
 
 

 
 

 
 
 
 

บริษทั  จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 

 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 2561 
 

และ 
 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท  จี เจ สตลี จํากัด (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและ
เก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวด 
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของ บริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง
ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้าก
การตรวจสอบ  ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป  
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึน ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 
 
 



 
 

 
การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

 

โดยมิไดเ้ป็นการให้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขา้งตน้  ขา้พเจา้ขอให้สังเกตเร่ืองตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 10 วา่ ผูบ้ริหารของบริษทัไดพิ้จารณาปัจจยัต่างๆ หลายประการแลว้พบวา่
ไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีทาํให้มูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อาจเกิดการ
ดอ้ยค่า และเดือนธนัวาคมปี 2559 ผูบ้ริหารของบริษทัไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระให้ทาํการประเมินราคา ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบกบัการประเมินมูลค่าการใชสิ้นทรัพยโ์ดยผูบ้ริหารของบริษทัเอง ผลการประเมิน
ดงักล่าวไม่มีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
มีการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 

(นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
  ทะเบียนเลขท่ี  4563 

 
 

สาํนกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์ หมายเหตุ แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 328,620                    578,124                    
ลูกหน้ีการคา้ 3, 5 114,901                    32,960                      
สินคา้คงเหลือ 6 3,026,710                 3,278,914                 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 7 94,000                      94,000                      
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 3, 8 284,820                    394,308                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,849,051                 4,378,306                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 9 210,000                    210,000                    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 14,038,247              14,637,996              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 6,592                        6,225                        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13 355,092                    313,227                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,609,931              15,167,448              

รวมสินทรัพย์ 18,458,982              19,545,754              

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 3, 17 1,058,771                 870,385                    
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3, 18 685,322                    723,524                    
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 29.4 52,694                      192,349                    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 15 1,303,068                 1,476,201                 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3, 19 143,512                    201,051                    
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 197,722                    204,360                    
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 411                           395                           
ประมาณการหน้ีสิน 22 15,138                      -                           
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 20 49,154                      38,251                      
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,505,792                 3,706,516                 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18 101,637                    232,316                    
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 15 1,114,281                 1,479,358                 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 16 1,495                        1,805                        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 78,115                      72,154                      
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,295,528                 1,785,633                 

รวมหนีสิ้น 4,801,320                 5,492,149                 

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 24

ทุนจดทะเบียน 129,298,350            129,298,350            
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 96,104,092              96,104,092              

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 25 -                           -                           
ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุ้นสามญั 24 (61,757,357)             (61,757,357)             
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้
         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 18,507                      18,507                      

ขาดทุนสะสม (21,017,261)             (20,621,318)             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 309,681                    309,681                    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,657,662              14,053,605              

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 18,458,982              19,545,754              

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แต่สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2561 2560

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 3, 27 8,666,391                 3,292,023                 
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีสุทธิ 26 586                           109,566                    
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 113,408                    82,198                      
กลยัรายการขาดทุนจากคาํสัง่ซ้ือ

ของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 8,817                        27,817                      
รายไดอ่ื้น 3 14,194                      9,916                        
รวมรายได้ 8,803,396                 3,521,520                 

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย

- ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย 3 8,665,383                 3,243,897                 
- (กลบัรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 6 39,972                      (19,434)                    
รวมตน้ทุนขาย 8,705,355                 3,224,463                 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 108,797                    41,183                      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 112,406                    127,563                    
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 5, 8 64,100                      -                           
ตน้ทุนทางการเงิน 3, 14 124,047                    63,333                      
รวมค่าใช้จ่าย 9,114,705                 3,456,542                 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (311,309)                  64,978                      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                           -                           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (311,309)                  64,978                      

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 28
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.022)                      0.006                        

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 กนัยายน

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แต่สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2561 2560

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 3, 27 24,598,832              10,093,639              
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีสุทธิ 26 677                           733,936                    
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 87,274                      273,610                    
รายไดอ่ื้น 3 34,204                      30,697                      
รวมรายได้ 24,720,987              11,131,882              

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย

- ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย 3 23,821,389              9,638,645                 
- ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า 125,364                    -                           
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 6 82,010                      512                           
รวมตน้ทุนขาย 24,028,763              9,639,157                 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 295,148                    126,200                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 360,439                    372,199                    
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 5, 8 64,190                      3,156                        
ขาดทุนจากคาํสัง่ซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 22 15,138                      -                           
ตน้ทุนทางการเงิน 3, 14 353,252                    192,431                    
รวมค่าใช้จ่าย 25,116,930              10,333,143              

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (395,943)                  798,739                    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                           -                           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (395,943)                  798,739                    

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 28
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.028)                      0.075                        

30 กนัยายน

(พนับาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั จี เจ สตลี จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น แตส่อบทานแลว้"
 

ทุนเรือนหุน้ ใบสาํคญั กาํไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอื่น
ที่ออกและ แสดงสิทธิที่จะ ส่วนเกิน(ตํ่ากวา่) ทุนสาํรอง ของส่วนของ รวมส่วน
ชาํระแลว้ ซื้อหุน้ มูลคา่หุน้ ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ผูถ้ือหุน้ ของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 73,039,110             147,992                  (39,828,910)             18,507                    (21,596,108)            161,689                  11,942,280               
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงนิทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
แปลงหนี้เป็นทุน 24 23,064,982             -                          (21,928,447)             -                          -                          -                          1,136,535                 

รวมเงนิที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 23,064,982             -                          (21,928,447)             -                          -                          -                          1,136,535                 
กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด
    กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          798,739                  -                          798,739                    
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            
รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          798,739                  -                          798,739                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 96,104,092             147,992                  (61,757,357)             18,507                    (20,797,369)            161,689                  13,877,554               

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 96,104,092             -                          (61,757,357)             18,507                    (20,621,318)            309,681                  14,053,605               
กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด
    กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          (395,943)                 -                          (395,943)                   
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            
รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          (395,943)                 -                          (395,943)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 96,104,092             -                          (61,757,357)             18,507                    (21,017,261)            309,681                  13,657,662               

(พนับาท)
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (395,943)                       798,739                        
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 659,221                        692,682                        
ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 77,798                          76,229                          
ดอกเบ้ียรับ (1,675)                           (6,438)                           
ตน้ทุนทางการเงิน 353,252                        192,431                        
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 64,189                          3,132                            
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3)                                  (212)                              
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี (677)                              (733,936)                       
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนของหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี ณ วนัท่ีแปลงหน้ีเป็นทุน -                                (78,651)                         
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (33,253)                         (64,270)                         
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 82,010                          512                               
ขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 15,138                          -                                
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 6,076                            5,282                            
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 135                               7,792                            

826,268                        893,292                        
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (144,406)                       (60,793)                         
สินคา้คงเหลือ 170,194                        (308,422)                       
เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ 125,138                        (15,951)                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (18,031)                         (58,809)                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (119,663)                       (96,907)                         
เจา้หน้ีการคา้ 200,005                        20,047                          
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (139,655)                       (127,029)                       
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (168,414)                       (318,604)                       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,182                          8,852                            
จ่ายชาํระหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (115)                              (1,295)                           
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 742,503                      (65,619)                        

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 กนัยายน

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 1,675                            2,347                            
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง(เพิ่มข้ึน) -                                (94,000)                         
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (58,153)                         (7,506)                           
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,819)                           -                                
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (58,297)                       (99,159)                        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอ่ืน -                                1,430,646                     
จ่ายชาํระเพื่อไถ่ถอนหุน้กู้ -                                (62,607)                         
ชาํระคืนหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ (4,807)                           (12,137)                         
ชาํระคืนหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                                (922,204)                       
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคลอ่ืน -                                (18,500)                         
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (164,236)                       -                                
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (361,319)                       -                                
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (294)                              -                                
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน
   - หน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                                (516,033)                       
   - อ่ืนๆ (402,977)                       (162,403)                       
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (933,633)                     (263,238)                      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (249,427)                     (428,016)                      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 578,124                        610,143                        
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ
   คงเหลือส้ินงวด (77)                                (436)                              
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที ่30 กันยายน 328,620                      181,691                       

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด
โอนเจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และดอกเบ้ียคา้งจ่ายไปเป็น
หน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                                3,239,739                     

โอนดอกเบ้ียคา้งจ่ายไปเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -                                72,240                          
โอนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษีไปเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -                                206,578                        
หน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี และเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ลดลง 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ และส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั เพิ่มข้ึน 
จากการแปลงหน้ีเป็นทุน -                                1,136,535                     

30 กนัยายน

(พนับาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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หมายเหตุ สารบัญ 
1 ขอ้มูลทัว่ไป การดาํเนินงานต่อเน่ือง และการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5 ลูกหน้ีการคา้  
6 สินคา้คงเหลือ  
7 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
8 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
9 เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
12 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
13 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
14 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15 เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
16 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
17 เจา้หน้ีการคา้ 
18 เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
19 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
20 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
21 หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 
22 ประมาณการหน้ีสิน 
23 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
24 ทุนเรือนหุน้ 
25 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
26 กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีสุทธิ 
27 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
28 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
29 ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
30 คดีความ 
31 วงเงินสินเช่ือเพ่ือการดาํเนินงาน 
32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
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งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป การดาํเนินงานต่อเน่ือง และการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัท 
 

1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

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

สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
   

โรงงานผลิต : เลขท่ี 358 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี ทางหลวง 331 ตาํบลบ่อวนิ อาํเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบุรี 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท”) เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2539  
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ไดแ้ก่ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) (ถือหุ้นร้อยละ 
24.00) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในต่างประเทศ บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) (“จี สตีล”) (ถือหุน้ร้อยละ15.08) บริษทั ซูพีเรียร์  
โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 2.96) และบริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จาํกดั (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) (ถือหุ้น 
ร้อยละ 2.20) ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงจีเอส ซีเคียวริต้ีเป็นบริษทัยอ่ยของ จี สตีล โดยถือหุน้
ร้อยละ 99.99 

 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น   

 

1.2 การดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สถานะทางการเงินบางส่วนของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
  ณ วนัท่ี
  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
ปัจจยัเส่ียงต่อการดาํเนินงานต่อเน่ือง 2561 2560  2561 2560
(1) กาํไรในไตรมาส 1 366 967   
(2) ขาดทุนในไตรมาส 2 
(3) กาํไร(ขาดทุน)ในไตรมาส 3 

 (451) 
(311) 

 (233) 
65 

  
 

  
 

(4) ขาดทุนสะสม    21,017 20,621 
(5) สินทรัพยห์มุนเวยีนมากกวา่หน้ีสิน

หมุนเวยีน 
     343  672 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไม่มีเหตุท่ีทาํใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัความสามารถ
ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษทัไดบ้รรลุตามแผนงานต่างๆโดยดาํเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีราย
ใหญ่ซ่ึงไดด้าํเนินการแปลงหน้ีดงักล่าวเป็นทุนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่าง
กาลขอ้ 1.3 และขอ้ 24 รวมทั้งไดรั้บวงเงินสินเช่ือเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานเพ่ิมเติม ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 31 และส่งผลให้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมี
สินทรัพยห์มุนเวียนสูงกว่าหน้ีสินหมุนเวียน จาํนวน 343 ลา้นบาท และ 672 ลา้นบาท ตามลาํดบั นอกจากน้ี บริษทัยงัมี
แผนงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคตดงัน้ี 
 

ก) การดาํเนินการผลิต 
 

บริษทัดาํเนินการผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้านอ้ย ซ่ึงมีอตัราค่าไฟฟ้าตํ่า (Off Peak) ในปี 2560 บริษทัสามารถ
เพ่ิมปริมาณการผลิตจนเกือบเต็มกาํลงัการผลิตในช่วง Off Peak และในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2561 บริษทัมีแผนท่ีจะเพ่ิม
กาํลงัการผลิตต่อเน่ือง 24 ชัว่โมง ในหกวนัต่อสัปดาห์  เน่ืองจากบริษทัคาดวา่จะเบิกใชว้งเงินกูว้งเงินท่ีเหลือในปี 2561 ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 31.3 และบริษทัคาดว่าความตอ้งการใชเ้หล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศจะ
สูงข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยใหล้ดลง และบริษทัมีแผนปรับตวัโดยจดัทาํโครงการหลายโครงการ
เพ่ือลดตน้ทุนการผลิตให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง และผูน้าํเขา้ทั้ งในรูปของการลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต เป็นตน้  

 

ข) การสนบัสนุนจากภาครัฐ 

บริษทั ไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหล็กแผน่รีดร้อนในประเทศรายอ่ืนๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นคาํร้องต่อ
ภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอยา่งร้ายแรง ท่ีมีสาเหตุจากการทุ่ม
ตลาดโดยสินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ  และจากปริมาณการนาํเขา้สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนท่ีเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็วมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกดว้ย ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั กระทรวง
พาณิชย์ได้ออกประกาศบังคับใช้มาตรการเยียวยาทางการค้าท่ีเป็นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (antidumping 
measures) และมาตรการปกป้องจากสินค้านําเข้าท่ีเพ่ิมข้ึน (safeguard measures)  เพ่ือช่วยให้อุตสาหกรรมภายใน
สามารถแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมกบัสินคา้นาํเขา้และสามารถปรับตวัเพ่ือแข่งขนักบัสินคา้นาํเขา้ในตลาดภายในประเทศได้
ต่อไป ดงัน้ี 
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มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ระยะเวลา 5 ปี) 
   

  สินคา้นาํเขา้ 
ประเทศ

แหล่งกาํเนิด อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้

1 
 

เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิด
เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

14 ประเทศ 
 

หลายอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 128.11 ของราคา 
ซี.ไอ.เอฟ. 

23 พ.ค. 2558 ถึง 
22 พ.ค. 2563 

2 
 

เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิด
เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

จีนและ
มาเลเซีย 

จีน อตัราร้อยละ 30.91 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ., 
มาเลเซีย อตัราร้อยละ 23.57 - 42.51 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

23 มิ.ย. 2560 ถึง 
22 มิ.ย. 2565 

3 
 
 

เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิด
เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 
 

บราซิล, 
อิหร่าน และ 
ตุรกี 

บราซิล อตัราร้อยละ 34.40 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.,     
อิหร่าน อตัราร้อยละ 7.25 - 38.27 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ., 
ตุรกี อตัราร้อยละ 6.88 - 38.23 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

16 พ.ค. 2560 ถึง 
15 พ.ค. 2565 
 

4 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

จีน 
 

อตัราร้อยละ 14.28 - 19.47 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 
 

26 ธ.ค. 2560 ถึง 
25 ธ.ค. 2561 * 

 

* อุตสาหกรรมภายในไดย้ืน่คาํร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณาบงัคบัใชม้าตรการตอบ
โตก้ารทุ่มตลาด (antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 
(เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 13 ธนัวาคม 2560) “เปิดการทบทวนความจาํเป็นในการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้
เหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้
กระบวนการพิจารณาทบทวนความจาํเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลาย
ฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวนดงักล่าว และในระหวา่งการพิจารณาทบทวนดงักล่าวมีการเรียกเกบ็อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด
ต่อไปอีกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการเดิมเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 
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มาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าทีเ่พิม่ขึน้ (ระยะเวลา 3 ปี)  
     

  สินคา้นาํเขา้ ประเทศแหล่งกาํเนิด อตัราอากรปกป้อง 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
1 
 
 
 
 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนเจือ
อ่ืนๆ (โบรอน โครเมียม 
หรือธาตุอ่ืนๆ) ชนิดเป็น
มว้นและไม่เป็นมว้น 
 
 

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
ชนิดเป็นมว้นและไม่
เป็นมว้น 
 
 
 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ
กาํลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วนส่งออก
มาประเทศไทยไม่ถึงร้อยละ 3 
ของปริมาณการนาํเขา้รวมของ
สินคา้ชนิดน้ี 
 

- นาํเขา้ 7 มิ.ย. 2560 - 6 มิ.ย.  2561 อตัรา
ร้อยละ 21.00 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- นาํเขา้ 7 มิ.ย. 2561 - 6 มิ.ย. 2562 อตัรา
ร้อยละ 20.87 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- นาํเขา้ 7 มิ.ย. 2562 - 6 มิ.ย. 2563 อตัรา
ร้อยละ 20.74 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

7 มิ.ย. 2560 ถึง  
6 มิ.ย. 2563  
 
 
 
 

 

ค) ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศ 
 

สาํหรับปี 2560 
 

 ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศรวม สาํหรับปี 2560 มีจาํนวน 6.78 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.57 
ลา้นตนัต่อเดือน) ลดลง 0.56 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลง 7.63% จากปีก่อน 

 

ในจาํนวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 2.92 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.24 ลา้นตนัต่อ
เดือน) ปริมาณการนาํเขา้ 3.87 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.32 ลา้นตนัต่อเดือน) และปริมาณการส่งออกเลก็นอ้ย 0.010 ลา้นตนั 
(เฉล่ีย 0.001 ลา้นตนัต่อเดือน) 

 

สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2561 
 

 ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2561 มีจาํนวน 1.81 ลา้นตนั 
(เฉล่ีย 0.60 ลา้นตนัต่อเดือน) เพ่ิมข้ึน 0.06 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึน 3.57 % จากยอดเฉล่ียต่อเดือนของปี 
2560 
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ในจาํนวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.82 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.27 ลา้นตนัต่อ
เดือน) ปริมาณการนาํเขา้ 1.02 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.34 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเลก็นอ้ย 0.023 ลา้นตนั 
(เฉล่ีย 0.008 ลา้นตนัต่อเดือน) 

 

สาํหรับไตรมาส 2 ปี 2561 
 

 ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมสาํหรับไตรมาส 2 ปี 2561 มีจาํนวน 1.73 ลา้นตนั 
(เฉล่ีย 0.58 ลา้นตนัต่อเดือน) เพ่ิมข้ึน 0.06 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึน 0.02 จากยอดเฉล่ียต่อเดือนของปี 
2560 
 

ในจาํนวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.76 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.25 ลา้นตนัต่อ
เดือน) ปริมาณการนาํเขา้ 0.99 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.33 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเลก็นอ้ย 0.022 ลา้นตนั 
(เฉล่ีย 0.007 ลา้นตนัต่อเดือน) 
 

สาํหรับไตรมาส 3 ปี 2561 
 

 ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2561 มีจาํนวน 1.84 ลา้นตนั 
(เฉล่ีย 0.61 ลา้นตนัต่อเดือน) เพ่ิมข้ึน 0.11 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึน 0.04 จากยอดเฉล่ียต่อเดือนของปี 
2560 
 

ในจาํนวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.92 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.31 ลา้นตนัต่อ
เดือน) ปริมาณการนาํเขา้ 0.94 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.31 ลา้นตนัต่อเดือน) และปริมาณการส่งออกเลก็นอ้ย 0.018 ลา้นตนั 
(เฉล่ีย 0.006 ลา้นตนัต่อเดือน) 
 

สาํหรับแนวโนม้อุตสาหกรรมเหลก็ สมาคมเหลก็โลก (World Steel Association) คาดการณ์วา่ความตอ้งการใชเ้หลก็ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนในปี 2561 จะขยายตวั 6.8% ต่อปี สาํหรับประเทศไทยความตอ้งการใชเ้หลก็ในประเทศคาดวา่จะเติบโตอยูใ่นช่วง 0 – 3% 
ต่อปี ตามความตอ้งการใชเ้หลก็ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองภายในประเทศ 

 

1.3 การปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัท 
 

การปรับโครงสร้างเจ้าหนีก้ารค้ารายใหญ่ 
 

ในอดีตบริษทัไดท้าํขอ้ตกลงกบัเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่ จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงิน 83 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (3,004 ลา้นบาท)  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงบริษทัไดผ้ดินดัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงและอยูร่ะหวา่งการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 บริษทัไดรั้บหนังสือแจง้การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีท่ีบริษทัคา้งชาํระแก่เจา้หน้ีทั้ง 3 ราย
ขา้งตน้และเจา้หน้ีอ่ืนอีก 1 รายรวมถึงภาระหน้ีสินท่ีพึงมีทั้งหมดตามสัญญาเดิมจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 มีจาํนวนรวม  
91 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ให้แก่บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “เจา้หน้ีรายใหม่” และเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 
2560 บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายบางส่วนแก่เจา้หน้ีรายใหม่จาํนวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จากการเบิกใช้
วงเงินกู ้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 15 
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เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 เจา้หน้ีรายใหม่ตกลงลดยอดดอกเบ้ียคา้งจ่ายให้บริษทัจาํนวน 15 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ คงเหลือ
ยอดหน้ีสินจาํนวน 36 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เงินตน้จาํนวน 33 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจาํนวน 3 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ) โดยบริษทัจะตอ้งปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหม่ให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ซ่ึงเจา้หน้ีรายใหม่
ตกลงคิดดอกเบ้ียของเงินตน้ดงักล่าวในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี และหากการปรับโครงสร้างหน้ียงัไม่แลว้เสร็จภายในวนัท่ี  
31 มีนาคม 2560 อตัราดอกเบ้ียจะปรับเป็นร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 จนกวา่จะมีการปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ีแลว้เสร็จหรือมีการจ่ายชาํระหน้ีครบถว้นแลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560  และ ต่อมาวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560  บริษทัและเจ้าหน้ีรายใหม่ตกลงขยายระยะเวลาการปรับ
โครงสร้างหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 โดยเจา้หน้ีรายใหม่ตกลงคิดอตัราดอกเบ้ียของเงินตน้ดงักล่าวในอตัรา
ร้อยละ 4 ต่อปี และหากการปรับโครงสร้างหน้ียงัไม่แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 อตัราดอกเบ้ียจะปรับเป็นร้อยละ 
7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จนกวา่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแลว้เสร็จหรือมีการจ่ายชาํระหน้ีครบถว้นแลว้ 

 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ (“MOU”) กบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็น 
ผูถื้อหุน้ของเจา้หน้ีรายใหม่ โดยภายใต ้MOU ดงักล่าว กาํหนดแผนการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัดงัน้ี 
 

ก) บริษทัมีหน้ีท่ีคา้งชาํระกบัเจา้หน้ีรายใหม่ จาํนวน 36.70 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  แบ่งเป็นเงินตน้จาํนวน 32.35 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ และ ดอกเบ้ียจาํนวน 4.35 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยไดค้าํนวณดอกเบ้ียจนถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560  
 

ข) เจ้าหน้ีรายใหม่ตกลงจะลดหน้ีในส่วนของดอกเบ้ียคงคา้งจาํนวน 3.77 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ทาํให้บริษทัมีจาํนวนหน้ี
คงเหลือก่อนการแปลงหน้ีเป็นทุนจาํนวน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ทั้งน้ีอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีวา่ โครงการจดัสรรและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2560 ในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ก่อน 

 

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัโครงการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญั 
เพ่ิมทุนของบริษทัตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลขอ้ 24.1 
 

เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 บริษทั ไดเ้ขา้ลงนาม Share Subscription Agreement กบั Asia Credit Opportunities I (Maurtius) 
Limited ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีรายใหม่ โดยสัญญาไดร้ะบุเง่ือนไขการแปลงหน้ีเป็นทุน และขอ้กาํหนดท่ีตอ้งปฏิบติัตามให้ครบถว้น
ก่อนท่ีจะดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และกรอบระยะเวลาการดาํเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และเม่ือ
วนัท่ี 21 กนัยายน 2560 บริษทัไดด้าํเนินการแปลงหน้ีเป็นทุนตามสัญญาดงักล่าวแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 24.2 
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รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ตรวจสอบแลว้)  - 
โอนมาจากบญัชีเจา้หน้ีการคา้  1,454 
โอนมาจากบญัชีเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  613 
โอนมาจากบญัชีดอกเบ้ียคา้งจ่าย  1,173 
รวมยอดหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560  3,240 
หกั จ่ายระหวา่งไตรมาส 1  (1,438) 
หกั กาํไรจากการท่ีเจา้หน้ีลดหน้ีใหใ้นระหวา่งไตรมาส 1  (531) 
บวก ดอกเบ้ียคา้งจ่ายตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560  31 
หกั กาํไรจากการท่ีเจา้หน้ีลดหน้ีใหใ้นระหวา่งไตรมาส 3  (125) 
หกั แปลงหน้ีเป็นทุนในระหวา่งไตรมาส 3  (1,096) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งปี  (81) 
ยอดคงเหลือของหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 (ตรวจสอบแล้ว) - 

 
 

การปรับโครงสร้างเจ้าหนีร้ายอ่ืน 
 

รายการเคล่ือนไหวของเจ้าหน้ีรายอ่ืนท่ีทาํการปรับโครงสร้างหน้ีสําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  (ลา้นบาท) 
31 ธนัวาคม 2560 (ตรวจสอบแลว้)  65 
ทาํสัญญาการปรับโครงสร้างหน้ีเพ่ิมเติม  - 
หกั จ่ายระหวา่งงวด  (52) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งงวด  - 

  ยอดคงเหลือของเจา้หน้ีรายอ่ืนท่ีทาํการปรับโครงสร้างหน้ี  
30 กันยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 13 
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2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพ
บญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบการเงินน้ี
มิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้ งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม 
เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั อยา่งไรก็
ตามการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดังกล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วธีิการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั 

 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินระหวา่งกาลท่ีเป็นภาษาไทยในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้
กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

2.2 สกุลเงนิทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงนิ 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

2.3 การประมาณการและใช้วจิารณญาณ 
 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ  
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนัยสําคญัในการถือปฏิบัติตามนโยบาย 
การบญัชีของบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํ
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 
 

ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 

 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช้
มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี  32   เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี  7  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
ฉบบัท่ี  9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
ฉบบัท่ี  15   เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 2562 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี  16  เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 2563 
ฉบบัท่ี  19  เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนํามาตรฐานดังกล่าว 
มาถือปฏิบติั 
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3. บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอาํนาจ
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญั
เดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ ประเทศที่ ประเภทของธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
 จัดตั้ง/สัญชาติ   
บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน)  
 (“จี สตีล”) 

ไทย ผลิตและจาํหน่ายเหลก็ บริษทัใหญ่  

บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จาํกดั 
 (“โอเอซี”) 

ไทย ใหค้าํปรึกษาทางดา้นธุรกิจ บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลด้ิง  
 จาํกดั (“เอสพีเอช”) 

ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 

บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จาํกดั 
 (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

ไทย กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพ่ือการปรับโครงสร้าง 

บริษทัยอ่ยของ จี สตีล  
 

 

บริษทั จีเอส โน๊ตส์ โฮลด้ิง 2 จาํกดั 
 (“จีเอส โน๊ตส์ 2”) 

ไทย กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพ่ือการปรับโครงสร้าง 

บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 
(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 22
กนัยายน 2560) 

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

เมอริเชียส กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพ่ือการลงทุน 

ตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2560 เป็น
ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  ซ่ึงเป็นบริษัท
ในก ลุ่ม  SSG Capital Partners III,
L.P. (“SSG III”) 

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

เมอริเชียส กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพ่ือการลงทุน 

ตั้ ง แ ต่ ว ัน ท่ี  21 กัน ย า ยน  2560
เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเน่ืองจาก
เ ป็นบริษัทในก ลุ่ม  SSG Capital
Partners III, L.P. (“SSG III”) 

บริษทั เอส เอส พี เพลส จาํกดั ไทย ใหเ้ช่าสาํนกังาน มีผูบ้ริหารร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน) ไทย ผลิตและจาํหน่ายเหลก็ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบั จี สตีล 

   



บริษัท จี เจ สตลี จํากัด (มหาชน)                                                                                                                              “ยงัไม่ไดต้รวจสอบ                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล                                                                                                                  แต่สอบทานแลว้”                   
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561  
 

 
20 

 

ช่ือกิจการ ประเทศที่ ประเภทของธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
 จัดตั้ง/สัญชาติ   
บริษทั พนิช สวสัด์ิ จาํกดั ไทย จาํหน่ายเหลก็ กรรมการเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ของ จี สตีล 
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ 
 จาํกดั 

ไทย โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท  
 (กาญจนบุรี) จาํกดั 

ไทย โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม มีผูบ้ริหารร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั ไทย 
 

จาํหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น
ของ จี สตีล 

บริษทั เมทลั อินเตอร์ จาํกดั ไทย 
 

จาํหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น
ของ จี สตีล 

บริษทั เอม็แอนดแ์อล สตีล จาํกดั ไทย 
 
 

จาํหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น
ของ จี สตีล  
(จดทะเบียนเลิกบริษัทเม่ือวนัท่ี 
23 เมษายน 2561) 

บริษทั เดอะ สตีล จาํกดั (มหาชน) ไทย 
 

การผลิตและจาํหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น
ของ จี สตีล 

บริษทั ลิเบอร์ต้ี สตีล สยาม จาํกดั ไทย 
 

จาํหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น
ของ จี สตีล 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย 
 
 
 
 
 
 

                       - บุ คคล ท่ี มี อ ําน า จ  และคว าม
รับผิดชอบการวางแผน สั่งการ
และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกิจการ 
(ไ ม่ว่ าจะทําหน้า ท่ี  ในระดับ
บริหารหรือไม่) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ขายวตัถุดิบ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินคา้สาํเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ค่าจา้งผลิตสินคา้ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน อตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา 

 
 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 2561  2560 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน (ลา้นบาท) 
บริษัทใหญ่ (จี สตลี)   
ขายวตัถุดิบ 13 - 
ซ้ือวตัถุดิบ 50 - 
ค่าจา้งผลิตสินคา้ 1,102 - 
   
บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน   
ขายวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 104 - 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป - 208 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 2 1 
ตน้ทุนทางการเงิน 112 - 
   
ผู้บริหารสําคญั   
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั   

เงินเดือนและโบนสั 7 9 
ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนๆ 1 1 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 8 10 
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 2561  2560 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน (ลา้นบาท) 
บริษัทใหญ่ (จี สตลี)   
ขายวตัถุดิบ 269 - 
ซ้ือวตัถุดิบ 668 - 
ค่าจา้งผลิตสินคา้ 3,459 - 
   
บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน   
ขายวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 966 6 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 16 1,024 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 3 4 
ตน้ทุนทางการเงิน 332 1 
   
ผู้บริหารสําคญั   
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั   

เงินเดือนและโบนสั 23 29 
ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนๆ 3 4 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 26 33 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี  

 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  

หมายเหตุ
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ลูกหนีก้ารค้า 5    
บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน    
บริษทั ลิเบอร์ต้ี สตีล สยาม จาํกดั  62 - 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (62) - 

สุทธิ  - - 
    

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 7    
บริษัทใหญ่    
จี สตีล  94 94 
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  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  

หมายเหตุ
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ลูกหนีอ่ื้น 8   
บริษัทใหญ่    
จี สตีล  7 - 
    
ดอกเบีย้ค้างรับ 8   
บริษัทใหญ่    
จี สตีล  5 5 
    
เงนิล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า 8   
บริษัทใหญ่    
จี สตีล  - 167 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน    
บริษทั มหาชยั ศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั  8 20 

รวม  8 187 
    

เจ้าหนีก้ารค้า 17   
บริษัทใหญ่    
จี สตีล  234 123 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน    
บริษทั มหาชยั ศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั - 66 

รวม  234 189 
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 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560
  

หมายเหตุ 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

    

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 29.4   
บริษทัใหญ่    
จี สตีล  - - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน   
เดอะ สตีล  - 4 

รวม - 4
    

เจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 18   
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน    
โอเอซี  13 13 
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จาํกดั  - 1
Link Capital I  - 2 
บริษทั เอส เอส พี เพลส จาํกดั  1 - 

รวม  14 16 
    
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 15   
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน    
Link Capital I 1,303 1,476
    
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 15  
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน    
Link Capital I 1,114 1,479
    
ดอกเบีย้ค้างจ่าย 19   
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน   
โอเอซี 3 3 
Link Capital I 38 106 

รวม 41 109 
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สัญญาสําคญัทีท่าํกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
 

สัญญาจ้างผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (Tolling Agreement) 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาจา้งผลิตเหลก็แผน่รีดร้อน  (Tolling Agreement) กบั จี สตีล โดยบริษทั (ผูว้า่จา้ง) 
จะเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบหลกัท่ีสาํคญั และจดัส่งวตัถุดิบถึงโรงงาน และ จี สตีล (ผูรั้บจา้ง) จะเป็นผูรั้บจา้งผลิตเหลก็แผน่รีดร้อน (Hot 
Roll Coils)  จนถึงการจดัส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ตามคาํสั่งขายของบริษทั สัญญารับจา้งผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนมีอาย ุ1 ปี นบัจาก
วนัทาํสัญญา และต่ออายอุตัโนมติัต่อไปไดอี้ก 1 ปี หากไม่มีหนงัสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหนา้ก่อนหมดอาย ุ90 วนั ทั้งน้ี จี สตีล  
จะเรียกเกบ็ค่าบริการในอตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา  
 

สัญญาอ่ืน  ๆ
 

ในปี 2556 บริษทัไดท้าํบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพ่ือยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญาประนีประนอมหน้ีสินกบั บริษทั 
มาสเตอร์ สตีล จาํกดั จาํนวน 17.91 ลา้นบาท โดยมีการแลกเปล่ียนกบัหุ้น จี สตีล ท่ีถือโดย โอเอซี จาํนวน 35.82 ลา้นหุ้น 
ในราคาท่ีตกลงกนัไว ้0.50 บาทต่อหุน้ใหก้บั บริษทั มาสเตอร์ สตีล จาํกดั 
 

นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การประนีประนอมยอมความตามขอ้พิพาทแรงงานกบัอดีตพนกังาน ณ ศาลแรงงานกลาง ภายใตส้ัญญา
ประนีประนอมยอมความ บริษทัไดต้กลงท่ีจะโอนหุ้นของจี สตีล ซ่ึงถือโดยโอเอซีให้กบัพนกังานในจาํนวน 33 ลา้นหุ้น ใน
ราคาท่ีตกลงกนัไว ้0.45 บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงิน 14.85 ลา้นบาท และโอเอซีตกลงท่ีจะรับประกนัราคาหุ้นละ 0.45 บาท 
กาํหนด 90 วนันบัจากวนัโอนหุน้ (“guarantee period”)  
 

ดงันั้น บริษทัไดท้าํบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพ่ือยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญาประนีประนอมหน้ีสินจาํนวน 32.76 
ลา้นบาท โดยหน้ีสินดงักล่าวจะครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558 บริษทั ไดจ่้ายชาํระ
หน้ีสินดงักล่าวใหก้บัโอเอซีแลว้ จาํนวน 29.54 ลา้นบาท คงเหลือภาระหน้ีจาํนวน 3.22 ลา้นบาท  

 

เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2557 โอเอซี ฝากหุ้นของจี สตีล ซ่ึงถือโดยโอเอซี จาํนวน 102.3 ลา้นหุ้น ไวก้บักรมบงัคบัคดีเน่ืองจาก 
โอเอซีเป็นผูค้ ํ้าประกนั ภายใตส้ัญญาประนีประนอมยอมความ บริษทัตอ้งโอนหุ้นของจี สตีล ซ่ึงถือโดยโอเอซีให้กบัพนักงาน
เพ่ิมเติมจาํนวน 102.3 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.10 บาท (ราคาตลาด ณ วนัส้ินสุดการรับประกนัราคาหุน้) 
 

นอกจากน้ี ในวนัเดียวกนับริษทัไดท้าํบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพ่ือยอมรับหน้ีสินเพ่ิมเติมจาํนวน 10.23 ลา้นบาท โดยหน้ีสิน
ดงักล่าวจะครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการขอขยายระยะเวลาครบกาํหนดชาํระออกไป 
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เหตุการณ์สําคญักับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 โอเอซี ไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนทรัพยช์าํระหน้ีกบัผูถื้อหุ้นของ  จี สตีล โดยตกลงชาํระหน้ีบางส่วนดว้ย
การตีโอนกรรมสิทธ์ิหุ้นของบริษทัจาํนวน 4,125 ลา้นหุ้น และใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษทัจาํนวน 687 ลา้นหน่วย ท่ี โอเอซี 
ถืออยู ่และในเดือนกนัยายน 2557 จี สตีล ไดโ้อนหุน้ท่ีถือในบริษทั จาํนวน 1,500 ลา้นหุน้ ใหแ้ก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของ จี สตีล ในบริษทั ลดลงเป็นร้อยละ 20.79 

 

ในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2560 จี สตีล ไดข้ายหุ้นท่ีถือในบริษทั จาํนวนทั้งส้ิน 100 ลา้นหุ้น ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของ  
จี สตีล ในบริษทั ก่อนท่ีบริษทัจะมีการเพ่ิมทุน ลดลงเป็นร้อยละ 20.05 ภายหลงัการเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จี สตีล และ 
จีเอส ซีเคียวริต้ี มีสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 18.72 ของหุน้ทั้งหมด 
 

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2561 ผูส้นบัสนุนทางการเงินรายหน่ึงของ จี สตีล ไดด้าํเนินการบงัคบัจาํนาํหุน้ท่ีถือในบริษทั โดย จีเอส 
ซีเคียวริต้ี จาํนวนทั้งส้ิน 200 ลา้นหุน้ ซ่ึง จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดจ้าํนาํหุน้ของบริษทั เพ่ือคํ้าประกนัใหก้บั จี สตีล โดยนาํมาชาํระหน้ี
ของ จี สตีล ภายหลงัจากการถูกบงัคบัขายดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จี สตีล และ จีเอส ซีเคียวริต้ี มีสัดส่วนการถือหุน้
ของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 17.285 ของหุน้ทั้งหมด 
 

4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 329  578 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั -  - 
รวม 329  578 
 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตราได้
ดงัน้ี 
 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 320  572 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 9  6 
รวม 329  578 
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5. ลูกหนีก้ารค้า  
 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 

หมายเหตุ 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 62 - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  532 450 
รวม  594 450 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (479) (417) 
สุทธิ  115 33 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับงวด  62 - 
 

การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

   30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน   
เกินกาํหนดชาํระ   

มากกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน  62 - 
  62 - 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (62) - 
สุทธิ  - - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน  ๆ    
ยงัไม่ครบกาํหนด  3 - 
เกินกาํหนดชาํระ    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  112 32 
มากกวา่ 12 เดือน  417 418 

  532 450 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (417) (417) 
สุทธิ 115 33 
รวม 115 33 
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โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัสาํหรับการขายในประเทศคือขายเงินสดและไม่เกิน 7 วนัทาํการ และการ
ขายต่างประเทศเป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น 
 

ในปี 2556 ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดท้าํการโอนเปล่ียนสิทธิเรียกร้องในหน้ีจาํนวนเงิน 172 ลา้นบาท ไปเป็นของลูกหน้ี 
รายอ่ืนในจาํนวนเงินท่ีเท่ากนั และลูกหน้ีรายน้ีเป็นเจา้หน้ีบริษทัในจาํนวนท่ีมากกว่าท่ีเป็นลูกหน้ีบริษทั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 
พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงชาํระหน้ีและหักกลบลบหน้ีกบัลูกหน้ีดงักล่าว “คู่สัญญา” โดยคู่สัญญาตกลงให้
นาํหน้ีจาํนวน 172 ลา้นบาท ซ่ึงคู่สัญญาเป็นลูกหน้ีบริษทั หักกลบลบหน้ีจากหน้ีจาํนวน 181 ลา้นบาท ซ่ึงคู่สัญญาเป็นเจา้หน้ี
บริษทั และบริษทัตกลงชาํระหน้ีส่วนท่ีเหลือจาํนวน 9 ลา้นบาทภายในวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 
 

ยอดมูลหน้ีและยอดสุทธิที่คา้งชาํระจากลูกคา้ในประเทศที่ไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไข ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และวนัที่  
31 ธันวาคม 2560 แสดงไดต้ามตารางขา้งล่างดงัน้ี  
 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ลูกหน้ีการคา้    
- ลูกคา้รายท่ี 1*  352 352 
- ลูกคา้รายท่ี 2* 
-  ลูกคา้รายท่ี 3** 

 65 
62 

65 
- 

  479 417 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (479) (417) 
สุทธิ  - - 

 

บริษทัไม่มีรายการขายกบัลูกคา้ในประเทศรายท่ี 1 และรายท่ี 2 ท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 และ 2560 และบริษทัไม่มีรายการขายกบัลูกคา้ในประเทศรายท่ี 3 นบัตั้งแต่ลูกคา้ดงักล่าวไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข 
 

*ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัไดย้ื่นคาํฟ้องต่อลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิดสัญญาซ้ือขาย
ระหวา่งกนั  

 

เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2556 ศาลแพง่ไดมี้คาํพิพากษาใหลู้กคา้รายท่ี 1 ชดใชเ้งินจาํนวน 423 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อ
ปีของเงินตน้ 352 ลา้นบาท นบัถดัจากวนัฟ้องไปจนกว่าจะชาํระเสร็จแก่บริษทั แต่ปรากฎว่าลูกคา้รายท่ี 1 ไม่จ่ายชาํระหน้ีตามคาํ
พิพากษา ต่อมาลูกคา้รายท่ี 1 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวทวงถามใหลู้กหน้ี
ชาํระหน้ีคร้ังท่ีหน่ึงเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 และ คร้ังท่ีสองเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 บริษทัได้
ยื่นฟ้องลูกคา้รายท่ี 1 เป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง เพ่ือขอให้ศาลมีคาํสั่งให้พิทกัษท์รัพยข์องลูกคา้รายท่ี 1 และ ให้ลูกคา้
รายท่ี 1 เป็นบุคคลลม้ละลาย เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ศาลไดมี้คาํสั่งให้พิทกัษท์รัพยข์องลูกคา้รายท่ี 1  ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างท่ี
บริษทัไดย้ืน่คาํขอรับชาํระหน้ีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์  
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เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2557 บริษทัและลูกคา้รายท่ี 2 ไดท้าํสัญญาประนีประนอมยอมความโดยลูกคา้รายท่ี 2 ตกลงชาํระเงิน
ให้แก่บริษทัเป็นเงินจาํนวน 78 ลา้นบาท (เงินตน้จาํนวน 65 ลา้นบาท ดอกเบ้ียจาํนวน 13 ลา้นบาท) โดยตกลงแบ่งจ่ายเป็น
งวด เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2559 แต่ปรากฏว่าลูกคา้รายท่ี 2 ผิดนดัชาํระ อยา่งไรก็ตามในปี 
2558 ถึงปัจจุบนั บริษทัไดท้าํการสืบทรัพยท่ี์ดินของลูกคา้รายท่ี 2 ท่ีสาํนกังานท่ีดินปรากฏว่าไม่พบทรัพยข์องลูกคา้ ต่อมา
เมื่อวนัที่ 27 ตุลาคม 2560 บริษทัยื่นฟ้องลูกคา้รายที่ 2 เป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง เพื่อขอให้ลูกคา้รายที่ 2 
ชาํระหน้ีให้กบับริษทั เป็นจาํนวนเงิน 78 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดงักล่าว นบัตั้งแต่
วนัที่ 25 มีนาคม 2557 เมื่อวนัที่ 18 ธันวาคม 2560 ศาลไดม้ีคาํสั ่งให้พิทกัษท์รัพยข์องลูกคา้รายที่ 2 ต่อมาเมื่อวนัที่ 24 
มกราคม 2561 บริษทัไดย้ื่นคาํขอรับชาํระหน้ีต่อเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยแ์ละเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยไ์ดส้อบสวนหน้ี
เสร็จเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ปรากฏว่าลูกคา้รายท่ี 2 ไม่มาประชุมเจา้หน้ีตามท่ีเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย์
ไดแ้จง้ไว ้ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างรอคาํพิพากษาว่าลูกคา้รายท่ี 2 เป็นบุคคลลม้ละลายจากศาลลม้ละลายกลาง 
 

**ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษทัไดย้ืน่คาํฟ้องต่อลูกคา้รายท่ี 3 ซ่ึงเป็นลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงต่อศาลแพง่เน่ืองจาก
ลูกหน้ีไดจ่้ายชาํระค่าสินคา้เพียงบางส่วน และเพิกเฉยไม่ชาํระราคาส่วนท่ีเหลือให้แก่บริษทั เป็นจาํนวน 62 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัถดัจากวนัฟ้องไปจนกว่าจะชาํระเสร็จแก่บริษทั ณ ปัจจุบนับริษทัและลูกหน้ียงัไม่
สามารถไกล่เกล่ียกนัได  ้โดยศาลไดมี้คาํสั่งนัดไกล่เกล่ียอีกคร้ังในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 และศาลไดน้ัดสืบพยานใน
วนัท่ี 24 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ จึงไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจาํนวนในไตรมาส 3 ปี 2561 

 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 549  450 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 45  - 
รวม 594  450 
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6. สินค้าคงเหลือ  
 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 1,018 1,511 
งานระหวา่งทาํ 1 3 
วตัถุดิบ 1,304 437 
วสัดุและอุปกรณ์ 491 213 
อะไหล่ 286 247 
สินคา้ระหวา่งทาง 41 900 
รวม 3,141 3,311 
หกั ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (114) (32) 
สุทธิ 3,027 3,279 
   
มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือทีจ่ํานําเพื่อคํา้ประกันหนีสิ้น 83 126 
 

7. เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
  

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินใหกู้ย้ืมแก่ จี สตีล ในวงเงิน 94 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12.5 ต่อปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 บริษทัไดต้กลงขยาย
ระยะเวลาการชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 จี สตีลไดย้ื่นคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง เพ่ือป้องกนัมิให้ จี สตีล ตกลงอยูใ่น
ภาวะลม้ละลาย เน่ืองจาก จี สตีล มีหน้ีสินผิดนดัชาํระจาํนวนมากตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551 และมีความเส่ียงท่ีจะถูกฟ้อง
ลม้ละลายหรือถูกยดึทรัพยต์ามคาํพิพากษาของเจา้หน้ี ซ่ึงศาลลม้ละลายกลางรับคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2560 และปัจจุบนั จี สตีล ยงัคงอยู่ระหว่างรอคาํสั่งศาลว่าจะรับคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการหรือไม่ ในวนัท่ี 24 ธันวาคม 2561  
อยา่งไรก็ตาม แม ้จี สตีล จะตอ้งเขา้สู่กระบวนการขอฟ้ืนฟูกิจการแต่มิไดมี้ผลต่อการดาํเนินธุรกิจปกติของ จี สตีล ดงันั้นฝ่าย
บริหารจึงเช่ือมัน่วา่ จี สตีล ยงัมีความสามารถในการชาํระหน้ีเงินกูย้มืดงักล่าวคืนแก่บริษทัได ้บริษทัจึงไม่ไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญเงินใหกู้ย้มืดงักล่าว  
 

อย่างไรก็ตาม เงินให้กูย้ืมดังกล่าวน้ีเกินกาํหนดชาํระคืนเงินตน้แลว้ บริษทัจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบ้ียนับตั้ งแต่วนัท่ี 15 
พฤศจิกายน 2560 
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8. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  

หมายเหตุ
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 7 - 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  31 21 
ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 5 5 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และอ่ืนๆ  134 132 
  177 158 
เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้    

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 8 187 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  103 149 

  111 336 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (3) (100) 
สุทธิ  108 236 
    

รวม  285 394 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับงวด  2 - 

 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัตดัจาํหน่ายเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้และค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญจาํนวน 99 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัผดิสัญญาซ้ือขาย ดงันั้นเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ดงักล่าวจึงถูกริบ 
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9. เงนิล่วงหน้าค่าซื้อทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน   210 210 
เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัร  54 54 
รวม  264 264 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (54) (54) 
สุทธิ  210 210 

 

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัและผูข้ายท่ีดินไดน้าํโฉนดท่ีดิน 5 โฉนด ซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์จาํนวน 210 ลา้นบาท จดจาํนองเพ่ือเป็นหลกัประกนัการผอ่นชาํระภาษีอากรของบริษทั และจี สตีล ต่อกรมสรรพากร
ในวงเงินรวม 330 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั 206 ลา้นบาท) (ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 18) 
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10. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
 

 (ลา้นบาท) 
ราคาทุน  
31 ธนัวาคม 2560 (ตรวจสอบแลว้) 31,973 
เพ่ิมข้ึน 58 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (8) 
30 กันยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 32,023 
  

ค่าเส่ือมราคาสะสม  
31 ธนัวาคม 2560 (ตรวจสอบแลว้) (13,724) 
ค่าเส่ือมราคา (658) 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย 8 
30 กันยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) (14,374) 
  

ค่าเผื่อการด้อยค่า  
31 ธนัวาคม 2560 (ตรวจสอบแลว้) (3,611) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 
30 กันยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) (3,611) 
  

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
31 ธันวาคม 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 14,638 
  

30 กันยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 14,038 
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รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038 5,038 
โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525 1,525 
อ่ืนๆ 242 212 
รวม 6,805 6,775 

 

บริษทัมีสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน มีราคาทุนเดิมและค่าเส่ือมราคาสะสม ดงัน้ี 
 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 2.95 2.95 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (0.35) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2.60 2.95 
 

การประเมนิการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัไดพิ้จารณาปัจจยัต่างๆ หลายประการแลว้พบว่าไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีทาํให้มูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 อาจเกิดการดอ้ยค่า และเดือนธนัวาคม ปี 2559 ผูบ้ริหารของบริษทัได้
ว่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระให้ทาํการประเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบกบัการ
ประเมินมูลค่าการใชสิ้นทรัพยโ์ดยผูบ้ริหารของบริษทัเอง ผลการประเมินดงักล่าวไม่มีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2560 มีการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึน 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีจ่ดจํานอง 
 

หลกัประกันภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการและหลกัประกันการใ ช้วงเงินกู้จากบริษัทต่างประเทศแห่งหน่ึง 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัมูลค่าสุทธิทางบญัชี 8,644 ลา้นบาท ไดถู้กนาํไปจาํนองเป็น
หลกัประกนัภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและหลกัประกนัการใชว้งเงินกูจ้ากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง (31 ธนัวาคม 2560 : 9,215 
ลา้นบาท)  
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บริษทัไดย้ืน่ฟ้องจาํเลย 3 รายต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้เพ่ือขอใหท้รัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุน้กูแ้ละรับจาํนองหลกัประกนัแทน
ผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูต่้างประเทศของบริษทัทาํการไถ่ถอนจาํนองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดท้าํการชาํระ
หน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าวตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี  28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้คาํ
พิพากษาใหบ้ริษทัชนะคดีและมีคาํสั่งใหจ้าํเลยทั้ง 3 ราย ทาํการไถ่ถอนจาํนองหลกัประกนั ทั้งน้ี จาํเลยรายหน่ึงไดเ้จรจาเพ่ือเขา้
ทาํสัญญาประนีประนอมยอมความกบัทางบริษทัเพ่ือปลดจาํนองทรัพยห์ลกัประกนัให้แก่บริษทั และไดท้าํการยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลแพง่กรุงเทพใต ้เพ่ือร้องขอใหศ้าลอุทธรณ์พิจารณาเป็นไปตามสัญญาประนีประนอมขา้งตน้ 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหวา่งบริษทักบัจาํเลยราย
หน่ึง โดยให้จาํเลยทาํการปลดหลกัประกนัหรือไถ่ถอนจาํนองหลกัประกนัให้กบับริษทั ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการดาํเนินการ 
ไถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่าว 
 

ปัจจุบนัไดด้าํเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจาํเลยแลว้ 2 ราย 
 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 31.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ไดมี้
มติอนุมติัการจาํนองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน เพ่ือเป็นหลกัประกนัลาํดบัท่ีสอง จากการใชว้งเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง วงเงินรวม 71 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในวงเงินจาํนองรวม 4,022 ลา้นบาท และต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมวงเงินจาํนองรวมเป็นเงิน 6,619 ลา้นบาท 
 

หลกัประกันสาํหรับภาระหนีสิ้นทางภาษี 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดจาํนองเคร่ืองจกัรของบริษทั (เคร่ืองลา้งและ
เคร่ืองเคลือบนํ้ามนั) ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 704 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560 : 730 ลา้นบาท) เพ่ือ
เป็นหลกัประกนัสาํหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของบริษทั จาํนวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 
2556 บริษทัไดด้าํเนินการจดจาํนองเคร่ืองจกัรกบัสาํนกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้วางหลกัประกนัเพ่ิมเติมเป็นโฉนดท่ีดินกบั
กรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัไดด้าํเนินการจดจาํนองท่ีดินแลว้ (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 9) 

 

หลกัประกันการใช้วงเงินกู้ ร่วมกับ จี สตีล จากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจาํนองเคร่ืองจกัรของบริษทั (เคร่ืองรีดปรับ
สภาพผิว (RTM) และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกรดกลบัคืน (ARP)) ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีมูลค่าสุทธิทาง
บญัชี 661 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560 : 694 ลา้นบาท) เพ่ือเป็นหลกัประกนัการใช้วงเงินกูร่้วมกบั จี สตีล จากธนาคารใน
ประเทศแห่งหน่ึง วงเงินรวม 602 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2558 บริษทัไดด้าํเนินการจดจาํนองเคร่ืองจกัรกบัสาํนักงาน
ทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ในวงเงินจาํนอง 480 ลา้นบาท 
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11. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  
 

  (ลา้นบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ตรวจสอบแลว้)  6 
เพ่ิมข้ึน  2 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (1) 
ณ วนัที ่30 กันยายน 2561 ( ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)  7 

 
 

12. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดน้าํไปใชท่ี้มิไดรั้บรู้ใน 
งบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว    

- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้  96 83 
- ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้  23 6 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้  1 20 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  722 722 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  1 2 
- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา  407 358 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัร  11 11 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  411 411 
- ประมาณผลขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บ
มอบ 

 
3 - 

- ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  16 14 
  1,691 1,627 
ยอดขาดทุนยกไป  508 762 
รวม  2,199 2,389 
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ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2561 ถึง 2565 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกับภาษี 
เงินไดปั้จจุบนันั้น บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มี
ความเป็นไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
 

13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั  2,086 2,086 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (2,053) (2,053) 
  33 33 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั  34 1 
ลูกรีดรอตดัจาํหน่าย - สุทธิ  231 253 
เงินมดัจาํ  49 18 
เงินอายดัโดยกรมบงัคบัคดี  5 5 
อ่ืนๆ  3 3 
สุทธิ  355 313 
 

งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 
 

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงักได้แก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของบริษัท
ตัดสินใจชะลอโครงการน้ีตั้ งแต่ ปี 2542 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของการลงทุนได้ถูกบันทึกลดมูลค่าตามราคาบังคับขาย  
ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระจาํนวน 44 ลา้นบาท ตามเกณฑ์ราคาตลาดของเศษเหล็ก และเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 
สาํนกังานส่งเสริมการลงทุนไดมี้คาํสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต Direct Reduced Iron โดยไม่มีภาระภาษีอากรขา
เขา้ดา้นเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ฝ่ายบริหารไดท้บทวนการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน พบวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนตํ่ากวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชีอีกจาํนวน 11 ลา้นบาท จึงไดบ้นัทึกขาดทุนการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2558 แลว้ 
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14. หนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  

หมายเหตุ
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวยีน    
เจา้หน้ีการคา้ 17    

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  29 28 
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  4 3 

  33 31 
    
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ไม่มีหลกัประกนั 18 17 17 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มีหลกัประกนั 3, 15 1,303 1,478 
    
  1,353 1,526 
    
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มีหลกัประกนั 3, 15 1,140 1,511 
    
รวม  2,493 3,037 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 มีดงัน้ี 
 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  1,353 1,526 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  1,140  1,511 
รวม  2,493  3,037 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลักประกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดของ
หลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย ์ดงัน้ี 
 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  

หมายเหตุ
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
สินคา้คงเหลือ 6 15 38 
รวม  15  38 
 

ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตรา  ไดด้งัน้ี 
 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท  17  17 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  2,476  3,020 
รวม  2,493  3,037 
 

15. เงนิกู้ยืมจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เงินกูว้งแรก 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 31.3.1 977  1,347 

(31 ธนัวาคม 2560: 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ)     
เงินกูว้งท่ีสอง  5  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 31.3.1 163  164 
เงินกูว้งท่ีสาม  40  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 31.3.2 1,303  1,314 
เงินกูว้งท่ีส่ี  5  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 31.3.2 -  164 
รวม  2,443  2,989 
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  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.3.2 1,303  1,478 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  -  (2) 
  1,303  1,476 
     
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.3.1 1,140  1,511 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (26)  (32) 
  1,114  1,479 
รวม  2,417  2,955 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2561  มีดงัน้ี 
 

  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  (ตรวจสอบแลว้)  2,989 
บวก รับเงินกูย้มืระหวา่งงวด  - 
หกั ชาํระคืนเงินตน้ระหวา่งงวด  (526) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งงวด  (20) 
รวมเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,443 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (26) 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  
ณ วนัที ่30 กันยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 2,417 

 

ยอดเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จดัตามประเภทสกุลเงินตรา  
ไดด้งัน้ี 

 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  2,443  2,989 
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16. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 
 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     
ยานพาหนะ  2.13  2.51 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (0.23)  (0.31) 
  1.90  2.20 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (0.41)  (0.39) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  1.49  1.81 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 บริษทั มีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน โดยมีรายละเอียดของจาํนวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ายชาํระดงัน้ี 

 

 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดตามสัญญาเช่า 
และบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว 
  

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
  (ลา้นบาท) 
   

เงินตน้ 
ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

 
รวม 

 
เงินตน้ 

 
ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

 
รวม 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ           
ภายในหน่ึงปี  0.50 (0.09) 0.41  0.50  (0.11)  0.39 
ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ           
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  1.63 (0.14) 1.49  2.01  (0.20)  1.81 

รวม  2.13 (0.23) 1.90  2.51  (0.31)  2.20 
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17. เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  

หมายเหตุ
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 234  189 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ 825 681 
รวม  1,059 870 

 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี   
 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 539 740 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 518 128 
สกลุเงินเหรียญยโูร 2 2 
รวม 1,059 870 

 

บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าวตัถุดิบภายใต้
สัญญา Consignment จึงมียอดคงคา้งเป็นจาํนวนเงิน 152 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 โดยบริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 3 ต่อปี ของยอดเจา้หน้ีคงคา้ง (31 ธนัวาคม 2560: 198 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี) 
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18. เจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  

หมายเหตุ
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน    
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 14 16 
หน้ีสินภาษีผอ่นชาํระ  174 174 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า  149 154 
อ่ืนๆ  348 380 
 685 724 
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน   
หน้ีสินภาษีผอ่นชาํระ 102 232 
รวม 787 956 

 

หน้ีสินภาษีผอ่นชาํระ 
 

กรมสรรพากร 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัมียอดหน้ีสินภาษีผอ่นชาํระกรมสรรพากรคงเหลือทั้งหมด 276 ลา้นบาท (รวมเงินเพ่ิมใหม่ตาม
กฎหมายจาํนวน 216 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทับนัทึกเงินเพ่ิมเต็มจาํนวนตามท่ีระบุในประมวลรัษฎากรแลว้) โดยแสดงรายการเป็น
หน้ีสินหมุนเวยีนจาํนวน 174 ลา้นบาท และเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวยีนจาํนวน 102 ลา้นบาท  
 

ภายใตก้ารผอ่นชาํระหน้ีดงักล่าว บริษทัไดต้กลงจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 1 โฉนด และจดจาํนองเคร่ืองลา้งและเคร่ือง
เคลือบนํ้ามนั ร่วมกบัการคํ้าประกนัโดยบริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นหลกัประกนัการผอ่นชาํระ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัจะตอ้งผอ่นชาํระหน้ีสินท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้จาํนวน 19 งวดๆ ละ 14.52 ลา้นบาท จนถึง
เดือนเมษายน 2563 
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หนีสิ้นอ่ืนๆ  
 

เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2558 บริษทัเขา้ทาํสัญญาประนีประนอมยอมความกบัลูกคา้ผูใ้ห้การสนบัสนุนโดยบริษทัจะตอ้งชาํระ
เงินจาํนวน 101.67 ลา้นบาท ตามตารางดงัต่อไปน้ี 
 

- ชาํระหน้ีเป็นรายเดือน จาํนวน 1.5 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 ถึงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 
- ชาํระหน้ีเป็นรายเดือน จาํนวน 2.0 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 
- ชาํระหน้ีท่ีคา้งชาํระทั้งหมดวนัท่ี 28 มกราคม 2561  

 

หากบริษทัผิดนดัชาํระงวดใดงวดหน่ึงใหถื้อวา่ผิดนดัชาํระหน้ีและบริษทัจะตอ้งชาํระหน้ีท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมดทนัที โดยบริษทัตก
ลงเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของหน้ีท่ียงัคงคา้งชาํระจนกวา่จะชาํระหน้ีเสร็จส้ิน 
 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระหน้ีท่ีคา้งชาํระทั้งหมดแลว้เป็นจาํนวนเงิน 49.7 ลา้นบาท 
 

ยอดเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 743 903 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 41 29 
สกลุเงินเหรียญยโูร 3 24 
รวม 787 956 

 

19. ดอกเบีย้ค้างจ่าย 
 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  

หมายเหตุ
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3, 18 11 8 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 21 95 87 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 15 38 106 
รวม 144 201 
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ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 54 48 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 84 147 
สกลุเงินเหรียญยโูร 4 4 
สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์ 2 2 
รวม 144 201 

 

20. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
เจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัร 15 15 
ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี 20 10 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 13 13 
อ่ืนๆ 1 - 
รวม 49 38 

 

ยอดหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 21 10 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 26 26 
สกลุเงินเหรียญยโูร 2 2 
รวม 49 38 
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21. หนีสิ้นภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
 

  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ตรวจสอบแลว้)  204 
การจ่ายระหวา่งงวด  (5) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งงวด  (1) 
ณ วนัที ่30 กันยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)  198 

 

การจดัประเภทของเจา้หน้ีและการชาํระหน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงรวมไวใ้นงบการเงิน  
มีดงัน้ี 
 

     30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
     (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

    (ลา้นบาท) 
กลุ่มเจา้หน้ี   วนัครบกาํหนดชาํระ   
กลุ่มท่ี 4  พนกังาน กรกฎาคม 2558 4  4 
กลุ่มท่ี 5  หน้ีค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ตุลาคม 2554 9  10 
กลุ่มท่ี 11  เจา้หน้ีผูใ้หสิ้นเช่ือทุน ตุลาคม 2546    
       ดาํเนินการในรูปของ    
       เงินเบิกเกินบญัชี  16  16 
กลุ่มท่ี 13  เจา้หน้ีอ่ืน ตุลาคม 2554 169 174 
   รวม 198 204 

 

ตารางการชาํระหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละรายในกลุ่ม 5 และ 13 ไม่ไดเ้ป็นวนัเดียวกนัเหมือนกนัทั้งหมด ข้ึนอยูก่บัวนัท่ีท่ีมีการตกลง
ในการสรุปมูลหน้ีของเจ้าหน้ีแต่ละราย อย่างไรก็ตาม กาํหนดเวลาแรกท่ีเจ้าหน้ีในกลุ่ม 5 และ 13 จะได้รับชาํระหน้ีคือ  
31 ตุลาคม 2554 
 

 

แมว้่าหน้ีในส่วนของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 น้ีจะถึงกาํหนดชาํระในเดือนตุลาคม 2546 แต่เน่ืองจากการชาํระหน้ีของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11  
เป็นลกัษณะท่ีมีเง่ือนไข คือเจา้หน้ีกลุ่มน้ี จะตอ้งยงัคงให้สินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชีแก่บริษทัต่อไป โดยจะตอ้งให้วงเงินสินเช่ือ
หมุนเวยีนแก่บริษทัเป็นจาํนวนเท่ากบัยอดหน้ีทั้งหมดของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 แต่เน่ืองจากตลอดมาบริษทัไม่เคยไดรั้บสินเช่ือดงักล่าว 
จึงทาํใหเ้ง่ือนไขการชาํระหน้ีในกลุ่มน้ียงัคงไม่สมบูรณ์ 
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หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัไดค้รบกาํหนดชาํระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่บริษทัไดผ้ิดนดัชาํระหน้ี ซ่ึงบริษทั
ไดด้าํเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพ่ือขอขยายระยะเวลาการชาํระหน้ี ดงันั้นบริษทัจึงแสดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซ่ึงผลจากการผดิ
สัญญาดงักล่าว ยอดหน้ีคงเหลือสามารถถูกเรียกชาํระคืนไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่าย อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนั
ผดินดัชาํระ 

 

ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงวนัท่ีในรายงาน เจา้หน้ีจาํนวน 4 ราย ไดย้ื่นฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตาม
แผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลจาํนวน 2 ราย โดยเรียกร้องให้บริษทัชาํระหน้ีเป็นจาํนวนเงินรวม
ทั้งส้ิน 3 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5  ต่อปี นบัแต่วนัท่ียื่นฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่บริษทัจะชาํระเสร็จ ส่วน
เจา้หน้ีจาํนวน 2 ราย จาํนวนเงินรวม 3 ลา้นบาท ไดข้อ้ยติุโดยทาํสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาล 
 

ยอดหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 96 101 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 90 91 
สกลุเงินเหรียญยโูร 9 9 
สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์ 3  3 
รวม 198 204 

 
22. ประมาณการหนีสิ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการผลขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 
 

    (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ตรวจสอบแลว้)    -
เพ่ิมข้ึนในงวด    15 
ณ วนัที ่30 กันยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)    15 
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  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ณ วนัที ่30 กันยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)   
ส่วนท่ีหมุนเวยีน 15 - 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน - - 
รวม 15 - 
 

ยอดประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 5 - 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 10  
รวม 15 - 
 

23. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ    
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 78 72 
รวม 78 72 
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  2561  2560 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน   (ลา้นบาท) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน   
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 2 
รวม 2 2 
     

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน   
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน   
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6 4 
รวม 6 4 

 

โครงการทีไ่ม่ได้จัดเป็นกองทุนตามกฎหมายแรงงานไทย 
 

บริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1998) ในการ
ใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน  78 72 
ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ 78 72 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 

  2561  2560 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน  (ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 72 54 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 6 4 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่30 กันยายน 78 58 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน   
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2 2 
รวม 2 2 
     

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน   
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 6 4 
รวม 6 4 

 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

  2561  2560 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน  (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 2 
รวม 2 2 
     

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน   
ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 4 
รวม 6 4 

 

บริษทัไม่มีกาํไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 
 

  30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด   2.8 ต่อปี 2.8 ต่อปี 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.0 - 7.0 5.0 - 7.0 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 5.0 - 10.0* 5.0 - 10.0* 
อตัรามรณะ                TMO 17**                TMO 17** 

 

* ข้ึนอยูก่บัอตัราถวัเฉล่ียของกลุ่มอายพุนกังาน 
** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO 17: Thai Martality Ordinary Tables of 2017) 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีนาํมาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด อตัราการ
เพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และการหมุนเวียนของพนกังาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้นท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 
 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง 6.26 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 7.39 
ลา้นบาท) 

 

- ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพิ่มข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพ่ิมข้ึน 7.14 ลา้นบาท 
(ลดลง 6.19 ลา้นบาท) 

 

- ถา้อตัราการหมุนเวยีนของพนกังานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง 3.54 ลา้นบาท 
(เพ่ิมข้ึน 3.83 ลา้นบาท) 

 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานไดค้าํนวณโดยการใช้
วธีิเดียวกนักบัท่ีคาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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24. ทุนเรือนหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มูลค่าหุน้ 2561  2560 
    30 กันยายน ต่อหุน้ จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 
 (บาท) (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท)  (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท) 
ทุนจดทะเบียน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม (ตรวจสอบแลว้)       
หุน้สามญั 6.90 18,738 129,298 14,947 103,138 
ลดทุนจดทะเบียน  - - - - 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน  - - 3,791 26,160 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
   แต่สอบทานแล้ว) 

    

หุ้นสามญั 6.90 18,738 129,298  18,738 129,298 
ทุนท่ีออกและชําระแล้ว      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม (ตรวจสอบแลว้)      
หุน้สามญั 6.90 13,928 96,104 10,585 73,039 
ลดหุน้  - - - - 
ออกหุน้ใหม่  - - - - 
แปลงหน้ีเป็นทุน  - - 3,343 23,065 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
   แต่สอบทานแล้ว) 

      

หุ้นสามญั 6.90 13,928 96,104 13,928 96,104 
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ส่วนเกิน (ตํา่กว่า) มูลค่าหุ้น  
 

รายการเคล่ือนไหวของส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  2561   2560 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน  (ลา้นบาท) 
ส่วนเกิน (ตํา่กว่า) มูลค่าหุ้น     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม (ตรวจสอบแลว้)  (61,757)  (39,829) 
ลดหุน้  -  - 
ออกหุน้ใหม่  -  - 
แปลงหน้ีเป็นทุน  -  (21,928) 
ณ วนัที ่30 กันยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)  (61,757)  (61,757) 

 

24.1 การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทุน 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัเร่ืองสาํคญัดงัน้ี 
 

1. อนุมัติโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน  โดยจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวนไม่เกิน 
3,343,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 6.90 บาท ใหแ้ก่เจา้หน้ีรายใหม่ เพ่ือชาํระหน้ีการคา้สุทธิใหก้บัเจา้หน้ีรายใหม่ ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.3 จาํนวน 32.34 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และดอกเบ้ียคงคา้งท่ี
จะนาํมาแปลงหน้ีเป็นทุนจาํนวน 0.59 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ รวมเป็นจาํนวนหน้ีท่ีจะนาํมาแปลงหน้ีเป็นทุนทั้ งส้ิน 
32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1,136.54 ลา้นบาท โดยบริษทัจะกาํหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุน้ละ 
0.34 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 1,136.62 ลา้นบาท   

 

2. อนุมัติการเ พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวนไม่ เ กิน  26,160,481,980 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม 
103,137,868,438.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 129,298,350,418.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
จาํนวนไม่เกิน 3,791,374,200 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 6.90 บาท (1) เพ่ือรองรับการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน และ (2) เพ่ือรองรับการปรับสิทธิการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทั ภายใตใ้บสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W2) และ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 3 (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W3) และใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 4 (ใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W4) และอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวขา้งตน้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
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3. อนุมติัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 3,791,374,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 
บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการและ/หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอาํนาจในการพิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

3.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 3,343,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท ให้แก่เจา้หน้ีราย
ใหม่ โดยบริษทัจะกาํหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,136.62 ลา้น
บาท เพ่ือชาํระหน้ีการคา้สุทธิจาํนวน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1,136.54 ลา้นบาท ตามโครงการ
แปลงหน้ีเป็นทุน และภายหลงัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ี
เป็นทุนคราวน้ี เจา้หน้ีรายใหม่จะเขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั โดยถือหุ้นสามญัของบริษทัทางตรง
ร้อยละ 24 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั และทางออ้มผ่าน จี สตีล ร้อยละ 18.97 ของ
จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทั) ทาํให้
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนดงักล่าว เป็นการทาํ
รายการกบับุคคลท่ีจะมีอาํนาจควบคุมบริษทั ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนตามท่ี
กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม)(“ประกาศรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั”) โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 8.81 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) 
ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ซ่ึงเกินกวา่ 20 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษทั บริษทัจึงมี
หนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการทาํรายการของบริษทัต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และดาํเนินการต่างๆ รวมถึงการ
ดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

 

 เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามประกาศรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั 

 

 ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 แต่งตั้งท่ีปรึกษาการเงินอิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการให้ความเห็นตามท่ีกาํหนดใน
ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงบริษทัจะดาํเนินการแต่งตั้งบริษทั เจวเีอส ท่ีปรึกษาทางการเงิน จาํกดั เป็น
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีต่างๆ ภายใตป้ระกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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นอกจากน้ีการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนในราคาหุ้นละ 
0.34 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 35.50 ของราคาตลาด ซ่ึงเกินกว่า 
ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การ
อนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
(“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ดงันั้น การจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ี
เป็นทุนดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม
ในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้น
จาํนวนรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
คดัคา้นการเสนอขายหุน้ในราคาดงักล่าว นอกจากน้ี แมบ้ริษทัจะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ัง
ท่ี 1/2560 ให้จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่เจา้หน้ีรายใหม่แลว้ บริษทัจะตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) ตามท่ีกาํหนด
ในประกาศ ทจ.72/2558 ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่เจา้หน้ีรายใหม่ดว้ย 

 

อน่ึง ราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาท่ีตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวข้องบริษทั ซ่ึงบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขและไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีกาํหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั”) ทั้งน้ีบริษทัสามารถเสนอขาย
หุ้นสามญัท่ีราคาตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวข้องบริษทัได ้เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนจากการดาํเนินการ
มาแลว้ 1 ปี และมีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 

3.2 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 166,799,822 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 6.90 บาท เพ่ือรองรับการปรับ
สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W2 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 18 
ธนัวาคม 2552 ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็น
ทุน โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

  ก่อนการปรับสิทธิ  ภายหลังการเปล่ียนแปลง 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W2     
- ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) 2.070 1.9467 
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 0.363 หุน้ 1 หน่วย : 0.386 หุน้ 
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3.3 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 136,906,049 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 6.90 บาท เพ่ือรองรับการปรับ
สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี  
7 มกราคม 2556 ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็น
ทุน โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  ก่อนการปรับสิทธิ  ภายหลังการเปล่ียนแปลง 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W3     
- ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) 1.500 1.3722 
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 0.400 หุน้ 1 หน่วย : 0.437 หุน้ 

 

3.4 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 144,668,329 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 6.90 บาท เพ่ือรองรับการปรับ
สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W4 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี  
7 มกราคม 2556 ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็น
ทุน โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  ก่อนการปรับสิทธิ  ภายหลังการเปล่ียนแปลง 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W4     
- ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) 1.500 1.3722 
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 0.400 หุน้ 1 หน่วย : 0.437 หุน้ 

 

4. อนุมติัการจดัสรรหุน้และเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนใหแ้ก่เจา้หน้ีรายใหม่ 
โดยบริษทัจะกาํหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 1,136.62 ลา้นบาท 
เพ่ือชาํระหน้ีการคา้สุทธิจาํนวน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1,136.54 ลา้นบาท ตามโครงการแปลงหน้ี
เป็นทุน ซ่ึงเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่บุคคลในวงจาํกดั โดยกาํหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจนและเป็นราคา
เสนอขายท่ีมีส่วนลดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 

 

5. อนุมติัการผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ (Whitewash) เน่ืองจากเจา้หน้ีรายใหม่ไดแ้จง้
บริษทัวา่ เจา้หน้ีรายใหม่ไม่ประสงคท่ี์จะทาํคาํเสนอซ้ือขายหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั และประสงคท่ี์จะขอผอ่น
ผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั (Whitewash) ตาม
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สจ. 36/2546 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการขอ
ผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ 
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24.2 การแปลงหนีเ้ป็นทุน 
 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้โดยการแปลงหน้ีจาํนวน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  
คิดเป็นเงินบาทจาํนวน 1,096 ลา้นบาท เป็นทุนจาํนวน 23,065 ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 3,342,751,016 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 6.90 บาท) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.3 ใหก้บัเจา้หน้ีรายใหม่ 

 

การแปลงหน้ีเป็นทุนดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัใชร้าคา 0.34 บาทต่อหุน้เป็นมูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัของบริษทั ในการ
แปลงหน้ีเป็นทุน ซ่ึงราคาดงักล่าวเป็นการตกลงร่วมกนัทั้งสองฝ่าย ส่งผลใหบ้ริษทัมีส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญัเพ่ิมข้ึน
จาํนวน 21,928 ลา้นบาท และมีผลขาดทุนจากการแปลงหน้ีเป็นทุนจาํนวน 40 ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม โครงการปรับ
โครงสร้างหน้ีโดยการแปลงหน้ีเป็นทุนน้ี มีผลสุทธิเป็นกาํไรจาํนวน 734 ลา้นบาท 

 

25. ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 
2560 มีดงัน้ี 
 

 ราคาเสนอขาย 2561 2560 
 ต่อหน่วย จาํนวนหน่วย จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย จาํนวนเงิน 
 (บาท) (ลา้นหน่วย / ลา้นบาท) (ลา้นหน่วย / ลา้นบาท) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม (ตรวจสอบแลว้)     
- ใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (GJS-W2) 0.03 - -  4,933 148 
- ใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GJS-W3) 0.00 3,674 -  3,674 - 
- ใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (GJS-W4) 0.00 2,754 -  2,754 - 
รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งงวด        
- ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหม่   -  -  - - 
- การหมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ -  -  - - 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)     

- ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 2 (GJS-W2) 0.03 - -  4,933 148 
- ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 3 (GJS-W3) 0.00 3,674 -  3,674 -
- ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 4 (GJS-W4) 0.00 2,754 -  2,754 -
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ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัรา
การใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญั ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W2, GJS- W3 และ GJS-W4 โดยมีผลบงัคบัใชน้ับตั้งแต่วนัท่ี  
21 กนัยายน 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ก่อนการปรับสิทธิ ภายหลังการเปล่ียนแปลง 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W2  

-  ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) 2.070 1.9467 
-  อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 0.363 หุน้ 1 หน่วย : 0.386 หุน้ 
   

ใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W3 และ GJS-W4 
-  ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) 1.500 1.3722 
-  อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 0.400 หุน้ 1 หน่วย : 0.437 หุน้ 

 

ขอ้มูลของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 GJS-W2 (ก) และ (ค) GJS-W3 (ก) GJS-W4 (ข) 
อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุน้) 1 : 0.386 1 : 0.437 1 : 0.437 
ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ (บาท) 1.9467 1.3722 1.3722 
วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 30 ธนัวาคม 2553 28 มิถุนายน 2556 28 มิถุนายน 2556 
วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ     12 ธนัวาคม 2560 7 กมุภาพนัธ์ 2563 11 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ค) เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2 GJS-W2 จาํนวน 4,933 ลา้นหน่วย ไม่มีผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิมาใชสิ้ทธิ และไดถู้กยกเลิกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัถดัไป 
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26. กําไรจากการปรับโครงสร้างหนีสุ้ทธิ 
 

รายละเอียดของกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มี
ดงัน้ี 
 

  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

  
 

 
 

    ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  1 125 
    ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 
ผลขาดทุนจากการแปลงหน้ีเป็นทุน 

 - 
- 

24 
(40) 

รวม  1  109 
     

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

   

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  1 656 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 

ผลขาดทุนจากการแปลงหน้ีเป็นทุน 
 - 

- 
118 
(40) 

รวม  1  734 
 

27. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหาร
การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 

ส่วนงานธุรกิจ 
 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณา
วา่ บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้าํหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้   
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานขั้นตน้กาํไร(ขาดทุน) ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 2561  2560 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน (ลา้นบาท) 
รายได้จากส่วนงาน   
ในประเทศ 8,328 3,292 
ต่างประเทศ 338 - 
รวม 8,666 3,292 
 

  

ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น  (39) 68 
  

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน  
รายได้จากส่วนงาน   
ในประเทศ 23,741 10,094 
ต่างประเทศ 858 - 
รวม 24,599 10,094 
 

  

ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น  570 455 
 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 
 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 2 ราย และ 5 ราย จากการขายสินคา้ใน
ประเทศ เป็นจาํนวนเงินรวม 2,113  ลา้นบาท และ 2,445 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 1 ราย และ 5 ราย จากการขายสินคา้ใน
ประเทศ เป็นจาํนวนเงินรวม 3,457 ลา้นบาท และ 6,958 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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28. กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 คาํนวณจาก
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวด 
โดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัแสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561  2560 
 (ลา้นบาท / ลา้นหุน้)
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท                       (311)  65 
  

 
 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 13,928  10,585 
ผลกระทบจากการแปลงหน้ีเป็นทุน  -  363 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก  13,928  10,948 
    
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) (0.022)  0.006 

 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561  2560 
 (ลา้นบาท / ลา้นหุน้)
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (396)  799 
  

 
 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 13,928  10,585 
ผลกระทบจากการแปลงหน้ีเป็นทุน -  122 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก  13,928  10,707 
    
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) (0.028)  0.075 

 

บริษทัไม่ไดแ้สดงกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
เพราะราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัของบริษทัและการ
นาํหุน้ท่ีถือเสมือนวา่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวมารวมจะทาํใหก้าํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ลดลง 
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29. ภาระผูกพนัที่มีกับบุคคลหรือกิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน 
 

29.1 ภาระผูกพนั 
 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าและบริการ   
ภายในหน่ึงปี 7 8 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 5  5 
รวม 12 13 
   

ภาระผูกพนัอ่ืน  ๆ   
หนงัสือคํ้าประกนั 179 157 

 

29.2 สัญญาระยะยาว 
 

- บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติโดยสัญญาน้ีมีผลใชบ้งัคบันบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 และจะส้ินสุดลงเม่ือผู ้
ซ้ือไดซ้ื้อก๊าซครบเป็นระยะเวลาสิบปีนบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายไดส่้งมอบและผูซ้ื้อไดรั้บซ้ือก๊าซ โดยค่าก๊าซธรรมชาติใน 
แต่ละเดือนข้ึนอยูก่บัปริมาณท่ีใช ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 ไดมี้การต่ออายสุัญญาไปอีก 2 ปี 

 

- เ ม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 บริษัทได้ทําสัญญาซ้ือก๊าซออกซิเจน อาร์กอน และไนโตรเจนเป็นเวลา 20 ปี  
โดยค่าใชจ่้ายขั้นตํ่าภายใตส้ัญญาดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาทต่อเดือน 

 

 30 กนัยายน 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนัตามสัญญาระยะยาว   
ภายในหน่ึงปี 71 71 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 282 282 
หลงัจากหา้ปี 77 130 

รวม 430 483 
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- เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจ กบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือให้
คาํแนะนาํในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต กาํไร และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการเดือนละ 41,667 เหรียญ
สหรัฐฯ และไม่ไดก้าํหนดระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา แต่สามารถบอกยกเลิกสัญญาดงักล่าวไดท้นัที โดยแจง้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

 

29.3 ใบส่ังซื้อวตัถุดบิ 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทมีใบสั่งซ้ือวตัถุดิบซ่ึงยงัไม่ได้ส่งมอบแก่บริษัทจํานวนเงินรวม 3,859 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2560: 1,172 ลา้นบาท) บริษทัไดท้าํการประมาณการผลขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีบริษทัยงัไม่ไดรั้บ
มอบเป็นจาํนวนเงินประมาณ 15 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560 : -0- ลา้นบาท) จากการเปรียบเทียบกบัประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะไดรั้บในรูปของราคาขายโดยประมาณและตน้ทุนแปลงสภาพของสินคา้สําเร็จรูป และไดบ้นัทึก
เป็นประมาณการหน้ีสินจากผลขาดทุนของคาํสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบในงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 แลว้ (อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 22) 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย สาํหรับซ้ือวตัถุดิบภายใตส้ัญญา Consignment 
โดยความเป็นเจา้ของของสินคา้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ะเป็นของผูข้าย บริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ีย ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี ของ
ยอดวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้(31 ธนัวาคม 2560: อตัราร้อยละ 1 ต่อปี) 

 
 

29.4 เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัมีเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้มียอดคงเหลือจาํนวน 53 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 192 
ลา้นบาท) และมีภาระผกูพนัในการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ในอนาคต 
 

29.5 สัญญาค่าทีป่รึกษาทางการเงนิ 
 

บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัท่ีปรึกษาทางการเงินแห่งหน่ึงเพ่ือขอคาํปรึกษาเร่ืองการจดัหาวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติม และการหา
เงินกูเ้พ่ือชาํระหน้ีเดิมจากสถาบนัการเงิน โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
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30. คดคีวาม 
 

30.1 ความคืบหน้าของคดข้ีอพพิาทกับเจ้าหนีห้ลายราย 
 

เจา้หน้ีจาํนวน 6 รายไดย้ื่นฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงเร่ืองต่างๆ รวมถึง
สัญญาซ้ือขาย และแผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลจาํนวน 2 ราย ทุนทรัพยฟ้์องจาํนวนเงิน
รวมทั้งส้ิน 3 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที่ยื่นฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าบริษทัจะ
ชาํระเสร็จ ส่วนเจา้หน้ีจาํนวน 4 ราย ทุนทรัพยฟ้์องจาํนวนทั้งส้ิน 5 ลา้นบาท ไดข้อ้ยุติโดยทาํสัญญาประนีประนอม
ยอมความในชั้นศาล  

 

30.2 ศาลแรงงานภาค 2 
 

อดีตพนกังานของบริษทัท่านหน่ึงไดย้ื่นฟ้องบริษทัเป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจา้ง และเรียกร้องให้
บริษทัจ่ายชาํระเงิน รวมทั้งดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ียื่นฟ้อง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
บริษทัไดรั้บคาํพิพากษา ปรากฏว่าศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษายกฟ้อง และบริษทัไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย  

 

31. วงเงนิสินเช่ือเพื่อการดําเนินงาน 
 

31.1 ปัจจุบนั บริษทัมีวงเงินสินเช่ือในการดาํเนินงานจากแหล่งต่างๆ ดงัต่อไปน้ี บริษทั ไดรั้บความร่วมมือจากผูข้ายวตัถุดิบ
หลายรายทั้ งในประเทศและต่างประเทศโดยการให้สินเช่ือ (Supplier Credit) ในรูปแบบ Collateral Management 
Agreement (“CMA”) ในส่วนของบริษทัไดรั้บวงเงิน CMA จากผูข้ายวตัถุดิบจากต่างประเทศ จาํนวน 2 ราย ในวงเงิน 
60 - 80 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และวงเงิน CMA จากผูข้ายวตัถุดิบจากในประเทศ จาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวน 240,000 ตนั
ต่อปี  

 

โดยบริษทัไดใ้ชสิ้นเช่ือประเภทน้ีเป็นเวลาหลายปีเป็นวงเงินการคา้หมุนเวียนในการซ้ือเศษเหลก็ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ี
ใชใ้นการผลิต 

 

31.2 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทัร่วมกบั จี สตีล ไดล้งนามสัญญาแกไ้ขวงเงินสินเช่ือร่วมกบัธนาคารในประเทศแห่ง
หน่ึง โดยบริษทัไดรั้บวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัวงเงิน 252 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทั และ จี สตีล ตอ้งนาํส่งหลกัประกนัของ
วงเงินสินเช่ือดงักล่าวใหก้บัธนาคาร ดงัน้ี 

 

- จี สตีล ตอ้งเพ่ิมวงเงินจาํนองเคร่ืองจกัรจากเดิม 475.6 ลา้นบาท เป็นวงเงินจาํนองใหม่ 510 ลา้นบาท 
 

- บริษทั จาํนองเคร่ืองจกัร 2 ชุด ไดแ้ก่ เคร่ืองปรับสภาพผิว (RTM) และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกรด
กลบัคืน (ARP) ในวงเงินจาํนองรวม 480 ลา้นบาท 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัไดใ้ชว้งเงินหนงัสือคํ้าประกนัธนาคารแลว้จาํนวน 145 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560 : 
156 ลา้นบาท)  
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31.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัเขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว วงเงิน
รวมไม่เกิน 111 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของบริษทัท่ีผิดนดัชาํระมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2555 และ
เพ่ือเป็นทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงานของบริษทั ดงัมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 
 

31.3.1 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2560 บริษทั (ผูกู้)้ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูร้ะยะยาว วงเงินกูย้ืม 71 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ กบั 
Link Capital I (Mauritius) Limited (ผูใ้ห้กู)้ (เดิมเป็นกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2560 
เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 12 ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี โดยมีหลกัประกนัคือ การจด
จาํนองลาํดบัท่ีสองของท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน ทั้งน้ีไดแ้บ่งวงเงินกูอ้อกเป็น 2 วงเงิน
ดงัน้ี 

 

1. วงเงินกูว้งแรก จาํนวน 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ สําหรับการจ่ายชาํระหน้ีบางส่วนของเจา้หน้ีรายใหม่ และ
รวมถึงค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บคืนจากผูใ้ห้กู ้เช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการต่างๆ เพ่ือใหก้ารทาํสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวเสร็จสมบูรณ์ โดยเม่ือวนัท่ี 1 
กมุภาพนัธ์ 2560 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้จาํนวน 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยนาํไปจ่ายชาํระหน้ี
เงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายบางส่วนแก่เจา้หน้ีรายใหม่ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลขอ้ 1.3  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 ไดมี้การแกไ้ขสัญญาสําหรับวงเงินกู้วงแรก และวงเงินกู้ท่ีสอง โดยผูกู้ ้ 
สามารถจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมก่อนครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกู ้โดยตอ้งแจง้ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแก่ผูใ้ห้กูก่้อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั หรือ หลงัจากครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกูไ้ด ้ทั้งน้ี
ภายหลงัจากท่ีไดคื้นเงินตน้วงเงินท่ีหน่ึงดงักล่าวแลว้ สามารถใชสิ้ทธิเพ่ือโอนวงเงินกูว้งแรกท่ีเหลือเพ่ือเพ่ิม
ในวงเงินท่ีสองได ้โดยสิทธิท่ีอนุญาตให้คืนเงินกูว้งเงินวงแรกก่อนครบกาํหนดเพ่ือเพ่ิมวงเงินกูว้งท่ีสองน้ี
จะตอ้งกระทาํก่อนวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 สาํหรับ เพ่ือวตัถุประสงคก์ารกูเ้พ่ือเงินทุนหมุนเวียนปกติ (Non-
Tolling) และ ก่อนวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 สําหรับเพ่ือวตัถุประสงค์การกูส้ําหรับ Non-Tolling Standby 
Letter of Credit เพ่ือการจดัซ้ือวตัถุดิบ (Metallic Purchase Contract) 

 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 4 เมษายน 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินกูว้งเงินวงแรกรวมเป็นจาํนวน 
11 ลา้นเหรียญและไดโ้อนเพ่ือเพ่ิมวงเงินกูว้งท่ีสองเพ่ือวตัถุประสงค์การกู ้สําหรับ Non-Tolling Standby 
Letter of Credit เพ่ือการจดัซ้ือวตัถุดิบ (Metallic Purchase Contract) 
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2. วงเงินกูว้งท่ีสอง จาํนวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพ่ือรายจ่ายฝ่ายทุน โดย
เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้ จาํนวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
19 ธนัวาคม 2560 ไดมี้การแกไ้ขวงเงินลดลงให้เหลือ 25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเพ่ิมเติมวตัถุประสงคก์าร
เบิกใช ้ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 31.3.2 นอกจากน้ี ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 31.3.1.1 ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม
เร่ืองสามารถจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมก่อนครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกู ้โดยตอ้งแจง้ล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้หกู้ก่้อนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั หรือ หลงัจากครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกูไ้ด ้

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูว้งท่ีสองสําหรับ Non-Tolling Standby Letter of Credit 
เพ่ือการซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) จาํนวน 35.1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 

31.3.2 สาํหรับวงเงินกูท่ี้เหลืออีก 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 
ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ทาํสัญญาเงินกูร้ะยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เปล่ียนแปลงวงเงินกูท่ี้เหลือเป็น 50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนสาํหรับจดัซ้ือวตัถุดิบ และเพ่ิมกาํลงั
การผลิตของบริษทั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 12 ต่อปี แลว้แต่ประเภทของวงเงินกู ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
13 พฤศจิกายน 2560 และ 19 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาเงินกูย้ืมตามท่ีกล่าว
ไวใ้นขอ้ 31.3.1 โดยแกไ้ขวงเงินกูย้มืเพ่ิมเติมจากสัญญาเดิม เป็นวงเงินกูย้มืรวมไม่เกิน 121 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
โดยมีหลกัประกนัเดียวกนักบัตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 31.3.1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. วงเงินกู้วงท่ีสอง แก้ไขวงเงินกู้ลดลงเหลือ 25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (และต่อมา ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นขอ้ 
31.3.2.3 ภายหลงัจากท่ีบริษทั ไดช้าํระคืนเงินกูว้งท่ีส่ีจาํนวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ แลว้ วงเงินกูว้งท่ีสองได้
เปล่ียนแปลงกลบัคืนมาเป็น 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) และเพ่ิมเติมวตัถุประสงคก์ารเบิกใชส้าํหรับการจดัซ้ือ
วตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) และสาํหรับ Non-Tolling Standby Letter of Credit 

 

2. วงเงินกูว้งท่ีสาม จาํนวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินกูย้มืระยะเวลา 1 ปี มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี 
เพ่ือใชส้นับสนุนการทาํ Tolling กบั จี สตีล เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนจดัซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase 
Contract) และสําหรับ Tolling Standby Letter of Credit โดยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัไดเ้บิกใช้
วงเงินกูด้งักล่าวแลว้จาํนวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูว้งท่ีสาม สาํหรับ Tolling Standby Letter of Credit เพื่อ
การซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) จาํนวน 10.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 

3. วงเงินกูว้งท่ีส่ี จาํนวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินกูย้มืระยะเวลา 3 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี 
เพ่ือใช้สนับสนุนการจัดซ้ือวตัถุดิบการผลิตของบริษัทเอง ทั้ งน้ีหากได้มีการชาํระคืนเงินกู้วงเงินท่ีส่ี
ครบถว้นแลว้ วงเงินกูว้งท่ีส่ีน้ีจะถูกปิดและโอนไปเพ่ิมในวงเงินกูว้งท่ีสองแทน โดยเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 
2560 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้จาํนวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 

ต่อมาไดมี้การจ่ายชาํระคืนเงินกูว้งท่ีส่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 จึงทาํใหว้งเงินกูว้งท่ีส่ีไดถู้กปิด
และโอนกลบัคืนไปยงัวงเงินกูว้งท่ีสองแลว้ 
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32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาทีร่ายงาน  
 

32.1 ตดัจําหน่ายหนีสิ้นทีห่มดอายุความ 
 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม
ตามกฏหมายเป็นจาํนวน 133 ลา้นบาท (ประกอบดว้ยหน้ีสกลุเงินยโูร จาํนวน 0.11 ลา้นเหรียญยโูร หน้ีสกลุเงินปอนด์
สเตอร์ลิง จาํนวน 4 พนัปอนด ์หน้ีสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา จาํนวน 1.24 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ หน้ีสกลุเงินบาท 
จาํนวน 84.47 ลา้นบาท) โดยบริษทัฯ จะบนัทึกรายการดงักล่าวในไตรมาส 4 ของปี 2561 
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