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ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

สรุปสาระส าคัญ 

 

ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 223 ล้านบาท  ขาดทุนลดลง 1,178 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทีม่ีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 1,401 ล้านบาท ส าหรับรายได้จากการ
ขายมีจ านวนรวม 5,192 ล้านบาท ลดลง 2,623 ล้านบาท หรือร้อยละ 34 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 917 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 139 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 13 เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 1,056 ล้านบาท โดยบริษัทมีรายได้จากการขาย 1,264 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 217 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการให้บริการ 1,047 ล้านบาท  

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิลดลง เนื่องจากก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลัก โดยไตรมาสที่ 2 ปี 2562 
บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 434 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนสุทธิ 736 ล้านบาท ส าหรับผลประกอบขาดทุนสุทธิ หลักๆ มาจากการที่บริษัทหยุดผลิตในเดือนเมษายน ซึ่งบริษัท
หยุดผลิตช่ัวคราวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2562 เนื่องจากบริษัท จี เจ สตีล แจ้งยกเลิกสัญญาจ้างผลิต ซึ่งบริษัทได้
จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเตรียมความพร้อมในการกลับมาผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย
เองอีกครั้ง และสามารถกลับมาผลิตได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 ในช่วงที่หยุดผลิตบริษัทยังคงมีต้นทุนคงที่ในขณะที่
ไม่มีรายได้จากการขาย รวมถึงต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของบริษัทยังคงสูงในเดือนที่ท าการผลิตจากค่าเสื่อมราคาและต้นทุนที่
เพิ่มขึ้นจากการจัดการวัตถุดิบเองภายหลังจากการยกเลิกสัญญากับบริษัทผู้ให้บริการจัดการวัตถุดิบ ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 
อย่างไรก็ตามในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทได้ลงทุนในทรัพย์สินถาวรซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการวัตถุดิบให้ดียิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากปริมาณขายที่น้อยซึ่งได้รับผลกระทบจากการน าเข้า เหล็กจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือน
พฤษภาคมและมิถุนายน 2562 

หน่วย :  ล้านบาท ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 2/2561

รายได้จากการขายและให้บริการรวม 5,192                   7,815                   

EBITDA รวม 640                     555                      

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม (223)                    (1,401)                  

ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 260                     377                      

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 306                     363                     

ราคาขายเฉ ล่ีย (บาท/ตัน) 19,940                 20,709                 

หน่วย :  ล้านบาท 30 มิถุนายน 62 31 ธันวาคม 61

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)              29,683 30,632 

หนี้สินรวม (ล้านบาท)              19,179 20,532 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)                 (433) 172 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย              10,937 9,928 

Gr
ou

p
HR

C
Gr

ou
p



 บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
G Steel Public Company Limited 

 

ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 2/10 

 

แนวโน้มทางธุรกิจ 

 ภายหลังจากการยกเลิกสัญญารับจ้างผลิตในเดือนมกราคม 2562 บริษัทได้ท าการหยุดผลิตช่ัวคราวเนื่องจากขาดเงินทุน
หมุนเวียน ในระหว่างไตรมาสที่ 2 บริษัทได้เข้าท าสัญญาสินเช่ือกับบริษัท Link Capital I (Mauritius) Limited จ านวน 70 ล้าน
เหรียญสหรัฐเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และกลับมาผลิตตอนต้นเดือนพฤษภาคม 2562 หลังจากหยุดผลิตไป 3 เดือน 

 การกลับมาด าเนินการผลิตที่โรงงานเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากมีการวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนและด าเนินการ
ตามแผนได้อย่างราบรื่น หลังจากกลับมาผลิตบริษัทเริ่มทยอยเรียกลูกค้าเดิมที่หันไปพึ่งพาสินค้าจากทางเลือกอื่นผ่านคู่แข่ง
หรือการน าเข้าสินค้าท่ีราคาถูกว่ากลับมาอีกครั้ง 

ภาพรวมตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศยังคงถูกกดดันจากราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนในตลาดโลกเนื่องจากความตึง
เครียดทางการค้าโลก การน าเข้าในระดับสูงและเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว 

 ในระหว่างที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าลังด าเนินการเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่จ าเป็นต่อการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน 
กลับมีการน าเข้าเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะเหล็กแผ่นรีดร้อนชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนและโลหะผสมเหล็กในช่วงเวลาปัจจุบัน 

 ปัจจัยเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของไตรมาสที่ 3 ปี 2562 แต่เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
จัดตั้งรัฐบาลและการหารือเกี่ยวกับการจัดท ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ  รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย
มาตรการหลบเลี่ยงมาตรการทางการค้า บริษัทคาดว่าจะปรับปรุงดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 เป็นต้นไป 

ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย จ านวนรวม 5,192 ล้านบาท ลดลง 2,623 ล้านบาท หรือร้อยละ 34 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หลัก ๆ มาจากปริมาณขายลดลง โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการขายรวม 260 พันตัน 
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 117 พันตัน หรือร้อยละ 31  ซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่คณะกรรมการพิจารณา
มาตรการปกป้องมีมติในการพิจารณาผลการทบทวนช้ันที่สุดไม่ขยายเวลาการใช้มาตรการปกป้อง (Safeguard: SG) สินค้าเหล็ก
แผ่นรีดร้อนเจืออ่ืนๆ โดยมาตรการหมดอายุเมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 รวมถึงสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ที่มีผลให้สินค้า
เหล็กจากประเทศจีนทะลักเข้าไทยและอาเซียน โดยปริมาณน าเข้าเหล็กทรงแบนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นใน
เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2562 ด้านราคาขายเฉลี่ย ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 19,940 บาทต่อตัน ลดลง
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีราคาขายเฉลี่ย 20,709 บาทต่อตัน (งบเฉพาะกิจการ: รายได้จากการขาย 1,264 ล้าน
บาท (ปริมาณขาย 63 พันตัน) เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการรับจ้างผลิต 1, 047 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจาก 
ปี 2562 เป็นรายได้จากการขาย ในขณะที่ปี 2561 เป็นรายได้จากการใหบ้ริการรับจ้างผลิต โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้)  

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวม 5,266 ล้านบาท ลดลง 2,616 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน (งบเฉพาะกิจการ: บริษัทมีต้นทุนขาย 1,457 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ
รวม 1,266 ล้านบาท) 

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนขั้นต้นรวม 75 ล้านบาท อัตราขาดทุนขั้นต้นร้อยละ 1 ซึ่งมีอัตราเดียวกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ส าหรับบริษัทมีขาดทุนขั้นต้น 193 ล้านบาท หรืออัตราขาดทุนขั้นต้นร้อยละ 15  ขาดทุนขั้นต้นและอัตราขาดทุนขั้นต้น
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีขาดทุนขั้นต้น 220 ล้านบาท หรืออัตราขาดทุนขั้นต้นร้อยละ 21 โดยอัตราขาดทุน
ขั้นต้นของบริษัทลดลง หลักๆ มาจากในช่วงที่ให้บริการรับจ้างผลติ ต้นทุนค่าเสื่อมราคาบางส่วนไม่ถูกรวมเข้าไปในอัตราค่าบริการ
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รับจ้างผลิต อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีผลขาดทุนขั้นต้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ยังสูง โดยสาเหตุหลักมาจากค่า
เสื่อมราคา ต้นทุนการผลิตว่างเปล่าซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ในเดือนที่หยุดผลิต รวมถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการจัดการวัตถุดิบเอง
ภายหลังจากการยกเลิกสัญญากับบริษัทผู้ให้บริการจัดการวัตถุดิบ ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 อย่างไรก็ตามในไตรมาส 3 ปี 
2562 บริษัทได้ลงทุนในทรัพย์สินถาวรซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการวัตถุดิบให้ดียิ่งขึ้น 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 434 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบ
กับเงินดอลล่าร์สหรัฐ (งบเฉพาะกิจการ: 325 ล้านบาท) 

ก าไรจากการประนีประนอมยอมความ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากการประนีประนอมยอมความ 40 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทเข้าท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้บางราย โดยได้รับการขยายระยะเวลาช าระหนี้และเจ้าหนี้ตกลงจะไม่คิดดอกเบี้ย บริษัทจึง
บันทึกก าไรจากการประนีประนอมยอมความ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 64 ล้านบาท ลดลง 30 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามปริมาณ
ขายท่ีลดลง (งบเฉพาะกิจการ: 17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเริ่มกลับมาผลิตสินค้า
เพื่อจ าหน่ายเอง) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 263 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน หลักๆ เกิดจากการปรับปรุงบันทึกค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานเพิ่มเติม ส าหรับเงินชดเชยให้กับลูกจ้างที่ท างาน
ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปให้ได้ค่าชดเชยอัตราใหม่จากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน ตามที่ได้มีประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัท
และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงาน 45 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ: ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 121 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 99 ล้านบาท เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน หลัก ๆ มาจากไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทไม่มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารไปเป็นต้นทุนการให้บริการรับจ้างผลิตเหมือนปี 2561 และจากค่าบริการ (Recurring Fee) 19 ล้านบาท ซึ่งจ่ายให้กับ  
SSG Capital Management (Mauritius) Limited  ตามสัญญาการให้บริการทางการเงิน  

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายอื่น 23 ล้านบาท ส าหรับบริษัทมีค่าใช้จ่ายอื่น 785 ล้านบาท ซึ่งมาจากขาดทุนจาก
ด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 763 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีค่าใช้จ่ายอื่น 95 ล้านบาท 

ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินรวม 296 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28 ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
ส าหรับบริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน หลักๆ มาจากการที่บริษัท
เข้าท าสัญญากู้ยืมกับบริษัท Link Capital I (Mauritius) Limited เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 จ านวน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ 
แบ่งเป็นเงินกู้ระยะยาวจ านวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ และวงเงิน Standby Letter of credit 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งบริษัท
ทยอยเบิกเงินกู้ท้ังจ านวนแล้วในเดือนเมษายน 2562 
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวม 

ณ 30 มิถุนายน 2562  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 29,683 ล้านบาท ลดลง 950 ล้านบาท หรือร้อยละ 
3 เทียบกับ ณ สิ้นปี 61 ที่มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 30,632 ล้านบาท ในจ านวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 
5,125 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 24,557 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 
สินทรัพย์หมุนเวียนทีล่ดลงส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลงมาจากค่าเสื่อมราคาเป็นหลัก 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 622 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
364 ล้านบาท (บริษัทเพ่ิมขึ้น 34 ล้านบาท และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  330 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 141 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 
2561 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมี 

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 605 ล้านบาท 

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 23 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
40 ล้านบาท และเงินสดรับจากการที่บริษัทขายเครื่องจักรเฉพาะส่วนของบีโอไอส่งออกไปยังเขตปลอด
ภาษี (Free Zone )  เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาทางด้านภาษีและเบี้ยปรับเงินเพิ่ม จ านวน 17 ล้านบาท 

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 992 ล้านบาท หลักๆ มาจากการที่บริษัทเข้าท าสัญญากู้ยืมกับ
บริษัท Link Capital I (Mauritius) Limited เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 โดยมีส่วนที่เป็นเงินกู้ระยะยาว
จ านวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในงบกระแสเงินสด) 

ลูกหนี้การค้า 

ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าจ านวน 1,029 ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 956 
ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้การค้าสุทธิ 73 ล้านบาท  (ณ สิ้นปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าจ านวน 1,041 ล้าน
บาท หักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,027 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้การค้าสุทธิ 14 ล้านบาท) ท าให้ลูกค้าหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้น 59 
ล้านบาท จากสิ้นปี 2561  

สินค้าคงเหลือ 

ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือจ านวน 3,840 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของ
สินทรัพย์รวม ลดลง 771 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 โดยสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยลดลงเป็นหลักจากสินค้า
ส าเร็จรูป วัตถุดิบ และวัสดุและอุปกรณล์ดลง ในขณะทีบ่ริษัทมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 1,018 ล้านบาท จากการที่บริษัทกลับมา
ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่ายเอง หลังจากท่ีรับจ้างผลิตให้กับ จี เจ สตีล ตั้งแต่พฤศจิกายน ปี 2560 ถึง 31 มกราคม 2562 

หนี้สินรวม 

ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินท้ังสิ้น 19,179 ล้านบาท ลดลง 1,353 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 
เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจาก 
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หนี้สินหมุนเวียนลดลง 2,447 ล้านบาท หลักๆมาจาก 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง 1,146 ล้านบาท ซึ่งเป็นการช าระคืนหนี้สินของบริษัท
ย่อยเป็นหลัก 

 เจ้าหนี้การค้าลดลง 692 ล้านบาท มาจากเจ้าหนี้การค้าของบริษัทย่อยลดลงเป็นหลัก ส าหรับบริษัทมี
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นสุทธิ 646 ล้านบาท จากการที่บริษัทกลับมาผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่ายเองอีกครั้ง  

 เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ลดลง 382 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทเข้าท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ท าให้มีการจัดประเภทหนี้สินใหม่เป็นหนี้สินที่เกิดจากการประนีประนอมยอม
ความซึ่งอยู่ในกลุ่มหนี้สินไม่หมุนเวียน 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น  ลดลง 107 ล้านบาท หลัก ๆ มาจากการที่บริษัทเข้าท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความ และจัดประเภทหนี้สินใหม่เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน  

หนี้สินไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 1,095 ล้านบาท หลักๆมาจาก  

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น 844 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 2 เมษายน 
2562 บริษัทเข้าท าสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัท Link Capital I (Mauritius) Limited  จ านวน 70 ล้าน
เหรียญสหรัฐ แบ่งเป็น เป็นเงินกู้ระยะยาวจ านวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนและวงเงิน Standby Letter of credit 40 ล้านเหรียญสหรัฐ  

 หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ เพิ่มขึ้น 334 ล้านบาท จากการที่บริษัท
เข้าท าสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้บางราย และได้รับการขยายระยะเวลาช าระหนี้ ท าให้
หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความที่เป็นหนี้ระยะสั้น ถูกจัดกลุ่มใหม่เป็น
กลุ่มหนี้สินไม่หมุนเวียน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 10,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 403 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 4 จากสิ้นปี 2561 สาเหตุหลักมาจากบริษัทย่อยมีการเพิ่มทุนโดยการออกเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย และได้รับ
เงินสดจากการเพิ่มทุนจ านวน 1,429 ล้านบาท 
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ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ 2562 2561 + (-) %

(พันบาท)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 621,869                           258,184                           141%

เงินลงทนุชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 6,445                                11,496                             (44%)

ลูกหน้ีการคา้ 73,044                             13,804                             429%

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                    -                                    -    

สินคา้คงเหลือ 3,840,366                        4,611,491                        (17%)

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 583,688                           565,995                           3%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,125,412                        5,460,970                        (6%)

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                                    -                                    -    

เงินล่วงหน้าคา่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 210,000                           210,000                           0%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23,564,293                     24,384,466                     (3%)

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 11,194                             11,540                             (3%)

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 771,982                           565,467                           37%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 24,557,469                     25,171,473                     (2%)

รวมสินทรัพย์ 29,682,881                     30,632,443                     (3%)

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2562 2561 + (-) %

(พันบาท)

หนี้สินหมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 212,503                           212,503                           0%

เจา้หน้ีการคา้ 1,647,996                        2,339,819                        (30%)

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                    -                                    -    

หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ 531,482                           659,013                           (19%)

เงินกูย้มืระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -    

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 314,000                           314,000                           0%

หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 479,569                           505,934                           (5%)

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 123,661                           1,269,364                        (90%)

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน -                                    107,424                           (100%)

เงินกูย้มืจากผูถื้อหุ้น 3,850                                3,850                                0%

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 69,563                             42,666                             63%

เจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 7,057,786                        7,440,181                        (5%)

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 5,514,111                        5,473,957                        1%

ประมาณการหน้ีสิน 426,120                           434,458                           (2%)

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 323,933                           348,859                           (7%)

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 16,704,574                     19,152,028                     (13%)
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ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ต่อ)

 

 

 

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2562 2561 + (-) %

(พันบาท)

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ 334,264                           -                                    -    

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,961,634                        1,117,518                        76%

เจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย -                                    117,928                           (100%)

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                                    -                                    -    

ประมาณการหน้ีสิน -                                    -                                    -    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 177,681                           143,059                           24%

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,172                                1,389                                (16%)

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,474,751                        1,379,894                        79%

รวมหนีสิ้น 19,179,325                     20,531,922                     (7%)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

    ทุนจดทะเบียน 48,775,744                     48,775,744                     0%

    ทุนท่ีออกและช 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%

    ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 206,307                           206,307                           0%

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

    จดัสรรแลว้

         ทุนส ารองตามกฎหมาย 763,977                           763,977                           0%

    ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (25,504,986)                    (24,899,544)                    2%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั (433,023)                         172,419                           (351%)

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 10,936,579                     9,928,102                        10%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,503,556                     10,100,521                     4%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 29,682,881                     30,632,443                     (3%)
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สรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย

 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2

2562 2561 + (-) %

(พันบาท)

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5,191,636                        7,814,882                        (34%)

รายไดจ้ากการให้บริการ - รับจา้งผลิต -                                    -                                    -    

กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 3,981                                -                                    -    

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 433,627                           -                                    -    

ก าไรจากการประนีประนอมยอมความ 40,212                             -                                    -    

รายไดอ่ื้น 28,056                             16,616                             69%

รวมรายได้ 5,697,512                        7,831,498                        (27%)

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย   - ตน้ทนุผลิตสินคา้ 5,106,404                        7,712,704                        (34%)

                   - ตน้ทนุการผลิตท่ีวา่งเปล่า 103,254                           125,087                           (17%)

                   - ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 56,625                             44,640                             27%

รวมตน้ทนุขาย 5,266,283                        7,882,431                        (33%)

ตน้ทนุการให้บริการ - รับจา้งผลิต -                                    -                                    -    

คา่ใช้จ่ายในการขาย 64,472                             94,618                             (32%)

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 262,605                           201,931                           30%

ประมาณการผลขาดทนุจากค าสัง่ซ้ือของวตัถุดิบ -    

   ท่ียงัไมไ่ดรั้บมอบ 7,896                                15,248                             (48%)

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ -                                    6,175                                (100%)

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                                    736,335                           (100%)

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 22,844                             26,846                             (15%)

ตน้ทนุทางการเงิน 296,397                           268,771                           10%

รวมค่าใช้จ่าย 5,920,497                        9,232,355                        (36%)

ขาดทนุก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (222,985)                         (1,400,857)                      (84%)

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ -                                    -                                    -    

ขาดทุนส าหรับงวด (222,985)                         (1,400,857)                      (84%)

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด -                                    -                                    -    

-    

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (222,985)                         (1,400,857)                      (84%)

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (159,925)                         (1,027,977)                      (84%)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (63,060)                            (372,880)                         (83%)

ขาดทุนส าหรับงวด (222,985)                         (1,400,857)                      (84%)

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (159,925)                         (1,027,977)                      (84%)

  ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (63,060)                            (372,880)                         (83%)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (222,985)                         (1,400,857)                      (84%)

ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทนุต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.02)                                (0.15)                                (87%)
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สรุปงบกระแสเงินสด  

 

วนัท่ี 30 มิถุนายน

2562 2561 + (-) %

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (1,026,122)                      (905,729)                         13%

รายการปรับปรุง -    

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 895,183 925,671 (3%)

ดอกเบ้ียรับ (1,686)                              (1,830)                              (8%)

ตน้ทุนทางการเงิน 576,231 535,347 8%

เงินปันผลรับ -                                    (208)                                 (100%)

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (628,140)                         238,487                           (363%)

ขาดทุน (ก าไร) จากการปรับราคาหลกัทรัพย์ 4,634                                2,188.00                          112%

ก าไรจากการประนีประนอม (84,615)                            -                                    -    

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 11,691.00-                        1,620                                (822%)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ -                                    41,574.00                        (100%)

ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 45,151.00                        49,529                             (9%)

ประมาณการหน้ีสินจากการค ้าประกนับริษทัยอ่ย (กลบัรายการ) -                                    -                                    -    

ภาษีเงินได ้หัก ณ ท่ีจ่าย ตดับญัชี 1 25,658 (100%)

ขาดทุนจากการลดมลูคา่สินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (28,195)                            40,783.00                        (169%)

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                                    91.00-                                (100%)

ประมาณการผลขาดทุนจากค าสัง่ซ้ือ -    

   ของวตัถุดิบท่ียงัไมไ่ดรั้บมอบ (กลบัรายการ) (29,252)                            23,955.00                        (222%)

กลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                    -                                    -    

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 492                                   40                                     1130%

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 48,422 6,653 628%

(239,587)                         983,647                           (124%)

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (59,262)                            (167,567)                         (65%)

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                    9,585                                (100%)

สินคา้คงเหลือ 799,319                           (253,766)                         (415%)

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 296                                   (150,190)                         (100%)

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (256,627)                         (41,413)                            520%

เจา้หน้ีการคา้ (662,224)                         848,318                           (178%)

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 27,374                             (55,282)                            (150%)

เจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย (179,853)                         (230,277)                         (22%)

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (22,029)                            33,356                             (166%)

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (3,506)                              (115)                                 2949%

เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้ (8,647)                              (100,004)                         (91%)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (604,746)                         876,292                           (169%)
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สรุปงบกระแสเงินสด (ต่อ) 

 

วนัท่ี 30 มิถุนายน

2562 2561 + (-) %

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

รับดอกเบ้ีย 1,686                                1,830                                (8%)

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (40,272)                            (30,728)                            31%

ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,608)                              (2,031)                              (21%)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16,836                             -                                    -    

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 417                                   23                                     1713%

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                    68,000                             (100%)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (22,941)                            37,094                             (162%)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมจากการเพ่ิมทุนหุ้นสามญัของ

    บริษทัยอ่ย
1,429,157                        -                                    -    

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (225,361)                         (287,132)                         (22%)

ช าระหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ (34,191)                            (3,162)                              981%

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน -                                    (55)                                    (100%)

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,108,905)                      (179,134)                         519%

เงินสดรับ(ช าระคืน)จากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 931,263                           (346,421)                         (369%)

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (251)                                 (205)                                 22%

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 991,712                           (816,109)                         (222%)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 364,025                           97,277                             274%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 258,184                           590,830                           (56%)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ (340)                                 1,546                                (122%)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันที ่30 มถุินายน 621,869                           689,653                           (10%)


