สตีล ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.00 ถึง 5.86 

ต่อปีของยอดวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้(2558: อัตราร้อยละ 2.00 ถึง 5.86 ต่อปี) 
 

45.4 เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้จาํนวน 14 ลา้นบาท ( 2558 : 26 ล้านบาท) และมีภาระ

ผูกพนัในการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ในอนาคต จี เจ สตีล มีเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ในลกัษณะเดียวกนั ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 190 ลา้นบาท (2558 : 178 ล้านบาท)  
 

45.5 สัญญาทีป่รึกษาทางการเงิน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาท่ีปรึกษาทางการเงินหลายฉบบักบับริษทัอ่ืนเพ่ือปรึกษาเก่ียวกบัการหาผูร่้วมลงทุน

ใหม่จากในประเทศและต่างประเทศ การหาวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนเพ่ิมเติม การหาเงินกูเ้พ่ือชาํระหน้ีเดิมจากสถาบนั

การเงินและการเจรจาปรับเง่ือนไขการจ่ายชาํระหน้ีกบัเจา้หน้ีการคา้ โดยค่าธรรมเนียมกาํหนดเป็นอตัราคงท่ีต่อเดือน

บวกกบัค่าธรรมเนียมตามความสาํเร็จของรายการ 
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46 คดคีวาม 

บริษทัและ จี เจ สตีล มีคดีฟ้องร้องดงัน้ี 
 

บริษทั 
 

คดข้ีอพพิาทกบัเจ้าหน้ี 
 

ปัจจุบนับริษทัมีคดีท่ีเจา้หน้ีค่าสินคา้ฟ้องร้องดาํเนินคดีต่อบริษทัท่ียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เจา้หน้ีค่าสินคา้เรียกร้องให้บริษทัชาํระหน้ีค่าสินคา้ตามคาํบงัคบัของอนุญาโตตุลาการประเทศสิงคโปร์ เป็นจาํนวน เงินตน้

และดอกเบ้ียก่อนมีคาํช้ีขาด จาํนวน 93.72 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการอนุญาโตตุลาการจาํนวน 0.39 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ และดอกเบ้ียผิดนดัหลงัคาํช้ีขาด จาํนวน 11 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ รวมเป็นทุนทรัพย ์ในคดีน้ีจาํนวน 105 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งสาํรองไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 
 

คดีน้ี ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางไดมี้คาํพิพากษาศาลชั้นตน้เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 โดย

บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ต่อศาลฎีกาในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 และในวนัท่ี 29 กนัยายน 2557 

ผูร้้องไดย้ื่นคาํแกอุ้ทธรณ์ของบริษทัต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการ

พิจารณาคดีของศาลฏีกา 
 

อยา่งไรกต็าม ปัจจุบนับริษทัไดอ้ยูร่ะหวา่งเจรจากบัผูร้้อง 

 

จี เจ สตีล 

 

ความคบืหน้าของคดข้ีอพพิาทกบัเจ้าหน้ีหลายราย 

เจา้หน้ีจาํนวน 3 รายไดย้ื่นฟ้อง จี เจ สตีล ต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงเร่ืองต่างๆ รวมถึง สัญญาซ้ือ

ขายและแผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยุร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล จาํนวน 1 ราย ทุนทรัพยฟ้์องจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 2  ลา้นบาท 

พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ียื่นฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าบริษทัจะชาํระเสร็จ ส่วนเจา้หน้ีจาํนวน 2 ราย 

ทุนทรัพยฟ้์องจาํนวนทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท ไดข้อ้ยติุโดยทาํสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาล 
 

ศาลแรงงานภาค 2  
 

อดีตพนักงานของ จี เจ สตีล ท่านหน่ึงได้ยื่นฟ้อง จี เจ สตีล เป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจา้ง และเรียกร้องให ้           

จี เจ สตีล จ่ายชาํระเงิน  รวมทั้งดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัท่ียืน่ฟ้อง ซ่ึงปัจจุบนัคดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ

ศาลฎีกา 
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47 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

จี เจ สตีล 
 

ตามท่ีบีโอไอไดเ้คยมีมติเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 แจง้ให้ จี เจ สตีล ชาํระภาษีอากรวตัถุดิบคงเหลือตามสภาพของราคาและ

อตัราภาษีอากรท่ีอยู ่ณ วนันาํเขา้จากเหตุการณ์ในปี 2541 และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2559 จี เจ สตีล ไดท้าํหนงัสือแจง้

ขอเขา้ร่วมโครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผูป้ระกอบการ และเพ่ือยติุประเดน็หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 

16 มกราคม 2560 จี เจ สตีล จึงทาํหนังสือขอชาํระอากร ภาษีมูลค่าเพ่ิม และเบ้ียปรับจาํนวน 132.3 ลา้นบาท ไปยงักรม

ศุลกากร ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งรอการพิจารณาจากกรมศุลกากร 
 

ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2559 จี เจ สตีล บนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าอากรและเบ้ียปรับดงักล่าวไวใ้นงบการเงินแลว้จาํนวน 

72 ลา้นบาท 
 

โอ เอ ซี  
 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 โอเอซีไดรั้บหนงัสือเตือนให้นาํเงินภาษีอากรคา้งไปชาํระจากกรมสรรพากร ซ่ึง โอเอซี ไดท้าํ

หนงัสือขอผอ่นผนัการชาํระภาษีอากรลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559 ยืน่ต่อสรรพากรพ้ืนท่ีแลว้ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 สรรพากรพ้ืนท่ีไดมี้หนงัสือแจง้วา่ไม่สามารถขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีภาษีอากรตามท่ี

ขอได ้
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48 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 
 

 48.1 บริษัท 

 48.1.1 การปรับโครงสร้างเจ้าหนีก้ารค้ารายใหญ่ 
  

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 บริษทัไดรั้บการหนงัสือแจง้การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีท่ีบริษทัคา้งชาํระแก่เจา้หน้ี

การคา้ 6 ราย รวมถึงภาระหน้ีสินท่ีพึงมีทั้งหมดตามสัญญาเดิม ใหแ้ก่บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง 
 

ขณะน้ีบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการเจรจาในรายละเอียดของการปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหม่ 
 

 48.2 จี เจ สตลี 

 48.2.1 หุ้นกู้ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 จนถึงวนัท่ีในรายงาน จี เจ สตีลไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนดกบั จีเอส ซีเคียวริต้ี 

จาํนวน 42 ลา้นบาท 
 

 48.2.2 วงเงนิสินเช่ือเพ่ือการดาํเนินงาน 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  จี เจ สตีล  เม่ือวนัท่ี  6  มกราคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให ้จี เจ สตีล เขา้ทาํสัญญา  

เงินกูย้มืระยะยาว วงเงินรวมไม่เกิน 111 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ือแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของ จี เจ สตีล ท่ีผิดนดัชาํระมา

เป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2555  และเพ่ือเป็นทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงานของ จี เจ สตีล ดงัมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 
 

1. เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2560 จี เจ สตีล (ผูกู้)้ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูร้ะยะยาว วงเงินกูย้มื 71 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ กบั 

บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง (ผูใ้ห้กู)้ ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 12 ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี โดยมีหลกัประกนัคือ

การจดจาํนองลาํดบัท่ีสองของท่ีดิน  อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน ทั้งน้ีไดแ้บ่งวงเงินกูอ้อกเป็น 2 

วงเงินดงัน้ี 
 

1.1 วงเงินกูว้งแรก จาํนวน 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  สาํหรับการจ่ายชาํระหน้ีบางส่วนของเจา้หน้ีรายใหม่ และ

รวมถึงค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บคืนจากผูใ้ห้กู ้เช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน และค่าใชจ่้าย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการต่างๆ เพ่ือให้การทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวเสร็จสมบูรณ์ โดยเม่ือวนัท่ี 

1 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯ ไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้จาํนวน 41 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยนาํไปจ่าย

ชาํระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายบางส่วนแก่เจา้หน้ีรายใหม่ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 48.2.3  
 

1.2 วงเงินกูว้งท่ีสอง จาํนวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน และเพ่ือรายจ่ายฝ่ายทุน  
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2. สําหรับวงเงินกูท่ี้เหลืออีก 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ยงัมิไดเ้ขา้ทาํสัญญากูเ้งินจากผูใ้ห้กู ้เน่ืองจากจี เจ สตีล อยู่

ระหวา่งการเจรจาในรายละเอียดของการปรับโครงสร้างหน้ีกบับริษทัต่างประเทศอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีราย

ใหม่ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 48.2.3 ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2560 
 

 48.2.3 การปรับโครงสร้างเจ้าหนีก้ารค้ารายใหญ่ 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 จี เจ สตีล ไดรั้บการหนงัสือแจง้การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีท่ี จี เจ สตีล คา้งชาํระแก่

เจา้หน้ีการคา้ 4 ราย รวมถึงภาระหน้ีสินท่ีพึงมีทั้งหมดตามสัญญาเดิม ให้แก่บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงต่อไปน้ี

จะเรียกวา่ “เจา้หน้ีรายใหม่” ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จี เจ สตีล มีมูลหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่เจา้หน้ีการคา้ 

4 ราย ดงักล่าวซ่ึงต่อมาไดโ้อนสิทธิเรียกร้องแก่เจา้หน้ีรายใหม่จาํนวนรวม 91.23 ลา้นเหรียญสหรัฐ  
 

และเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2560 จี เจ สตีล ไดจ่้ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายบางส่วนแก่เจา้หน้ีรายใหม่จาํนวน 

40.18 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จากการเบิกใชว้งเงินกูต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 48.2.2  
 

ขณะน้ี จี เจ สตีล อยูร่ะหวา่งการเจรจาในรายละเอียดของการปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหม่ ซ่ึงคาดวา่จะแลว้

เสร็จในไตรมาส 1 ปี 2560 
 

 48.2.4 สัญญาจ้างทีป่รึกษาทางธุรกจิ 
 

เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 จี เจ สตีล ไดเ้ขา้ทาํสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจ กบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือให้

คาํแนะนาํในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต, กาํไร และ กระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการเดือนละ41,667 เหรียญ

สหรัฐ และไม่ไดก้าํหนดระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา แต่สามารถบอกยกเลิกสัญญาดงักล่าวไดท้นัที โดยแจง้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 
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49 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงรวมอยูใ่น 

งบการเงินสาํหรับปี 2559 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั 

การนาํเสนอในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 

 งบการเงนิรวม 

 ก่อนจดั    หลงัจดั 

 ประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  ประเภทใหม่ 

 (บาท) 

งบกาํไรขาดทุน สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558      

รายได้      

- กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 108,684,342  (108,684,342)  - 

ค่าใช้จ่าย      

- ตน้ทุนขาย       

       - ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า -  306,280,212  306,280,212 

       - กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ -  108,684,342  108,684,342 

- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,256,845,951  (306,280,212)  950,565,739 

   -   

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ก่อนจดั    หลงัจดั 

 ประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  ประเภทใหม่ 

 (บาท) 

งบกาํไรขาดทุน สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558      

รายได้      

- กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 102,749,530  (102,749,530)  - 

ค่าใช้จ่าย      

- ตน้ทุนขาย       

       - ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า -  250,199,515  250,199,515 

       - กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ -  102,749,530  102,749,530 

- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 635,452,997  (250,199,515)  385,253,482 

   -   

 


	AUDITOR_REPORT
	บริษัท  จี สตีล จำกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES
	1 ข้อมูลทั่วไปและการดำเนินงานต่อเนื่อง
	บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549
	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แก่ บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 4.46)    (“ซูพีเรียร์”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย นายนิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์ (ถือหุ้นร้อยละ 7.34) และกลุ่มคุณหญิงปัทมา ลีส...
	นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้ตกลงทำสัญญาค้ำประกันส่วนบุคคลต่อเจ้าหนี้การค้ารายใหญ่รายนี้ในจำนวนวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อค้ำประกันภาระหนี้ต่อ จี เจ สตีล ภายใต้ข้อตกลงของสัญญาประนีประนอมดังกล่าว
	4 (ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

	กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
	บริษัทย่อย
	การสูญเสียอำนาจควบคุม
	การตัดรายการในงบการเงินรวม
	4 (ข) เงินตราต่างประเทศ

	รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
	รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้เงินบาทในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
	ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น
	4 (ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
	ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ย...
	มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการแปลงสภาพและ ค่าใช้จ่ายในการขาย
	กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน
	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน
	การจำหน่ายเงินลงทุน
	สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
	สินทรัพย์ที่เช่า
	ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
	ค่าเสื่อมราคา
	ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
	ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
	กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
	รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
	ค่าตัดจำหน่าย
	ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
	ต้นทุนลูกรีดรอตัดจำหน่ายแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม โดยมีการตัดจำหน่ายตามปริมาณการใช้งาน
	การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
	การกลับรายการด้อยค่า
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
	โครงการสมทบเงิน
	ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระ
	ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบันทึกเมื่อประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทพึงได้รับน้อยกว่าต้นทุนที่จำเป็นในการดำเนินการตามข้อผูกพันในสัญญา การประมาณค่าใช้จ่ายรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ...
	รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
	การขายสินค้า
	ดอกเบี้ยรับ
	ดอกเบี้ยรับรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
	ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
	การจำแนกประเภทสัญญาเช่า
	นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละประเภทรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้
	กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
	เจ้าหนี้การค้า
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	งบการเงินเฉพาะกิจการ

	6 รายการธุรกิจกับบริษัทพันธมิตรทางการค้า
	7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
	8 ลูกหนี้การค้า
	การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้
	ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
	ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ไม่มีการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่กลุ่มบริษัทและบริษัท ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว  แต่ยังมีการดำเนินการทางธุรกิจในการเรียกชำระหนี้
	ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
	10 ลูกหนี้จากการขายเศษเหล็ก
	เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 บริษัทและลูกหนี้จากการขายเศษเหล็กได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามคำพิพากษาของศาลให้ชำระหนี้ โดยลูกหนี้จะดำเนินการโอนหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่งให้กับบริษัท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าว 11 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
	ยอดสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
	12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
	รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ จี เจ สตีล มีมูลค่าเท่ากับ 0.36 บาทต่อหุ้น (31 ธันวาคม 2558: 0.16 บาทต่อหุ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น) หรือคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 792 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 352 ล้านบาท)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ลงทุนใน จี เจ สตีล โดยมีราคาทุนมูลค่า 3,955 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : 3,955 ล้านบาท) ซึ่งมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นของ จี เจ สตีล ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทนี้ แสดงในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำ...
	จีเอส ซีเคียวริตี้
	จีเอสที ซีดี ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อ 23 ธันวาคม 2556  และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยได้รับเงินลงทุนคืนในปี 2559 ดังนั้น บริษัทจึงได้ตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว 13    เงินล่วงหน้า...
	รายละเอียดของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
	การประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์
	บริษัท และ จี เจ สตีล
	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย แสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้ดังนี้
	เงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
	เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
	เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 บริษัทได้เข้าทำข้อตกลงเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางการเงินกับผู้สนับสนุนรายหนึ่ง โดยผู้สนับสนุนยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในจำนวนที่ไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท เป็นเงินทดรองจ่ายจากลูกหนี้ บริษัทยอมรับข้อตกลงโดยหลังจากที่บริษ...
	เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 บริษัทได้เข้าทำสัญญาวางหลักประกันกับผู้สนับสนุน เพื่อทดแทนหลักประกันหุ้นของจี เจ สตีล จำนวน 727.2 ล้านหุ้น โดยนำอะไหล่เครื่องจักรที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์และถืออยู่ มูลค่า 80 ล้านบาท เป็นหลักประกันหนี้ตามมูลหนี้ 80 ล้านบาทแก่ผู้ส...
	และเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นสองสัญญากับผู้สนับสนุน เป็นจำนวน 37 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 :40 ล้านบาท)
	การจ่ายเงินให้กับผู้ให้กู้สำหรับเงินกู้ยืมของโอเอซีโดยบริษัท
	เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 จี เจ สตีล ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนกับ จีเอส ซีเคียวริตี้ รวมถึงดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นจำนวน  403 ล้านบาท  และในเวลาเดียวกัน บริษัทได้กู้ยืมเงินจำนวน 403 ล้านบาทจาก จีเอส ซีเคียวริตี้ และบริษัทได้ทำสัญญาให้ โอเอซี กู้ยืมเงิ...
	เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
	เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
	หุ้นกู้
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 หุ้นกู้ของบริษัทคงเหลือจำนวน 15.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2558 ซึ่งในวันที่ 9 มกราคม 2555 บริษัทได้รับหนังสือจากตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้แจ้งว่...
	อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับการทวงถาม เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดดังกล่าว โดยมีรายการเคลื่อนไหวระหว่างปีดังนี้
	ยอดดอกเบี้ยค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
	ภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
	บริษัทได้ถูกยื่นฟ้องต่อศาลโดยเจ้าหนี้ของบริษัทในฐานความผิดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขาย ดังนั้นกลุ่มบริษัทและบริษัทจึงพิจารณาบันทึกประมาณการภาระผูกพันดังกล่าวเป็น ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 2,241 ล้านบาท ในงบการเ...
	ประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกันบริษัทย่อย
	เมื่อพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของ โอเอซี ในปัจจุบัน โอเอซี ไม่สามารถที่จะจ่ายชำระหนี้สินต่าง ๆ ของโอเอซีได้ และบริษัทในฐานะเป็นบริษัทใหญ่ ซึ่งมีภาระที่ต้องเข้าร่วมรับผิดชอบภาระหนี้สินของ โอเอซี ดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาบันทึกประมาณการภาระผูกพัน...
	ยอดหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
	ยอดหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
	หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการของจี เจ สตีล ได้ครบกำหนดชำระหนี้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 แต่ จี เจ สตีล ได้ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่ง จี เจ สตีลได้ดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงแสดงหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการคง...
	ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงวันที่ในรายงาน เจ้าหนี้จำนวน 1 ราย ได้ยื่นฟ้อง จี เจ สตีล ต่อศาลในฐานความผิดเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเรียกร้องให้ จี เจ สตีล ชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับ...
	โครงการที่ไม่ได้จัดเป็นกองทุนตามกฎหมายแรงงานไทย
	ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้
	การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
	ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกำไรขาดทุน :
	ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558  ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังนี้
	สำรองตามกฎหมาย
	การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2
	ในปี 2556 บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“GSTEL-W2”) เป็นจำนวนไม่เกิน 1,351 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรจากการเพิ่มทุนมีสิทธิจอง...
	การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1
	ข้อมูลของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GSTEL-W1, GSTEL-W2 และGSTEL-W3 โดยมีผลบังคับใช้ทันทีนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของห...
	32 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
	ส่วนงานธุรกิจ
	ส่วนงานภูมิศาสตร์
	กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ที่สำคัญดังนี้
	ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  และ 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้า 1 ราย และ 4 ราย ตามลำดับ จากการขายสินค้าในประเทศ เป็นจำนวน 3,926 ล้านบาท และจำนวน 13,076 ล้านบาท ตามลำดับ
	33 กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
	35 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
	โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
	รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 เรื่องภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
	โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้
	37 (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
	38 ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
	39 ค่าใช้จ่ายอื่น
	40 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	42 ภาษีเงินได้
	43 ขาดทุนต่อหุ้น
	ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	บริษัทไม่ได้แสดงขาดทุนต่อหุ้นปรับลดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เพราะราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัท และการนำหุ้นที่ถือเสมือนว่ามีการใช้สิทธิดังกล่าวมารวม จะทำให...
	44 เครื่องมือทางการเงิน
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทไม่ได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
	นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
	กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือ...
	การบริหารจัดการส่วนทุน
	นโยบายของคณะกรรมการคือการทำให้ฐานเงินทุนกลับมาแข็งแกร่งเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และตลาด และเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต ปัจจุบันคณะกรรมการอยู่ระหว่างการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักประกันการดำรงอยู่ของกลุ่ม...
	ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
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	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  และ 2558 และระยะเวลาที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่มีดังนี้
	ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
	ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
	นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัทและบริษัทกำหนดให้มีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีคว...
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	1. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 จี เจ สตีล (ผู้กู้) ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาว วงเงินกู้ยืม 71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับ บริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่ง (ผู้ให้กู้) ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 12 ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี โดยมีหลักประกันคือการจดจำนองลำดับที่สองของที่ดิ...
	1.1  วงเงินกู้วงแรก จำนวน 41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  สำหรับการจ่ายชำระหนี้บางส่วนของเจ้าหนี้รายใหม่ และรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บคืนจากผู้ให้กู้ เช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการต่างๆ เพื่อให้กา...
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