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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝำ่ยจัดกำร ไตรมำสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562 

สรุปสำระส ำคัญ 

 
ไตรมำสที่ 1 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบกำรขำดทุนสุทธิ 803 ล้ำนบำท ลดลง 1,298 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 262 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลประกอบกำรก ำไรสุทธิ 495 ล้ำนบำท ส ำหรับรำยได้จำกกำรขำยและ
ให้บริกำรมีจ ำนวนรวม 3,398 ล้ำนบำท ลดลง 4,750 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 58 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บริษัทมีผลประกอบกำรขำดทุนสุทธิ 355 ล้ำนบำท ลดลง 474 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 400 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลประกอบกำรก ำไรสุทธิ 119 ล้ำนบำท โดยบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและ
ให้บริกำรจ ำนวน 274 ล้ำนบำท ลดลง 1,021 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 79 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน  

ผลประกอบกำรขำดทุนสุทธิ มีสำเหตุหลักมำจำกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรลดลง  
มีต้นทุนขำยอยู่ในระดับสูง ท ำให้มีผลขำดทุนขั้นต้น รำยได้ที่ลดลงมำจำกทั้งปริมำณขำยและรำคำขำยเฉลี่ยลดลง โดยปริมำณ
ขำยที่ลดลงมำจำกปริมำณผลิตลดลง ทั้งบริษัทและบริษัทย่อยหยุดผลิตชั่วครำวในไตรมำส 1 ปี 2562 ส ำหรับบริษัทหยุดผลิต
ในเดือนกุมภำพันธ์ ถึงเดือนเมษำยน 2562 หลังจำกสัญญำรับจ้ำงผลิตให้กับ จี เจ สตีล สิ้นสุดลงเมื่อ 31 มกรำคม 2562  
เหตุที่บริษัทหยุดผลิตเนื่องจำกรอเข้ำท ำสัญญำเงินกู้ยืมใหม่เพื่อน ำเงินมำใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรกลับมำผลิตสินค้ำเพื่อจ ำหน่ำยเองอีกครั้ง ส ำหรับ จี เจ สตีล เนื่องจำกอะไหล่และอุปกรณ์ที่ส ำคัญ ได้แก่ เกียร์ และ
หม้อแปลงไฟฟ้ำเสีย ไม่สำมำรถใช้งำนได้ ท ำให้กระทบกับปริมำณผลิตในเดือนมกรำคม และหยุดผลิตในเดือนกุมภำพันธ์ 
2562 ด้ำนต้นทุนขำย ด้วยต้นทุนคงที่ของบริษัทและบริษัทย่อยที่อยู่ในระดับสูง ท ำให้รำยได้จำกกำรผลิตที่ลดลงไม่สำมำรถ
ครอบคลุมต้นทุนที่เกิดขึ้น รวมทั้งรำคำ Graphite Electrode ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนแปรสภำพสูงกว่ำช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน  

หน่วย :  ล้านบาท ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 1/2561

รายได้จากการขายและให้บริการรวม 3,398 8,148                   

EBITDA รวม (85)                       1,223                   

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม (803) 495                     

ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 177                      389                     

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 139                     382                     

ราคาขายเฉ ล่ีย (บาท/ตัน) 19,160                 20,939                

HRC Cash Margin (บาท/ตัน) (58)                       1,927                   

หน่วย :  ล้านบาท 31 มีนาคม 62 31 ธั นวาคม 61

สินทรัพย์รวม 28,560 30,632 

หน้ีสินรวม 19,262 20,532 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (273) 172 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 9,570 9,928 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้จำกกำรขำยและต้นทุนขำย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรมีจ ำนวนรวม 3 ,398 ล้ำนบำท ลดลง 4,750 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 58 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (งบเฉพำะกิจกำร: รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรจ ำนวน 274 ล้ำนบำท ลดลง 
1,021 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 79 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) ซึ่งเป็นผลมำจำกทัง้ปริมำณขำยและรำคำขำยเฉลี่ยที่ลดลง 

ด้ำนปริมำณขำย บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมำณกำรขำยรวม 177 พันตัน ลดลงจำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน 
จ ำนวน 212 พันตัน หรือร้อยละ 54 (งบเฉพำะกิจกำร: บริษัทไม่มีปริมำณขำย แต่รับจ้ำงผลิตให้กับ จี เจ สตีล 48 พันตัน  
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมำณขำย 1.5 พันตัน และปริมำณรับจ้ำงผลิต 203 พันตัน) ปริมำณขำยที่ลดลงมำจำก
ปริมำณผลิตทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง ไตรมำส 1 ปี 2562 บริษัทท ำกำรผลิตเฉพำะในเดือนมกรำคม 2562 ซึ่งเป็นกำร
รับจ้ำงกำรผลิตให้กับ จี เจ สตีล หลังจำกสัญญำให้บริกำรผลิตสินค้ำให้กับ จี เจ สตีล สิ้นสุดลง เมื่อ 31 มกรำคม 2562  
บริษัทได้หยุดผลิตเป็นเวลำ 3 เดือน เพื่อหำแหล่งเงินทุนและเตรียมควำมพร้อมให้กลับมำผลิตสินค้ำเพื่อจ ำหน่ำยเองอีกครั้ง 
ส ำหรับ จี เจ สตีล เนื่องจำกอะไหล่และอุปกรณ์ที่ส ำคัญ ได้แก่ เกียร์ และหม้อแปลงไฟฟ้ำเสียไม่สำมำรถใช้งำนได้ ท ำให้กระทบ
กับปริมำณผลิตในเดือนมกรำคม และหยุดผลิตในเดือนกุมภำพันธ์ 2562  ด้ำนรำคำขำยเฉลี่ย ในไตรมำสที่ 1 ปี 2562 มีรำคำ
ขำยเฉลี่ย 19,160 บำทต่อตัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรำคำขำยเฉลี่ย 20,942 บำทต่อตัน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขำยและต้นทุนให้บริกำรรวม 4,053 ล้ำนบำท ลดลง 3,568 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 47 
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน (งบเฉพำะกิจกำร: 556 ล้ำนบำท ลดลง 835 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 60) ลดลงตำมปริมำณขำย 
ทีล่ดลง 

บริษัทและบริษัทย่อยมีขำดทุนขั้นต้นรวม 655 ล้ำนบำท (อัตรำขำดทุนขั้นต้น ร้อยละ 19) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนที่มีก ำไรขั้นต้น 527 ล้ำนบำท (อัตรำก ำไรขั้นต้น ร้อยละ 6) ส ำหรับบริษัทมีขำดทุนขั้นต้น 282 ล้ำนบำท (อัตรำขำดทุนขั้นต้น 
ร้อยละ 103) เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขำดทุนขั้นต้น 96 ล้ำนบำท (อัตรำขำดทุนขั้นต้น ร้อยละ 7) อัตรำขำดทุน
ขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น หลักๆ มำจำกกำรที่บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนคงที่สูง โดยเฉพำะค่ำเสื่อมรำคำ ท ำให้รำยได้ที่ได้รับจำก
ปริมำณผลิต/ปริมำณขำยที่ลดลงไม่ครอบคลุมต้นทุนที่เกิดขึ้น รวมทั้งรำคำ Graphite Electrode ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
แปรสภำพในไตรมำส 1 ปี 2562 สูงกว่ำช่วงเดียวกันของปีก่อน   

ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 287 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้นเมื่อเทียบกับ
เงินดอลล่ำร์สหรัฐ (งบเฉพำะกิจกำร: 169 ล้ำนบำท) 

ก ำไรจำกกำรประนีประนอม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรประนีประนอม 44 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรที่บริษัทเข้ำท ำสัญญำประนีประนอม
ยอมควำมกับเจ้ำหนี้บำงรำย โดยได้รับกำรขยำยระยะเวลำช ำระหนี้และเจ้ำหนี้ตกลงจะไม่คิดดอกเบี้ย บริษัทจึงบันทึกก ำไรจำก
กำรประนีประนอมยอมควำม 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 45 ล้ำนบำท ลดลง 50 ล้ำนบำท จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน (งบเฉพำะ
กิจกำร: 0.09 ล้ำนบำท ลดลง 3 ล้ำนบำท จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) ลดลงตำมปริมำณกำรขำยทีล่ดลง 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวม 198 ล้ำนบำท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (งบเฉพำะ
กิจกำร: 48 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 24 ล้ำนบำท เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน หลัก ๆ มำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรถูกปันส่วนไป
เป็นต้นทุนกำรให้บริกำรรับจ้ำงผลิตลดลง ตำมปริมำณกำรรับจ้ำงผลิตที่ลดลง) 

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยอื่น 27 ล้ำนบำท ส ำหรับเฉพำะบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยอื่น 102 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำก 
กำรที่บริษัทมีขำดทุนจำกกำรขำยทรัพย์สิน 2,349 ล้ำนบำท และ (กลับรำยกำร) ขำดทุนจำกด้อยค่ำทรัพย์สิน จ ำนวน (2,348) 
ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทขำยทรัพย์สินเฉพำะส่วนของบีโอไอส่งออกไปยังเขตปลอดภำษี (Free Zone ) เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
ปัญหำทำงด้ำนภำษีและเบี้ยปรับเงินเพิ่ม รำยละเอียดตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน หัวข้อ 10 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
เรื่อง กำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ และมขีำดทุนจำกด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย 65 ล้ำนบำท รวมทั้งประมำณกำร
ภำระหนี้สินจำกคดีฟ้องร้อง 25 ล้ำนบำท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยอื่น 76 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำก
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของทรัพย์สิน 42 ล้ำนบำท และประมำณกำรหนี้สินจำกคดีฟ้องร้อง 25 ล้ำนบำท 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทำงกำรเงินรวม 280 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 13 ล้ำนบำทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
(งบเฉพำะกิจกำร: ต้นทุนทำงกำรเงิน 167 ล้ำนบำท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) 

ฐำนะทำงกำรเงิน 

สินทรัพย์รวม 

ณ 31 มีนำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 28,560 ล้ำนบำท ลดลง 2,073 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 7 เทียบกับ ณ สิ้นปี 61 ที่มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 30,632 ล้ำนบำท ในจ ำนวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียน จ ำนวน 3,702 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 32 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ ำนวน 24,858 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1 
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมำจำกกำรลดลงของสินค้ำคงเหลือ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เป็นหลัก ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลงมำจำกค่ำเสื่อมรำคำเป็นหลัก  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

ณ 31 มีนำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 166 ล้ำนบำท ลดลง  
93 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 เนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยมี 

• เงินสดรับสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 62 ล้ำนบำท 

• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 16 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นเงินสดจ่ำยเพื่อลงทุนในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
26 ล้ำนบำท และเงินสดรับจำกกำรที่บริษัทขำยเครื่องจักรเฉพำะส่วนของบีโอไอส่งออกไปยังเขตปลอดภำษ ี
(Free Zone ) เพื่อเป็นกำรบรรเทำปัญหำทำงด้ำนภำษีและเบี้ยปรับเงินเพิ่ม จ ำนวน 10 ล้ำนบำท 

• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน 138 ล้ำนบำท จำกกำรจ่ำยต้นทุนทำงกำรเงิน 110 ล้ำนบำท หลักๆ 
เป็นของบริษัทย่อย ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 28 ล้ำนบำทของบริษัทย่อย 

(ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในงบกระแสเงินสด) 
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ลูกหนี้กำรค้ำ 

ณ 31 มีนำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้กำรค้ำจ ำนวน 1,048 ล้ำนบำท หักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,025 
ล้ำนบำท คงเหลือลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ 23 ล้ำนบำท (ณ สิ้นปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้กำรค้ำจ ำนวน 1,041 ล้ำนบำท 
หักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,027 ล้ำนบำท คงเหลือลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ 14 ล้ำนบำท) ท ำให้ลูกค้ำหนี้กำรค้ำสุทธิเพิ่มขึ้น 9 ล้ำนบำท 
จำกสิ้นปี 2561 

สินค้ำคงเหลือ 

ณ 31 มีนำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้ำคงเหลือจ ำนวน 2,965 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของ
สินทรัพย์รวม ลดลง 1,647 ล้ำนบำทเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 โดยสินค้ำคงเหลือของบริษัทย่อยลดลงเป็นหลัก ซึ่งสินค้ำ
คงเหลือของบริษัทย่อยลดลง 1,485 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรลดลงของสินค้ำส ำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงทำงลดลง ส ำหรับบริษัท
สินค้ำคงเหลือลดลง 83 ล้ำนบำท มำจำกวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ลดลงเป็นหลัก  

หน้ีสินรวม 

ณ 31 มีนำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินทั้งสิ้น 19,262 ล้ำนบำท ลดลง 1,269 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6 
เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งเป็นผลมำจำก 

หน้ีสินหมุนเวียนลดลง 1,272 ล้ำนบำท หลักๆมำจำก 

• เจ้ำหนี้กำรค้ำลดลง 1,210 ล้ำนบำท หลักๆ มำจำกบริษัทย่อย ซึ่งเจ้ำหนี้กำรค้ำของบริษัทย่อยลดลง 
1,192 ล้ำนบำท 

• เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรอื่น ลดลง 51 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมของบริษัทที่ลดลง จำกกำรที่บริษัทเข้ำ
ท ำสัญญำประนีประนอมยอมควำม ซึ่งเจ้ำหนี้ได้ขยำยระยะเวลำช ำระหนี้ให ้

• เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง 34 ล้ำนบำท 

• เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ เพิ่มข้ึน 65 ล้ำนบำท 

• ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย เพิ่มข้ึน 42 ล้ำนบำท 

• หนี้สินที่เกิดจำกกำรฟื้นฟูกิจกำร เพิ่มข้ึน 28 ล้ำนบำท 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 2 ล้ำนบำท หลักๆมำจำก  

• หนี้สินที่เกิดจำกกำรฟื้นฟูกิจกำรและกำรประนีประนอมยอมควำม เพิ่มขึ้น 108 ล้ำนบำท จำกกำรที่บริษัท
เข้ำท ำสัญญำประนีประนอมยอมควำมกับเจ้ำหนี้บำงรำย และได้รับกำรขยำยระยะเวลำช ำระหนี้ ท ำให้
หนี้สินที่เกิดจำกกำรฟื้นฟูกิจกำรและกำรประนีประนอมยอมควำมที่เป็นหนี้ระยะสั้น ถูกจัดกลุ่มใหม่เป็น
กลุ่มหนี้สินไม่หมุนเวียน 

• เจ้ำหนี้อื่นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยลดลง 88 ล้ำนบำท 

• เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันลดลง 20 ล้ำนบำท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 มีนำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9,297 ล้ำนบำท ลดลง 803 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 8 จำกสิ้นปี 2561 สำเหตุหลักมำจำกบริษัทและบริษัทย่อยมีผลขำดทุนสุทธ ิ
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ และบริษทัยอ่ย 

 

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ 2562 2561 + (-) %

(พันบาท)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 165,526                           258,184                           (56%)

เงินลงทนุชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 8,736                                11,496                             (32%)

ลูกหน้ีการคา้ 22,669                             13,804                             39%

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                    -                                    -    

สินคา้คงเหลือ 2,964,610                        4,611,491                        (56%)

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 540,672                           565,995                           (5%)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,702,213                        5,460,970                        (48%)

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                                    -                                    -    

เงินล่วงหน้าคา่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 210,000                           210,000                           0%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23,980,809                     24,384,466                     (2%)

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 11,520                             11,540                             (0%)

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 655,323                           565,467                           14%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 24,857,652                     25,171,473                     (1%)

รวมสินทรัพย์ 28,559,865                     30,632,443                     (7%)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2562 2561 + (-) %

(พันบาท)

หนี้สินหมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 212,503                           212,503                           0%

เจา้หน้ีการคา้ 1,129,472                        2,339,819                        (107%)

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                    -                                    -    

หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 630,993                           659,013                           (4%)

เงินกูย้มืระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 314,000                           314,000                           0%

หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 496,063                           505,934                           (2%)

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,235,587                        1,269,364                        (3%)

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 56,524                             107,424                           (90%)

เงินกูย้มืจากผูถื้อหุ้น 3,850                                3,850                                0%

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 107,726                           42,666                             60%

เจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 7,427,003                        7,440,181                        (0%)

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 5,515,640                        5,473,957                        1%

ประมาณการหน้ีสิน 421,938                           434,458                           (3%)

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 329,055                           348,859                           (6%)

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 17,880,354                     19,152,028                     (7%)
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ และบริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2562 2561 + (-) %

(พันบาท)

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ 107,789                           -                                    100%

เงินกูย้มืระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,097,151                        1,117,518                        (2%)

เจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 29,479                             117,928                           (300%)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 146,427                           143,059                           2%

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,281                                1,389                                (8%)

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,382,127                        1,379,894                        0%

รวมหนีสิ้น 19,262,481                     20,531,922                     (7%)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

    ทนุจดทะเบียน 48,775,744                     48,775,744                     0%

    ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 34,250,905                     34,250,905                     0%

ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 14,050                             14,050                             0%

ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่หุ้น

    ส่วนต ่ากวา่มลูคา่หุ้น (10,163,276)                    (10,163,276)                    0%

    ส่วนเกินทนุจากการลดทนุ 206,307                           206,307                           0%

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 

    จดัสรรแลว้

         ทนุส ารองตามกฎหมาย 763,977                           763,977                           0%

    ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (25,345,061)                    (24,899,544)                    2%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั (273,098)                         172,419                           163%

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 9,570,482                        9,928,102                        (4%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,297,384                        10,100,521                     (9%)

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 28,559,865                     30,632,443                     (7%)
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ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย

 

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

2562 2561 + (-) %

(พันบาท)

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3,397,969                        8,148,384                        (140%)

รายไดจ้ากการให้บริการ - รับจา้งผลิต -                                    -                                    -    

กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 7,710                                4,555                                41%

กลบัรายการประมาณการผลขาดทนุจากค าสัง่ซ้ือ -    

   ของวตัถุดิบท่ียงัไมไ่ดรั้บมอบ 37,148                             -                                    100%

กลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                                    -                                    -    

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 287,367                           583,786                           (103%)

ก าไรจากการประนีประนอมยอมความ 44,403                             -                                    100%

รายไดอ่ื้น 25,210                             8,791                                65%

รวมรายได้ 3,799,807                        8,745,516                        (130%)

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย - ตน้ทนุผลิตสินคา้ 3,684,363                        7,549,072                        (105%)

                   - ตน้ทนุการผลิตท่ีวา่งเปล่า 453,231                           67,098                             85%

                   - ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (84,820)                            4,850                                106%

รวมตน้ทนุขาย 4,052,774                        7,621,020                        (88%)

ตน้ทนุการให้บริการ - รับจา้งผลิต -                                    -                                    -    

คา่ใช้จ่ายในการขาย 45,082                             94,853                             (110%)

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 197,832                           199,991                           (1%)

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 27,422                             67,948                             (148%)

ตน้ทนุทางการเงิน 279,834                           266,576                           5%

รวมค่าใช้จ่าย 4,602,944                        8,250,388                        (79%)

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (803,137)                         495,128                           162%

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ -                                    -                                    -    

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (803,137)                         495,128                           162%

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                    -                                    -    
-    

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (803,137)                         495,128                           162%

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (445,517)                         196,625                           144%

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (357,620)                         298,503                           183%

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (803,137)                         495,128                           162%

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (445,517)                         196,625                           144%

  ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (357,620)                         298,503                           183%

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (803,137)                         495,128                           162%

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.07)                                0.03                                  143%



 บริษัท จี สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
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สรุปงบกระแสเงินสด 

 
 
 
 
 

วนัท่ี 31 มีนาคม

2562 2561 + (-) %

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด (803,137)                         495,128                           162%

รายการปรับปรุง -    

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 438,041 461,208 (5%)

ดอกเบ้ียรับ (11)                                    (26)                                    (136%)

ตน้ทนุทางการเงิน 279,834 266,576 5%

ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (191,684)                         (530,938)                         (177%)

ก าไรจากการปรับราคาหลกัทรัพย์ 2,401                                556                                   77%

ก าไรจากการประนีประนอม (44,403)                            -                                    100%

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (7,710)                              (4,555)                              41%

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ -                                    41,607                             -    

ประมาณการหน้ีสินจากการค ้าประกนับริษทัยอ่ย -                                    -                                    -    

ภาษีเงินได ้หัก ณ ท่ีจ่าย ตดับญัชี -                                    15,873                             -    

ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (84,820)                            4,850                                106%

ประมาณการผลขาดทนุจากค าสัง่ซ้ือ -    

   ของวตัถุดิบท่ียงัไมไ่ดรั้บมอบ (กลบัรายการ) (37,148)                            -                                    100%

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (กลบัรายการ) -                                    -                                    -    

ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 431                                   6                                        99%

ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 24,628                             24,627                             0%

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 3,368 3,327 1%

(420,210)                         778,239                           285%

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (27,751)                            (161,023)                         (480%)

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                    (182)                                 -    

สินคา้คงเหลือ 1,731,701                        (402,325)                         123%

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 39,837                             (56,501)                            242%

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (107,977)                         (14,169)                            87%

เจา้หน้ีการคา้ (1,203,547)                      786,407                           165%

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                    -                                    -    

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 65,060                             (7,236)                              111%

เจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 13,019                             (166,212)                         1377%

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (19,070)                            30,985                             262%

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน -                                    (115)                                 -    

เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้ (8,626)                              (57,720)                            (569%)

เงินสดใช้ไปในจากกจิกรรมด าเนินงาน 62,436                             730,148                           (1069%)
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สรุปงบกระแสเงินสด (ต่อ) 

 

วนัท่ี 31 มีนาคม

2562 2561 + (-) %

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

รับดอกเบ้ีย 11                                     26                                     (136%)

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (26,018)                            (5,584)                              79%

ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (947)                                 -                                    100%

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,292                             -                                    100%

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว 359                                   -                                    100%

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                                    68,000                             -    

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (16,303)                            62,442                             483%

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายตน้ทนุทางการเงิน (109,949)                         (171,939)                         (56%)

ช าระหน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ (367)                                 (1,010)                              (175%)

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน -                                    (55)                                    -    

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (27,916)                            (162,313)                         (481%)

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                        (197,083)                         -    

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (125)                                 (125)                                 0%

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน (138,357)                         (532,525)                         (285%)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (92,224)                            260,065                           382%

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 258,184                           590,830                           (129%)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ (434)                                 (345)                                 21%

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันที ่31 มนีาคม 165,526                           850,550                           (414%)


