
 

 

 

 
 
 
 

บริษทั  จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 

 

 
งบกำรเงินระหวำ่งกำล 

 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนำคม 2562 

 
และ 

 
รำยงำนกำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท  จี เจ สตลี จ ากดั (มหาชน) 
 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
แบบย่อของ บริษทั จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำ และน ำเสนอขอ้มูลทำง
กำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วน
ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขำ้พเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำมบุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำร
ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำก
กำรตรวจสอบ  ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

 

ข้อสรุป  
 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวำ่ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึน ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 
34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

 
 
 



 

 

 
การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

 

โดยมิไดเ้ป็นกำรให้ขอ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลขำ้งตน้  ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตเร่ืองตำมท่ีกล่ำว
ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 11 วำ่ ผูบ้ริหำรของบริษทัไดพิ้จำรณำปัจจยัต่ำงๆ หลำยประกำรแลว้พบวำ่
ไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีท ำให้มูลค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 อำจเกิดกำร
ดอ้ยค่ำ และเดือนธนัวำคมปี 2559 ผูบ้ริหำรของบริษทัไดว้ำ่จำ้งผูป้ระเมินรำคำอิสระให้ท ำกำรประเมินรำคำ ท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ประกอบกบักำรประเมินมูลค่ำกำรใชสิ้นทรัพยโ์ดยผูบ้ริหำรของบริษทัเอง ผลกำรประเมิน
ดงักล่ำวไม่มีขอ้บ่งช้ีวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มี
กำรดอ้ยค่ำเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 

(นำงณฐัสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
  ทะเบียนเลขท่ี  4563 

 
 

ส ำนกังำน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2562 



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์ หมายเหตุ แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 164,442                    201,032                    

ลูกหน้ีการคา้ 6 22,669                      13,892                      

สินคา้คงเหลือ 7 2,376,392                 3,861,389                 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 8 94,000                      94,000                      

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 4, 9 279,519                    268,026                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,937,022                 4,438,339                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 10 210,000                    210,000                    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 13,636,552              13,838,824              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 7,564                        7,135                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 14 352,967                    330,065                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,207,083              14,386,024              

รวมสินทรัพย์ 17,144,105              18,824,363              

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 4, 18 841,068                    2,033,029                 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4, 19 666,113                    660,628                    

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 29.4 93,005                      32,683                      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 16 1,205,587                 1,239,362                 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4, 20 157,190                    131,778                    

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 177,537                    180,013                    

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 422                           416                           

ประมาณการหน้ีสิน 23 3,417                        40,565                      

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 21 19,392                      31,107                      

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,163,731                 4,349,581                 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 19 14,518                      58,077                      

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 16 1,097,151                 1,117,518                 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 17 1,281                        1,389                        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 82,118                      80,141                      

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,195,068                 1,257,125                 

รวมหนีสิ้น 4,358,799                 5,606,706                 

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 25

ทุนจดทะเบียน 27,600,825              129,298,350            

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 13,371,004              96,104,092              

ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุ้นสามญั 25 -                                (61,757,357)             

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 25

จดัสรรแลว้

         ทุนสาํรองตามกฎหมาย -                                18,507                      

ขาดทุนสะสม (895,379)                  (21,457,266)             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 309,681                    309,681                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,785,306              13,217,657              

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,144,105              18,824,363              

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แต่สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 4, 27 3,397,969                 8,117,272                 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 99,454                      157,630                    

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสัง่ซ้ือ

ของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 23 37,148                      -                           

รายไดอ่ื้น 4, 8 38,041                      7,631                        

รวมรายได้ 3,572,612                 8,282,533                 

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย

- ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย 4 3,605,024                 7,517,269                 

- ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า 180,868                    67,099                      

- (กลบัรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (84,805)                    6,462                        

รวมตน้ทุนขาย 3,701,087                 7,590,830                 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 44,994                      91,923                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 131,429                    121,826                    

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 15 127,453                    111,789                    

รวมค่าใช้จ่าย 4,004,963                 7,916,368                 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (432,351)                  366,165                    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                           -                           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (432,351)                  366,165                    

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 28

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.031)                      0.026                        

 31 มีนาคม

(พนับาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท จี เจ สตลี จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น แต่สอบทานแลว้"

 
ทุนเรือนหุน้ กาํไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอื่น

ที่ออกและ ส่วนเกิน(ตํ่ากวา่) ทุนสาํรอง ของส่วนของ รวมส่วน

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ผูถ้ือหุน้ ของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2561 96,104,092                 (61,757,357)                18,507                        (20,621,318)                309,681                      14,053,605                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
    กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                              -                              -                              366,165                      -                              366,165                      

    กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                              -                              -                              -                              -                              -                              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                              -                              -                              366,165                      -                              366,165                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนาคม 2561 96,104,092                 (61,757,357)                18,507                        (20,255,153)                309,681                      14,419,770                 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2562 96,104,092                 (61,757,357)                18,507                        (21,457,266)                309,681                      13,217,657                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
    การลดมูลค่าหุน้สามญัเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 25 (82,733,088)                61,757,357                 -                              20,975,731                 -                              -                              

    การโอนทุนสาํรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 25 -                              -                              (18,507)                       18,507                        -                              -                              

    กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                              -                              -                              (432,351)                     -                              (432,351)                     

    กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                              -                              -                              -                              -                              -                              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด (82,733,088)                61,757,357                 (18,507)                       20,561,887                 -                              (432,351)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนาคม 2562 13,371,004                 -                              -                              (895,379)                     309,681                      12,785,306                 

(พนับาท)

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
งบกระแสเงินสด แต่สอบทานแลว้"

2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (432,351)                  366,165                   

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 218,140                   217,069                   

ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 13,106                     24,969                     

ดอกเบ้ียรับ (16,170)                    (25)                           

ตน้ทุนทางการเงิน 127,453                   111,789                   

ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (23,244)                    (122,365)                  

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (84,805)                    6,462                       

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากคาํส่ังซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ (37,148)                    -                           

หน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 1,977                       2,025                       

ขาดทุน(กาํไร)จากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 51                            6                              

(232,991)                  606,095                   

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (8,777)                      (168,293)                  

สินคา้คงเหลือ 1,569,803                (469,302)                  

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ (3,993)                      (22,176)                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,660                       (59,057)                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (36,008)                    (12,234)                    

เจา้หน้ีการคา้ (1,189,581)               902,215                   

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 60,322                     (7,460)                      

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (37,446)                    (72,955)                    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (11,450)                    15,485                     

จ่ายชาํระหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน -                           (115)                         

รับดอกเบ้ีย 10                            -                           

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 118,549                   712,203                   

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
งบกระแสเงินสด แต่สอบทานแลว้"

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

 31 มีนาคม

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (947)                         -                           

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (15,401)                    (5,139)                      

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (16,348)                    (5,139)                      

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 624,380                   -                           

ชาํระคืนหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ (367)                         (1,010)                      

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (652,296)                  (164,236)                  

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           (197,083)                  

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (125)                         (125)                         

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (109,949)                  (168,245)                  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ (138,357)                  (530,699)                  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (36,156)                    176,365                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 201,032                   578,124                   

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ

   คงเหลือส้ินงวด (434)                         (345)                         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 164,442                   754,144                   

 31 มีนาคม

(พนับาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป โครงสร้างการถือหุน้ และการด าเนินงานต่อเน่ือง  
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 ลูกหน้ีการคา้  
7 สินคา้คงเหลือ  
8 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
9 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
10 เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
13 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
14 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
15 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
16 เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
17 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
18 เจา้หน้ีการคา้ 
19 เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
20 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
21 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
22 หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 
23 ประมาณการหน้ีสิน 
24 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
25 ทุนเรือนหุน้ 
26 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
27 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
28 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
29 ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
30 คดีความ 
31 วงเงินสินเช่ือเพื่อการด าเนินงาน 
32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
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งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป โครงสร้ำงกำรถือหุ้น และกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  
 

1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

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

ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
   

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

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท”) เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2539  
 

1.2 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

  สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562* 

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) 
เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในต่างประเทศ 24.00  42.54 

บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (“จี สตีล”)  15.08  8.24 
นางจารุณี ชินวงศว์รกุล  6.04  7.23 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  2.96  1.62 
บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จ ากดั (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

เป็นบริษทัยอ่ยของจี สตีล โดยถือหุน้ร้อยละ 99.99 
 

2.20  1.20 
 

* บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 25 และขอ้ 32 
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1.3 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สถานะทางการเงินบางส่วนของบริษทั เป็นดงัน้ี 

  ลา้นบาท 

      ณ วนัท่ี 

      31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
ปัจจยัเส่ียงต่อการด าเนินงานต่อเน่ือง  2562  2561  2562  2561 
(1) ก าไร(ขาดทุน)ในไตรมาส 1  (432)  366     
(2) ขาดทุนสะสม      895  21,457 
(3) สินทรัพยห์มุนเวยีนมากกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน 

(หน้ีสินหมุนเวยีนมากกวา่สินทรัพยห์มุนเวยีน) 

    
(227)  89 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไม่มีเหตุท่ีท าใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีสาระส าคญัเก่ียวกบัความสามารถใน
การด าเนินงานต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษัทได้บรรลุตามแผนงานต่างๆโดยด าเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกับเจ้าหน้ี 
รายใหญ่ซ่ึงไดด้  าเนินการจ่ายช าระหน้ีและแปลงหน้ีดงักล่าวเป็นทุนเสร็จเรียบร้อยแลว้ในปี 2560 รวมทั้งไดรั้บวงเงินสินเช่ือ
เพ่ือเป็นทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงานเพ่ิมเติม ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 31 อยา่งไรก็
ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน จ านวน 227 ลา้นบาท ผูบ้ริหารเช่ือว่า
บริษทัฯ ยงัคงมีรายไดเ้พียงพอท่ีจะด าเนินการช าระหน้ีให้เจา้หน้ีและสามารถด าเนินธุรกิจตามปกติได ้นอกจากน้ีบริษทัได้
ด าเนินการเพ่ิมทุนตามแผนการปรับโครงสร้างทุนตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 
มกราคม 2562 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้เพ่ิมเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ตามท่ีไดก้ล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 25 และ 32.3 นอกจากน้ี บริษทัยงัมีแผนงานต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการท าก าไรในอนาคตดงัน้ี 

 

ก) การด าเนินการผลิต 
 

บริษทัด าเนินการผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าน้อย ซ่ึงมีอตัราค่าไฟฟ้าต ่า (Off Peak) ในปี 2561 บริษทัสามารถ
เพ่ิมปริมาณการผลิตจนเกือบเต็มก าลงัการผลิตในช่วง Off Peak และในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2561 บริษทัไดท้ดลองเพ่ิม
ก าลงัการผลิตต่อเน่ือง 24 ชัว่โมง ในหกวนัต่อสัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมของสภาพเคร่ืองจกัรให้สมบูรณ์ก่อนท่ีจะ
ผลิตอย่างต่อเน่ือง 24 ชั่วโมงในโอกาสต่อไป ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยให้ลดลง และบริษทัมีแผน
ปรับตวัโดยจดัท าโครงการหลายโครงการเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง และผูน้ าเขา้ทั้งในรูปของการ
ลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตเป็นตน้ 
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ข) การสนบัสนุนจากภาครัฐ 
บริษทั ไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรายอ่ืนๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นค าร้องต่อ
ภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอยา่งร้ายแรง ท่ีมีสาเหตุจากการทุ่ม
ตลาดโดยสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ  และจากปริมาณการน าเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็วมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกดว้ย ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั กระทรวง
พาณิชยไ์ดอ้อกประกาศบงัคบัใชม้าตรการเยยีวยาทางการคา้ท่ีเป็นมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (antidumping measures) 
และมาตรการปกป้องจากสินคา้น าเขา้ท่ีเพ่ิมข้ึน (safeguard measures)  เพ่ือช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนั
อยา่งเป็นธรรมกบัสินคา้น าเขา้และสามารถปรับตวัเพ่ือแข่งขนักบัสินคา้น าเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต่้อไป ดงัน้ี 
 

มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด (ระยะเวลำ 5 ปี) 
   

  
สินคา้น าเขา้ 

ประเทศ
แหล่งก าเนิด 

อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
1 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิด

เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 
14 ประเทศ หลายอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 128.11 ของ

ราคา 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. 13 ธ.ค. 2561 ถึง 
12 ธ.ค. 2566 * 

 

* อุตสาหกรรมภายในไดย้ืน่ค  าร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาบงัคบัใชม้าตรการตอบ
โต้การทุ่มตลาด (antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 
(เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 13 ธนัวาคม 2560) “เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้
เหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้
กระบวนการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใช้มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลาย
ฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวนดงักล่าว และในระหวา่งการพิจารณาทบทวนดงักล่าวมีการเรียกเกบ็อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด
ต่อไปอีกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลงัจากสิ้นสุดระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการเดิมเมื ่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2560 และล่าสุด
กระบวนการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใช้มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดฯ ไดเ้สร็จส้ินลงแลว้ โดย
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและอุดหนุนไดอ้อกประกาศผลการพิจารณาทบทวนขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้าร
ทุ่มตลาดฯ ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 และน าเผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 ก าหนดใหเ้รียกเกบ็อากร
ตอบโตก้ารทุ่มตลาดจากการน าเขา้สินคา้เหล็กแผน่รีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในอตัารเดิมต่อไปอีก 5 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 12 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 าลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วน
ส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึง
ร้อยละ 3 ของปริมาณการ
น าเขา้รวมของสินคา้ชนิดน้ี 

- 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 าลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วน
ส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึง
ร้อยละ 3 ของปริมาณการ
น าเขา้รวมของสินคา้ชนิดน้ี 

- 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  
 

 

* มาตรการปกป้องจากการน าเขา้สินคา้เหลก็แผ่นรีดร้อนเจืออ่ืนๆ ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 
2562 ท่ีผา่นมา 

 

ค) ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศ (แหล่งท่ีมา : สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย) 
 

ส าหรับปี 2561 
 

• ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศรวม ส าหรับปี 2561 มีจ านวน 7.09 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.59 
ลา้นตนัต่อเดือน) เพ่ิมข้ึน 0.31 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึน 4.57% จากปีก่อน 

 

ในจ านวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 3.20 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.27 ลา้นตนัต่อ
เดือน) ปริมาณการน าเขา้ 3.96 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.33 ลา้นตนัต่อเดือน) และปริมาณการส่งออกเลก็นอ้ย 0.074 ลา้นตนั 
(เฉล่ีย 0.01 ลา้นตนัต่อเดือน) 
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ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 
 

• ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 มีจ านวน 1.55 ลา้นตนั 
(เฉล่ีย 0.52 ลา้นตนัต่อเดือน) ลดลง 0.07 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลง 13.46% จากยอดเฉล่ียต่อเดือนของปี 
2561 
 

ในจ านวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.65 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.22 ลา้นตนัต่อ
เดือน) ปริมาณการน าเขา้ 0.90 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.30 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเลก็นอ้ย 0.003 ลา้นตนั 
(เฉล่ีย 0.001 ลา้นตนัต่อเดือน) 

 

ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก สมาคมเหล็กโลก (World Steel Association) คาดการณ์ว่าความตอ้งการใชเ้หล็กในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนในปี 2562 จะขยายตวั 6.2% ต่อปี ส าหรับประเทศไทยความตอ้งการใชเ้หล็กในประเทศคาดว่าจะเติบโตอยู่
ในช่วง 8.2% ต่อปี ตามความตอ้งการใชเ้หลก็ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองภายในประเทศ 

 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

2.1 เกณฑ์กำรถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพ
บญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบการเงินน้ี
มิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้ งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม 
เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั อยา่งไรก็
ตามการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติดังกล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท ยกเวน้การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองรายได ้และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 

 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินระหวา่งกาลท่ีเป็นภาษาไทยในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้
กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.2 สกลุเงนิทีใ่ช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงนิ 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

2.3 กำรประมำณกำรและใช้วจิำรณญำณ 
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ  
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงิน
ท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนัยส าคญัในการถือปฏิบัติตามนโยบาย 
การบญัชีของบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัท า
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

 

2.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 
 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงัต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี16 เร่ือง สัญญาเช่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน ามาตรฐานการบญัชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว มาถือปฏิบติั  
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3. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
 

งบการเงินระหวา่งกาลจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ืองรับรู้รายได ้เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้มาถือปฏิบติั  
 

รำยได้ 
 

การขายสินคา้ 
 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือโอนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ไปยงัลูกคา้
แลว้ ยกเวน้กรณีท่ีเป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีรับจา้งผลิตตามค าสั่งท่ีก าหนดเป็นพิเศษของลูกคา้ จะรับรู้รายไดโ้ดยพิจารณา
ถึงขั้นความส าเร็จของงาน 
 

ดอกเบ้ียรับ 
 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

จากการท่ีบริษทั ฯ ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ มาถือปฏิบติัไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั 
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4. บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  
 

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

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

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  ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 
 จ ากดั (“เอสพีเอช”)    
บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จ ากดั 
 (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

ไทย กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการปรับโครงสร้าง 

บริษทัยอ่ยของ จี สตีล  
 

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

เมอริเชียส กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการลงทุน 

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซ่ึงเป็นบริษทั 
ในก ลุ่ม  SSG Capital Partners III, 
L.P. (“SSG III”) 

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

เมอริเชียส กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการลงทุน 

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 มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนักบั 

จี สตีล 
บริษทั พนิช สวสัด์ิ จ ากดั ไทย จ าหน่ายเหลก็ กรรมการเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ของ จี สตีล 
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ 
 จ ากดั 

ไทย โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม มีกรรมการและผูบ้ริหารร่วมกนักบั
บริษทั 

บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท  
 (กาญจนบุรี) จ ากดั 

ไทย โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม มีผูบ้ริหารร่วมกนักบับริษทั 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่ ประเภทของธุรกจิ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 จัดตั้ง/สัญชำติ   
บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั ไทย 

 
จ าหน่ายเหลก็ บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น

ของ จี สตีล 
บริษทั เมทลั อินเตอร์ จ ากดั ไทย 

 
จ าหน่ายเหลก็ บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น

ของ จี สตีล 
บริษทั เอม็แอนดแ์อล สตีล จ ากดั ไทย 

 
จ าหน่ายเหลก็ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันกับผู ้ถือหุ้น

ของ จี สตีล (จดทะเบียนเลิกบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 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  และความ
รับผิดชอบการวางแผน สั่งการและ
ควบคุมกิจกรรมต่าง  ๆของกิจการไม่
วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะท า
หนา้ท่ี ในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขายวตัถุดิบ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินคา้ส าเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ อตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ค่าจา้งผลิตสินคา้ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน อตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
บริษัทใหญ่ (จี สตีล)     
ขายวตัถุดิบ  -  38 
ดอกเบ้ียรับ  16  - 
ซ้ือวตัถุดิบ  33  618 
ค่าจา้งผลิตสินคา้  274  1,288 
     

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั     
ขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป  26  742 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป  -  15 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  1  1 
ตน้ทุนทางการเงิน  102  110 
     
ผู้บริหำรส ำคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั     

เงินเดือนและโบนสั  7  7 
ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนๆ  1  1 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั  8  8 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี  
 

  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  

หมายเหตุ 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 8    
บริษัทใหญ่     
จี สตีล  94  94 
     

ลูกหนีอ่ื้น 9    
บริษัทใหญ่     
จี สตีล  13  - 

     
ดอกเบีย้ค้ำงรับ 9    
บริษัทใหญ่     
จี สตีล  22  5 

     
เงนิล่วงหน้ำแก่ผู้ขำยสินค้ำ 9    
บริษัทใหญ่     
จี สตีล  -  - 
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั มหาชยั ศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั  8  8 

รวม  8  8 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 18    
บริษัทใหญ่     
จี สตีล  -  6 
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  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  

หมายเหตุ 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 19    
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
โอเอซี   13  13 
เอส เอส พี  เพลส  1  1 

รวม  14  14 

 
    

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 16    
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
Link Capital I  1,206  1,239 

     
เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 16    
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
Link Capital I 

 

1,097  1,118 

     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 20    
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
โอเอซี  4  4 
Link Capital I  54  34 

รวม  58  38 
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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)  จนถึงการจดัส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ตามค าสั่งขายของบริษทั สัญญารับจา้งผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนมีอาย ุ1 ปี นบัจาก
วนัท าสัญญา และต่ออายอุตัโนมติัต่อไปไดอี้ก 1 ปี หากไม่มีหนงัสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหนา้ก่อนหมดอาย ุ90 วนั ทั้งน้ี จี สตีล  
จะเรียกเก็บค่าบริการในอตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 บริษทัไดท้ าหนังสือแจง้ยกเลิกสัญญา
ล่วงหนา้ โดยใหส้ัญญามีผลจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562   
 

สัญญำอ่ืนๆ 
 

ในปี 2556 บริษทัไดท้ าบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพ่ือยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญาประนีประนอมหน้ีสินกบั บริษทั 
มาสเตอร์ สตีล จ ากดั จ านวน 17.91 ลา้นบาท โดยมีการแลกเปล่ียนกบัหุ้น จี สตีล ท่ีถือโดย โอเอซี จ านวน 35.82 ลา้นหุ้น 
ในราคาท่ีตกลงกนัไว ้0.50 บาทต่อหุน้ใหก้บั บริษทั มาสเตอร์ สตีล จ ากดั 
 

นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การประนีประนอมยอมความตามขอ้พิพาทแรงงานกบัอดีตพนกังาน ณ ศาลแรงงานกลาง ภายใตส้ัญญา
ประนีประนอมยอมความ บริษทัไดต้กลงท่ีจะโอนหุ้นของจี สตีล ซ่ึงถือโดยโอเอซีให้กบัพนักงานในจ านวน 33 ลา้นหุ้น ใน
ราคาท่ีตกลงกนัไว ้0.45 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 14.85 ลา้นบาท และโอเอซีตกลงท่ีจะรับประกนัราคาหุ้นละ 0.45 บาท 
ก าหนด 90 วนันบัจากวนัโอนหุน้ (“guarantee period”)  
 

ดงันั้น บริษทัไดท้ าบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพื่อยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญาประนีประนอมหน้ีสินจ านวน 32.76 
ลา้นบาท 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 ซ่ึงถือโดยโอเอซีให้กบัพนกังาน
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 
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เหตุกำรณ์ส ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 โอเอซี ไดเ้ขา้ท าสัญญาโอนทรัพยช์ าระหน้ีกบัผูถื้อหุ้นของ  จี สตีล โดยตกลงช าระหน้ีบางส่วนดว้ย
การตีโอนกรรมสิทธ์ิหุ้นของบริษทัจ านวน 4,125 ลา้นหุ้น และใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัจ านวน 687 ลา้นหน่วย ท่ี โอเอซี 
ถืออยู ่และในเดือนกนัยายน 2557 จี สตีล ไดโ้อนหุน้ท่ีถือในบริษทั จ านวน 1,500 ลา้นหุ้น ใหแ้ก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
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 
จีเอส ซีเคียวริต้ี มีสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 18.72 ของหุน้ทั้งหมด 
 

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2561 ผูส้นบัสนุนทางการเงินรายหน่ึงของ จี สตีล ไดด้ าเนินการบงัคบัจ าน าหุน้ท่ีถือในบริษทั โดย จีเอส 
ซีเคียวริต้ี จ านวนทั้งส้ิน 200 ลา้นหุ้น ซ่ึง จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดจ้  าน าหุ้นของบริษทั เพ่ือค ้าประกนัให้กบั จี สตีล โดยน ามาช าระ
หน้ีของ จี สตีล ภายหลงัจากการถูกบงัคบัขายดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จี สตีล และ จีเอส ซีเคียวริต้ี มีสัดส่วนการถือ
หุน้ของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 17.29 ของหุน้ทั้งหมด 
 

5. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  
 

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 164  201 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั -  - 
รวม 164  201 
 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จดัตามประเภทสกุลเงินตราได้
ดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 139  197 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 25  4 
รวม 164  201 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำ  
 

  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 

 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  440  431 
รวม  440  431 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (417)  (417) 
สุทธิ  23  14 

(กลบัรำยกำร)หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญส ำหรับงวด  -  - 
 

การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

   31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
เกินก าหนดช าระ     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน  -  - 

  -  - 

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนๆ     
ยงัไม่ครบก าหนด  1  - 
เกินก าหนดช าระ     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  22  14 
มากกวา่ 12 เดือน  417  417 

  440  431 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (417)  (417) 
สุทธิ  23  14 

รวม  23  14 
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โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัส าหรับการขายในประเทศคือขายเงินสดและไม่เกิน 7 วนัท าการ และการ
ขายต่างประเทศเป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น 
 

ยอดมูลหน้ีและยอดสุทธิที่คา้งช าระจากลูกคา้ในประเทศที่ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี  
31 ธันวาคม 2561 แสดงไดต้ามตารางขา้งล่างดงัน้ี  
 

  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ลูกหน้ีการคา้     
- ลูกคา้รายท่ี 1  352  352 
- ลูกคา้รายท่ี 2  65  65 

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

 

บริษทัไม่มีรายการขายกบัลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัไดย้ื่นค าฟ้องต่อลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิดสัญญาซ้ือขาย
ระหวา่งกนั  
 

เมื่อวนัที่ 21 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งไดม้ีค  าพิพากษาให้ลูกคา้รายที่ 1 ชดใชเ้งินจ านวน 423 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ 352 ลา้นบาท นบัถดัจากวนัฟ้องไปจนกว่าจะช าระเสร็จแก่บริษทั แต่ปรากฎว่าลูกคา้รายที่ 1 
ไม่จ่ายช าระหน้ีตามค าพิพากษา ต่อมาลูกคา้รายที่ 1 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัเมื่อวนัที่  17 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดส่้ง
หนงัสือบอกกล่าวทวงถามให้ลูกหน้ีช าระหน้ีคร้ังที่หน่ึงเมื่อวนัที่ 29 มิถุนายน 2561 และ คร้ังที่สองเมื่อวนัที่ 7 สิงหาคม 
2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 บริษทัไดย้ื่นฟ้องลูกคา้รายที่  1 เป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง เพื่อขอให้
ศาลมีค าสั่งให้พิทกัษท์รัพยข์องลูกคา้รายท่ี 1 และ ให้ลูกคา้รายท่ี 1 เป็นบุคคลลม้ละลาย เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ศาล
ไดม้ีค  าสั ่งให้พิทกัษท์รัพยข์องลูกคา้รายที่ 1  ต่อมาเมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษทัไดย้ื ่นค าขอรับช าระหน้ีต่อเจา้
พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ซ่ึงเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยน์ดัตรวจค าขอรับช าระหน้ีในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 และนดัประชุม
เจา้หน้ีคร้ังแรกในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 
 

เมื่อวนัท่ี 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 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2559 แต่ปรากฏว่าลูกคา้รายท่ี 2 ผิดนดัช าระ อยา่งไรก็ตามในปี 
2558 ถึงปัจจุบนั บริษทัไดท้ าการสืบทรัพยท่ี์ดินของลูกคา้รายท่ี 2 ท่ีส านกังานท่ีดินปรากฏว่าไม่พบทรัพยข์องลูกคา้ ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2560 บริษทัยื่นฟ้องลูกคา้รายท่ี 2 เป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง เพื่อขอให้ลูกคา้รายท่ี 2  
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ช าระหน้ีให้กบับริษทั เป็นจ านวนเงิน 78 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดงักล่าว นบัตั้งแต่
วนัที่ 25 มีนาคม 2557 เมื่อวนัที่ 18 ธ ันวาคม 2560 ศาลไดม้ีค  าสั ่งให้พิทกัษท์รัพยข์องลูกคา้รายที่ 2 ต่อมาเมื่อวนัที่ 24 
มกราคม 2561 บริษทัไดย้ื่นค าขอรับช าระหน้ีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยแ์ละเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดส้อบสวนหน้ี
เสร็จเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ปรากฏว่าลูกคา้รายท่ี 2 ไม่มาประชุมเจา้หน้ีตามท่ีเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย์
ไดแ้จง้ไว ้และเจา้หน้ีท่ียื่นค าขอรับช าระหน้ีไวไ้ดล้งมติขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหน้ีลม้ละลาย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 
2562 ศาลลม้ละลายกลางมีค าพิพากษาให้ลูกคา้รายท่ี 2 ลม้ละลาย 
 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 440  431 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา -  - 
รวม 440  431 

 

7. สินค้ำคงเหลือ  
 

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 311  1,132 
งานระหวา่งท า -  4 
วตัถุดิบ 1,508  1,507 
วสัดุและอุปกรณ์ 367  427 
อะไหล่ 275  294 
สินคา้ระหวา่งทาง 22  689 
รวม 2,483  4,053 
หกั ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (107)  (192) 
สุทธิ 2,376  3,861 

  
 

 
มูลค่ำตำมบัญชีของสินค้ำคงเหลือที่จ ำน ำเพ่ือค ำ้ประกนัหนีสิ้น 84  327 
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8. เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  
 

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
ลม้ละลายหรือถูกยดึทรัพยต์ามค าพิพากษาของเจา้หน้ี ซ่ึงศาลลม้ละลายกลางรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2560  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 ศาลไดมี้ค าสั่งใหย้กค าร้องการขอเขา้ฟ้ืนฟูกิจการของ จี สตีล ซ่ึงในเวลานั้น จี สตีล อยู่
ระหวา่งด าเนินการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก จี สตีล จึงมีความประสงคข์อขยายระยะเวลาเงินกูท่ี้ครบก าหนดใหม่เป็น 15 
พฤษภาคม 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 บริษทัไดต้กลงขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นภายใน
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ จี สตีล โดยการขยายระยะเวลาวงเงินกูเ้ดิมดงักล่าว เป็นไปตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 และเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
ไดมี้มติอนุมติัในการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าวแก่ จี สตีล 
 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่ จี สตีล ยงัมีความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูย้มืดงักล่าวคืนแก่บริษทัได ้
บริษทัจึงไม่ไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กูย้ืมดงักล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย
นบัตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 และ 30 เมษายน 2562 บริษทัไดรั้บช าระหน้ีเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียจนถึง
วนัท่ี 30 เมษายน 2562 ครบถว้นเรียบร้อยแลว้เป็นจ านวนเงินรวม 116.5 ลา้นบาท บริษทัจึงไดรั้บรู้รายได้ดอกเบ้ียคา้งรับ
นบัตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 จนถึง 31 มีนาคม 2562 เป็นจ านวน 16.2 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2562 
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9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  

หมายเหตุ 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 13  - 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ  18  16 
ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 22  5 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และอ่ืนๆ  172  197 
  225  218 
     
เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้     

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 8  8 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  58  53 

  66  61 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (11)  (11) 
สุทธิ  55  50 

     
รวม  280  268 

(กลบัรำยกำร) หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญส ำหรับงวด  -  10 
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10. เงนิล่วงหน้ำค่ำซ้ือทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 
 

  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

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

 

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัและผูข้ายท่ีดินไดน้ าโฉนดท่ีดิน 5 โฉนด ซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์จ านวน 210 ล้านบาท จดจ านองเพ่ือเป็นหลักประกันการผ่อนช าระภาษีอากรของบริษัท และจี สตีล ต่อ
กรมสรรพากรในวงเงินรวม 330 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษัท 206 ล้านบาท) (ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ระหวา่งกาลขอ้ 19) 
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11. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
 

 (ลา้นบาท) 
รำคำทุน  
31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้) 32,046 
เพ่ิมข้ึน 15 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย (9) 
31 มีนำคม 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 32,052 
  

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  
31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้) (14,596) 
ค่าเส่ือมราคา (218) 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย 9 
31 มีนำคม 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) (14,805) 
  

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  
31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้) (3,611) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 
31 มีนำคม 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) (3,611) 
  

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี  
31 ธันวำคม 2561 (ตรวจสอบแล้ว) 13,839 
  

31 มีนำคม 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 13,636 
 

รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038  5,038 
โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525 
อ่ืนๆ 263  253 
รวม 6,826  6,816 
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บริษทัมีสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน มีราคาทุนเดิมและค่าเส่ือมราคาสะสม ดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 2.95  2.95 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (0.59)  (0.47) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 2.36  2.48 
 

กำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัไดพิ้จารณาปัจจยัต่างๆ หลายประการแลว้พบว่าไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีท าให้มูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม  2561 อาจเกิดการดอ้ยค่า และเดือนธันวาคม ปี 2559 ผูบ้ริหารของบริษทัได้
ว่าจ้างผูป้ระเมินราคาอิสระให้ท าการประเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบกับการ
ประเมินมูลค่าการใชสิ้นทรัพยโ์ดยผูบ้ริหารของบริษทัเอง ผลการประเมินดงักล่าวไม่มีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 มีการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึน 

 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทีจ่ดจ ำนอง 
 

หลกัประกนัภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและหลกัประกนัการใชว้งเงินกูจ้ากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทมูลค่าสุทธิทางบัญชี 8,258 ลา้นบาท ได้ถูกน าไปจ านองเป็น
หลกัประกนัภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและหลกัประกนัการใชว้งเงินกูจ้ากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง (31 ธนัวาคม 2561: 8,451 
ลา้นบาท)  

 

บริษทัไดย้ืน่ฟ้องจ าเลย 3 รายต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้เพ่ือขอใหท้รัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุน้กูแ้ละรับจ านองหลกัประกนัแทน
ผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูต่้างประเทศของบริษทัท าการไถ่ถอนจ านองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดท้ าการช าระ
หน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าวตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี  28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้ค า
พิพากษาใหบ้ริษทัชนะคดีและมีค าสั่งใหจ้ าเลยทั้ง 3 ราย ท าการไถ่ถอนจ านองหลกัประกนั ทั้งน้ี จ  าเลยรายหน่ึงไดเ้จรจาเพื่อเขา้
ท าสัญญาประนีประนอมยอมความกบัทางบริษทัเพ่ือปลดจ านองทรัพยห์ลกัประกนัให้แก่บริษทั และไดท้ าการยืน่อุทธรณ์ต่อ
ศาลแพง่กรุงเทพใต ้เพ่ือร้องขอใหศ้าลอุทธรณ์พิจารณาเป็นไปตามสัญญาประนีประนอมขา้งตน้ 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหวา่งบริษทักบัจ าเลยราย
หน่ึง โดยให้จ าเลยท าการปลดหลกัประกนัหรือไถ่ถอนจ านองหลกัประกนัให้กบับริษทั ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ไถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่าว 
 

ปัจจุบนัไดด้  าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจ าเลยแลว้ 2 ราย 
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ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 31.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ไดมี้มติ
อนุมติัการจ านองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน เพ่ือเป็นหลกัประกนัล าดบัท่ีสอง จากการใชว้งเงินกูย้มืระยะยาว
จากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง 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 ้ ามนั) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 686 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 695 ลา้นบาท) เพื่อ
เป็นหลกัประกนัส าหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของบริษทั จ านวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 
2556 บริษทัไดด้ าเนินการจดจ านองเคร่ืองจกัรกบัส านกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้วางหลกัประกนัเพ่ิมเติมเป็นโฉนดท่ีดินกบั
กรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัไดด้ าเนินการจดจ านองท่ีดินแลว้ (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 10) 

 

หลกัประกนัการใชว้งเงินกูร่้วมกบั จี สตีล จากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ านองเคร่ืองจกัรของบริษทั (เคร่ืองรีดปรับ
สภาพผิว (RTM) และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกรดกลบัคืน (ARP)) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิทาง
บัญชี 639 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561 : 650 ลา้นบาท) เพ่ือเป็นหลกัประกันการใช้วงเงินกู้ร่วมกับ จี สตีล จากธนาคารใน
ประเทศแห่งหน่ึง วงเงินรวม 602 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2558 บริษทัไดด้ าเนินการจดจ านองเคร่ืองจกัรกบัส านกังาน
ทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ในวงเงินจ านอง 480 ลา้นบาท 
 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

  (ลา้นบาท) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้)  7 
เพ่ิมข้ึน  1 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด  (1) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 ( ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)  7 
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13. ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดน้ าไปใช้ท่ีมิไดรั้บรู้ใน 
งบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว     

- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้  83  83 
- ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้  21  38 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้  2  2 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  722  722 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  1  1 
- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา  431  429 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัร  11  11 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  411  411 
- ประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  1  8 
- ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  16  16 

  1,699  1,721 
ยอดขาดทุนยกไป  372  562 
รวม  2,071  2,283 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2562 ถึง 2566 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกับภาษี 
เงินไดปั้จจุบนันั้น บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มี
ความเป็นไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั  2,086  2,086 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (2,053)  (2,053) 
  33  33 
     
หลกัประกนัเงินสดส าหรับการใชไ้ฟฟ้า  33  33 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั  1  1 
ลูกรีดรอตดัจ าหน่าย - สุทธิ  251  218 
เงินมดัจ า  3  2 
อ่ืนๆ  32  43 
สุทธิ  353  330 
 

งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 
 

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงักได้แก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของบริษัท
ตัดสินใจชะลอโครงการน้ีตั้ งแต่ ปี 2542 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของการลงทุนได้ถูกบันทึกลดมูลค่าตามราคาบังคับขาย  
ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระจ านวน  44 ลา้นบาท ตามเกณฑ์ราคาตลาดของเศษเหล็ก และเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 
ส านักงานส่งเสริมการลงทุนไดมี้ค าสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต Direct Reduced Iron โดยไม่มีภาระภาษีอากร 
ขาเขา้ดา้นเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบ และในปี 2558 ฝ่ายบริหารไดท้บทวนการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน พบวา่
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชีอีกจ านวน 11 ลา้นบาท จึงไดบ้นัทึกขาดทุนการดอ้ยค่าดงักล่าวแลว้ 
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15. หนีสิ้นทีม่ีภำระดอกเบีย้ 
 

  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  

หมายเหตุ 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ส่วนที่หมุนเวยีน     
เจา้หน้ีการคา้ 18    

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  553  194 
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  -  - 

  553  194 
     
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ไม่มีหลกัประกนั 19 13  13 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มีหลกัประกนั 4, 16 1,215  1,239 
     
  1,781  1,446 
     
ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มีหลกัประกนั 4, 16 1,119  1,142 
     
รวม  2,900  2,588 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 มีดงัน้ี 
 

  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 

ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  1,781  1,446 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  1,119  1,142 
รวม  2,900  2,588 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลักประกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดของ
หลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย ์ดงัน้ี 
 

  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  

หมายเหตุ 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 

สินคา้คงเหลือ 7 49  191 
รวม  49  191 
 

ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ไดด้งัน้ี 
 

  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 

สกลุเงินบาท  13  13 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  2,887  2,575 
รวม  2,900  2,588 
 

16. เงนิกู้ยืมจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เงินกูว้งแรก 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 31.3.1 959  979 
เงินกูว้งท่ีสอง  5  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 31.3.1 160  163 
เงินกูว้งท่ีสาม 18  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 31.3.2 576  1,239 

(31 ธนัวาคม 2561: 38 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ)     
เงินกูว้งท่ีส่ี  5  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 31.3.2 -  - 
เงินกูว้งท่ีหา้  20  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 31.3.3 639  - 

รวม  2,334  2,381 
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  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.3.2, 31.3.3 1,215  1,239 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (9)  - 
  1,206  1,239 
     
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.3.1 1,119  1,142 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (22)  (24) 
  1,097  1,118 
รวม  2,303  2,357 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  (ตรวจสอบแลว้)  2,381 
บวก รับเงินกูย้มืระหวา่งงวด  624 
หกั ช าระคืนเงินตน้ระหวา่งงวด  (652) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งงวด  (19) 
รวมเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,334 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (31) 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 2,303 
 

ยอดเงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จัดตามประเภทสกุลเงินตรา  
ไดด้งัน้ี 

 

  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  2,334  2,381 
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17. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
 

  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     
ยานพาหนะ  1.88  2.01 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (0.18)  (0.20) 
  1.70  1.81 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (0.42)  (0.42) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  1.28  1.39 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั มีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน โดยมีรายละเอียดของจ านวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ายช าระดงัน้ี 

 

 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดตามสัญญาเช่า 
และบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว 

  31 มีนาคม 2562   31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
  (ลา้นบาท) 
   

เงินตน้ 
 
ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

 
 

รวม 
 

 
เงินตน้ 

 
ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

 
 

รวม 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระ             
ภายในหน่ึงปี  0.42  0.08  0.50  0.42  0.09  0.51 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระ             
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  1.28  0.10  1.38  1.39  0.11  1.50 

รวม  1.70  0.18  1.88  1.81  0.20  2.01 
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18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  

หมายเหตุ 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -  6 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  841  2,027 
รวม  841  2,033 
 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี   
 

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 260  1,063 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 581  970 
สกลุเงินเหรียญยโูร -  - 
รวม 841  2,033 
 

บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าวตัถุดิบภายใต้
สัญญา Consignment จึงมียอดคงคา้งเป็นจ านวนเงิน 174 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 โดยบริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 3 - 6 ต่อปี ของยอดเจา้หน้ีคงคา้ง (ณ 31 ธนัวาคม 2561: 313 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 - 6 ต่อปี)  
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19. เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
 

  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  

หมายเหตุ 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน     
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 14  14 
หน้ีสินภาษีผอ่นช าระ  174  174 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า  126  115 
อ่ืนๆ  352  358 
  666  661 
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินภาษีผอ่นช าระ  15  58 
รวม  681  719 
 

หน้ีสินภาษีผอ่นช าระ 
 

กรมสรรพากร 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัมียอดหน้ีสินภาษีผอ่นช าระกรมสรรพากรคงเหลือทั้งหมด 189 ลา้นบาท (รวมเงินเพ่ิมใหม่ตาม
กฎหมายจ านวน 216 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทับนัทึกเงินเพ่ิมเต็มจ านวนตามท่ีระบุในประมวลรัษฎากรแลว้) โดยแสดงรายการเป็น
หน้ีสินหมุนเวยีนจ านวน 174 ลา้นบาท และเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนจ านวน 15 ลา้นบาท  
 

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัจะตอ้งผ่อนช าระหน้ีสินท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้จ านวน 13 งวดๆ ละ14.52 ลา้นบาท จนถึง
เดือนเมษายน 2563 
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ยอดเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 600  636 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 47  72 
สกลุเงินเหรียญยโูร 34  11 
รวม 681  719 
 

20. ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
 

  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  

หมายเหตุ 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4, 19 8  5 

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 22 95  93 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 16 54  34 

รวม  157  132 
 

ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 46  45 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 105  81 
สกลุเงินเหรียญยโูร 4  4 
สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์ 2  2 
รวม 157  132 
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21. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
เจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัร -  - 
ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี 7  19 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 12  12 
รวม 19  31 
 

ยอดหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 7  19 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 10  10 
สกลุเงินเหรียญยโูร 2  2 
รวม 19  31 
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22. หนีสิ้นภำยใต้แผนฟ้ืนฟูกจิกำร 
 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
 

  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ตรวจสอบแลว้)  180 
การจ่ายระหวา่งงวด  - 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งงวด  (2) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)  178 

 

การจดัประเภทของเจา้หน้ีและการช าระหน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงรวมไวใ้นงบการเงิน  
มีดงัน้ี 
 

     31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
     (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

     (ลา้นบาท) 
กลุ่มเจา้หน้ี   วนัครบก าหนดช าระ     
กลุ่มท่ี 4  พนกังาน กรกฎาคม 2558  4  4 
กลุ่มท่ี 5  หน้ีค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ตุลาคม 2554  9  10 
กลุ่มท่ี 13  เจา้หน้ีอ่ืน ตุลาคม 2554  165  166 
   รวม  178  180 

 

ตารางการช าระหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละรายในกลุ่ม 5 และ 13 ไม่ไดเ้ป็นวนัเดียวกนัเหมือนกนัทั้งหมด ข้ึนอยูก่บัวนัท่ีท่ีมีการตกลง
ในการสรุปมูลหน้ีของเจ้าหน้ีแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ก าหนดเวลาแรกท่ีเจ้าหน้ีในกลุ่ม 5 และ 13 จะได้รับช าระหน้ีคือ  
31 ตุลาคม 2554 
 

 

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัไดค้รบก าหนดช าระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่บริษทัไดผ้ิดนดัช าระหน้ี ซ่ึงบริษทั
ไดด้  าเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพ่ือขอขยายระยะเวลาการช าระหน้ี ดงันั้นบริษทัจึงแสดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซ่ึงผลจากการผิด
สัญญาดงักล่าว ยอดหน้ีคงเหลือสามารถถูกเรียกช าระคืนไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่าย อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนั
ผดินดัช าระ 

 

ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงวนัท่ีในรายงาน เจา้หน้ีจ านวน 1 ราย ไดย้ื่นฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตาม
แผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล โดยเรียกร้องใหบ้ริษทัช าระหน้ีเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท 
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ียืน่ฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่บริษทัจะช าระเสร็จ  
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ยอดหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 77  78 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 89  90 
สกลุเงินเหรียญยโูร 8  8 
สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์ 4  4 
รวม 178  180 
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23. ประมำณกำรหนีสิ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

  หมายเหตุ  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561    41 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในระหวา่งงวด    (37) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562  29.3  4 
 

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวยีน 4  41 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  - 
รวม 4  41 
 

ยอดประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท -  - 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 4  41 
รวม 4  41 
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24. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 

  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ภำระผูกพนัในงบแสดงฐำนะกำรเงนิส ำหรับ     
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  82  80 
รวม  82  80 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน   
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  2  2 
รวม  2  2 

 

โครงกำรทีไ่ม่ได้จัดเป็นกองทุนตำมกฎหมำยแรงงำนไทย 
 

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

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน  82  80 
ภำระผูกพนัตำมงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  82  80 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  80  72 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแลว้  -  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย  2  2 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 มีนำคม  82  74 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน : 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  2  2 
รวม  2  2 
 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ : 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร  2  2 
รวม  2  2 
 

บริษทัไม่มีก าไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน: 
 

  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (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) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีน ามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด อตัราการ
เพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และการหมุนเวียนของพนกังาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้นท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจะลดลง 2.69 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 3.17 
ลา้นบาท) 

 

- ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจะเพ่ิมข้ึน 3.07 ลา้นบาท 
(ลดลง 2.66 ลา้นบาท) 

 

- ถา้อตัราการหมุนเวียนของพนกังานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 10.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจะลดลง 1.52 ลา้น
บาท (เพ่ิมข้ึน 1.65 ลา้นบาท) 

 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานไดค้  านวณโดยการใช้
วธีิเดียวกนักบัท่ีค  านวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้วนัท่ี 
5 พฤษภาคม 2562โดยมีสาระส าคญัคือการปรับเพ่ิมอตัราค่าชดเชยใหก้บัลูกจา้งท่ีท างานตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปใหไ้ดค้่าชดเชยอตัรา
ใหม่จากเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานของบริษทัฯ ท่ีค  านวณถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 จะมีจ านวนเพ่ิมข้ึนประมาณ 19.8 ล้านบาท โดยจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนทั้ งจ านวนในไตรมาส 2  
ปี 2562 
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25. ทุนเรือนหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่  มูลค่าหุน้ 2562  2561 
    31 มนีำคม ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท)  (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท) 
ทุนจดทะเบยีน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม (ตรวจสอบแลว้)         
หุน้สามญั 6.90 18,739  129,298  18,738  129,298 
ลดมูลค่าหุน้สามญั (5.94) -  (111,309)  -  - 
ลดทุนจดทะเบียน 0.96 (1,958)  (1,879)  -  - 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 0.96 11,970  11,491  -  - 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
   แต่สอบทำนแล้ว) 

       

หุ้นสำมญั 6.90 -  -  18,738  129,298 

หุ้นสำมญั 0.96 28,751  27,601  -  - 

ทุนที่ออกและช ำระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม (ตรวจสอบแลว้)         
หุน้สามญั 6.90 13,928  96,104  13,928  96,104 
ลดมูลค่าหุน้สามญั (5.94) -  (82,733)  -  - 
ออกหุน้ใหม่  -  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
   แต่สอบทำนแล้ว) 

       

หุ้นสำมญั 6.90 -  -  13,928  96,104 

หุ้นสำมัญ 0.96 13,928  13,371  -  - 
 

ส่วนเกนิ (ต ่ำกว่ำ) มูลค่ำหุ้น  
 

รายการเคล่ือนไหวของส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าหุน้ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม  2562   2561 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ส่วนเกนิ (ต ่ำกว่ำ) มูลค่ำหุ้น     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม (ตรวจสอบแลว้)  (61,757)  (61,757) 
ลดมูลค่าหุน้สามญั 25.1 61,757  - 
ออกหุน้ใหม่  -  - 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)  -  (61,757) 
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25.1  กำรปรับโครงสร้ำงทุนของบริษัทฯ  
 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญัดงัน้ี  

 

25.1.1 อนุมตัิการโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 18,507,421.67 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั  
 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัฯ ไดโ้อนทุนส ารองตามกฎหมายดงักล่าว เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัแลว้ 
 

25.1.2 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ (Par Value) จากหุน้ละ 6.90 บาท เป็น 
หุ้นละ 0.96 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั ลดลงจากเดิมจ านวน 
129,298,350,418.50 บาท เป็นจ านวน 17,989,335,710.40 บาท และจะท าให้ทุนช าระแลว้ของบริษทั ลดลงจาก
จ านวน 96,104,091,707.70 บาท เป็นจ านวน 13,371,004,063.68 บาท ทั้งน้ี ทุนช าระแลว้ท่ีลดลงดงักล่าว บริษทั
จะน าไปลา้งส่วนต ่ามูลค่าหุ้น จ านวน 61,757,357,060.14 บาท และลา้งขาดทุนสะสม จ านวน 20,975,730,583.88 
บาท ตามล าดบั และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ 
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั  

 

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 บริษทัไดล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์โดยการลดมูลค่าท่ีตราไว้
ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 6.90 บาท เป็นหุ้นละ 0.96 บาท ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั ลดลงจากเดิม
จ านวน 129,298,350,418.50 บาท เป็นจ านวน 17,989,335,710.40 บาท และจะท าให้ทุนช าระแลว้ของบริษทั 
ลดลงจากจ านวน 96,104,091,707.70 บาท เป็นจ านวน 13,371,004,063.68 บาท ทั้ งน้ี ในไตรมาส 1 ปี 2562 
ทุนช าระแลว้ท่ีลดลงดงักล่าว บริษทัไดน้ าไปลา้งส่วนต ่ามูลค่าหุ้น จ านวน 61,757,357,060.14 บาท และลา้ง
ขาดทุนสะสม จ านวน 20,975,730,583.88 บาท ตามล าดบั แลว้ 

 

25.1.3 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 1,957,748,965 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท จากเดิม
ทุนจดทะเบียน 17,989,335,710.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 16,109,896,704 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษทัทั้งหมดก่อนท่ีจะด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุน้ท่ียงั
ไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั  

 

อน่ึง ในการตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั จะไม่รวมถึงหุ้นสามญัของบริษทั ท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
GJS-W3”) จ านวน 1,606,677,915 หุน้ ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 
สิงหาคม 2560 และใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 4 (“ใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ GJS-W4”) จ านวน 1,246,335,252 หุ้น ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือ
วนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 
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เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2562 บริษทัไดล้ดทุนจดทะเบียนบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัททั้ งหมดจ านวน 1,957,748,965 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท ก่อนท่ีจะ
ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิมทุนจดทะเบียน 17,989,335,710.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่ 16,109,896,704 บาท 

 

25.1.4 อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจ านวน 11,490,928,047.36 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
16,109,896,704 บ าท  เป็ น จ าน วน  27,600,824,751.36 บ าท  โด ยก ารออก หุ้ น ส ามัญ เพ่ิ ม ทุ น จ าน วน 
11,969,716,716 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจ านวนหุน้ท่ีผู ้
ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 และ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W4 และอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั  

 

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจ านวน 11,490,928,047.36 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ านวน 16,109,896,704 บาท เป็นจ านวน 27,600,824,751.36 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนจ านวน 11,969,716,716 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท 

 

25.1.5 อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 11,969,716,716 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 
บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

25.1.5.1 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 11,560,347,263 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (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
หุน้ดงักล่าวท้ิง และผูถื้อหุ้นเดิมมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิของตนได ้ในกรณีท่ีมีหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษทัจะจัดสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในราคาเดียวกนั โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัจะด าเนินการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือ
จนกระทัง่ไม่มีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรอีก หรือจนกวา่จะไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดประสงคท่ี์
จะจองซ้ือหุ้นดงักล่าวอีกต่อไป แต่หากยงัมีหุ้นสามญัเหลือจากการเพ่ิมทุนในคราวน้ี บริษทัจะตดัหุ้น
ดงักล่าวท้ิงในการประชุมผูถื้อหุน้คราวถดัไปและไม่จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั  
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ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นแสดงความจ านงจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให ้
ผูถื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูถื้อหุ้นรายนั้นถือหุ้นของบริษทั รวมกนัมากกว่าร้อยละ 25 ของ
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัภายหลงัการเพ่ิมทุน ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งท าค  าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั(Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.12/2554 
เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ (“ประกาศเก่ียวกบัการ
เขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ”) เวน้แต่ผูถื้อหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเวน้การท าค  าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ ตามประกาศเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ 
 

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

 

เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้เพ่ิมเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights 
Offering) จ านวน 11,559,004,163 หุ้น  รวมกับทุนช าระเดิมแล้วเป็นจ านวน 25,487,133,396 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท  

 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวขา้งตน้น้ี Asia Credit Opportunities I (Mauritus) Limited (“ACO I”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของกลุ่ม SSG ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 7,499,978,175 หุ้น ซ่ึงเกินกว่า
สัดส่วนการถือหุ้นของ ACO I ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของ ACO I เพ่ิมจากเดิมร้อยละ 
24.00 เป็น ร้อยละ 42.54 ซ่ึงมากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั ดงันั้น ACO I  
จึงมีหนา้ท่ีตอ้งท าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีการในการเข้าถึงหลักทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ  
ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม)  

 

ทั้งน้ี ACO I ก าหนดราคาเสนอซ้ือหุ้นสามญัเท่ากบั 0.13 บาทต่อหุ้น และเน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ GJS-W3 และ GJS-W4 ซ่ึงเท่ากับ 0.1668 บาทต่อหุ้น และ 0.1668 บาทต่อหุ้น 
ตามล าดบั สูงกวา่ราคาเสนอซ้ือหุน้สามญัท่ี 0.13 บาทต่อหุน้ รวมทั้ง ACO I ไม่มีการไดม้าซ่ึงในส าคญั
แสดงสิทธิทั้ง 2 รุ่น ในช่วงเวลา 90 วนัก่อนวนัท่ียื่นค าเสนอซ้ือน้ี ซ่ึงเขา้ขอ้ยกเวน้ตามนยัของขอ้ 7(2) 
ของประกาศ ทจ. 12/2554 ACO I จึงไม่มีหน้าท่ีตอ้งท าค  าเสนอซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W3 และ 
GJS-W4  

 

นอกจากน้ี ACO I ไม่มีความประสงค์ท่ีจะขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจากส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือ 
และ ACO I จะน าส่งแบบค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(แบบ 247-4) ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
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ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บทราบในเบ้ืองตน้จาก ACO I  วา่  ACO I ไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคใ์น
การประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะสนับสนุนให้บริษัทรักษาทิศทางการด าเนินธุรกิจและการ
ประกอบกิจการผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้นหลายเกรดเช่นเดิมต่อไป นอกจากน้ี ACO I ไม่มีแผนท่ี
จะเป ล่ียนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการต่างๆ ท่ี มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัท  อันได้แก่ 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร เป็นตน้ อีกทั้งไม่มีความ
ประสงคท่ี์จะเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์ร ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัแต่อยา่งใด 
 

อย่างไรก็ดี หากมีเหตุจ าเป็น ACO I และบริษัทอาจมีการพิจารณาร่วมกันเพ่ือแก้ไขเปล่ียนแปลง
นโยบายทางธุรกิจและการด าเนินงาน โครงสร้างองคก์ร บุคลากร แผนการขายและการตลาด นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล โครงสร้างทางการเงิน หรือนโยบายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
สภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะธุรกิจของกิจการในขณะนั้นประกอบ ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมี
วตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการเจริญเติบโตของธุรกิจอันจะเป็น
ประโยชน์ร่วมกนัแก่บริษทั และผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อไป 

 

25.1.5.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส 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) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W4 
จ  านวนไม่เกิน 178,832,536 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท  
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26. ใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 ราคาเสนอขาย 2562  2561 
 ต่อหน่วย จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
 (บาท) (ลา้นหน่วย / ลา้นบาท)  (ลา้นหน่วย / ลา้นบาท) 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม (ตรวจสอบแลว้)         
- ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GJS-W3) 0.00 3,674  -  3,674  - 
- ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (GJS-W4) 0.00 2,754  -  2,754  - 
รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งงวด        
- ออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่   -  -  -  - 
- การหมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ -  - - -  - 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) -  -    
- ใบส ำคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 3 (GJS-W3) 0.00 3,674  -  3,674  - 

- ใบส ำคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 4 (GJS-W4) 0.00 2,754  -  2,754  - 
 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัรา
การใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS- W3 และ GJS-W4 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

26.1 อนุมติัการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 และ คร้ังท่ี 4 (GJS-W3 และ 
GJS-W4) โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

26.1.1 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 
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26.1.2 การปรับสิทธิในกรณีท่ีบริษทั จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ค านวนได้
ต  ่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 

 

ขอ้มูลของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 GJS-W3 (ก) GJS-W4 (ข) 
อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุน้) 1 : 0.437 1 : 0.437 
ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ (บาท) 0.1909 0.1909 

วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 28 มิถุนายน 2556 28 มิถุนายน 2556 

วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ 7 กมุภาพนัธ์ 2563 11 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ขอ้มูลของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 

 GJS-W3 (ก) GJS-W4 (ข) 
อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุน้) 1 : 0.500 1 : 0.500 
ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ (บาท) 0.1668 0.1668 

วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 28 มิถุนายน 2556 28 มิถุนายน 2556 

วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ 7 กมุภาพนัธ์ 2563 11 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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27. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

บริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการ
บริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 

ส่วนงำนธุรกจิ 
 

บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณา
วา่ บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงำนภูมศิำสตร์ 
 

ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้  าหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 

รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานขั้นตน้ก าไร(ขาดทุน) ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
รำยได้จำกส่วนงำน    
ในประเทศ 3,398  8,021 
ต่างประเทศ -  96 
รวม 3,398  8,117 
 

   

ผลกำรด ำเนินงำนจำกส่วนงำน - ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น  (303)  526 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 3 ราย และ 1 ราย จากการขายสินคา้ใน
ประเทศ เป็นจ านวนเงินรวม 1,366 ลา้นบาท และ 1,072 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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28. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 
 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไร(ขาดทุน)
ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด โดยวิธี 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม   2562  2561 
   (ลา้นบาท / ลา้นหุน้) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวดทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท   (432)  366 
 

   
 

 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม   13,928  13,928 
ผลกระทบจากการลดมูลค่าหุน้สามญั    -  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก    13,928  13,928 
      
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บำท)   (0.031)  0.026 
 

บริษทัไม่ไดแ้สดงก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 เพราะราคาใช้
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัและการน าหุ้นท่ีถือ
เสมือนวา่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวมารวมจะท าใหก้ าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ลดลง 
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29. ภำระผูกพนัที่มีกบับุคคลหรือกจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

29.1 ภำระผูกพนั 
 

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำและบริกำร    
ภายในหน่ึงปี 8  6 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 8  4 
รวม 16  10 

 
 

 
 

ภำระผูกพนัอ่ืน ๆ 
 

 
 

ซ้ือทรัพยสิ์น 91  107 
หนงัสือค ้าประกนั 179  179 
รวม 270  286 

 

 

29.2 สัญญำระยะยำว 
 

- บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติโดยสัญญาน้ีมีผลใชบ้งัคบันบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 และจะส้ินสุดลงเม่ือ
ผูซ้ื้อไดซ้ื้อก๊าซครบเป็นระยะเวลาสิบปีนบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายไดส่้งมอบและผูซ้ื้อไดรั้บซ้ือก๊าซ โดยค่าก๊าซธรรมชาติใน 
แต่ละเดือนข้ึนอยู่กบัปริมาณท่ีใช ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้การต่ออายุสัญญาไปอีก 2 ปี ปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งด าเนินการต่อสัญญาต่อไปอีก 

 

- เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือก๊าซออกซิเจน อาร์กอน และไนโตรเจนเป็นเวลา 20 ปี  
โดยค่าใชจ่้ายขั้นต ่าภายใตส้ัญญาดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาทต่อเดือน 

 

 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
ภำระผูกพนัตำมสัญญำระยะยำว    
ภายในหน่ึงปี 71  71 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 282  282 
หลงัจากหา้ปี 41  59 

รวม 394  412 
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- เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจ กบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือให้
ค  าแนะน าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ก าไร และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการเดือนละ 41,667 เหรียญ
สหรัฐฯ และไม่ได้ก าหนดระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา แต่สามารถบอกยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ โดยแจ้งเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้ห้กู ้หรือบริษทัสามารถบอกเลิกสัญญาไดท้นัทีเม่ือไดรั้บการยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ผูใ้ห้กูถึ้งแก่ผูกู้แ้ละท่ีปรึกษาทางธุรกิจ หรือสัญญาน้ีสามารถบอกเลิกเม่ือบริษทัสามารถปลดภาระผูกพนัทั้งหมด
ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มืกบัผูใ้หกู้ไ้ด ้

 

29.3 ใบส่ังซ้ือวตัถุดบิ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีใบสั่งซ้ือวัตถุดิบซ่ึงยงัไม่ได้ส่งมอบแก่บริษัทจ านวนเงินรวม  485 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2561: 1,333 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัไดท้ าการประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือ
วตัถุดิบท่ีบริษัทยงัไม่ได้รับมอบ เป็นจ านวนเงินประมาณ 4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 41 ล้านบาท) จากการ
เปรียบเทียบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะไดรั้บในรูปของราคาขายโดยประมาณและตน้ทุนแปลงสภาพของ
สินคา้ส าเร็จรูป และไดบ้นัทึกเป็นประมาณการหน้ีสินจากผลขาดทุนของค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ (อา้งอิง
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล ขอ้ 23) 
  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย ส าหรับซ้ือวตัถุดิบภายใตส้ัญญา Consignment 
โดยความเป็นเจา้ของของสินคา้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ะเป็นของผูข้าย บริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ีย ในอตัราร้อยละ 3 - 6 ต่อปี 
ของยอดวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้(31 ธนัวาคม 2561: อตัราร้อยละ 3 - 6 ต่อปี) 

 
 

29.4 เงนิรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 
  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้มียอดคงเหลือจ านวน 93 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 33 
ลา้นบาท) และมีภาระผกูพนัในการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ในอนาคต 
 

29.5 สัญญำค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
 

บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากบัท่ีปรึกษาทางการเงินแห่งหน่ึงเพ่ือขอค าปรึกษาเร่ืองการจดัหาวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติม และการ
หาเงินกูเ้พ่ือช าระหน้ีเดิมจากสถาบนัการเงิน โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
 

29.6 สัญญำค่ำที่ปรึกษำเพ่ือกำรปรับโครงสร้ำงทุนของบริษัท 
 

บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากบัท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระสองแห่ง และท่ีปรึกษากฎหมายแห่งหน่ึง เพ่ือขอค าปรึกษาเก่ียวกบั
การปรับโครงสร้างทุนของบริษทัในการเพ่ิมทุนใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฏขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการเพ่ิมทุนดงักล่าว และไดเ้ขา้ท าสัญญากบับริษทัหลกัทรัพยแ์ห่งหน่ึง เพื่อ
เป็นตวัแทนการให้บริการรับจองหุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาของ
การใหบ้ริการแต่ละราย 
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30. คดคีวำม 
 

เจา้หน้ีจ านวน 1 รายไดย้ืน่ฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาของศาล ทุนทรัพยฟ้์องจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ียืน่ฟ้อง
เป็นตน้ไปจนกวา่บริษทัจะช าระเสร็จ  

 

31. วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรด ำเนินงำน 
 

31.1 ปัจจุบนั บริษทั ไดรั้บความร่วมมือจากผูข้ายวตัถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการให้สินเช่ือ (Supplier Credit) 
ในรูปแบบ 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 ตนัต่อปี  
 

โดยบริษทัไดใ้ชสิ้นเช่ือประเภทน้ีเป็นเวลาหลายปีเป็นวงเงินการคา้หมุนเวยีนในการซ้ือเศษเหลก็ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใช้
ในการผลิต 

 

31.2 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 9552  บริษทัร่วมกบั จี สตีล ไดล้งนามสัญญาแกไ้ขวงเงินสินเช่ือร่วมกบัธนาคารในประเทศแห่ง
หน่ึง โดยบริษทัไดรั้บวงเงินหนงัสือค ้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 มีนาคม 2562 บริษทัไดใ้ชว้งเงินหนังสือค ้าประกนัธนาคารแลว้จ านวน 145 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561 : 
145 ลา้นบาท)  

 

31.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัเขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว วงเงิน
รวมไม่เกิน 111 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของบริษทัท่ีผิดนดัช าระมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2555 และ
เพ่ือเป็นทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงานของบริษทั ดงัมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 
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31.3.1 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2560 บริษทั (ผูกู้)้ ไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูร้ะยะยาว วงเงินกูย้ืม 71 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ กบั 
Link Capital I (Mauritius) Limited (ผู ้ให้กู ้) ในอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 12 ต่อปี  ระยะเวลา 5 ปี  โดยมี
หลกัประกนัคือการจดจ านองล าดบัท่ีสองของท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน ทั้ งน้ีไดแ้บ่ง
วงเงินกูอ้อกเป็น 2 วงเงินดงัน้ี 
 

1. วงเงินกูว้งแรก จ านวน 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ส าหรับการจ่ายช าระหน้ีบางส่วนของเจา้หน้ีรายใหม่ และ
รวมถึงค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บคืนจากผูใ้ห้กู ้เช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการต่างๆ เพ่ือใหก้ารท าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวเสร็จสมบูรณ์ โดยเม่ือวนัท่ี 1 
กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้จ านวน 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยน าไปจ่ายช าระหน้ี
เงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายบางส่วนแก่เจา้หน้ีรายใหม่  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 ไดมี้การแกไ้ขสัญญาส าหรับวงเงินกูว้งแรก และวงเงินกู้ท่ีสอง โดยผูกู้ ้
สามารถจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมก่อนครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกู ้โดยตอ้งแจง้ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแก่ผูใ้ห้กูก่้อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั หรือ หลงัจากครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกูไ้ด ้ทั้งน้ี
ภายหลงัจากท่ีไดคื้นเงินตน้วงเงินท่ีหน่ึงดงักล่าวแลว้ สามารถใชสิ้ทธิเพื่อโอนวงเงินกูว้งแรกท่ีเหลือเพื่อ
เพ่ิมในวงเงินท่ีสองได ้โดยสิทธิท่ีอนุญาตให้คืนเงินกูว้งเงินวงแรกก่อนครบก าหนดเพ่ือเพ่ิมวงเงินกูว้งท่ี
สองน้ีจะตอ้งกระท าก่อนวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 ส าหรับ เพื่อวตัถุประสงคก์ารกูเ้พื่อเงินทุนหมุนเวียนปกติ 
(Non-Tolling) และ ก่อนวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ส าหรับเพ่ือวตัถุประสงค์การกู้ส าหรับ Non-Tolling 
Standby Letter of Credit เพ่ือการจดัซ้ือวตัถุดิบ (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) 

 

ปัจจุบนัวงเงินกูว้งแรกมีวงเงินคงเหลือจ านวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 

2. วงเงินกูว้งท่ีสอง จ านวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพ่ือรายจ่ายฝ่ายทุน โดย
เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้ จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560 ไดมี้การเพ่ิมเติมวตัถุประสงคก์ารเบิกใช ้ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 31.3.2 นอกจากน้ี 
ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 31.3.1.1 ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมเร่ืองสามารถจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืก่อนครบรอบหน่ึง
ปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกู ้โดยตอ้งแจง้ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้ห้กูก่้อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 
หรือ หลงัจากครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกูไ้ด ้

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูว้งท่ีสองส าหรับ Non-Tolling Standby Letter of Credit 
เพ่ือการซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) จ านวน 21.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 บริษทัไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาเงินกูย้ืม โดยการเพ่ิมวงเงินกูว้งท่ี
สองอีก จ านวน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ท่ี
ประชุมกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการกูเ้งินดงักล่าวแลว้ 
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31.3.2 ส าหรับวงเงินกูท่ี้เหลืออีก 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 
ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ท าสัญญาเงินกูร้ะยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เปล่ียนแปลงวงเงินกูท่ี้เหลือเป็น 50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับจดัซ้ือวตัถุดิบ และเพ่ิมก าลงั
การผลิตของบริษทั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 12 ต่อปี แลว้แต่ประเภทของวงเงินกู ้ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 และ 19 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาเงินกูย้มืตามท่ี
กล่าวไวใ้นขอ้ 31.3.1 โดยแกไ้ขวงเงินกูย้ืมเพ่ิมเติมจากสัญญาเดิม เป็นวงเงินกูย้ืมรวมไม่เกิน 121 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ โดยมีหลกัประกนัเดียวกนักบัตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 31.3.1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. วงเงินกู้วงท่ีสอง แกไ้ขวงเงินกู้ลดลงเหลือ 25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (และต่อมา ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นขอ้ 
31.3.2.3 ภายหลงัจากท่ีบริษทั ไดช้ าระคืนเงินกูว้งท่ีส่ีจ  านวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ แลว้ วงเงินกูว้งท่ีสองได้
เปล่ียนแปลงกลบัคืนมาเป็น 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) และเพ่ิมเติมวตัถุประสงคก์ารเบิกใชส้ าหรับการจดัซ้ือ
วตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) และส าหรับ Non-Tolling Standby Letter of Credit 

 

2. วงเงินกูว้งท่ีสาม จ านวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินกูย้มืระยะเวลา 1 ปี มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี 
เพื่อใชส้นับสนุนการท า Tolling กบั จี สตีล เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนจดัซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase 
Contract) และส าหรับ Tolling Standby Letter of Credit โดยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัไดเ้บิกใช้
วงเงินกูด้งักล่าวแลว้จ านวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯและ ในระหวา่งปี 2561 จนถึง 31 มีนาคม 2562 บริษทั
ไดจ่้ายช าระเงินกูว้งเงินวงท่ีสาม เป็นจ านวนเงิน 22 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยวงเงินกูว้งท่ีสามดงักล่าวน้ี  
มีก าหนดช าระหน้ีคงเหลือจ านวน 18 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2562  

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัยงัคงมีการใชว้งเงิน ส าหรับ Tolling Standby Letter of Credit เพ่ือการซ้ือ
วตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) จ านวน 4.2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 บริษทัไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงขยายระยะเวลาวนัส้ินสุดสัญญาท่ีตอ้งจ่ายช าระคืน
เงินกูย้มืคงเหลือของวงเงินท่ีสามเป็นภายในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 และในวนัเดียวกนั บริษทัไดจ่้ายช าระ
เงินกูย้มืวงเงินท่ีสาม จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 

3. วงเงินกูว้งท่ีส่ี จ  านวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินกูย้มืระยะเวลา 3 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี 
เพ่ือใช้สนับสนุนการจัดซ้ือวตัถุดิบการผลิตของบริษัทเอง ทั้ งน้ีหากได้มีการช าระคืนเงินกู้วงเงินท่ีส่ี
ครบถว้นแลว้ วงเงินกูว้งท่ีส่ีน้ีจะถูกปิดและโอนไปเพ่ิมในวงเงินกูว้งท่ีสองแทน โดยเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 
2560 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  
 

ต่อมาไดมี้การจ่ายช าระคืนเงินกูว้งท่ีส่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 จึงท าให้วงเงินกูว้งท่ีส่ีไดถู้ก
ปิดและโอนกลบัคืนไปยงัวงเงินกูว้งท่ีสองแลว้ 
 

31.3.3  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้บริษทัเขา้ท าสัญญาเงินกูเ้พ่ิมเติม 
(วงเงินกูว้งท่ีห้า) เป็นจ านวน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อช าระหน้ีภายใต ้Standby Letter of Credit และ เพื่อใช้
เป็นทุนหมุนเวียน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนหน้ีเต็มจ านวนในระยะเวลา  
3 เดือน  โดยเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้จ านวน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 และ 10 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายช าระเงินกูย้มืวงเงินท่ีหา้ แลว้ทั้งจ านวน 
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32. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน  
 

32.1 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 26 และ 30 เมษายน 2562 บริษทัไดรั้บช าระหน้ีเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ครบถว้น
เรียบร้อยแลว้เป็นจ านวนเงินรวม 116.5 ลา้นบาท 

 

32.2 เงนิกู้ยืมจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เงนิกู้วงทีส่อง 
 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 บริษทัไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาเงินกูย้มื โดยการเพ่ิมวงเงินกูว้งท่ีสองอีก จ านวน 
4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ท่ีประชุมกรรมการบริษทัไดมี้มติ
อนุมติัการกูเ้งินดงักล่าวแลว้ 
 

เงนิกู้วงทีส่ำม 
 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 บริษทัไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงขยายระยะเวลาวนัส้ินสุดสัญญาท่ีตอ้งจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืคงเหลือ
ของวงเงินท่ีสามเป็นภายในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 และในวนัเดียวกัน บริษัทได้จ่ายช าระเงินกู้ยืมวงเงินท่ีสาม 
จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  
 

เงนิกู้วงทีห้่ำ 
 

เม่ือวนัท่ี 7 และ 10 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายช าระเงินกูย้มืวงเงินท่ีหา้ จ านวน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 

32.3 ทุนเรือนหุ้น 
 

เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้เพ่ิมเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) จ านวน 11,559,004,163 
หุน้ รวมกบัทุนช าระเดิมแลว้เป็นจ านวน 25,487,133,396  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท  
 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวข้างต้นน้ี Asia Credit Opportunities I (Mauritus) Limited (“ACO I”) ซ่ึงเป็น
บริษทัในเครือของกลุ่ม SSG ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 7,499,978,175 หุ้น ซ่ึงเกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของ 
ACO I ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของ ACO I เพ่ิมจากเดิมร้อยละ 24.00 เป็น ร้อยละ 42.54 ซ่ึงมากกวา่ร้อย
ละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ดงันั้น ACO I จึงมีหนา้ท่ีตอ้งท าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีการในการเข้าถึง
หลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม)  
 



บริษัท จี เจ สตลี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                              “ยงัไม่ไดต้รวจสอบ                                                                                                                                                                      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                                                                                                                  แต่สอบทานแลว้”                                                                                                                                                    
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2562  
 

63 

ทั้งน้ี ACO I ก าหนดราคาเสนอซ้ือหุ้นสามญัเท่ากบั 0.13 บาทต่อหุ้น และเน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ GJS-W3 และ GJS-W4 ซ่ึงเท่ากบั 0.1668 บาทต่อหุน้ และ 0.1668 บาทต่อหุน้ ตามล าดบั สูงกวา่ราคาเสนอซ้ือหุน้
สามญัท่ี 0.13 บาทต่อหุน้ รวมทั้ง ACO I ไม่มีการไดม้าซ่ึงในส าคญัแสดงสิทธิทั้ง 2 รุ่น ในช่วงเวลา 90 วนัก่อนวนัท่ียืน่
ค  าเสนอซ้ือน้ี ซ่ึงเขา้ขอ้ยกเวน้ตามนยัของขอ้ 7(2) ของประกาศ ทจ. 12/2554 ACO I จึงไม่มีหนา้ท่ีตอ้งท าค  าเสนอซ้ือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W3 และ GJS-W4  
 

นอกจากน้ี ACO I ไม่มีความประสงคท่ี์จะขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือ และ ACO I จะน าส่งแบบค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพย ์(แบบ 247-4) ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
 

ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บทราบในเบ้ืองตน้จาก ACO I ว่า ACO I ไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ในการประกอบ
ธุรกิจของบริษทัโดยจะสนับสนุนให้บริษทัรักษาทิศทางการด าเนินธุรกิจและการประกอบกิจการผลิตเหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดมว้นหลายเกรดเช่นเดิมต่อไป นอกจากน้ี ACO I ไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการ
ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของบริษทั อนัได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ
บริหาร เป็นตน้ อีกทั้งไม่มีความประสงค์ท่ีจะเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทัแต่
อยา่งใด 
 

อยา่งไรกดี็ หากมีเหตุจ าเป็น ACO I และบริษทัอาจมีการพิจารณาร่วมกนัเพ่ือแกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบายทางธุรกิจและ
การด าเนินงาน โครงสร้างองคก์ร บุคลากร แผนการขายและการตลาด นโยบายการจ่ายเงินปันผล โครงสร้างทางการ
เงิน หรือนโยบายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงสภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะธุรกิจของกิจการใน
ขณะนั้ นประกอบ ทั้ งน้ีการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการ
เจริญเติบโตของธุรกิจอนัจะเป็นประโยชน์ร่วมกนัแก่บริษทั และผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อไป 
 

32.4 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัก่อนและหลงัจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน
การถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) มีดงัน้ี 
 

  ร้อยละ 
  สัดส่วนการถือหุน้ก่อน RO  สัดส่วนการถือหุน้หลงั RO 

ช่ือ  ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2562  ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited  24.00  42.54 
บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน)   15.08  8.24 
นางจารุณี ชินวงศว์รกุล  6.04  7.23 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 2.96  1.62 
บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จ ากดั  2.20  1.20 
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