
 

 

 

 

 

 

บริษทั  จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

งบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวำคม  2561 

และ 

รำยงำนของผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท จี เจ สตลี จ ากดั  (มหาชน) 

ความเห็น 
 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ งบก ำไรขำดทุน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบ 
ของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของ 
ผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำม
รับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและ
เหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคัญท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจ้ำในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้ไดก้  ำหนดเร่ืองท่ีจะกล่ำวต่อไปน้ีเป็น
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบเพื่อส่ือสำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ 

 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 
 

กำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4(จ) ขอ้ 4(ซ) และขอ้ 12 บริษทั มีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ เป็นจ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญั 
ไดถู้กแสดงดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ซ่ึงกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
ดงักล่ำวตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีส ำคญัของฝ่ำยบริหำรของบริษทั เน่ืองจำกกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ของบริษทั ซ่ึงก ำหนดจำกมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยน์ั้น  ดงันั้น บริษทัตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีบริษทัคำดวำ่
จะไดรั้บจำกสินทรัพย ์ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินแผนงำนในอนำคต รวมถึงกำรก ำหนดอตัรำคิด
ลดและขอ้สมมติต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงระบุวำ่กำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญั ซ่ึง
ตอ้งใหค้วำมสนใจเป็นพิเศษในกำรตรวจสอบ 



 

วธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ต่อเร่ืองดงักล่ำว 
 

ขำ้พเจำ้ไดท้ดสอบกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ดงักล่ำว โดยขำ้พเจำ้ไดท้  ำควำมเขำ้ใจและประเมินควำมสมเหตุสมผลรวมถึง
หลกัฐำนท่ีใชส้นบัสนุนในเร่ืองของขอ้สมมติและวิธีกำรท่ีใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงินสดรับและจ่ำยในอนำคตท่ีจะไดรั้บ
จำกกำรใชท่ี้ดิน อำคำรและอุปกรณ์อยำ่งต่อเน่ือง รวมถึงประเมินควำมสมเหตุสมผลของอตัรำคิดลดท่ีบริษทัใชใ้นกำรค ำนวณหำมูลค่ำท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บคืนของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ดงักล่ำว และยงัไดพิ้จำรณำถึงควำมเพียงพอของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบักำรประเมิน
กำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 
ข้อมูลอ่ืน 

 

ผูบ้ริหำรเป็นผู ้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท (แต่ไม่รวมถึง 
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรำยงำนนั้ น) ซ่ึงคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้ข้ำพเจ้ำภำยหลังวนัท่ีในรำยงำน 
ของผูส้อบบญัชี  

 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำท่ี เก่ียวเน่ืองกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือกำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอ่ืนมีควำมขัดแย ้ง 
ท่ีมีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงข้อมูลท่ี 
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำร
เร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลและฝ่ำยบริหำรของบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน  
 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และ
รับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด  

 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ือง 
ท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำร 
มีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 
 



ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู ้สอบบัญชี 
ซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำ 
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญท่ีมีอยู ่
ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล
วำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บ
กำรเงินเหล่ำน้ี 

 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพตลอด
กำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และได้
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด
เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำร
แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสม 
กบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของ
บริษทั 
 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและ 
กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร  
 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำน 
กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำ 
มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำร
เปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็
ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำร
และเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

 



ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีได้
วำงแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้
ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็น
อิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ี
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำม
เป็นอิสระ 
 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
ในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีเวน้แต่
กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่
ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุผลวำ่จะมีผลกระทบ
ในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

 
 
 
 
 
 (นำงณฐัสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 ทะเบียนเลขท่ี  4563 

 
 

 
 
ส ำนกังำน เอ.เอม็.ที.แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์  2562 



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 201,031,915            578,123,897            

ลูกหน้ีการคา้ 7 13,892,449              32,960,295              

สินคา้คงเหลือ 8 3,861,388,858         3,278,913,905         

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 9 94,000,000              94,000,000              

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 5, 10, 30 268,025,937            394,308,180            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,438,339,159         4,378,306,277         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 11 210,000,000            210,000,000            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 13,838,823,623       14,637,995,867       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 7,134,735                6,224,647                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 15, 30 330,065,237            313,227,607            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,386,023,595       15,167,448,121       

รวมสินทรัพย์ 18,824,362,754       19,545,754,398       

(บาท)

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
1



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560

หนีสิ้นหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 1.3, 5, 19, 30 2,033,028,589         870,384,829            

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1.3, 5, 20, 30 660,628,473            723,523,901            

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 40.4 32,682,502              192,349,206            

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 17 1,239,362,400         1,476,200,847         

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1.3, 5, 21 131,777,508            201,051,061            

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23, 30 180,013,171            204,359,878            

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 416,261                   394,896                   

ประมาณการหน้ีสิน 24 40,565,153              -                           

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 22, 30 31,106,530              38,251,428              

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,349,580,587         3,706,516,046         

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1.3, 5, 20 58,077,068              232,315,868            

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 17 1,117,518,130         1,479,358,073         

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 18 1,388,843                1,805,104                

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25 80,140,624              72,154,476              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,257,124,665         1,785,633,521         

รวมหนีสิ้น 5,606,705,252         5,492,149,567         

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
2



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 26

ทุนจดทะเบียน 129,298,350,419     129,298,350,419     

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 96,104,091,707       96,104,091,707       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 27 -                           -                           

ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุ้นสามญั 26 (61,757,357,060)      (61,757,357,060)      

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 28 18,507,422              18,507,422              

ขาดทุนสะสม (21,457,265,785)      (20,621,318,456)      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 28 309,681,218            309,681,218            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,217,657,502       14,053,604,831       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 18,824,362,754       19,545,754,398       

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ 2561 2560

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 5, 31 29,909,762,166       15,178,061,681       

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวามสุทธิ 30 119,077,086            -                           

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 105,317,881            310,910,398            

กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีสุทธิ 1.3, 29 677,203                   734,023,402            

รายไดอ่ื้น 5 45,021,834              42,589,497              

รวมรายได้ 30,179,856,170       16,265,584,978       

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย

- ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย 5 29,341,753,665       14,315,399,500       

- ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า 125,364,360            -                           

- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 160,473,440            4,051,344                

รวมตน้ทุนขาย 29,627,591,465       14,319,450,844       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 32 361,595,485            185,209,817            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 33 500,470,914            496,310,021            

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 10,341,274              3,155,639                

ขาดทุนจากคาํสัง่ซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 24 40,565,153              -                           

ตน้ทุนทางการเงิน 5, 16, 36 475,239,208            271,127,538            

รวมค่าใช้จ่าย 35 31,015,803,499       15,275,253,859       

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (835,947,329)           990,331,119            

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 38

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.060)                      0.086                       

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (835,947,329)           990,331,119            

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไป

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 25 -                           (15,541,453)             

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอ่ืน - ของส่วนของผูถื้อหุ้น -                           -                           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี -                           (15,541,453)             

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (835,947,329)           974,789,666            

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ทุนเรือนหุน้ ใบสาํคญั

ที่ออกและ แสดงสิทธิที่จะ ส่วนเกิน(ตํ่ากวา่) ทุนสาํรอง เงินที่ไดร้ับจากใบสาํคญั รวมส่วน

ชาํระแลว้ ซื้อหุน้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม แสดงสิทธิซื้อหุน้ที่หมดอายุ ของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2560 73,039,109,697      147,991,749           (39,828,910,395)     18,507,422             (21,596,108,122)     -                                      161,689,469                   11,942,279,820         
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    การแปลงหนี้เป็นทุน 26 23,064,982,010      -                         (21,928,446,665)     -                         -                         -                                      -                                 1,136,535,345           

    การยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ 27 และ 28 -                         (147,991,749)          -                         -                         -                         -                                      147,991,749                   -                            

    รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 23,064,982,010      (147,991,749)          (21,928,446,665)     -                         -                         -                                      147,991,749                   1,136,535,345           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี -                         -                         -                         -                         990,331,119           -                                      -                                 990,331,119              

    กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น -                         -                         -                         -                         -                         (15,541,453)                        -                                 (15,541,453)              

    โอนไปกาํไร(ขาดทุน)สะสม -                         -                         -                         -                         (15,541,453)            15,541,453                          -                                 -                            

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                         -                         -                         -                         974,789,666           -                                      -                                 974,789,666              

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 96,104,091,707      -                         (61,757,357,060)     18,507,422             (20,621,318,456)     -                                      309,681,218                   14,053,604,831         

สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2561 96,104,091,707      -                         (61,757,357,060)     18,507,422             (20,621,318,456)     -                                      309,681,218                   14,053,604,831         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี -                         -                         -                         -                         (835,947,329)          -                                      -                                 (835,947,329)            

    กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น -                         -                         -                         -                         -                         -                                      -                                 -                            

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                         -                         -                         -                         (835,947,329)          -                                      -                                 (835,947,329)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 96,104,091,707      -                             (61,757,357,060)     18,507,422             (21,457,265,785)     -                                          309,681,218                   13,217,657,502         

(บาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการ
ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

สาํหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (835,947,329)               990,331,119                 

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 881,888,909                 926,258,623                 

ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 111,697,717                 107,197,678                 

ดอกเบ้ียรับ (2,817,083)                   (9,337,998)                   

ตน้ทุนทางการเงิน 475,239,208                 271,127,538                 

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,524)                           (211,740)                       

กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีสุทธิ (677,203)                       (734,023,402)               

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวามสุทธิ (119,077,086)               -                                

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนของหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี ณ วนัท่ีแปลงหน้ีเป็นทุน -                                (78,650,962)                 

ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (29,658,486)                 (94,919,859)                 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 10,341,274                   3,155,639                     

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 160,473,440                 4,051,344                     

ขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 40,565,153                   -                                

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 8,101,349                     3,925,962                     

ขาดทุน(กาํไร)จากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 163,081                        7,803,930                     

700,289,420                 1,396,707,872              

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 19,067,846                   (8,869,077)                   

สินคา้คงเหลือ (742,948,393)               (2,428,339,405)            

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ 172,286,538                 (177,080,695)               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (60,586,422)                 (123,082,606)               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (145,932,761)               (135,998,318)               

เจา้หน้ีการคา้ 1,185,516,249              456,710,814                 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (159,666,704)               2,253,163                     

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (143,555,781)               (283,114,740)               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,396,251                   5,680,608                     

จ่ายชาํระหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (115,200)                       (1,295,142)                   

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 834,751,043                 (1,296,427,526)            

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 2,817,083                     3,798,272                     

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง(เพิ่มข้ึน) -                                (94,000,000)                 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,845,311)                   -                                

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (80,940,999)                 (9,919,570)                   

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (80,969,227)                 (100,121,298)               

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                1,473,155,000              

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอ่ืน -                                1,430,645,800              

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                167,553,000                 

จ่ายชาํระเพื่อไถ่ถอนหุน้กู้ -                                (62,606,649)                 

ชาํระคืนหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ (6,568,141)                   (12,921,734)                 

ชาํระคืนหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                                (922,204,180)               

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -                                (18,500,000)                 

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (229,930,400)               -                                

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (361,319,200)               -                                

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (501,600)                       -                                

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน

   - หน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                                (516,033,506)               

   - อ่ืนๆ (532,519,476)               (173,999,336)               

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (1,130,838,817)            1,365,088,395              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (377,057,001)               (31,460,429)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 578,123,897                 610,143,344                 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ

   คงเหลือส้ินปี (34,981)                         (559,018)                       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที ่31 ธันวาคม 201,031,915                 578,123,897                 

 31 ธนัวาคม

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

2561 2560

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561

เน่ืองจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง (4,240,853)                   -                                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง (17,397,414)                 -                                

เจา้หน้ีการคา้ลดลง 12,531,371                   -                                

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง 92,680,271                   -                                

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายลดลง 2,122,100                     -                                

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการลดลง 16,000,382                   -                                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 17,381,229                   -                                

สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560

โอนเจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และดอกเบ้ียคา้งจ่ายไปเป็น

หน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                                3,239,738,757              

โอนดอกเบ้ียคา้งจ่ายไปเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -                                206,577,995                 

โอนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษีไปเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -                                72,240,064                   

หน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี และเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ลดลง 

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ และส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั เพิ่มข้ึน 

จากการแปลงหน้ีเป็นทุน -                                1,136,535,345              

หกักลบลบหน้ีระหวา่งลูกหน้ีการคา้กบัเจา้หน้ีการคา้ -                                171,868,511                 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มข้ึนจากการซ้ือยานพาหนะ -                                2,200,000                     

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 

10 

 หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป การด าเนินงานต่อเน่ือง และการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 สินคา้คงเหลือ 
9 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
10 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
11 เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
14 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
15 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
16 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
17 เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
18 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
19 เจา้หน้ีการคา้ 
20 เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
21 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
22 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
23 หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 
24 ประมาณการหน้ีสิน 
25 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
26 ทุนเรือนหุน้ 
27 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
28 ส ารอง 
29 ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีสุทธิ 
30 ก าไรจากการตดัจ าหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวามสุทธิ 
31 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
32 ค่าใชจ่้ายในการขาย 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 

11 

หมำยเหตุ  สำรบัญ 

33 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
34 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน  
35 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
36 ตน้ทุนทางการเงิน 
37 ภาษีเงินได ้
38 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
39 เคร่ืองมือทางการเงิน 
40 ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
41 คดีความ 
42 วงเงินสินเช่ือเพื่อการด าเนินงาน 
43 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์  2562 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง และกำรปรับโครงสร้ำงหนีข้องบริษัท 
 

1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนดงัน้ี 
 

ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 88 อาคารปาโซ่ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
   

โรงงานผลิต : เลขท่ี 358 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรีทางหลวง 331 ต  าบลบ่อวนิ อ  าเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบุรี 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(“ตลท”) เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2539  
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ไดแ้ก่ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) (ถือหุ้นร้อยละ 
24) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในต่างประเทศ บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (“จี สตีล”) (ถือหุ้นร้อยละ 15.08) บริษทั ซูพีเรียร์  
โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 2.96) และบริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จ ากดั (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) (ถือหุ้น 
ร้อยละ 2.20) ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงจีเอส ซีเคียวริต้ีเป็นบริษทัยอ่ยของ จี สตีล โดยถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น  
 

1.2 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สถานะทางการเงินบางส่วนของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

  ลา้นบาท 
ปัจจยัเส่ียง  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ต่อการด าเนินงานต่อเน่ือง  2561  2560 
(1) ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี  (836)  990 
(2) ขาดทุนสะสม  21,457  20,621 
(3) สินทรัพยห์มุนเวยีนมากกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน  89  672 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ไม่มีเหตุท่ีท าให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีสาระส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษทัไดบ้รรลุตามแผนงานต่างๆโดยด าเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหญ่ซ่ึงไดด้  าเนินการ
แปลงหน้ีดงักล่าวเป็นทุนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 และขอ้ 26 รวมทั้งไดรั้บ
วงเงินสินเช่ือเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานเพ่ิมเติม ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ขอ้ 42 และ
ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนสูงกว่าหน้ีสินหมุนเวียน จ านวน 89 ลา้นบาท และ 
672 ลา้นบาท ตามล าดบั นอกจากน้ี บริษทัยงัมีแผนงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรในอนาคตดงัน้ี 

 

ก) การด าเนินการผลิต 
 

บริษทัด าเนินการผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าน้อย ซ่ึงมีอตัราค่าไฟฟ้าต ่า (Off Peak) ในปี 2560 บริษทัสามารถ
เพ่ิมปริมาณการผลิตจนเกือบเตม็ก าลงัการผลิตในช่วง Off Peak และในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2561 บริษทัไดท้ดลองเพ่ิมก าลงั
การผลิตต่อเน่ือง 24 ชัว่โมง ในหกวนัต่อสัปดาห์ เพ่ือเตรียมความพร้อมของสภาพเคร่ืองจกัรให้สมบูรณ์ก่อนท่ีจะผลิตอย่าง
ต่อเน่ือง 24 ชัว่โมงในปี 2562 ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยให้ลดลง และบริษทัมีแผนปรับตวัโดยจดัท า
โครงการหลายโครงการเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง และผูน้ าเขา้ทั้งในรูปของการลดค่าใชจ่้ายดา้น
พลงังาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต เป็นตน้  

 

ข) การสนบัสนุนจากภาครัฐ 
 

บริษทั ไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรายอ่ืนๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นค าร้องต่อ
ภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอยา่งร้ายแรง ท่ีมีสาเหตุจากการทุ่ม
ตลาดโดยสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ  และจากปริมาณการน าเขา้สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็วมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกดว้ย ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั กระทรวง
พาณิชยไ์ดอ้อกประกาศบงัคบัใชม้าตรการเยยีวยาทางการคา้ท่ีเป็นมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (antidumping measures) 
และมาตรการปกป้องจากสินคา้น าเขา้ท่ีเพ่ิมข้ึน (safeguard measures)  เพ่ือช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนั
อยา่งเป็นธรรมกบัสินคา้น าเขา้และสามารถปรับตวัเพ่ือแข่งขนักบัสินคา้น าเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต่้อไป ดงัน้ี 
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มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด (ระยะเวลำ 5 ปี) 
 

  
สินคา้น าเขา้ 

ประเทศ
แหล่งก าเนิด 

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. 
 

12 ธ.ค. 2561 ถึง 
11 ธ.ค. 2566 * 

 

* อุตสาหกรรมภายในไดย้ืน่ค  าร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาบงัคบัใชม้าตรการตอบโต้
การทุ่มตลาด (antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 (เผยแพร่ลง
ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 13 ธันวาคม 2560) “เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีด
ร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการ
พิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใช้มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วม
ในกระบวนการทบทวนดงักล่าว และในระหว่างการพิจารณาทบทวนดงักล่าวมีการเรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดต่อไปอีกเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และล่าสุดกระบวนการพิจารณาการทุ่มตลาดและอุดหนุนไดอ้อกประกาศผลการพิจารณาทบทวนขยายเวลาการ
บงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดฯ ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 และน าเผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้ เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 
2561 ก าหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดจากการน าเขา้เหลก็แผน่รีดร้อนฯ ท่ีน าเขา้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
อตัราเดิมต่อไปอีก 5 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 12 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2566 
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มำตรกำรปกป้องจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำที่เพิม่ขึน้ (ระยะเวลำ 3 ปี) 
 

  สินคา้น าเขา้ ประเทศแหล่งก าเนิด อตัราอากรปกป้อง 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้

1 
 
 
 
 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนเจือ
อ่ืนๆ (โบรอน โครเมียม 
หรือธาตุอ่ืนๆ) ชนิดเป็น
มว้นและไม่เป็นมว้น 
 
 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ
ก าลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วนส่งออก
มาประเทศไทยไม่ถึงร้อยละ 3 
ของปริมาณการน าเขา้รวมของ
สินคา้ชนิดน้ี 
 

- น าเขา้ 27 ก.พ. 2559 - 26 ก.พ. 2560 อตัรา
ร้อยละ 41.67 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- น าเขา้ 27 ก.พ. 2560 - 26 ก.พ. 2561 อตัรา
ร้อยละ 40.42 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- น าเขา้ 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
ก าลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วนส่งออก
มาประเทศไทยไม่ถึงร้อยละ 3 
ของปริมาณการน าเขา้รวมของ
สินคา้ชนิดน้ี 
 

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

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

- น าเขา้ 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 (แหล่งท่ีมา : สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย) 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดเป็นมว้น (ลา้นตนั) ปี 2561 ปี 2560 เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) 

ผลิต 3.20 2.92 0.28 
น าเขา้  3.96 3.87 0.09 
ส่งออก 0.074 0.010 0.064 
ความตอ้งการใช ้ 7.09 6.78 0.31 

 

ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก สมาคมเหล็กโลก (World Steel Association) คาดการณ์ว่าความตอ้งการใชเ้หล็กใน
กลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2562 จะขยายตวั 6.2% ต่อปี ส าหรับประเทศไทยความตอ้งการใชเ้หล็กในประเทศคาดว่าจะ
เติบโตอยูใ่นช่วง 8.2% ต่อปี ตามความตอ้งการใชเ้หลก็ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองภายในประเทศ 
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1.3 กำรปรับโครงสร้ำงหนีข้องบริษัท 
 

กำรปรับโครงสร้ำงเจ้ำหนีก้ำรค้ำรำยใหญ่ 
 

ในอดีตบริษทัไดท้ าขอ้ตกลงกบัเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่ จ านวน 3 ราย เป็นจ านวนเงิน 83 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (3,004 ลา้นบาท)  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงบริษทัไดผ้ดินดัช าระหน้ีตามขอ้ตกลงและอยูร่ะหวา่งการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีท่ีบริษทัคา้งช าระแก่เจา้หน้ีทั้ง 3 รายขา้งตน้
และเจ้าหน้ีอ่ืนอีก 1 รายรวมถึงภาระหน้ีสินท่ีพึงมีทั้ งหมดตามสัญญาเดิมจนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2560 มีจ านวนรวม  
91 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ให้แก่บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “เจา้หน้ีรายใหม่” และเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 
2560 บริษทัไดจ่้ายช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายบางส่วนแก่เจา้หน้ีรายใหม่จ านวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จากการเบิกใช้
วงเงินกู ้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 
 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 เจา้หน้ีรายใหม่ตกลงลดยอดดอกเบ้ียคา้งจ่ายให้บริษทัจ านวน 15 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ คงเหลือยอด
หน้ีสินจ านวน 36 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เงินตน้จ านวน 33 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจ านวน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
โดยบริษทัจะตอ้งปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหม่ให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ซ่ึงเจา้หน้ีรายใหม่ตกลงคิด
ดอกเบ้ียของเงินต้นดังกล่าวในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี  และหากการปรับโครงสร้างห น้ีย ังไม่แล้วเส ร็จภายในวัน ท่ี  
31 มีนาคม 2560 อตัราดอกเบ้ียจะปรับเป็นร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 จนกว่าจะมีการปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ีแลว้เสร็จหรือมีการจ่ายช าระหน้ีครบถว้นแลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560  และ ต่อมาวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560  บริษัทและเจ้าหน้ีรายใหม่ตกลงขยายระยะเวลาการปรับ
โครงสร้างหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 โดยเจา้หน้ีรายใหม่ตกลงคิดอตัราดอกเบ้ียของเงินตน้ดงักล่าวในอตัรา
ร้อยละ 4 ต่อปี และหากการปรับโครงสร้างหน้ียงัไม่แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 อตัราดอกเบ้ียจะปรับเป็นร้อยละ 
7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จนกวา่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแลว้เสร็จหรือมีการจ่ายช าระหน้ีครบถว้นแลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) กับบริษัทต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็น 
ผูถื้อหุน้ของเจา้หน้ีรายใหม่ โดยภายใต ้MOU ดงักล่าว ก าหนดแผนการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัดงัน้ี 

 

ก) บริษทัมีหน้ีท่ีคา้งช าระกบัเจา้หน้ีรายใหม่ จ านวน 36.70 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  แบ่งเป็นเงินตน้จ านวน 32.35 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ และ ดอกเบ้ียจ านวน 4.35 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยไดค้  านวณดอกเบ้ียจนถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560  
 

ข) เจา้หน้ีรายใหม่ตกลงจะลดหน้ีในส่วนของดอกเบ้ียคงคา้งจ านวน 3.77 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท าใหบ้ริษทัมีจ านวนหน้ีคงเหลือ
ก่อนการแปลงหน้ีเป็นทุนจ านวน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ทั้ งน้ีอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่า โครงการจดัสรรและเสนอขาย 
หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560  
ในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ก่อน 

 

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัโครงการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ 
เพ่ิมทุนของบริษทัตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26.1 
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เม่ือวนัท่ี 11 กันยายน 2560 บริษัท ได้เข้าลงนาม Share Subscription Agreement กับ Asia Credit Opportunities I (Maurtius) 
Limited ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีรายใหม่ โดยสัญญาไดร้ะบุเง่ือนไขการแปลงหน้ีเป็นทุน และขอ้ก าหนดท่ีตอ้งปฏิบติัตามให้ครบถว้น
ก่อนท่ีจะด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และกรอบระยะเวลาการด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และเม่ือ
วนัท่ี 21 กนัยายน 2560 บริษทัไดด้  าเนินการแปลงหน้ีเป็นทุนตามสัญญาดงักล่าวแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 26.2 
 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

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

กำรปรับโครงสร้ำงเจ้ำหนีร้ำยอ่ืน 
 

บริษทัไดมี้การเจรจาท าสัญญาการปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  
 

  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  65 
หกั จ่ายระหวา่งปี  (53) 
หกั ตดัจ าหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม  (11) 
ยอดคงเหลือของเจา้หน้ีรายอ่ืนท่ีท าการปรับโครงสร้างหน้ี  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 1 
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2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน  
 

(ก) เกณฑ์กำรถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
(“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

ในระหว่างปีบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ซ่ึงการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ในปีปัจจุบนัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีนยัส าคญั 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 เป็น
ตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท าข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทยในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กันหรือมีการตีความใน 
สองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

(ข) เกณฑ์กำรวดัมูลค่ำ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีส าคญัท่ีแสดงในนโยบายการบญัชี 
 

(ค) สกลุเงนิทีใ่ช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงนิ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ง) กำรประมำณกำรและใช้วจิำรณญำณ 
 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและ  
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะ
บนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบส าคญัต่อ
การรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 การประเมินมูลค่าและค่าเผือ่ดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัร 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 การประเมินมูลค่าและค่าเผือ่ดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 การประเมินมูลค่าและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 การประเมินมูลค่าและค่าเผือ่การดอ้ยค่างานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 ประมาณการหน้ีสิน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38 การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40  คดีความ  

 

3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
 

ในระหวา่งปี สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 

 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 2562 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 2562 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 2562 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการ  
    ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 2562 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2562 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได ้ 2562 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2562 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า 2562 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 2562 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
    และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 2562 
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 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน  
    เงินตราต่างประเทศ 2562 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 2562 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2562 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์  
    เม่ือออกจากงาน 2562 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 2562 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2562 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 2562 
ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 2562 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 2562 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2562 
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน   
    และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 2562 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2562 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2562 
ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 2562 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2562 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ 2562 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย   
    และการด าเนินงานท่ียกเลิก 2562 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 2562 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 2562 
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินรวม 2562 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การร่วมการงาน 2562 
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 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 2562 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 2562 
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2562 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง  
    อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 2562 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 2562 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ  
    หรือของผูถื้อหุน้ 2562 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 2562 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 2562 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2562 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน   
    การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 2562 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 2562 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ   

   และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 2562 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  

   ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงิน  
   ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 2562 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2562 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 2562 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์   

   ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี   
   ส าหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561)  

 

   เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 2562 
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 2563 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2562 
ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิต ส าหรับเหมืองผวิดิน 2562 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 2562 
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ฝ่ายบริหารของบริษทั ไดป้ระเมินมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้ งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 แลว้เห็นว่า
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 2, ฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 12, ฉบบัท่ี 16,  ฉบบัท่ี 17, ฉบบัท่ี 19, ฉบบัท่ี 21, 
ฉบบัท่ี 23, ฉบบัท่ี 24, ฉบบัท่ี 33, ฉบบัท่ี 34, ฉบบัท่ี 36, ฉบบัท่ี 37, ฉบบัท่ี 38 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8, 
ฉบบัท่ี 13 และฉบบัท่ี 15 จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั ส่วนมาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนๆ ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
ของบริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

 

และฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั 

 

4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน   
 

(ก) เงนิตรำต่ำงประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน  
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่า
เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  
 

(ข) เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ 
เงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(ค) ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของ
ลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

(ง) สินค้ำคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืน
เพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการ
ปันส่วนของค่าโสหุย้ผลิตอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย  
 

บริษทัตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือ ส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

บริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญา Consignment เม่ือบริษทัไดรั้บโอนสิทธิและความ
รับผดิชอบในทางกฎหมายและความเป็นเจา้ของในเชิงเศรษฐกิจของสินคา้ดงักล่าวแลว้ 
 

(จ) ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวดัมูลค่า 
 

สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุแรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่น
สภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน  การขนยา้ย  การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุน
การกูย้ืม  นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์
ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
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ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่า
ตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน  
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการ
นั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุน 
ในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 
อาคาร 20 - 50 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 15 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5 ปี 
อุปกรณ์ส านกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฉ) สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตน้ทุนของใบอนุญาตในการผลิต สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจ ากดัแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
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รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย ์
ท่ีสามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนภายในรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าตดัจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ในอนาคต
จากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือ
สินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 10 ปี 
ตน้ทุนของใบอนุญาตในการผลิต 25 ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปีบัญชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ช) ต้นทุนลูกรีดรอตดัจ ำหน่ำย 
 

ตน้ทุนลูกรีดรอตดัจ าหน่ายแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมโดยมีการตดัจ าหน่ายตามปริมาณการใชง้าน 
 

(ซ) กำรด้อยค่ำ 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี 
จะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกวา่
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบันทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของ
สินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 
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การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแส
เงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจ
ประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพยส์ าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้ น
เก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน จะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั และการ
เพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออก
รายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้น
การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฌ) หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายติุธรรมหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสินภายหลงัจากการบนัทึกหน้ีสินท่ีมี
ภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน  
จะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ญ) เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฎ) ผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอนไปอีก
กิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนส ารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่าย
สมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงินภาระผูกพนั
สุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินลดเพ่ือให้
เป็นมูลค่าปัจจุบนั ทั้งน้ีไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการอตัราคิดลดเป็น
อตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตระดบั AA ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของ
ภาระผกูพนัของบริษทั และมีสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะจ่าย 
 

การค านวณนั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ เม่ือมีการค านวณ
ผลของผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทั  การรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ ากดัเพียงยอดรวมของตน้ทุนในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และมูลค่า
ปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการใน
อนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ มีการพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการ
ต่างๆ ของบริษทั ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมีให้กบับริษทัถา้ถูกรับรู้ภายในระยะเวลาของโครงการ หรือ การจ่ายช าระของ
หน้ีสินของโครงการ 
 

เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการในอดีตของ
พนกังานรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิขาดผลประโยชน์ท่ี
เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

บริษทัรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนในรายการก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นก าไรหรือขาดทุน  
 

(ฏ) ประมำณกำรหนีสิ้น 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระหน้ีสิน
ดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน
ค านึงถึงภาษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 

ประมาณการค่าใชจ่้ายจากสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระ 
 

ประมาณการค่าใชจ่้ายของสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่บริษทัจะบนัทึกเม่ือประโยชน์ท่ีบริษทัพึงไดรั้บน้อยกว่า
ตน้ทุนท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามขอ้ผูกพนัในสัญญาการประมาณค่าใช้จ่ายรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของตน้ทุนท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดสัญญา หรือ ตน้ทุนสุทธิท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือด าเนินสัญญาต่อ แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า บริษทัรับรู้ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเกิดข้ึนจากสินทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นสัญญาก่อนท่ีจะรับรู้และวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสิน 
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(ฐ) รำยได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินคา้ 
 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 
และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการ
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 

ดอกเบ้ียรับ 
 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
 

(ฑ) ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไป และส่ิง
ตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงถูกจดั
ประเภทเป็นหน้ีสิน ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหน้ีการคา้) และ ขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยใชว้ิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฒ) สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญา
เช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนั
การปรับค่าเช่า 
 

การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง บริษทัจะพิจารณาวา่ขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ 
โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบัติตามข้อตกลงนั้ นข้ึนอยู่กับการใช้สินทรัพยท่ี์มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหบ้ริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
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ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ บริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบ
อ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวได้
อยา่งน่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจาก
นั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วน
เพ่ิมของบริษทั 

 

(ณ) ภำษีเงนิได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ รายการ
ท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสีย
ภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการ
ในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
และจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี 
การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่
มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้หาก
เป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บ
ผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษี 
ท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ บริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษี
เงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความ
ทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความ
เพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ
น าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงาน
จดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจ
จะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสิน 
ในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ี
รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ด) ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 
 

บริษทัแสดงก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดส าหรับหุ้นสามัญ ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้น
พ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ของผู ้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ี
ออกจ าหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน  ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)
ของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่ายและปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือ
คืน และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมดและสิทธิซ้ือหุน้ของพนกังาน 
 

(ต) รำยงำนทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) 
จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
 

5 บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอ านาจ
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญั
เดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่ ประเภทของธุรกจิ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 จัดตั้ง/สัญชำติ   
บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน)  
 (“จี สตีล”) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายเหลก็ บริษทัใหญ่  

บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จ ากดั 
 (“โอเอซี”) 

ไทย ใหค้  าปรึกษาทางดา้นธุรกิจ บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลด้ิง  
 จ ากดั (“เอสพีเอช”) 

ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 

บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จ ากดั 
 (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

ไทย กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการปรับโครงสร้าง 

บริษทัยอ่ยของ จี สตีล  
 

บริษทั จีเอส โน๊ตส์ โฮลด้ิง 2 จ  ากดั 
 (“จีเอส โน๊ตส์ 2”) 

ไทย กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการปรับโครงสร้าง 

บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 
(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 
กนัยายน 2560) 

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

เมอริเชียส กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการลงทุน 

ตั้ งแต่วนัท่ี 21 กันยายน 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
เฉพาะเพื่อการลงทุน 

ตั้ ง แ ต่ ว ัน ท่ี  21 กั น ย ายน  2560  
เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเน่ืองจาก
เป็นบ ริษัท ในก ลุ่ม  SSG Capital 
Partners III, L.P. (“SSG III”) 

บริษทั เอส เอส พี เพลส จ ากดั ไทย ใหเ้ช่าส านกังาน มีผูบ้ริหารร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) ไทย ผลิตและจ าหน่ายเหลก็ มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

กบั จี สตีล 
บริษทั พนิช สวสัด์ิ จ ากดั ไทย จ าหน่ายเหลก็ กรรมการเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ของ จี สตีล 
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ 
 จ ากดั 

ไทย โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม มีกรรมการและผูบ้ริหารร่วมกนั 
กบับริษทั 

บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท  
 (กาญจนบุรี) จ ากดั 

ไทย โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม มีผูบ้ริหารร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั ไทย 
 

จ าหน่ายเหลก็ บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น
ของ จี สตีล 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่ ประเภทของธุรกจิ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 จัดตั้ง/สัญชำติ   
บริษทั เมทลั อินเตอร์ จ ากดั ไทย 

 
จ าหน่ายเหลก็ บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น

ของ จี สตีล 
บริษทั เอม็แอนดแ์อล สตีล จ ากดั ไทย 

 

จ าหน่ายเหลก็ บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น
ของ จี  ส ตีล  (จดทะเบี ยน เลิก
บริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561) 

บริษทั เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน) ไทย 
 

การผลิตและจ าหน่ายเหลก็ บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น
ของ จี สตีล 

บริษทั ลิเบอร์ต้ี สตีล สยาม จ ากดั ไทย 

 

จ าหน่ายเหลก็ บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น
ของ จี สตีล 
 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย 
 
 
 
 
 
 

                       - บุ ค คล ท่ี มี อ าน าจ  แล ะค วาม
รับผิดชอบการวางแผน สั่งการ
และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกิจการ 
(ไ ม่ ว่ าจะท าหน้ า ท่ี  ใน ระดับ
บริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขายวตัถุดิบ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินคา้ส าเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ค่าจา้งผลิตสินคา้ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน อตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 

33 

 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
บริษัทใหญ่ (จี สตีล)     
ขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป  273  - 
ซ้ือวตัถุดิบ  668  937 
ค่าจา้งผลิตสินคา้  3,873  536 
     
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั     
ขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป  977  583 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป  15  1,433 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  4  5 
ตน้ทุนทางการเงิน  440  91 

     
ผู้บริหำรส ำคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั     

เงินเดือนและค่าแรง  29  28 
ค่าสวสัดิการ  3  4 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  1  1 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั  33  33 

 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 

 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 9    
บริษัทใหญ่     
จี สตีล  94  94 
     

ดอกเบีย้ค้ำงรับ 10    
บริษัทใหญ่     
จี สตีล  5  5 
     

เงนิล่วงหน้ำแก่ผู้ขำยสินค้ำ 10    
บริษัทใหญ่     
จี สตีล  -  167 
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั มหาชยั ศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั  8  20 

รวม  8  187 
     

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 19    
บริษัทใหญ่     
จี สตีล  6  123 
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั มหาชยั ศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั  -  66 

รวม  6  189 
     

เงนิรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 40.4    
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
เดอะ สตีล  -  4 
     



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 

 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 20    
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
โอเอซี   13  13 
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากดั 
เอส เอส พี  เพลส 

 - 
1 

 1 
- 

Link Capital I  -  2 

รวม  14  16 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 17    
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั     
Link Capital I  1,239  1,476 

     
เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 17    
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั     
Link Capital I  1,118  1,479 

     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 21    
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั     
โอเอซี  4  3 
Link Capital I  34  106 

รวม  38  109 
 

สัญญำส ำคัญที่ท ำกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

สัญญำจ้ำงผลติเหลก็แผ่นรีดร้อน (Tolling Agreement) 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งผลิตเหลก็แผน่รีดร้อน  (Tolling Agreement) กบั จี สตีล โดยบริษทั (ผูว้า่จา้ง) 
จะเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบหลกัท่ีส าคญั และจดัส่งวตัถุดิบถึงโรงงาน และ จี สตีล (ผูรั้บจา้ง) จะเป็นผูรั้บจา้งผลิตเหลก็แผน่รีดร้อน (Hot 
Roll Coils)  จนถึงการจดัส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ตามค าสั่งขายของบริษทั สัญญารับจา้งผลิตเหล็กแผน่รีดร้อนมีอาย ุ1 ปี นบัจาก
วนัท าสัญญา และต่ออายุอตัโนมติัต่อไปไดอี้ก 1 ปี หากไม่มีหนังสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 90 วนั ทั้งน้ี จี สตีล  
จะเรียกเก็บค่าบริการในอตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ท าหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญา
ล่วงหนา้ โดยใหส้ัญญามีผลจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562   



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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สัญญำอ่ืนๆ 
 

ในปี 2556 บริษทัไดท้ าบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพ่ือยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญาประนีประนอมหน้ีสินกบั บริษทั 
มาสเตอร์ สตีล จ ากัด จ านวน 17.91 ล้านบาท โดยมีการแลกเปล่ียนกับหุ้น จี สตีล ท่ีถือโดย โอเอซี จ านวน 35.82 ลา้นหุ้น 
ในราคาท่ีตกลงกนัไว ้0.50 บาทต่อหุน้ใหก้บั บริษทั มาสเตอร์ สตีล จ ากดั 
 

นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การประนีประนอมยอมความตามขอ้พิพาทแรงงานกบัอดีตพนกังาน ณ ศาลแรงงานกลาง ภายใตส้ัญญา
ประนีประนอมยอมความ บริษทัไดต้กลงท่ีจะโอนหุน้ของจี สตีล ซ่ึงถือโดยโอเอซีใหก้บัพนกังานในจ านวน 33 ลา้นหุน้ ในราคา
ท่ีตกลงกนัไว ้0.45 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงิน 14.85 ลา้นบาท และโอเอซีตกลงท่ีจะรับประกนัราคาหุ้นละ 0.45 บาท ก าหนด 90 
วนันบัจากวนัโอนหุน้ (“guarantee period”)  
 

ดงันั้น บริษทัไดท้ าบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพื่อยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญาประนีประนอมหน้ีสินจ านวน 32.76 ลา้น
บาท โดยหน้ีสินดงักล่าวจะครบก าหนดช าระในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558 บริษทั ไดจ่้ายช าระ
หน้ีสินดงักล่าวใหก้บัโอเอซีแลว้ จ านวน 29.54 ลา้นบาท คงเหลือภาระหน้ีจ านวน 3.22 ลา้นบาท  

 

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

นอกจากน้ี ในวนัเดียวกนับริษทัไดท้ าบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพ่ือยอมรับหน้ีสินเพ่ิมเติมจ านวน 10.23 ลา้นบาท โดยหน้ีสิน
ดงักล่าวจะครบก าหนดช าระในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการขอขยายระยะเวลาครบก าหนดช าระออกไป 
 

เหตุกำรณ์ส ำคัญกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 โอเอซี ไดเ้ขา้ท าสัญญาโอนทรัพยช์ าระหน้ีกบัผูถื้อหุน้ของ  จี สตีล โดยตกลงช าระหน้ีบางส่วนดว้ยการตี
โอนกรรมสิทธ์ิหุ้นของบริษัทจ านวน 4,125 ล้านหุ้น และใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทจ านวน 687 ล้านหน่วย ท่ี โอเอซี 
ถืออยู ่และในเดือนกนัยายน 2557 จี สตีล ไดโ้อนหุ้นท่ีถือในบริษทั จ านวน 1,500 ลา้นหุ้น ให้แก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
ท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของ จี สตีล ในบริษทั ลดลงเป็นร้อยละ 20.79 

 

ในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2560 จี สตีล ไดข้ายหุ้นท่ีถือในบริษทั จ านวนทั้งส้ิน 100 ลา้นหุ้น ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของ  
จี สตีล ในบริษทั ก่อนท่ีบริษทัจะมีการเพ่ิมทุน ลดลงเป็นร้อยละ 20.05 ภายหลงัการเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จี สตีล และ จี
เอส ซีเคียวริต้ี มีสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 18.72 ของหุน้ทั้งหมด 
 

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2561 ผูส้นบัสนุนทางการเงินรายหน่ึงของ จี สตีล ไดด้ าเนินการบงัคบัจ าน าหุน้ท่ีถือในบริษทั โดย จีเอส ซี
เคียวริต้ี จ านวนทั้งส้ิน 200 ลา้นหุน้ ซ่ึง จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดจ้  าน าหุน้ของบริษทั เพ่ือค ้าประกนัใหก้บั จี สตีล โดยน ามาช าระหน้ี
ของ จี สตีล ภายหลงัจากการถูกบงัคบัขายดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จี สตีล และ จีเอส ซีเคียวริต้ี มีสัดส่วนการถือหุน้
ของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 17.29 ของหุน้ทั้งหมด 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 

37 

 

6 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์  201  578 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  -  - 
รวม  201  578 
 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท  197  572 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  4  6 
รวม  201  578 
 

7 ลูกหนีก้ำรค้ำ  
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  431  450 
รวม  431  450 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (417)  (417) 
สุทธิ  14  33 

(กลบัรำยกำร) หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญส ำหรับปี  -  - 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 

38 

 

การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
เกินก าหนดช าระ     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน  -  - 

  -  - 
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนๆ     
ยงัไม่ครบก าหนด  -  - 
เกินก าหนดช าระ     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  14  32 
มากกวา่ 12 เดือน  417  418 

  431  450 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (417)  (417) 
สุทธิ  14  33 

    
รวม  14  33 
 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัส าหรับการขายในประเทศคือขายเงินสดและไม่เกิน 7 วนัท าการ และการ
ขายต่างประเทศเป็นการขายเงินสดและแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น 
 

ในปี  2556 ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดท้ าการโอนเปล่ียนสิทธิเรียกร้องในหน้ีจ านวนเงิน 172 ลา้นบาท ไปเป็นของลูกหน้ี 
รายอ่ืนในจ านวนเงินท่ีเท่ากนั และลูกหน้ีรายน้ีเป็นเจ้าหน้ีบริษทัในจ านวนท่ีมากกว่าท่ีเป็นลูกหน้ีบริษทั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 
พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงช าระหน้ีและหกักลบลบหน้ีกบัลูกหน้ีดงักล่าว “คู่สัญญา” โดยคู่สัญญาตกลงใหน้ า
หน้ีจ านวน 172 ลา้นบาท ซ่ึงคู่สัญญาเป็นลูกหน้ีบริษทั หกักลบลบหน้ีจากหน้ีจ านวน 181 ลา้นบาท ซ่ึงคู่สัญญาเป็นเจา้หน้ีบริษทั
และบริษทัตกลงช าระหน้ีส่วนท่ีเหลือจ านวน 9 ลา้นบาทภายในวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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ยอดมูลหน้ีและยอดสุทธิท่ีคา้งช าระจากลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้
ตามตารางขา้งล่างดงัน้ี  
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
ลูกหน้ีการคา้     
- ลูกคา้รายท่ี 1   352  352 
- ลูกคา้รายท่ี 2   65  65 
  417  417 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (417)  (417) 
สุทธิ  -  - 
 

บริษทัไม่มีรายการขายกบัลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัไดย้ื่นค าฟ้องต่อลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิดสัญญาซ้ือขาย
ระหวา่งกนั  
 

เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งไดมี้ค  าพิพากษาให้ลูกคา้รายท่ี 1 ชดใชเ้งินจ านวน 423 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อย
ละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ 352 ลา้นบาท นบัถดัจากวนัฟ้องไปจนกว่าจะช าระเสร็จแก่บริษทั แต่ปรากฎว่าลูกคา้รายท่ี 1 ไม่จ่าย
ช าระหน้ีตามค าพิพากษา ต่อมาลูกคา้รายที่ 1 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัเมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดส่้งหนงัสือ
บอกกล่าวทวงถามให้ลูกหน้ีช าระหน้ีคร้ังท่ีหน่ึงเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 และ คร้ังท่ีสองเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 บริษทัไดย้ื่นฟ้องลูกคา้รายท่ี 1 เป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง เพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งให้
พิทกัษท์รัพยข์องลูกคา้รายที่ 1 และ ให้ลูกคา้รายที่ 1 เป็นบุคคลลม้ละลาย เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ศาลไดม้ีค  าสั่งให้
พิทกัษท์รัพยข์องลูกคา้รายท่ี 1  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 บริษทัไดย้ื่นค าขอรับช าระหน้ีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์
และเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยน์ัดตรวจค าขอรับช าระหน้ีในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562  
 

เมื่อวนัที่ 3 มีนาคม 2557 บริษทัและลูกคา้รายที่ 2 ไดท้  าสัญญาประนีประนอมยอมความโดยลูกคา้รายที่ 2 ตกลงช าระเงิน
ให้แก่บริษทัเป็นเงินจ านวน 78 ลา้นบาท (เงินตน้จ านวน 65 ลา้นบาท ดอกเบ้ียจ านวน 13 ลา้นบาท) โดยตกลงแบ่งจ่ายเป็น
งวด เร่ิมตั้งแต่วนัที่ 25 มีนาคม 2557 ถึงวนัที่ 25 สิงหาคม 2559 แต่ปรากฏว่าลูกคา้รายที่ 2 ผิดนดัช าระ อยา่งไรก็ตามในปี 
2558 ถึงปัจจุบนั บริษทัไดท้ าการสืบทรัพยที์่ดินของลูกคา้รายที่ 2 ที่ส านักงานที่ดินปรากฏว่าไม่พบทรัพยข์องลูกคา้ ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2560 บริษทัยื่นฟ้องลูกคา้รายท่ี 2 เป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง เพื่อขอให้ลูกคา้รายท่ี 2 ช าระ
หน้ีให้กบับริษทั เป็นจ านวนเงิน 78 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดงักล่าว นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 
มีนาคม 2557 เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2560 ศาลไดมี้ค าสั่งให้พิทกัษท์รัพยข์องลูกคา้รายท่ี 2 ต่อมาเม่ือวนัที่ 24 มกราคม 2561 
บริษทัไดย้ื่นค าขอรับช าระหน้ีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยแ์ละเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดส้อบสวนหน้ีเสร็จเรียบร้อยแลว้
เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 ปรากฏว่าลูกคา้รายที่ 2 ไม่มาประชุมเจา้หน้ีตามที่เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดแ้จง้ไว ้ และ 
เจา้หน้ีท่ียื่นค าขอรับช าระหน้ีไวไ้ดล้งมติขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหน้ีลม้ละลาย  



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษทัไดย้ื่นค าฟ้องต่อลูกหน้ีซ่ึงเป็นกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงต่อศาลแพ่งเน่ืองจากลูกหน้ีได้
จ่ายช าระค่าสินคา้เพียงบางส่วน และเพิกเฉยไม่ช าระราคาส่วนท่ีเหลือให้แก่บริษทั เป็นจ านวน 62 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัถดัจากวนัฟ้องไปจนกว่าจะช าระเสร็จแก่บริษทั ซ่ึงในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัและลูกหน้ียงัไม่
สามารถไกล่เกลี่ยกนัได ้บริษทัจึงไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ านวนในไตรมาส 3 ปี 2561 ต่อมาในระหว่าง 
การพิจารณาคดีของศาล ลูกหน้ียอมช าระหน้ีให้กบับริษทัเป็นจ านวนเงิน 62 ลา้นบาท  บริษทัจึงยื่นค าร้องขอถอนฟ้อง 
ต่อศาลเมื่อวนัที่ 24 ธันวาคม 2561 และไดบ้นัทึกกลบัรายการค่าเผื ่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีดงักล่าวทั้งจ านวนใน 
ไตรมาส 4 ปี 2561 
 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท  431  450 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  -  - 
รวม  431  450 
 

8 สินค้ำคงเหลือ  
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 1,132  1,511 
งานระหวา่งท า 4  3 
วตัถุดิบ 1,507  437 
วสัดุและอุปกรณ์ 427  213 
อะไหล่ 294  247 
สินคา้ระหวา่งทาง 689  900 
รวม 4,053  3,311 
หกั  ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (192)  (32) 
สุทธิ 3,861  3,279 

    
มูลค่ำตำมบัญชีของสินค้ำคงเหลือทีจ่ ำน ำเพ่ือค ำ้ประกนัหนีสิ้น 327  126 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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9 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมแก่ จี สตีล ในวงเงิน 94 ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12.5 ต่อปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 บริษทัไดต้กลงขยาย
ระยะเวลาการช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 

 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 จี สตีลไดย้ื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง เพ่ือป้องกนัมิให้ จี สตีล ตกลงอยูใ่น
ภาวะลม้ละลาย เน่ืองจาก จี สตีล มีหน้ีสินผิดนดัช าระจ านวนมากตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551 และมีความเส่ียงท่ีจะถูกฟ้อง
ลม้ละลายหรือถูกยึดทรัพยต์ามค าพิพากษาของเจา้หน้ี ซ่ึงศาลลม้ละลายกลางรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2560  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 ศาลไดมี้ค าสั่งใหย้กค าร้องการขอเขา้ฟ้ืนฟูกิจการของ จี สตีล ปัจจุบนั จี สตีล อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก จี สตีล จึงมีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาเงินกู้ท่ีครบก าหนดใหม่เป็น 15 
พฤษภาคม 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 บริษทัไดต้กลงขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นภายใน
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ จี สตีล โดยการขยายระยะเวลาวงเงินกูเ้ดิมดงักล่าว เป็นไปตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ทั้งน้ีฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่ จี สตีล ยงัมีความสามารถในการช าระ
หน้ีเงินกูย้มืดงักล่าวคืนแก่บริษทัได ้บริษทัจึงไม่ไดพิ้จารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเงินใหกู้ย้มืดงักล่าว  
 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคงหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียนบัตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 โดยบริษทัจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียต่อเม่ือ
บริษทัไดรั้บช าระดอกเบ้ียจาก จี สตีล แลว้ 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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10 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ  16  21 
ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 5  5 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และอ่ืนๆ  197  132 
  218  158 

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้     
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 8  187 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  53  149 

  61  336 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (11)  (100) 
สุทธิ  50  236 

     
รวม  268  394 

(กลบัรำยกำร) หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญส ำหรับปี  10  - 
 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัตดัจ าหน่ายเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้และค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญจ านวน 99 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัผดิสัญญาซ้ือขาย ดงันั้นเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ดงักล่าวจึงถูกริบ 
 

11 เงนิล่วงหน้ำค่ำซ้ือทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน   210  210 
เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัร  54  54 
รวม  264  264 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (54)  (54) 
สุทธิ  210  210 
 

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัและผูข้ายท่ีดินไดน้ าท่ีดิน 5 โฉนดซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ จ านวน 210 ลา้นบาท จดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัการผอ่นช าระภาษีอากรของบริษทั และจี สตีล ต่อกรมสรรพากรใน
วงเงินรวม 330 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั 206 ลา้นบาท) (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20) 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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12 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 ท่ีดินและ            สินทรัพย ์   
 ส่วนปรับปรุง    เคร่ืองจกัรและ  เคร่ืองตกแต่ง  อุปกรณ์    ระหวา่งก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  และติดตั้ง  ส านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (ลา้นบาท) 
รำคำทุน                
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 858  6,245  17,930  13  146  5  6,776  31,973 
เพ่ิมข้ึน 8  2  10  -  21  -  40  81 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  (7)  -  (1)  -  -  (8) 
โอน -  -  -  -  -  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 866  6,247  17,933  13  166  5  6,816  32,046 

                
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม                
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 37  4,178  9,362  13  132  2  -  13,724 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 5  92  777  -  6  -  -  880 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  (7)  -  (1)  -  -  (8) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 42  4,270  10,132  13  137  2  -  14,596 

 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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 ท่ีดินและ            สินทรัพย ์   
 ส่วนปรับปรุง    เคร่ืองจกัรและ  เคร่ืองตกแต่ง  อุปกรณ์    ระหวา่งก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  และติดตั้ง  ส านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (ลา้นบาท) 
ค่ำเผ่ือขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ                
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 23  76  390  -  -  -  3,122  3,611 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  -  -  -  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 23  76  390  -  -  -  3,122  3,611 
                

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี                
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 798  1,991  8,178  -  14  3  3,654  14,638 

                
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 801  1,901  7,411  -  29  3  3,694  13,839 

 
 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
   (ลา้นบาท) 
โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038  5,038 
โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525 
อ่ืนๆ 253  212 
รวม 6,816  6,775 
 

ราคาทุนของสินทรัพยข์องบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 936 ลา้นบาท (2560 : 919 ลา้นบาท) 
 

บริษทัมีสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน มีราคาทุนเดิมและค่าเส่ือมราคาสะสม ดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
 (ลา้นบาท) 
ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 2.95  2.95 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (0.47)  - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 2.48  2.95 
 

กำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัไดพิ้จารณาปัจจยัต่างๆ หลายประการแลว้พบว่าไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีท าให้มูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 และ 2560 อาจเกิดการดอ้ยค่า และเดือนธนัวาคม ปี 2559 ผูบ้ริหารของบริษทัไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคา
อิสระใหท้ าการประเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบกบัการประเมินมูลค่าการใชสิ้นทรัพย์
โดยผูบ้ริหารของบริษัทเอง ผลการประเมินดังกล่าวไม่มีข้อบ่งช้ีว่ามูลค่าตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี  
31  ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึน 
 

อตัราคิดลด (ก่อนภาษี) ท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าจากการใชร้้อยละ 10.50 ต่อปีในปี 2561 และร้อยละ 12.92 ต่อปีในปี 2560 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทีจ่ดจ ำนอง 
 

หลกัประกนัภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและหลกัประกนัการใชว้งเงินกูจ้ากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัมูลค่าสุทธิทางบญัชี 8,451 ลา้นบาท ไดถู้กน าไปจ านองภายใตแ้ผน
ฟ้ืนฟูกิจการ และหลกัประกนัการใชว้งเงินกูจ้ากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง (2560 : 9,215  ลา้นบาท) 
 

บริษทัไดย้ื่นฟ้องจ าเลย 3 รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพ่ือขอให้ทรัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูแ้ละรับจ านองหลกัประกนัแทน 
ผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูต่้างประเทศของบริษทัท าการไถ่ถอนจ านองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดท้ าการช าระหน้ี
ใหแ้ก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าวตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 ศาลแพง่กรุงเทพใต ้ไดมี้ค  าพิพากษา
ให้บริษทัชนะคดีและมีค าสั่งใหจ้ าเลยทั้ง 3 ราย ท าการไถ่ถอนจ านองหลกัประกนั ทั้งน้ี จ าเลยรายหน่ึงไดเ้จรจาเพื่อเขา้ท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความกบัทางบริษทัเพ่ือปลดจ านองทรัพยห์ลกัประกนัให้แก่บริษทั และไดท้ าการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแพ่ง
กรุงเทพใต ้เพื่อร้องขอใหศ้าลอุทธรณ์พิจารณาเป็นไปตามสัญญาประนีประนอมขา้งตน้ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหวา่งบริษทักบัจ าเลยราย
หน่ึง โดยให้จ าเลยท าการปลดหลกัประกนัหรือไถ่ถอนจ านองหลกัประกนัให้กบับริษทั ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการด าเนินการไถ่
ถอนหลกัประกนัดงักล่าว 
 

ปัจจุบนัไดด้  าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจ าเลยแลว้ 2 ราย 

 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 42.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัการ
จ านองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน เพ่ือเป็นหลกัประกนัล าดบัท่ีสอง จากการใชว้งเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทั
ต่างประเทศแห่งหน่ึง วงเงินรวม 71 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในวงเงินจ านองรวม 4,022 ลา้นบาท และต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมวงเงินจ านองรวมเป็นเงิน 6,619 ลา้นบาท 
 

หลกัประกนัส าหรับภาระหน้ีสินทางภาษี 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดจ านองเคร่ืองจกัรของบริษทั  (เคร่ืองลา้งและ
เคร่ืองเคลือบน ้ ามัน) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าสุทธิทางบัญชี 695 ล้านบาท (2560 : 730 ล้านบาท) เพื่อเป็น
หลกัประกนัส าหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของบริษทั จ านวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2556 
บริษทัไดด้ าเนินการจดจ านองเคร่ืองจกัรกบัส านกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้   
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้วางหลกัประกันเพ่ิมเติมเป็นโฉนดท่ีดิน 
กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัไดด้ าเนินการจดจ านองท่ีดินแลว้ (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 11) 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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หลกัประกนัการใชว้งเงินกูร่้วมกบั จี สตีล จากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ านองเคร่ืองจกัรของบริษทั (เคร่ืองรีดปรับ
สภาพผิว (RTM) และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกรดกลบัคืน (ARP)) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม 2561 มีมูลค่าสุทธิทาง
บญัชี 650 ลา้นบาท  (2560 : 694 ลา้นบาท)  เพ่ือเป็นหลกัประกนัการใชว้งเงินกูร่้วมกบั จี สตีล จากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
วงเงินรวม 602 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2558 บริษทัไดด้ าเนินการจดจ านองเคร่ืองจกัรกบัส านักงานทะเบียนเคร่ืองจกัร
กลางกรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ในวงเงินจ านอง 480 ลา้นบาท 
 

13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 ค่าลิขสิทธ์ิ     
 คอมพิวเตอร์  ใบอนุญาต   
 ซอฟทแ์วร์  ในการผลิต  รวม 
 (ลา้นบาท) 
รำคำทุน      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 203  41  244 
เพ่ิมข้ึน  3  -  3 
ตดัจ าหน่าย -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 206  41  247 
      

ค่ำตัดจ ำหน่ำย      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 197  33  230 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2  1  3 
ตดัจ าหน่าย -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 199  34  233 
      

ค่ำเผ่ือขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 -  8  8 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) -  (1)  (1) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 -  7  7 
      

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 6  -  6 
      

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 7  -  7 
 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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14 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดน้ าไปใช้ท่ีมิได้รับรู้ใน  
งบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว     

- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ – ลูกหน้ีการคา้  83  83 
- ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้  38  6 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้  2  20 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  722  722 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  1  2 
- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา  429  358 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่า – เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัร  11  11 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่า – สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  411  411 
- ประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  8  - 
- ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  16  14 

  1,721  1,627 
ยอดขาดทุนยกไป  562  762 
รวม  2,283  2,389 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2561 ถึง 2565 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกับภาษี 
เงินไดปั้จจุบนันั้น บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มีความ
เป็นไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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15 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั  2,086  2,086 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (2,053)  (2,053) 
  33  33 
     
หลกัประกนัเงินสดส าหรับการใชไ้ฟฟ้า 

 33  - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั  1  1 
ลูกรีดรอตดัจ าหน่าย – สุทธิ  218  253 
เงินมดัจ า  2  18 
เงินอายดัโดยกรมบงัคบัคดี  -  5 
อ่ืนๆ  43  3 

สุทธิ  330  313 
 

งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 
 

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงักได้แก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของบริษัท
ตดัสินใจชะลอโครงการน้ีตั้งแต่ ปี 2542 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของการลงทุนไดถู้กบนัทึกลดมูลค่าตามราคาบงัคบัขาย ซ่ึงประเมิน
โดยผูป้ระเมินอิสระจ านวน 44 ลา้นบาท ตามเกณฑร์าคาตลาดของเศษเหลก็ และเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ส านกังานส่งเสริม
การลงทุนไดมี้ค าสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต Direct Reduced Iron โดยไม่มีภาระภาษีอากรขาเขา้ดา้นเคร่ืองจกัร
และวตัถุดิบ และในปี 2558 ฝ่ายบริหารไดมี้การทบทวนการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน พบวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าสุทธิทางบญัชีจ านวน 11 ลา้นบาท จึงไดบ้นัทึกขาดทุนการดอ้ยค่าดงักล่าวแลว้ 
 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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16 หนีสิ้นทีม่ีภำระดอกเบีย้ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน     
เจา้หน้ีการคา้ 19    

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  194  28 
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  -  3 

  194  31 
  

 
 

 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ไม่มีหลกัประกนั 20 13  17 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มีหลกัประกนั 5, 17 1,239  1,478 

     
  1,446  1,526 
     
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มีหลกัประกนั 5,17 1,142  1,511 
  

 
 

 
รวม  2,588  3,037 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  1,446  1,526 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  1,142  1,511 

รวม  2,588  3,037 
 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  มีรายละเอียดของหลกัประกันซ่ึงเป็น
สินทรัพย ์ดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
สินคา้คงเหลือ 8 191  38 
รวม  191  38 
 

ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  จดัตามประเภทสกลุเงินตรา  ไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท  13  17 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  2,575  3,020 
รวม  2,588  3,037 
 
 

17 เงนิกู้ยืมจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เงินกูว้งแรก  30  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 42.3.1 979  1,347 

  (2560: 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ)     
เงินกูว้งท่ีสอง  5  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 42.3.1 163  164 
เงินกูว้งท่ีสาม  38  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 42.3.2 1,239  1,314 

  (2560: 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ)     
เงินกูว้งท่ีส่ี  5  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 42.3.2 -  164 
รวม  2,381  2,989 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42.3.2 1,239    1,478 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  -  (2) 
  1,239    1,476 
     
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42.3.1 1,142  1,511 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (24)  (32) 
  1,118  1,479 
รวม  2,357  2,955 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561  มีดงัน้ี 
 

  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2,989 
หกั ช าระคืนเงินตน้ระหวา่งปี  (591) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน  (17) 
รวมเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,381 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (24) 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 2,357 
 

ยอดเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จดัประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  2,381  2,989 
รวม  2,381  2,989 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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18 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     
ยานพาหนะ  2.01  2.51 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (0.20)  (0.31) 
  1.81  2.20 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (0.42)  (0.39) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  1.39  1.81 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทั มีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน โดยมีรายละเอียดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระดงัน้ี 
 

 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดตามสัญญาเช่า และ
บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว 

  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
   

เงินตน้ 
 
ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

 
 

รวม 
 

 
เงินตน้ 

 
ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

 
 

รวม 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระ             
ภายในหน่ึงปี  0.51  (0.09)  0.42  0.50  (0.11)  0.39 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระ             
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  1.50  (0.11)  1.39  2.01  (0.20)  1.81 

รวม  2.01  (0.20)  1.81  2.51  (0.31)  2.20 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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19 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
     
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 6  189 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  2,027  681 
รวม  2,033  870 
 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี   
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 1,063  740 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 970  128 
สกลุเงินเหรียญยโูร -  2 
รวม 2,033  870 
 

 
บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าวตัถุดิบภายใตส้ัญญา 
Consignment จึงมียอดคงคา้งเป็นจ านวนเงิน 313 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยบริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
3 - 6 ต่อปี ของยอดเจา้หน้ีคงคา้ง (2560: 198 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี)  



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 

 55 

 

20 เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน     
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 14  16 
หน้ีสินภาษีผอ่นช าระ  174  174 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า  115  154 
อ่ืนๆ  358  380 
  661  724 
     
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินภาษีผอ่นช าระ  58  232 
รวม  719  956 
 

หน้ีสินภาษีผอ่นช าระ 
 

กรมสรรพากร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมียอดหน้ีสินภาษีผอ่นช าระคงเหลือทั้งหมด 232 ลา้นบาท (รวมเงินเพ่ิมใหม่ตามกฎหมาย จ านวน 
216 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทับนัทึกเงินเพ่ิมเต็มจ านวนตามท่ีระบุในประมวลรัษฎากรแลว้) โดยแสดงรายการเป็นหน้ีสินหมุนเวียน
จ านวน 174 ลา้นบาท และเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวยีนจ านวน 58 ลา้นบาท  
 

ภายใตก้ารผ่อนช าระหน้ีดงักล่าว บริษทัไดต้กลงจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 1 โฉนด และจดจ านองเคร่ืองลา้งและเคร่ือง
เคลือบน ้ามนั ร่วมกบัการค ้าประกนัโดยบริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นหลกัประกนัการผอ่นช าระ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ จะตอ้งผอ่นช าระหน้ีสินท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้จ านวน 16 งวดๆ ละ 14.52 ลา้นบาท จนถึง
เดือนเมษายน 2563 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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หน้ีสินอ่ืนๆ 
 

เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2558 บริษทัเขา้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความกบัลูกคา้ผูใ้ห้การสนบัสนุน โดยบริษทัจะตอ้งช าระ
เงินจ านวน 101.67 ลา้นบาท ตามตารางดงัต่อไปน้ี 
 

- ช าระหน้ีเป็นรายเดือน จ านวน 1.5 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 ถึงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 
- ช าระหน้ีเป็นรายเดือน จ านวน 2.0 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 
- ช าระหน้ีท่ีคา้งช าระทั้งหมดวนัท่ี 28 มกราคม 2561  

 

หากบริษทัผิดนดัช าระงวดใดงวดหน่ึงให้ถือวา่ผิดนดัช าระหน้ีและบริษทัจะตอ้งช าระหน้ีท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมดทนัที โดยบริษทัตก
ลงเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของหน้ีท่ียงัคงคา้งช าระจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน 
 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 บริษทัไดจ่้ายช าระหน้ีท่ีคา้งช าระทั้งหมดแลว้เป็นจ านวนเงิน 49.7 ลา้นบาท 
 

ยอดเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 636  903 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 72  29 
สกลุเงินเหรียญยโูร 11  24 
รวม 719  956 
 

21 ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5, 20 5  8 

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 23 93  87 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 17 34  106 

รวม  132  201 
 

 
 
 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 45  48 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 81  147 
สกลุเงินเหรียญยโูร 4  4 
สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์ 2  2 

รวม 132  201 
 

22 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
เจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัร -  15 
ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี 19  10 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 12  13 
รวม 31  38 
 

ยอดหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 19  10 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 10  26 
สกลุเงินเหรียญยโูร 2  2 
รวม 31  38 
 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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23 หนีสิ้นภำยใต้แผนฟ้ืนฟูกจิกำร 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
ยอดคงเหลือตน้ปี 204  226 
การจ่ายระหวา่งปี (6)  (13) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งปี (1)  (9) 
โอนไปเป็นก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี (1)  - 
ตดัจ าหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม (16)  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 180  204 

 

การจดัประเภทของเจา้หน้ีและการช าระหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ซ่ึงรวมไวใ้นงบการเงิน มีดงัน้ี 
 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
     2561  2560 
     (ลา้นบาท) 
กลุ่มเจา้หน้ี   วนัครบก าหนดช าระ     
กลุ่มท่ี 4  พนกังาน กรกฎาคม 2558  4  4 
กลุ่มท่ี 5  หน้ีค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ตุลาคม 2554  10  10 
กลุ่มท่ี 11  เจา้หน้ีผูใ้หสิ้นเช่ือทุน ตุลาคม 2546     
       ด าเนินการในรูปของ      
       เงินเบิกเกินบญัชี   -  16 
กลุ่มท่ี 13  เจา้หน้ีอ่ืน ตุลาคม 2554  166  174 
   รวม  180  204 
 

ตารางการช าระหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละรายในกลุ่ม 5 และ 13 ไม่ไดเ้ป็นวนัเดียวกนัเหมือนกนัทั้งหมด ข้ึนอยูก่บัวนัท่ีท่ีมีการตกลง 
ในการสรุปมูลหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละราย อยา่งไรกต็ามก าหนดเวลาแรกท่ีเจา้หน้ีในกลุ่ม 5 และ 13 จะไดรั้บช าระหน้ีคือ 31 ตุลาคม 
2554 
 

แมว้่าหน้ีในส่วนของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 น้ีจะถึงก าหนดช าระในเดือนตุลาคม 2546 แต่เน่ืองจากการช าระหน้ีของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11  
เป็นลกัษณะท่ีมีเง่ือนไข คือเจ้าหน้ีกลุ่มน้ี จะตอ้งยงัคงให้สินเช่ือเงินเบิกเกินบัญชีแก่บริษทัต่อไปโดยจะตอ้งให้วงเงินสินเช่ือ
หมุนเวียนแก่บริษทัเป็นจ านวนเท่ากบัยอดหน้ีทั้งหมดของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 แต่เน่ืองจากตลอดมาบริษทัไม่เคยไดรั้บสินเช่ือดงักล่าว 
จึงท าใหเ้ง่ือนไขการช าระหน้ีในกลุ่มน้ียงัคงไม่สมบูรณ์ 
 
 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัไดค้รบก าหนดช าระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554  แต่บริษทัไดผ้ิดนัดช าระหน้ี ซ่ึงบริษทั 
ไดด้ าเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพ่ือขอขยายระยะเวลาการช าระหน้ี  ดงันั้น บริษทัจึงแสดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั  ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดงักล่าวยอดหน้ี
คงเหลือสามารถถูกเรียกช าระคืนไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผดินดัช าระ 
 

ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงวนัท่ีในรายงาน เจา้หน้ีจ านวน 5 ราย ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลจ านวน 1 ราย โดยเรียกร้องให้บริษทัช าระหน้ีเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน  
1 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ียืน่ฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่บริษทัจะช าระเสร็จ ส่วนเจา้หน้ี
จ านวน 4 ราย ทุนทรัพยฟ้์องทั้งส้ิน 5 ลา้นบาท ไดข้อ้ยติุโดยท าสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาล 
 

ยอดหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 78  101 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 90  91 
สกลุเงินเหรียญยโูร 8  9 
สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์ 4  3 
รวม 180  204 
 

24 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มี
ดงัน้ี 
 

  หมายเหตุ  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560     - 
เพ่ิมข้ึนในปี    41 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561   40.3  41 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวยีน 41  - 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  - 
รวม 41  - 

 

ยอดประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท -  - 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 41  - 
รวม 41  - 

 

25 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
ภำระผูกพนัในงบแสดงฐำนะกำรเงนิส ำหรับ     
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  80 4 72 
รวม  80  72 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8  4 
รวม 8  4 
 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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โครงกำรทีไ่ม่ได้จัดเป็นกองทุนตำมกฎหมำยแรงงำนไทย 
 

บริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1998) ในการ
ใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน  80  72 
ภำระผูกพนัตำมงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  80  72 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวำคม  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 72  54 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแลว้ -  (2) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 8  4 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  16 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 80  72 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  8  4 
รวม  8  4 

 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร  8  4 
รวม  8  4 
 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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ผลขาดทุน(ก าไร)จากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 เป็นขาดทุนจ านวน 16 ลา้นบาท 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน: 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด   2.8 ต่อปี  2.8 ต่อปี 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  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) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีน ามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด อตัราการ
เพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และการหมุนเวียนของพนักงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้นท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง 8.35 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 9.85 ลา้นบาท) 
 

- ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจะเพ่ิมข้ึน 9.52 ลา้นบาท 
(ลดลง 8.26 ลา้นบาท) 

 

- ถา้อตัราการหมุนเวียนของพนกังานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 10.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง 4.72 ลา้นบาท
(เพ่ิมข้ึน 5.11 ลา้นบาท) 
 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานไดค้  านวณโดยการใชว้ิธี
เดียวกนักบัท่ีค  านวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 ท่ีประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดใ้ห้ความเห็นชอบร่างพระราชบญัญติั คุม้ครองแรงงานโดยมี
สาระส าคญัคือการปรับเพ่ิมอตัราค่าชดเชยให้กบัลูกจา้งท่ีท างานตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปให้ไดค้่าชดเชยอตัราใหม่จากเดิม 300 วนั 
เป็น 400 วนั  ณ ปัจจุบนัร่างดงักล่าวอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
พนักงานของบริษัทฯ ท่ีค  านวณถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จะเพ่ิมข้ึนจ านวนประมาณ 19.2 ล้านบาท โดยจะบันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนทั้งจ านวนเม่ือพรบ.ฯ ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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26 ทุนเรือนหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 หมายเหตุ มูลค่าหุน้ 2561   2560 
  ต่อหุน้ จ านวนหุน้   จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
  (บาท) (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท)  (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม            
หุน้สามญั  6.90 18,738  129,298  14,947  103,138 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 26.1  -  -  3,791  26,160 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม            
หุ้นสำมญั  6.90 18,738  129,298  18,738  129,298 
 
 

 หมายเหตุ มูลค่าหุน้ 2561   2560 
  ต่อหุน้ จ านวนหุน้   จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
  (บาท) (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท)  (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท) 
ทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม            
หุน้สามญั  6.90 13,928  96,104  10,585  73,039 
แปลงหน้ีเป็นทุน 26.1, 26.2  -  -  3,343  23,065 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม            
หุ้นสำมญั  6.90 13,928  96,104  13,928  96,104 
 

ส่วนเกนิ(ต ำ่กว่ำ)มูลค่ำหุ้นสำมญั 
 

รายการเคล่ือนไหวของส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าหุน้สามญัระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 หมายเหตุ 2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
ส่วนเกนิ (ต ำ่กว่ำ) มูลค่ำหุ้นสำมัญ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   (61,757)  (39,829) 
แปลงหน้ีเป็นทุน 26.2 -  (21,928) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  (61,757)  (61,757) 
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26.1 กำรจัดสรรและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุน ตำมโครงกำรแปลงหนีเ้ป็นทุน 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญัดงัน้ี 
 

1. อนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 3,343,000,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 6.90 บาท ใหแ้ก่เจา้หน้ีรายใหม่ เพื่อช าระหน้ีการคา้สุทธิใหก้บัเจา้หน้ีรายใหม่ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 จ านวน 32.34 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และดอกเบ้ียคงคา้งท่ีจะน ามาแปลงหน้ีเป็นทุน
จ านวน 0.59 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ รวมเป็นจ านวนหน้ีท่ีจะน ามาแปลงหน้ีเป็นทุนทั้งส้ิน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ
คิดเป็น 1,136.54 ลา้นบาท โดยบริษทัจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุน้ละ 0.34 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินไม่
เกิน 1,136.62 ลา้นบาท   
 

2. อนุมั ติ ก าร เพ่ิ ม ทุนจดทะเบี ยนของบ ริษัท จ าน วนไม่ เกิน  26,160,481,980 บ าท  จาก ทุนจดทะเบี ยน เดิม 
103,137,868,438.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 129,298,350,418.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน
ไม่เกิน 3,791,374,200 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 6.90 บาท (1) เพ่ือรองรับการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน และ (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ภายใต้
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 (ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W2) และใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 3 (ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W3) และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 4 (ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W4) และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวขา้งตน้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
 

3. อนุมติัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 3,791,374,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท 
และมอบหมายให้คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร มีอ  านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

3.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 3,343,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท ให้แก่เจา้หน้ีราย
ใหม่ โดยบริษทัจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุน้ละ 0.34 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,136.62 ลา้นบาท 
เพ่ือช าระหน้ีการคา้สุทธิจ านวน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1,136.54 ลา้นบาท ตามโครงการแปลงหน้ี
เป็นทุน และภายหลงัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนคราวน้ี 
เจา้หน้ีรายใหม่จะเขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั โดยถือหุ้นสามัญของบริษทัทางตรงร้อยละ 24 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั และทางออ้มผา่น จี สตีล ร้อยละ 18.97 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ของบริษทั) ท าให้การจดัสรรและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนดงักล่าว เป็นการท ารายการกบับุคคลท่ีจะมีอ านาจ
ควบคุมบริษทั ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ 
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ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม)(“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) โดยมีขนาดรายการ
เท่ากบัร้อยละ 8.81 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 ซ่ึงเกินกวา่ 20 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษทั บริษทัจึงมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการ
ท ารายการของบริษทัต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และด าเนินการต่างๆ รวมถึงการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

 

• เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามประกาศรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั 

 

• ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

• แต่งตั้งท่ีปรึกษาการเงินอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นตามท่ีก าหนดในประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงบริษทัจะด าเนินการแต่งตั้งบริษทั เจวีเอส ท่ีปรึกษาทางการเงิน จ ากดั เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีต่างๆ ภายใตป้ระกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

นอกจากน้ีการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนในราคาหุ้นละ 
0.34 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 35.50 ของราคาตลาด ซ่ึงเกินกว่า 
ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การอนุญาต
ให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ 
ทจ. 72/2558”) ดังนั้ น การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน
ดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นจ านวนรวมกนั
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคดัคา้นการเสนอ
ขายหุน้ในราคาดงักล่าว นอกจากน้ี แมบ้ริษทัจะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ใหจ้ดัสรร
และเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่เจา้หน้ีรายใหม่แลว้ บริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ตามท่ีก าหนดในประกาศ ทจ.72/2558 
ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่เจา้หน้ีรายใหม่ดว้ย 

 

อน่ึง ราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาท่ีต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวข้องบริษทั ซ่ึงบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขและไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีก าหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั”) ทั้ งน้ีบริษทัสามารถเสนอขายหุ้น
สามญัท่ีราคาต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไวข้องบริษทัได ้เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนจากการด าเนินการมาแลว้ 1 
ปี และมีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
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3.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 166,799,822 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W2 ซ่ึงไดรั้บอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี  
18 ธนัวาคม 2552 ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็น
ทุน โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

  ก่อนกำรปรับสิทธิ  ภำยหลงักำรเปลีย่นแปลง 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W2     
- ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท)  2.070  1.9467 
- อตัราการใชสิ้ทธิ  1 หน่วย : 0.363 หุน้  1 หน่วย : 0.386 หุน้ 

 

3.3 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 136,906,049 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 ซ่ึงไดรั้บอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี  
7 มกราคม 2556 ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็น
ทุน โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  ก่อนกำรปรับสิทธิ  ภำยหลงักำรเปลีย่นแปลง 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W3     
- ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท)  1.500  1.3722 
- อตัราการใชสิ้ทธิ  1 หน่วย : 0.400 หุน้  1 หน่วย : 0.437 หุน้ 

 

3.4 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 144,668,329 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W4 ซ่ึงไดรั้บอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี  
7 มกราคม 2556 ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็น
ทุน โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  ก่อนกำรปรับสิทธิ  ภำยหลงักำรเปลีย่นแปลง 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W4     
- ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท)  1.500  1.3722 
- อตัราการใชสิ้ทธิ  1 หน่วย : 0.400 หุน้  1 หน่วย : 0.437 หุน้ 
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4. อนุมติัการจดัสรรหุ้นและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนให้แก่เจา้หน้ีรายใหม่ 
โดยบริษทัจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุน้ละ 0.34 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 1,136.62 ลา้นบาท เพ่ือ
ช าระหน้ีการคา้สุทธิจ านวน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1,136.54 ลา้นบาท ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
ซ่ึงเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดยก าหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจนและเป็นราคาเสนอขายท่ีมี
ส่วนลดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 

 

5. อนุมติัการผอ่นผนัการท าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ (Whitewash) เน่ืองจากเจา้หน้ีรายใหม่ไดแ้จง้บริษทั
วา่ เจา้หน้ีรายใหม่ไม่ประสงคท่ี์จะท าค  าเสนอซ้ือขายหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั และประสงคท่ี์จะขอผอ่นผนัการท า
ค  าเสนอซ้ือหลักทรัพยท์ั้ งหมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัท (Whitewash) ตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สจ. 36/2546 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการขอผอ่นผนัการ
ท าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ 

 

  26.2   กำรแปลงหนีเ้ป็นทุน 
 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้โดยการแปลงหน้ีจ านวน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  
คิดเป็นเงินบาทจ านวน 1,096 ลา้นบาท เป็นทุนจ านวน 23,065 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 3,342,751,016 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 6.90 บาท) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 ใหก้บัเจา้หน้ีรายใหม่ 

 

การแปลงหน้ีเป็นทุนดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัใชร้าคา 0.34 บาทต่อหุ้นเป็นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของบริษทั ในการ
แปลงหน้ีเป็นทุน ซ่ึงราคาดงักล่าวเป็นการตกลงร่วมกนัทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้บริษทัมีส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัเพ่ิมข้ึน
จ านวน 21,928 ลา้นบาท และมีผลขาดทุนจากการแปลงหน้ีเป็นทุนจ านวน 40 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม โครงการปรับ
โครงสร้างหน้ีโดยการแปลงหน้ีเป็นทุนน้ี มีผลสุทธิเป็นก าไร ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 
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27 ใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการ
ใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ GJS-W2, GJS- W3 และ GJS-W4 โดยมีผลบังคับใช้นับตั้ งแต่ว ันท่ี  
21 กนัยายน 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ก่อนกำรปรับสิทธิ ภำยหลงักำรเปลีย่นแปลง 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ GJS-W2  
-  ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) 2.070 1.9467 
-  อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 0.363 หุน้ 1 หน่วย : 0.386 หุน้ 
   

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

 

 ราคาเสนอขาย 2561  2560 
 ต่อหน่วย จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน   จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 

 (บาท) (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท)  (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท) 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (GJS-W2) 0.03 -  -  4,933  148 
- ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GJS-W3) 0.00 3,674  -  3,674  - 
- ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (GJS-W4) 0.00 2,754   -  2,754  - 
รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี         
- ออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่   -  -  -  - 
- การหมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ -  -  (4,933)  (148) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม        
- ใบส ำคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 2 (GJS-W2) 0.03 -  -  -  - 

- ใบส ำคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 3 (GJS-W3) 0.00 3,674  -  3,674  - 

- ใบส ำคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 4 (GJS-W4) 0.00 2,754  -  2,754  - 
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ขอ้มูลของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2 GJS-W2 จ านวน 4,933 ลา้นหน่วย ไม่มีผูถื้อใบส าคญัแสดง

สิทธิมาใชสิ้ทธิ และไดถู้กยกเลิกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัถดัไป 
 

28 ส ำรอง 
 

กำรจัดสรรก ำไร และ/หรือ ก ำไรสะสม 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตอ้งจัดสรรทุนส ารอง (“ส ารองตาม
กฎหมาย”) อยา่งน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวขององคป์ระกอบอ่ืน ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
องค์ประกอบอ่ืน     
เงินท่ีไดรั้บจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ท่ีหมดอาย ุ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 1 (ก)  162  162 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2 (ข)  148  148 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   310  310 
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(ก) จากการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 1 ในปี 2554 จ านวน 3,234 ลา้นหน่วย ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีหน่วยละ 0.05 บาท 
ไดถู้กโอนจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้นไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
จ านวน 162 ลา้นบาท 

(ข) จากการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2 ในปี 2560 จ านวน 4,933 ลา้นหน่วย ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีหน่วยละ 0.03 บาท 
ไดถู้กโอนจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้นไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
จ านวนเงิน 148 ลา้นบาท 

 

29 ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนีสุ้ทธิ 
 

รายละเอียดของก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ก าไรจากการท่ีเจา้หน้ีลดหน้ีให ้ 1.3    
 - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  1  656 
 - ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย  -  118 
ผลขาดทุนจากการแปลงหน้ีเป็นทุน 26.2 -  (40) 
สุทธิ  1  734 
 

30 ก ำไรจำกกำรตดัจ ำหน่ำยหนีสิ้นทีห่มดอำยุควำมสุทธิ 
 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมัติให้บริษทัตดัจ าหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายุความตาม
กฎหมายเป็นจ านวน 133 ลา้นบาท (ประกอบด้วยหน้ีสกุลเงินยูโร จ านวน 0.11 ลา้นเหรียญยูโร หน้ีสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง 
จ านวน 4 พนัปอนด์ หน้ีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา จ านวน 1.24 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ หน้ีสกุลเงินบาท จ านวน 84.47 
 ลา้นบาท)  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัตดัจ าหน่ายหน้ีท่ีคา้งรับท่ีหมดอายุ
ความตามกฎหมายเป็นจ านวน 20 ลา้นบาท ทั้งน้ี หน้ีท่ีคา้งรับดงักล่าวเป็นรายเดียวกนักบัหน้ีสินบางส่วนท่ีหมดอายุความตาม
กฎหมายตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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รายละเอียดก าไรจากการตดัจ าหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวามสุทธิ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
เจา้หน้ีการคา้       13   
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  93  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  2  - 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ  16  - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  17  - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  (5)  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  (17)   
ก ำไรจำกกำรตดัจ ำหน่ำยหนีสิ้นทีห่มดอำยุควำมสุทธิ  119  - 

 

31 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

บริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหาร
การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 

ส่วนงำนธุรกจิ 
 

บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่ 
บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงำนภูมศิำสตร์ 
 

ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้  าหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้   
 

รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานขั้นตน้ก าไร(ขาดทุน) ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 มีดงัน้ี 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
รำยได้จำกส่วนงำน     
ในประเทศ  28,887  15,178 
ต่างประเทศ  1,023  - 
รวม  29,910  15,178 
     

ผลกำรด ำเนินงำนจำกส่วนงำน - ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น   282  859 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีรายได้จากลูกคา้ 1 ราย และ 5 รายตามล าดับ จากการขายสินคา้ใน
ประเทศ เป็นจ านวนเงินรวม 4,291 ลา้นบาท  และ 9,314 ลา้นบาท  ตามล าดบั 
 

 

32 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
 

   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
    2561   2560 
 (ลา้นบาท) 
ค่าบรรจุหีบห่อ 5  5 
ค่าบริการขนส่งในประเทศ 357  180 
รวม 362  185 
 

33 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า - ค่าเส่ือมราคาและ     

ค่าตดัจ าหน่าย 35 52  51 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 35 36  41 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 34 279  267 
ค่าบริการทางวิชาชีพและท่ีปรึกษา  40  35 
อ่ืนๆ  93  102 
รวม  500  496 
 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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34 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนพนักงำน 
 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ผู้บริหำร     
เงินเดือนและค่าแรง  29  28 
ค่าสวสัดิการ  3  4 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  1  1 
   5 33  33 

     
พนักงำนอ่ืน     
เงินเดือนและค่าแรง  382  354 
ค่าสวสัดิการ  155  151 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  22  21 
 33 559  526 

     
รวม  592  559 
 

โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้
 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 
 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของ
กองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึง อตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษทัจ่ายสมทบในอตัรา 
ร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ตามขอ้ก าหนดของกระทรวงคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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35 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหน้าท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 
 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขำย     
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป ลดลง(เพ่ิมข้ึน) 8 379  (1,202) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  12,907  10,685 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  825  941 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 34 283  288 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย      
   (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า)  84  - 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน     
   (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า) 34 30  - 
     

รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร     
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย      
   (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า) 33 52  51 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  33 36  41 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 33, 34 279  267 
ค่าใชจ่้ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน  12  8 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์  -  8 
 

36 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนทางการเงิน     
 - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 440  91 
 - กิจการอ่ืน  35  180 
รวม  475  271 

 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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37 ภำษีเงนิได้ 
 

บริษทัไม่ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนเพราะบริษทัยงัมีผลขาดทุนยอดยกมาจากปีก่อนอยา่งเป็นสาระส าคญั สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนดงักล่าวไม่ไดถู้กบนัทึกตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 14 

 

บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 
 

38 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 
 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ2560 ค านวณจากก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี ท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุน้ของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัแสดงการค านวณ
ดงัน้ี 
 

  2561   2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท / ลา้นหุน้) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  (836)  990 
     

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
 

13,928  10,585 
ผลกระทบจากการแปลงหน้ีเป็นทุน 26 -  934 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก   13,928  11,519 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บำท)  (0.060)  0.086 
 

บริษทัไม่ไดแ้สดงก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เพราะราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัและการน าหุ้นท่ีถือเสมือนวา่มีการใชสิ้ทธิ
ดงักล่าวมารวมจะท าใหก้ าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ลดลง 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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39 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไม่ไดท้  าสัญญาอนุพนัธ์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

นโยบำยกำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงิน 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ 
เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 

กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการคือการท าใหฐ้านเงินทุนกลบัมาแขง็แกร่งเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน เจา้หน้ี และตลาด และเพ่ือ
การด าเนินงานทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต ปัจจุบนัคณะกรรมการอยูร่ะหวา่งการหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นหลกัประกนั
การด ารงอยูข่องบริษทั 
 

ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง การท่ีมูลค่าของสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินหรือรายไดด้อกเบ้ียสุทธิอาจเกิดการ
เปล่ียนแปลงเน่ืองจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทั โดยส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีโดยอา้งอิงตามสัญญา 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือ
ก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี  
 

  อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี  
แต่ภายใน 5 ปี  

หลงัจาก 
5 ปี  รวม 

 หมายเหตุ (ร้อยละต่อปี)  (ลา้นบาท) 
ปี 2561           
สินทรัพยท์างการเงิน:           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 0.37 - 0.50  201  -  -  201 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 15 1.375     1  -  -      1 
รวม    202  -  -  202 
           

หน้ีสินทางการเงิน: 16          
เจา้หน้ีการคา้ (มีภาระดอกเบ้ีย)  3 - 6  194  -  -  194 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย           

(มีภาระดอกเบ้ีย)  7.5  13  -  -   13 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  5.28  -  2  -    2 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  12  1,239  1,118  -    2,357 
รวม    1,446  1,120  -    2,566 
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  อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี  
แต่ภายใน 5 ปี  

หลงัจาก 
5 ปี  รวม 

 หมายเหตุ (ร้อยละต่อปี)  (ลา้นบาท) 
ปี 2560           
สินทรัพยท์างการเงิน:           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 0.25 - 0.625   578  -  -   578 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 15 1.375   1  -  -   1 
รวม     579  -  -   579 
           

หน้ีสินทางการเงิน: 16          
เจา้หน้ีการคา้ (มีภาระดอกเบ้ีย)  1   31  -  -   31 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย           

(มีภาระดอกเบ้ีย)  7.5   17  -  -   17 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  5.28   -   2  -   2 
เงินกูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  12  1,478     1,511  -   2,989 
รวม    1,526          1,513  -   3,039 
 

ควำมเส่ียงจำกเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 

เงนิเหรียญสหรัฐอเมริกำ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 4  6 
เจา้หน้ีการคา้ 19 (970)  (128) 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20 (72)  (29) 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 21 (81)  (147) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 22 (10)  (26) 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 23 (90)  (91) 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 (2,381)  (2,989) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง  (3,600)  (3,404) 
     

ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (1,192)  (723) 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน  (4,792)  (4,127) 
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  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 

เงนิเหรียญยูโร     
เจา้หน้ีการคา้ 19 -  (2) 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20 (11)  (24) 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 21 (4)  (4) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 22 (2)  (2) 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 23 (8)  (9) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง  (25)  (41) 
     

ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (330)  (131) 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน  (355)  (172) 

     
เงนิเหรียญสิงคโปร์     
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 21 (2)  (2) 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 23 (3)  (3) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง  (5)  (5) 

     

เงนิเหรียญเยน     
ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  -  (51) 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน  -  (51) 
 

ควำมเส่ียงทำงด้ำนสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่บริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 

ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญัเพราะบริษัทยกเลิกนโยบายท่ีจะให้วงเงินสินเช่ือแก่ลูกคา้  
(อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7) ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่
ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หรือความเส่ียงในการระดมทุน คือความเส่ียงท่ีกิจการจะเผชิญกบัความยุ่งยากในการระดมทุนให้
เพียงพอและทันเวลาต่อภาระผูกพันท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน ความเส่ียงด้านสภาพคล่องอาจเกิดจากการท่ีกิจการ 
ไม่สามารถขายสินทรัพยท์างการเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องซ่ึงบริษทัจ าเป็นตอ้งมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการทุน
หมุนเวยีน และเพ่ือใหส้ามารถจ่ายช าระหน้ีสินจากการด าเนินงานได ้  

 

กำรก ำหนดมูลค่ำยุตธิรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทัก าหนดให้มีการก าหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงิน  มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนัและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกนัวตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกก าหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
สมมติฐานในการก าหนดมูลค่ายติุธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 

 

มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี 

 

วนัครบก ำหนดของสินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงิน 
 

รายละเอียดของระยะเวลาท่ีครบก าหนดของตราสารทางการเงินทางดา้นสินทรัพย ์และหน้ีสินนั้น ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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40 ภำระผูกพนัที่มีกบับุคคลหรือกจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

40.1 ภำระผูกพนั 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำและบริกำร    
ภายในหน่ึงปี 6  8 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4  5 
รวม 10  13 

    
ภำระผูกพนัอ่ืน ๆ    
ซ้ือทรัพยสิ์น 107  - 
หนงัสือค ้าประกนั 179  157 
รวม 284  157 
 

40.2 สัญญำระยะยำว 
 

- บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติโดยสัญญาน้ีมีผลใชบ้งัคบันบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 และจะส้ินสุดลงเม่ือผูซ้ื้อ
ไดซ้ื้อก๊าซครบเป็นระยะเวลาสิบปีนับตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายไดส่้งมอบและผูซ้ื้อไดรั้บซ้ือก๊าซ โดยค่าก๊าซธรรมชาติในแต่ละ
เดือนข้ึนอยูก่บัปริมาณท่ีใช ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 ไดมี้การต่ออายสุัญญาไปอีก 2 ปี 

 

- เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือก๊าซออกซิเจน อาร์กอน และไนโตรเจนเป็นเวลา 20 ปี โดยค่าใชจ่้าย
ขั้นต ่าภายใตส้ัญญาดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาทต่อเดือน 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
ภำระผูกพนัตำมสัญญำระยะยำว    
ภายในหน่ึงปี 71  71 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 282  282 
หลงัจากหา้ปี 59  130 
รวม 412  483 
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- เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 บริษัทได้เข้าท าสัญญาจ้างท่ีปรึกษาทางธุรกิจ กับบริษัทต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อให้
ค  าแนะน าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  ก าไร  และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการเดือนละ 41,667 เหรียญ
สหรัฐฯ และไม่ไดก้  าหนดระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา แต่สามารถบอกยกเลิกสัญญาดงักล่าวไดท้นัที โดยแจง้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

 

40.3 ใบส่ังซ้ือวตัถุดบิ 
 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีใบสั่งซ้ือวัตถุดิบซ่ึงยงัไม่ได้ส่งมอบแก่บริษัทจ านวนเงินรวม  1,333 ล้านบาท  
(2560 : 1,172 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดท้ าการประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีบริษทัยงั
ไม่ไดรั้บมอบเป็นจ านวนเงินประมาณ 41 ลา้นบาท (2560 : -0- ลา้นบาท) จากการเปรียบเทียบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ี
คาดวา่จะไดรั้บในรูปของราคาขายโดยประมาณและตน้ทุนแปลงสภาพของสินคา้ส าเร็จรูป และไดบ้นัทึกเป็นประมาณการ
หน้ีสินจากผลขาดทุนของค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ (อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย ส าหรับซ้ือวตัถุดิบภายใตส้ัญญา Consignment โดย
ความเป็นเจา้ของของสินคา้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ะเป็นของผูข้าย บริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ีย ในอตัราร้อยละ 3 - 6 ต่อปี ของยอด
วตัถุดิบท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้(2560 : อตัราร้อยละ 1 ต่อปี) 
 

40.4 เงนิรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 
   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้มียอดคงเหลือจ านวน 33 ลา้นบาท (2560: 192 ลา้นบาท) และมี
ภาระผกูพนัในการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ในอนาคต  
 

40.5 สัญญำค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
 

บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากบัท่ีปรึกษาทางการเงินแห่งหน่ึงเพ่ือขอค าปรึกษาเร่ืองการจดัหาวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติม และการหา
เงินกูเ้พ่ือช าระหน้ีเดิมจากสถาบนัการเงิน โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
 

40.6 สัญญำค่ำที่ปรึกษำเพ่ือกำรปรับโครงสร้ำงทุนของบริษัท 
 

บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากบัท่ีปรึกษาทางการเงินแห่งหน่ึง และท่ีปรึกษากฎหมายแห่งหน่ึง เพื่อขอค าปรึกษาเก่ียวกบัการปรับ
โครงสร้างทุนของบริษทั  และไดเ้ขา้ท าสัญญากบับริษทัหลกัทรัพยแ์ห่งหน่ึง เพื่อเป็นตวัแทนการให้บริการรับจองหุ้น
สามญัเพ่ิมทุน โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
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41 คดคีวำม 
 

41.1 ควำมคืบหน้ำของคดข้ีอพพิำทกบัเจ้ำหนีห้ลำยรำย 
  

เจา้หน้ีจ านวน 6 รายไดย้ืน่ฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงเร่ืองต่างๆ รวมถึง สัญญาซ้ือขาย 
และแผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล จ านวน 1 ราย ทุนทรัพยฟ้์องจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท 
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ียื่นฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่บริษทัจะช าระเสร็จ ส่วนเจา้หน้ี จ านวน 5 ราย 
ทุนทรัพยฟ้์องจ านวนทั้งส้ิน 6 ลา้นบาท ไดข้อ้ยติุโดยท าสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาล 

 

41.2 ศำลแรงงำนภำค 2 
 

อดีตพนักงานของบริษทัท่านหน่ึงไดย้ื ่นฟ้องบริษทัเป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจา้ง และเรียกร้องให้
บริษทัจ่ายช าระเงิน รวมทั้งดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที่ยื่นฟ้อง ต่อมาเมื่อวนัที่ 12 กรกฎาคม 2560 
บริษทัไดรั้บค าพิพากษา ปรากฏว่าศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษายกฟ้อง และบริษทัไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย 
 

42 วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรด ำเนินงำน 
 

42.1 ปัจจุบนั บริษทั ไดรั้บความร่วมมือจากผูข้ายวตัถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการให้สินเช่ือ (Supplier Credit) ใน
รูปแบบ Collateral Management Agreement (“CMA”) ดงัต่อไปน้ี วงเงิน CMA จากผูข้ายวตัถุดิบต่างประเทศ จ านวน 2 ราย 
ในวงเงิน 30 - 120 ลา้นเหรียญสหรัฐ และวงเงิน CMA จากผูข้ายวตัถุดิบในประเทศ จ านวน 1 ราย เป็นจ านวน 240,000 ตนั
ต่อปี  
 

โดยบริษทัไดใ้ชสิ้นเช่ือประเภทน้ีเป็นเวลาหลายปีเป็นวงเงินการคา้หมุนเวียนในการซ้ือเศษเหลก็ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้น
การผลิต 
 

42.2 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัร่วมกบั จี สตีล ไดล้งนามสัญญาแกไ้ขวงเงินสินเช่ือร่วมกบัธนาคารในประเทศแห่ง
หน่ึง โดยบริษทัไดรั้บวงเงินหนังสือค ้าประกนัวงเงิน 252 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทั และ จี สตีล ตอ้งน าส่งหลกัประกนัของ
วงเงินสินเช่ือดงักล่าวใหก้บัธนาคาร ดงัน้ี 

 

- จี สตีล ตอ้งเพ่ิมวงเงินจ านองเคร่ืองจกัรจากเดิม 475.6 ลา้นบาท เป็นวงเงินจ านองใหม่ 510 ลา้นบาท 
 

- บริษทั จ านองเคร่ืองจกัร 2 ชุด ไดแ้ก่ เคร่ืองปรับสภาพผิว (RTM) และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกรด
กลบัคืน (ARP) ในวงเงินจ านองรวม 480 ลา้นบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดใ้ชว้งเงินหนงัสือค ้าประกนัธนาคารแลว้จ านวน 145 ลา้นบาท (2560 : 156 ลา้นบาท)  
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42.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัเขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว วงเงินรวม
ไม่เกิน 111 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของบริษทัท่ีผิดนดัช าระมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2555 และเพื่อเป็น
ทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงานของบริษทั ดงัมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 

 

42.3.1 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2560 บริษทั (ผูกู้)้ ไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูร้ะยะยาว วงเงินกูย้ืม 71 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ กบั Link 
Capital I (Mauritius) Limited (ผูใ้หกู้)้ (เดิมเป็นกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2560 เป็นกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั) ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 12 ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี โดยมีหลกัประกนัคือ การจดจ านองล าดบัท่ีสอง
ของท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน ทั้งน้ีไดแ้บ่งวงเงินกูอ้อกเป็น 2 วงเงินดงัน้ี 

 

1. วงเงินกูว้งแรก จ านวน 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ส าหรับการจ่ายช าระหน้ีบางส่วนของเจา้หน้ีรายใหม่ และรวมถึง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บคืนจากผูใ้ห้กู ้ เช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบักระบวนการต่างๆ เพ่ือให้การท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวเสร็จสมบูรณ์ โดยเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
2560 บริษทัไดเ้บิกใช้วงเงินกูด้งักล่าวแลว้จ านวน 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยน าไปจ่ายช าระหน้ีเงินตน้และ
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายบางส่วนแก่เจา้หน้ีรายใหม่ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 1.3  

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 ไดมี้การแกไ้ขสัญญาส าหรับวงเงินกูว้งแรก และวงเงินกูท่ี้สอง โดยผูกู้ ้สามารถ
จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมก่อนครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกู ้โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้ห้กู ้
ก่อนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั หรือ หลงัจากครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกูไ้ด ้ทั้งน้ีภายหลงัจากท่ีไดคื้นเงิน
ตน้วงเงินท่ีหน่ึงดงักล่าวแลว้ สามารถใชสิ้ทธิเพ่ือโอนวงเงินกูว้งแรกท่ีเหลือเพ่ือเพ่ิมในวงเงินท่ีสองได ้โดยสิทธิท่ี
อนุญาตให้คืนเงินกูว้งเงินวงแรกก่อนครบก าหนดเพ่ือเพ่ิมวงเงินกูว้งท่ีสองน้ีจะตอ้งกระท าก่อนวนัท่ี 7 มิถุนายน 
2561 ส าหรับ เพ่ือวตัถุประสงค์การกูเ้พ่ือเงินทุนหมุนเวียนปกติ (Non-Tolling) และ ก่อนวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
2562 ส าหรับเพ่ือวัตถุประสงค์การกู้ส าหรับ  Non-Tolling Standby Letter of Credit เพ่ือการจัดซ้ือวัตถุดิบ 
(Metallic Purchase Contract) 

 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 4 เมษายน 2561 บริษทัไดจ่้ายช าระเงินกูว้งเงินวงแรกรวมเป็นจ านวน 11 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และไดโ้อนเพ่ือเพ่ิมวงเงินกูว้งท่ีสองเพ่ือวตัถุประสงค์การกู ้ส าหรับ Non-Tolling Standby 
Letter of Credit เพ่ือการจดัซ้ือวตัถุดิบ (Metallic Purchase Contract) 

 

2. วงเงินกูว้งท่ีสอง จ านวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพ่ือรายจ่ายฝ่ายทุน โดยเม่ือ
วนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 บริษทัได้เบิกใช้วงเงินกูด้ ังกล่าวแลว้ จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 
ธันวาคม 2560 ไดมี้การแกไ้ขวงเงินลดลงให้เหลือ 25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์การเบิกใช ้
ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 42.3.2 นอกจากน้ี ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 42.3.1.1 ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมเร่ืองสามารถ
จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมก่อนครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกู ้โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้ห้กู ้
ก่อนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั หรือ หลงัจากครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกูไ้ด ้
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูว้งท่ีสองส าหรับ Non-Tolling Standby Letter of Credit เพื่อ
การซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) จ านวน 35 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 

42.3.2 ส าหรับวงเงินกูท่ี้เหลืออีก 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 ไดมี้มติ
อนุมติัให้บริษทัเขา้ท าสัญญาเงินกูร้ะยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เปล่ียนแปลงวงเงินกูท่ี้เหลือเป็น 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  
เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับจดัซ้ือวตัถุดิบ และเพ่ิมก าลงัการผลิตของ
บริษทั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 12 ต่อปี แลว้แต่ประเภทของวงเงินกู ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2560 และ 19 ธันวาคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาเงินกูย้ืมตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 42.3.1 โดย
แก้ไขวงเงินกู้ยืมเพ่ิมเติมจากสัญญาเดิม เป็นวงเงินกู้ยืมรวมไม่เกิน 121 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีหลกัประกัน
เดียวกนักบัตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 42.3.1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. วงเงินกูว้งท่ีสอง แกไ้ขวงเงินกูล้ดลงเหลือ 25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (และต่อมา ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 42.3.2.3 
ภายหลงัจากท่ีบริษทั ไดช้ าระคืนเงินกูว้งท่ีส่ีจ  านวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ แลว้ วงเงินกูว้งท่ีสองไดเ้ปล่ียนแปลง
กลบัคืนมาเป็น 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) และเพ่ิมเติมวตัถุประสงคก์ารเบิกใชส้ าหรับการจดัซ้ือวตัถุดิบ (Metallics 
Purchase Contract) และส าหรับ Non-Tolling Standby Letter of Credit 

 

2. วงเงินกู้วงท่ีสาม จ านวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินกู้ยืมระยะเวลา 1 ปี มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี 
เพื่อใช้สนับสนุนการท า Tolling กับ จี สตีล เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนจัดซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase 
Contract) และส าหรับ Tolling Standby Letter of Credit โดยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกู้
ดงักล่าวแลว้จ านวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2561 บริษทัไดจ่้ายช าระเงินกูว้งเงินวงท่ี
สาม เป็นจ านวนเงิน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูว้งท่ีสาม ส าหรับ Tolling Standby Letter of Credit เพื่อการ
ซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) จ านวน 4.2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 

3. วงเงินกูว้งท่ีส่ี จ  านวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินกู้ยืมระยะเวลา 3 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี 
เพ่ือใชส้นบัสนุนการจดัซ้ือวตัถุดิบการผลิตของบริษทัเอง ทั้งน้ีหากไดมี้การช าระคืนเงินกูว้งเงินท่ีส่ีครบถว้นแลว้ 
วงเงินกูว้งท่ีส่ีน้ีจะถูกปิดและโอนไปเพ่ิมในวงเงินกูว้งท่ีสองแทน โดยเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2560 บริษทัไดเ้บิก
ใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 

ต่อมาไดมี้การจ่ายช าระคืนเงินกูว้งท่ีส่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 จึงท าให้วงเงินกูว้งท่ีส่ีไดถู้กปิดและ
โอนกลบัคืนไปยงัวงเงินกูว้งท่ีสองแลว้ 
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43 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน  
 

43.1  กำรปรับโครงสร้ำงทุนของบริษัทฯ  
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญัดงัน้ี 
 

43.1.1 อนุมติัการโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 18,507,421.67 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั  
 

43.1.2 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ (Par Value) จากหุน้ละ 6.90 บาท เป็นหุ้น
ละ 0.96 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท  ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท ลดลงจากเดิมจ านวน 
129,298,350,418.50 บาท เป็นจ านวน 17,989,335,710.40 บาท และจะท าให้ทุนช าระแล้วของบริษัท ลดลงจาก
จ านวน 96,104,091,707.70 บาท เป็นจ านวน 13,371,004,063.68 บาท ทั้งน้ี ทุนช าระแลว้ท่ีลดลงดงักล่าว บริษทัจะ
น าไปลา้งส่วนต ่ามูลค่าหุน้ จ านวน 61,757,357,060.14 บาท และลา้งขาดทุนสะสม จ านวน 20,975,730,583.88 บาท 
ตามล าดบั และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั  

 

43.1.3 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 1,957,748,965 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท จากเดิมทุน
จดทะเบียน 17,989,335,710.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 16,109,896,704 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษทัทั้งหมดก่อนท่ีจะด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุ้นท่ียงั
ไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั  

 

อน่ึง ในการตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั จะไม่รวมถึงหุ้นสามญัของบริษทั ท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับการ
ใชสิ้ทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-
W3”) จ านวน 1,606,677,915 หุ้น ท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  1/2560 เม่ือวนัท่ี  30 
สิงหาคม 2560 และใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 4 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
GJS-W4”) จ านวน 1,246,335,252 หุ้น ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 
สิงหาคม 2560 
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43.1.4 อนุมติัการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 และ คร้ังท่ี 4 (GJS-W3 และ 
GJS-W4) โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

43.1.4.1 การปรับสิทธิในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั 
 

 ก่อนกำรปรับสิทธิ กำรปรับสิทธิเน่ืองจำก 
กำรลดทุน 

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3   
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุน้ 1 หน่วย: 0.437 หุน้ 
- ราคาการใชสิ้ทธิ  1.3722 บาท/หุน้ 0.1909 บาท/หุน้ 

   
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W4   
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุน้ 1 หน่วย: 0.437 หุน้ 
- ราคาการใชสิ้ทธิ 1.3722 บาท/หุน้ 0.1909 บาท/หุน้ 

 

43.1.4.2 การปรับสิทธิในกรณีท่ีบริษทั จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตาม
สัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่ค านวนไดต้  ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั 

 

 กำรปรับสิทธิเน่ืองจำก 
กำรลดทุน 

กำรปรับสิทธิเน่ืองจำก 
กำรเพิม่ทุนให้ผู้ถือหุ้นเดมิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3   
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุน้ 1 หน่วย: 0.500 หุน้ 
- ราคาการใชสิ้ทธิ  0.1909 บาท/หุน้ 0.1668 บาท/หุน้ 

   
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W4   
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุน้ 1 หน่วย: 0.500 หุน้ 
- ราคาการใชสิ้ทธิ 0.1909 บาท/หุน้ 0.1668 บาท/หุน้ 
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43.1.5 อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 11,490,928,047.36 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
16,109,896,704 บาท เป็นจ านวน 27,600,824,751.36 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 11,969,716,716 
หุน้ มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถือ
อยู ่(Rights Offering) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 และใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
GJS-W4 และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทั  

 

43.1.6 อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 11,969,716,716 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 
บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

43.1.6.1 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 11,560,347,263 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่ (Rights Offering) ใน
ราคาหุน้ละ 0.13 บาท ในอตัราจดัสรร 1 หุน้เดิมต่อ 0.83 หุน้ใหม่ โดยเศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง  

 

ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัจึงก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทั ในราคาหุ้นละ 0.13 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องบริษทัได ้โดยบริษทั 
จะตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในคร้ังน้ี จะเป็นการ
เสนอขายหุ้นสามญัตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการค านวณให้ปัดเศษของ
หุ้นดงักล่าวท้ิง และผูถื้อหุ้นเดิมมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิของตนได ้ในกรณีท่ีมีหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษทัจะจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในราคาเดียวกนั โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัจะด าเนินการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือ
จนกระทัง่ไม่มีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรอีก หรือจนกวา่จะไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดประสงคท่ี์
จะจองซ้ือหุ้นดงักล่าวอีกต่อไป แต่หากยงัมีหุ้นสามญัเหลือจากการเพ่ิมทุนในคราวน้ี บริษทัจะตดัหุ้น
ดงักล่าวท้ิงในการประชุมผูถื้อหุน้คราวถดัไปและไม่จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั  
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ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้แสดงความจ านงจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนการถือหุน้และส่งผลใหผู้ ้
ถือและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูถื้อหุน้รายนั้นถือหุน้ของบริษทั รวมกนัมากกวา่ร้อยละ 25 ของสิทธิ
ออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทภายหลังการเพ่ิมทุน ผูถื้อหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องท าค  าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั(Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.12/2554 
เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (“ประกาศเก่ียวกบัการ
เขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ”) เวน้แต่ผูถื้อหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเวน้การท าค  าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ ตามประกาศเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ 

 

ทั้งน้ี ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถือหุ้น (Rights Offering) (Record date) ในวนัท่ี 
27 มีนาคม 2562  

 

43.1.6.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 และใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ GJS-W4 ดงัน้ี  

 

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 
จ  านวนไม่เกิน 230,536,917 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท  

 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W4 
จ  านวนไม่เกิน 178,832,536 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท  

 

43.2  เงนิกู้ยืมจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
  

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 จนถึงวนัท่ีในรายงาน บริษทัไดจ่้ายช าระเงินกูว้งเงินวงท่ีสาม เป็นจ านวน 20 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ  
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