
 
 
 

 
 
 
 

บริษทั  จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 

 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 2562 
 

และ 
 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท  จี เจ สตลี จํากัด (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวด 
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของ บริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง
ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

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

 

ข้อสรุป  
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึน ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 
 
 



 
 

 
การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

 

โดยมิไดเ้ป็นการให้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขา้งตน้  ขา้พเจา้ขอให้สังเกตเร่ืองตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 11 วา่ ผูบ้ริหารของบริษทัไดพิ้จารณาปัจจยัต่างๆ หลายประการแลว้พบวา่
ไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีทาํให้มูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 อาจเกิดการ
ดอ้ยค่า และเดือนธนัวาคมปี 2559 ผูบ้ริหารของบริษทัไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระให้ทาํการประเมินราคา ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบกบัการประเมินมูลค่าการใชสิ้นทรัพยโ์ดยผูบ้ริหารของบริษทัเอง ผลการประเมิน
ดงักล่าวไม่มีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มี
การดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 

(นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
  ทะเบียนเลขท่ี  4563 

 
 

สาํนกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 



บริษทั จี เจ สตลี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์ หมายเหตุ แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 530,591                   201,032                   
ลูกหน้ีการคา้ 6 73,003                     13,892                     
สินคา้คงเหลือ 7 2,158,760                 3,861,389                 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 8 -                           94,000                     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4, 9 193,419                   268,026                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,955,773                 4,438,339                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 10 210,000                   210,000                   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 13,429,886               13,838,824               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 7,577                       7,135                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14 393,562                   330,065                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,041,025               14,386,024               

รวมสินทรัพย์ 16,996,798               18,824,363               

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั จี เจ สตลี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 4, 18 700,008                   2,033,029                 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4, 19 487,239                   660,628                   
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 29.4 49,465                     32,683                     
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 16 123,661                   1,239,362                 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4, 20 137,229                   131,778                   
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 22 173,177                   180,013                   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 427                          416                          
ประมาณการหน้ีสิน 23 -                           40,565                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21 18,869                     31,107                     
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,690,075                 4,349,581                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 19 -                           58,077                     
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 16 1,061,839                 1,117,518                 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 17 1,172                       1,389                       
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 24 101,072                   80,141                     
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,164,083                 1,257,125                 

รวมหน้ีสิน 2,854,158                 5,606,706                 

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั จี เจ สตลี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 25

ทุนจดทะเบียน 27,600,825               129,298,350             
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 24,467,648               96,104,092               

ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุน้สามญั 25 (9,667,486)               (61,757,357)             
กาํไร (ขาดทุน) สะสม 25

จดัสรรแลว้
         ทุนสาํรองตามกฎหมาย -                           18,507                     

ขาดทุนสะสม (967,203)                  (21,457,266)             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 309,681                   309,681                   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,142,640               13,217,657               

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,996,798               18,824,363               

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั จี เจ สตลี จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แต่สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 4, 27 3,928,159                 7,815,170                 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 71,410                     -                           
กลบัรายการขาดทุนจากคาํส่ังซ้ือ

ของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 23 3,417                       -                           
รายไดอ่ื้น 4, 8 19,430                     12,470                     
รวมรายได้ 4,022,416                 7,827,640                 

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย

- ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย 4 3,855,331                 7,638,737                 
- ตน้ทุนการผลิตท่ีว่างเปล่า -                           58,266                     
- (กลบัรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (49,988)                    35,576                     
รวมตน้ทุนขาย 3,805,343                 7,732,579                 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 47,614                     94,428                     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 141,105                   126,205                   
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ -                           90                            
ขาดทุนจากคาํส่ังซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ -                           23,955                     
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                           183,764                   
ตน้ทุนทางการเงิน 4, 15 100,179                   117,417                   
รวมค่าใช้จ่าย 4,094,241                 8,278,438                 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (71,825)                    (450,798)                  

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                           -                           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (71,825)                    (450,798)                  

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 28
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (0.0034)                    (0.032)                      

30 มิถุนายน

(พนับาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั จี เจ สตลี จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แต่สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 4, 27 7,326,128                 15,932,441               
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 170,864                   -                           
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                           91                            
กลบัรายการขาดทุนจากคาํส่ังซ้ือ

ของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 23 40,565                     -                           
รายไดอ่ื้น 4, 8 57,471                     20,010                     
รวมรายได้ 7,595,028                 15,952,542               

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย

- ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย 4 7,460,355                 15,156,006               
- ตน้ทุนการผลิตท่ีว่างเปล่า 180,868                   125,364                   
- (กลบัรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (134,794)                  42,038                     
รวมตน้ทุนขาย 7,506,429                 15,323,408               

ค่าใชจ่้ายในการขาย 92,608                     186,351                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 272,534                   248,032                   
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ -                           90                            
ขาดทุนจากคาํส่ังซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ -                           23,955                     
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                           26,134                     
ตน้ทุนทางการเงิน 4, 15 227,632                   229,206                   
รวมค่าใช้จ่าย 8,099,203                 16,037,176               

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (504,175)                  (84,634)                    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                           -                           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (504,175)                  (84,634)                    

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 28
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (0.0285)                    (0.006)                      

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 มิถุนายน

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น แต่สอบทานแลว้"
 

ทุนเรือนหุน้ กาํไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอื่น
ที่ออกและ ส่วนเกิน(ตํ่ากวา่) ทุนสาํรอง ของส่วนของ รวมส่วน
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ผูถ้ือหุน้ ของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 96,104,092               (61,757,357)              18,507                       (20,621,318)              309,681                    14,053,605               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด
    กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                              -                              -                              (84,634)                       -                              (84,634)                       
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                              -                              -                              -                              -                              -                              
รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                              -                              -                              (84,634)                       -                              (84,634)                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2561 96,104,092               (61,757,357)              18,507                      (20,705,952)              309,681                    13,968,971               

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 96,104,092               (61,757,357)              18,507                       (21,457,266)              309,681                    13,217,657               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด
    กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                              -                              -                              (504,175)                     -                              (504,175)                     
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                              -                              -                              -                              -                              -                              
รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                              -                              -                              (504,175)                     -                              (504,175)                     

การลดมูลค่าหุน้สามญัเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 25 (82,733,088)                61,757,357                 -                              20,975,731                 -                              -                              
การโอนทุนสาํรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 25 -                              -                              (18,507)                       18,507                        -                              -                              
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 25 11,096,644                 (9,667,486)                  -                              -                              -                              1,429,158                   

(71,636,444)                52,089,871                 (18,507)                       20,994,238                 -                              1,429,158                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2562 24,467,648               (9,667,486)                -                            (967,203)                   309,681                    14,142,640               

(พนับาท)



บริษทั จี เจ สตลี จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
งบกระแสเงนิสด แต่สอบทานแลว้"

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (504,175)                      (84,634)                        
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 439,112                       436,825                       
ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 36,030                         50,113                         
ดอกเบ้ียรับ (18,572)                        (1,649)                          
ตน้ทุนทางการเงิน 227,632                       229,206                       
หน้ีสงสัยจะสูญเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ -                               90                                
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                               (33)                               
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                               (91)                               
ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (76,036)                        57,277                         
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (134,794)                      42,038                         
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากคาํส่ังซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ (40,565)                        23,955                         
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 24,437                         4,051                           
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 118                              40                                

(46,813)                        757,188                       
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (59,110)                        (172,104)                      
สินคา้คงเหลือ 1,837,423                    (250,784)                      
เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ (37,592)                        (83,643)                        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 106,659                       (129,103)                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (99,526)                        (44,001)                        
เจา้หน้ีการคา้ (1,330,714)                  912,922                       
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 16,782                         (55,054)                        
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (231,142)                      (96,639)                        
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (10,599)                        18,547                         
จ่ายชาํระหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (3,506)                          (115)                             
รับดอกเบ้ีย 1,332                           1,649                           
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 143,194                     858,863                      

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 มิถุนายน 

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 22,779                         -                               
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 94,000                         -                               
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (29,243)                        (25,343)                        
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,492)                          (1,743)                          
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 86,044                       (27,086)                       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 624,380                       -                               
ชาํระคืนหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ (1,491)                          (3,161)                          
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,733,283)                  (159,910)                      
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                               (365,645)                      
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (251)                             (195)                             
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 1,502,671                    -                               
จ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้เพิ่มทุน (73,513)                        -                               
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (217,852)                      (285,223)                      
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 100,661                     (814,134)                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 329,899                     17,643                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 201,032                       578,124                       
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ
   คงเหลือส้ินงวด (340)                             1,546                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 530,591                     597,313                      

30 มิถุนายน 

(พนับาท)

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป โครงสร้างการถือหุน้ และการดาํเนินงานต่อเน่ือง  
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
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 หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
23 ประมาณการหน้ีสิน 
24 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
25 ทุนเรือนหุน้ 
26 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
27 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
28 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
29 ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
30 คดีความ 
31 วงเงินสินเช่ือเพ่ือการดาํเนินงาน 
32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
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งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป โครงสร้างการถือหุ้น และการดาํเนินงานต่อเน่ือง  
 

1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

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

สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
   

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

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท”) เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2539  
 

1.2 โครงสร้างการถือหุ้น 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

  ร้อยละ 
  สัดส่วนการถือหุ้นหลงั RO

ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562  
สัดส่วนการถือหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited  

(“ACO I”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในต่างประเทศ
 

42.54  42.80 
บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) (“จี สตีล”)  8.24  8.24 
นางจารุณี ชินวงศว์รกลุ  7.23  7.37 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  1.62  1.62 
บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จาํกดั (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

เป็นบริษทัยอ่ยของจี สตีล โดยถือหุน้ร้อยละ 99.99 
 

1.20  1.20 
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1.3 การดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สถานะทางการเงินบางส่วนของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 ลา้นบาท 
  ณ วนัท่ี 
  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
ปัจจยัเส่ียงต่อการดาํเนินงานต่อเน่ือง 2562 2561  2562 2561
(1) กาํไร(ขาดทุน)ในไตรมาส 1 (432) 366   
(2) กาํไร(ขาดทุน)ในไตรมาส 2  (72) (451)   
(3) ขาดทุนสะสม       967 21,457
(4) สินทรัพยห์มุนเวยีนมากกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน    1,266 89

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไม่มีเหตุท่ีทาํให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัความสามารถ
ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษทัไดบ้รรลุตามแผนงานต่างๆโดยดาํเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจ้าหน้ี 
รายใหญ่ซ่ึงไดด้าํเนินการจ่ายชาํระหน้ี และมีการแปลงหน้ีดงักล่าวเป็นทุนเสร็จเรียบร้อยแลว้ในปี 2560 รวมทั้งไดรั้บวงเงิน
สินเช่ือเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานเพ่ิมเติม ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 31 
และรวมถึงแผนปรับโครงสร้างทุนตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 
และต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนชาํระแลว้เพ่ิมเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการจดัสรรหุน้สามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายท่ีถืออยู ่(Rights Offering) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลขอ้ 25 บริษทัยงัมีแผนงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคตดงัน้ี 

 

ก) การดาํเนินการผลิต 
 

บริษทัดาํเนินการกลยุทธ์ผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าน้อย ซ่ึงมีอตัราค่าไฟฟ้าตํ่า (Off Peak) ในปี 2561 บริษทั
สามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตจนเกือบเต็มกาํลงัการผลิตในช่วง Off Peak และในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2561 บริษัทได้
ทดลองเพิ่มกาํลงัการผลิตต่อเน่ือง 24 ชัว่โมง ในหกวนัต่อสัปดาห์ เพ่ือเตรียมความพร้อมของสภาพเคร่ืองจกัรให้สมบูรณ์
ก่อนท่ีจะผลิตอยา่งต่อเน่ือง 24 ชัว่โมงในโอกาสต่อไป ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยให้ลดลง และบริษทัมี
แผนปรับตวัโดยจดัทาํโครงการหลายโครงการเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง และผูน้าํเขา้ทั้งในรูปของ
การลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตเป็นตน้ 



บริษัท จี เจ สตลี จํากัด (มหาชน)                                                                                                                              “ยงัไม่ไดต้รวจสอบ                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล                                                                                                                  แต่สอบทานแลว้”                   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562  
 

12 

 

ข) การสนบัสนุนจากภาครัฐ 
บริษทั ไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรายอ่ืนๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นคาํร้องต่อ
ภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอยา่งร้ายแรง ท่ีมีสาเหตุจากการทุ่ม
ตลาดโดยสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ  และจากปริมาณการนาํเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็วมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกดว้ย ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั กระทรวง
พาณิชยไ์ดอ้อกประกาศบงัคบัใชม้าตรการเยยีวยาทางการคา้ท่ีเป็นมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (antidumping measures) 
และมาตรการปกป้องจากสินคา้นาํเขา้ท่ีเพ่ิมข้ึน (safeguard measures)  เพ่ือช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนั
อยา่งเป็นธรรมกบัสินคา้นาํเขา้และสามารถปรับตวัเพ่ือแข่งขนักบัสินคา้นาํเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต่้อไป ดงัน้ี 
 

มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ระยะเวลา 5 ปี) 
   

  
สินคา้นาํเขา้ 

ประเทศ
แหล่งกาํเนิด 

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 * 

 

* อุตสาหกรรมภายในไดย้ืน่คาํร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณาบงัคบัใชม้าตรการตอบ
โต้การทุ่มตลาด (antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 
(เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 13 ธนัวาคม 2560) “เปิดการทบทวนความจาํเป็นในการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้
เหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้
กระบวนการพิจารณาทบทวนความจาํเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลาย
ฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวนดงักล่าว และในระหวา่งการพิจารณาทบทวนดงักล่าวมีการเรียกเกบ็อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด
ต่อไปอีกเป็นระยะเวลาไม่เกิน  1 ปี  หลงัจากสิ้นสุดระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการเดิมเมื ่อวนัที่ 25 ธนัวาคม  2560 และล่าสุด
กระบวนการพิจารณาทบทวนความจาํเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใช้มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดฯ ไดเ้สร็จส้ินลงแลว้ โดย
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและอุดหนุนไดอ้อกประกาศผลการพิจารณาทบทวนขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้าร
ทุ่มตลาดฯ ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 และนาํเผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 กาํหนดใหเ้รียกเกบ็อากร
ตอบโตก้ารทุ่มตลาดจากการนาํเขา้สินคา้เหล็กแผน่รีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในอตัารเดิมต่อไปอีก 5 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2566 
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มาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าทีเ่พิม่ขึน้ (ระยะเวลา 3 ปี)  
     

  สินคา้นาํเขา้ ประเทศแหล่งกาํเนิด อตัราอากรปกป้อง ระยะเวลาท่ีมีผล
บงัคบัใช ้

1 เหลก็แผน่รีดร้อนเจือ
อ่ืนๆ (โบรอน โครเมียม 
หรือธาตุอ่ืนๆ) ชนิดเป็น
มว้นและไม่เป็นมว้น* 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ
กาํลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วน
ส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึง
ร้อยละ 3 ของปริมาณการ
นาํเขา้รวมของสินคา้ชนิดน้ี 

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

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

- นาํเขา้ 27 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2562 อตัรา
ร้อยละ 39.21 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

27 ก.พ. 2559 ถึง 
26 ก.พ. 2562 

2 เหลก็แผน่รีดร้อนไม่เจือ
ชนิดเป็นมว้นและไม่
เป็นมว้น 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ
กาํลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วน
ส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึง
ร้อยละ 3 ของปริมาณการ
นาํเขา้รวมของสินคา้ชนิดน้ี 

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

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

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

7 มิ.ย. 2560 ถึง  
6 มิ.ย. 2563  
 

 

* มาตรการปกป้องจากการนาํเขา้สินคา้เหลก็แผ่นรีดร้อนเจืออ่ืนๆ ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 
2562 ท่ีผา่นมา 

 

ค) ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศ (แหล่งท่ีมา : สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย) 
 

สาํหรับปี 2561 
 

 ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศรวม สาํหรับปี 2561 มีจาํนวน 7.09 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.59 
ลา้นตนัต่อเดือน) เพ่ิมข้ึน 0.31 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึน 4.57% จากปีก่อน 

 

ในจาํนวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 3.20 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.27 ลา้นตนัต่อ
เดือน) ปริมาณการนาํเขา้ 3.96 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.33 ลา้นตนัต่อเดือน) และปริมาณการส่งออกเลก็นอ้ย 0.074 ลา้นตนั 
(เฉล่ีย 0.01 ลา้นตนัต่อเดือน) 
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สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2562 
 

 ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมสําหรับไตรมาส 1 ปี 2562 มีจาํนวน 1.55 ลา้นตนั 
(เฉล่ีย 0.52 ลา้นตนัต่อเดือน) ลดลง 0.07 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลง 11.86% จากยอดเฉล่ียต่อเดือนของปี 
2561 
 

ในจาํนวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.65 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.22 ลา้นตนัต่อ
เดือน) ปริมาณการนาํเขา้ 0.90 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.30 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเลก็นอ้ย 0.003 ลา้นตนั 
(เฉล่ีย 0.001 ลา้นตนัต่อเดือน) 

 

สาํหรับไตรมาส 2 ปี 2562 
 

 ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมสําหรับไตรมาส 2 ปี 2562 มีจาํนวน 1.86 ลา้นตนั 
(เฉล่ีย 0.62 ลา้นตนัต่อเดือน) เพ่ิมข้ึน 0.03 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึน 5.08% จากยอดเฉล่ียต่อเดือนของปี 
2561 
 

ในจาํนวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.72 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.24 ลา้นตนัต่อ
เดือน) ปริมาณการนาํเขา้ 1.14 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.38 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเลก็นอ้ย  0.0014 ลา้น
ตนั (เฉล่ีย 0.0005 ลา้นตนัต่อเดือน) 
 

สําหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก สมาคมเหล็กโลก (World Steel Association) คาดการณ์ว่าความตอ้งการใชเ้หล็กในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนในปี 2562 จะขยายตวั 6.2% ต่อปี สําหรับประเทศไทยความตอ้งการใชเ้หล็กในประเทศคาดว่าจะเติบโตอยู่
ในช่วง 8.2% ต่อปี ตามความตอ้งการใชเ้หลก็ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองภายในประเทศ 

 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพ
บญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบการเงินน้ี
มิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้ งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม 
เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
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ใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั อยา่งไรก็
ตามการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติดังกล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท ยกเวน้การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองรายได ้และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 

 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินระหวา่งกาลท่ีเป็นภาษาไทยในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้
กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2.2 สกุลเงนิทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงนิ 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

2.3 การประมาณการและใช้วจิารณญาณ 
 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ  
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงิน
ท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนัยสําคญัในการถือปฏิบัติตามนโยบาย 
การบญัชีของบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํ
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 
 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงัต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมนํามาตรฐานการบญัชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว มาถือปฏิบติั  

  

3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
 

งบการเงินระหวา่งกาลจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ืองรับรู้รายได ้เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้มาถือปฏิบติั  
 

รายได้ 
 

การขายสินคา้ 
 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือโอนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ไปยงัลูกคา้
แลว้ ยกเวน้กรณีท่ีเป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีรับจา้งผลิตตามคาํสั่งท่ีกาํหนดเป็นพิเศษของลูกคา้ จะรับรู้รายไดโ้ดยพิจารณา
ถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 
 

ดอกเบ้ียรับ 
 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

จากการท่ีบริษทั ฯ ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ มาถือปฏิบติัไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั 
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4. บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอาํนาจ
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญั
เดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

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

ไทย ผลิตและจาํหน่ายเหลก็ บริษทัใหญ่  

บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จาํกดั 
 (“โอเอซี”) 

ไทย ใหค้าํปรึกษาทางดา้นธุรกิจ บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลด้ิง  ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 
 จาํกดั (“เอสพีเอช”)    
บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จาํกดั 
 (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

ไทย กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพ่ือการปรับโครงสร้าง 

บริษทัยอ่ยของ จี สตีล  
 

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

เมอริเชียส กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพ่ือการลงทุน 

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

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

เมอริเชียส กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพ่ือการลงทุน 

เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเน่ืองจาก
เป็นบ ริษัท ในก ลุ่ม  SSG Capital
Partners III, L.P. (“SSG III”) 

Synergy Strategic Solutions  
 Management DMCC 

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 

ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั เอส เอส พี เพลส จาํกดั ไทย ใหเ้ช่าสาํนกังาน มีผูบ้ริหารร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน) ไทย ผลิตและจาํหน่ายเหลก็ มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนักบั

จี สตีล 
บริษทั พนิช สวสัด์ิ จาํกดั ไทย จาํหน่ายเหลก็ กรรมการเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ของ จี สตีล 
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ 
 จาํกดั 

ไทย โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม มีกรรมการและผูบ้ริหารร่วมกนักบั
บริษทั 
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ช่ือกิจการ ประเทศที่ ประเภทของธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
 จัดตั้ง/สัญชาติ   
บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท  
 (กาญจนบุรี) จาํกดั 

ไทย โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม มีผูบ้ริหารร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั ไทย 
 

จาํหน่ายเหลก็ บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น
ของ จี สตีล 

บริษทั เมทลั อินเตอร์ จาํกดั ไทย 
 

จาํหน่ายเหลก็ บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น
ของ จี สตีล 

บริษทั เอม็แอนดแ์อล สตีล จาํกดั ไทย 
 

จาํหน่ายเหลก็ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันกับผู ้ถือหุ้น
ของ จี สตีล (จดทะเบียนเลิกบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561) 

บริษทั เดอะ สตีล จาํกดั (มหาชน) ไทย 
 

การผลิตและจาํหน่ายเหลก็ บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น
ของ จี สตีล  

บริษทั ลิเบอร์ต้ี สตีล สยาม จาํกดั ไทย 
 

จาํหน่ายเหลก็ บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น
ของ จี สตีล 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย 
 
 
 
 
 
 

- บุ ค ค ล ท่ี มี อ ําน าจ  และค วาม
รับผิดชอบการวางแผน  สั่งการ
และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกิจการ 
(ไ ม่ ว่ าจะทําหน้ า ท่ี  ใน ระดับ
บริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 

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



บริษัท จี เจ สตลี จํากัด (มหาชน)                                                                                                                              “ยงัไม่ไดต้รวจสอบ                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล                                                                                                                  แต่สอบทานแลว้”                   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562  
 

19 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
บริษัทใหญ่ (จี สตลี)   
ขายวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 307 218 
ดอกเบ้ียรับ 1 - 
ซ้ือวตัถุดิบ 3 - 
ค่าจา้งผลิตสินคา้ - 1,068 
   
บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน   
ขายวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 91 120 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 1 1 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 5 - 
ตน้ทุนทางการเงิน 86 110 
   
ผู้บริหารสําคญั   
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั   

เงินเดือนและโบนสั 7 9 
ค่าเบ้ียประชุมและคา่ตอบแทนอ่ืนๆ 1 1 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 8 10 
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สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
บริษัทใหญ่ (จี สตลี)   
ขายวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 307 256 
ดอกเบ้ียรับ 18 - 
ซ้ือวตัถุดิบ 36 618 
ค่าจา้งผลิตสินคา้ 274 2,355 
   
บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน   
ขายวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 117 861 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป - 15 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 3 2 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 5 - 
ตน้ทุนทางการเงิน 189 221 
   
ผู้บริหารสําคญั   
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั   

เงินเดือนและโบนสั 14 16 
ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนๆ 2 2 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 16 18 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี  
 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  

หมายเหตุ
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 8    
บริษัทใหญ่    
จี สตีล  - 94 
    
ลูกหนีอ่ื้น 9   
บริษัทใหญ่    
จี สตีล  11 - 
    
ดอกเบีย้ค้างรับ 9   
บริษัทใหญ่    
จี สตีล  - 5 
    
เงนิล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า 9   
บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน    
บริษทั มหาชยั ศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั  8 8 
    
เจ้าหนีก้ารค้า 18   
บริษทัใหญ่   
จี สตีล - 6 
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  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  

หมายเหตุ
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
เจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 19   
บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน    
โอเอซี   13 13 
เอส เอส พี  เพลส  1 1 
Link Capital I  3 - 

รวม  17 14 
    
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 16   
บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน    
Link Capital I  124 1,239 
    
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 16   
บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน    
Link Capital I  1,062 1,118 
    
ดอกเบีย้ค้างจ่าย 20   
บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน    
โอเอซี  4 4 
Link Capital I  36 34 

รวม  40 38 
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สัญญาสําคญัทีท่าํกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
 

สัญญาจ้างผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (Tolling Agreement) 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาจา้งผลิตเหลก็แผน่รีดร้อน  (Tolling Agreement) กบั จี สตีล โดยบริษทั (ผูว้า่จา้ง) 
จะเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบหลกัท่ีสาํคญั และจดัส่งวตัถุดิบถึงโรงงาน และ จี สตีล (ผูรั้บจา้ง) จะเป็นผูรั้บจา้งผลิตเหลก็แผน่รีดร้อน (Hot 
Roll Coils)  จนถึงการจดัส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ตามคาํสั่งขายของบริษทั สัญญารับจา้งผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนมีอาย ุ1 ปี นบัจาก
วนัทาํสัญญา และต่ออายอุตัโนมติัต่อไปไดอี้ก 1 ปี หากไม่มีหนงัสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหนา้ก่อนหมดอาย ุ90 วนั ทั้งน้ี จี สตีล  
จะเรียกเก็บค่าบริการในอตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 บริษทัไดท้าํหนังสือแจง้ยกเลิกสัญญา
ล่วงหนา้ โดยใหส้ัญญามีผลจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562   
 

สัญญาอ่ืน  ๆ
 

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

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

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

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

นอกจากน้ี ในวนัเดียวกนับริษทัไดท้าํบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพ่ือยอมรับหน้ีสินเพ่ิมเติมจาํนวน 10.23 ลา้นบาท โดยหน้ีสิน
ดงักล่าวจะครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการขอขยายระยะเวลาครบกาํหนดชาํระออกไป 
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เหตุการณ์สําคญักับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
 

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

 

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

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2561 ผูส้นบัสนุนทางการเงินรายหน่ึงของ จี สตีล ไดด้าํเนินการบงัคบัจาํนาํหุน้ท่ีถือในบริษทั โดย จีเอส 
ซีเคียวริต้ี จาํนวนทั้งส้ิน 200 ลา้นหุ้น ซ่ึง จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดจ้าํนาํหุ้นของบริษทั เพ่ือคํ้าประกนัให้กบั จี สตีล โดยนาํมาชาํระ
หน้ีของ จี สตีล ภายหลงัจากการถูกบงัคบัขายดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 30 มิถุนายน 2562 จี สตีล และ จีเอส 
ซีเคียวริต้ี มีสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 17.29 และร้อยละ 9.45 ของหุน้ทั้งหมด ตามลาํดบั 
 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
 

 30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 531  201 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั -  - 
รวม 531  201 
 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกุลเงินตราได้
ดงัน้ี 
 

 30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 524  197 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 7  4 
รวม 531  201 
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6. ลูกหนีก้ารค้า  
 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 

 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  425 431 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (352) (417) 
สุทธิ  73 14 
(กลับรายการ)หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับงวด  - - 
 

การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

   30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน  ๆ    
ยงัไม่ครบกาํหนด  10 - 
เกินกาํหนดชาํระ    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  63 14 
มากกวา่ 12 เดือน  352 417 

  425 431 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (352) (417) 
สุทธิ 73 14 
 
 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัสาํหรับการขายในประเทศคือขายเงินสดและไม่เกิน 7 วนัทาํการ และการ
ขายต่างประเทศเป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น 
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ยอดมูลหน้ีและยอดสุทธิที่คา้งชาํระจากลูกคา้ในประเทศที่ไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไข ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี  
31 ธันวาคม 2561 แสดงไดต้ามตารางขา้งล่างดงัน้ี  
 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

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

  352 417 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (352) (417) 
สุทธิ  - - 

 

บริษทัไม่มีรายการขายกบัลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัไดย้ื่นคาํฟ้องต่อลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิดสัญญาซ้ือขาย
ระหวา่งกนั  
 

เมื่อวนัที่ 21 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งไดม้ีคาํพิพากษาให้ลูกคา้รายที่ 1 ชดใชเ้งินจาํนวน 423 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ 352 ลา้นบาท นบัถดัจากวนัฟ้องไปจนกว่าจะชาํระเสร็จแก่บริษทั แต่ปรากฎว่าลูกคา้รายที่ 1 
ไม่จ่ายชาํระหน้ีตามคาํพิพากษา ต่อมาลูกคา้รายที่ 1 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัเมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดส่้ง
หนงัสือบอกกล่าวทวงถามให้ลูกหน้ีชาํระหน้ีคร้ังที่หน่ึงเมื่อวนัที่ 29 มิถุนายน 2561 และ คร้ังที่สองเมื่อวนัที่ 7 สิงหาคม 
2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 บริษทัไดย้ื่นฟ้องลูกคา้รายที่ 1 เป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง เพื่อขอให้
ศาลมีคาํสั่งให้พิทกัษท์รัพยข์องลูกคา้รายท่ี 1 และ ให้ลูกคา้รายท่ี 1 เป็นบุคคลลม้ละลาย เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ศาล
ไดม้ีคาํสั ่งให้พิทกัษท์รัพยข์องลูกคา้รายที่ 1  ต่อมาเมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม  2561 บริษทัไดย้ื ่นคาํขอรับชาํระหน้ีต่อเจา้
พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ซ่ึงเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยน์ดัตรวจคาํขอรับชาํระหน้ีในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 และนดัประชุม
เจา้หน้ีคร้ังแรกในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ปรากฏว่าลูกคา้รายท่ี 1 ไม่มาประชุมเจา้หน้ีตามท่ีเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ด้
แจง้ไว ้และเจา้หนา้ที่ยื่นคาํขอรับชาํระหน้ีไวไ้ดล้งมติขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหน้ีลม้ละลาย ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างรอคาํ
พิพากษาว่าลูกคา้รายท่ี 1 เป็นบุคคลลม้ละลายจากศาลลา้มละลายกลาง 
 

เมื่อวนัท่ี 3 มีนาคม 2557 บริษทัและลูกคา้รายที่ 2 ไดท้าํสัญญาประนีประนอมยอมความโดยลูกคา้รายที่ 2 ตกลงชาํระเงิน
ให้แก่บริษทัเป็นเงินจาํนวน 78 ลา้นบาท (เงินตน้จาํนวน 65 ลา้นบาท ดอกเบ้ียจาํนวน 13 ลา้นบาท) โดยตกลงแบ่งจ่ายเป็น
งวด เร่ิมตั้งแต่วนัที่ 25 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2559 แต่ปรากฏว่าลูกคา้รายท่ี 2 ผิดนดัชาํระ อยา่งไรก็ตามในปี 
2558 ถึงปัจจุบนั บริษทัไดท้าํการสืบทรัพยท่ี์ดินของลูกคา้รายท่ี 2 ท่ีสาํนกังานท่ีดินปรากฏว่าไม่พบทรัพยข์องลูกคา้ ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2560 บริษทัยื่นฟ้องลูกคา้รายท่ี 2 เป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง เพ่ือขอให้ลูกคา้รายท่ี 2  
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ชาํระหน้ีให้กบับริษทั เป็นจาํนวนเงิน 78 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดงักล่าว นบัตั้งแต่
วนัที่ 25 มีนาคม 2557 เมื่อวนัที่ 18 ธันวาคม 2560 ศาลไดม้ีคาํสั ่งให้พิทกัษท์รัพยข์องลูกคา้รายที่ 2 ต่อมาเมื่อวนัที่ 24 
มกราคม 2561 บริษทัไดย้ื่นคาํขอรับชาํระหน้ีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยแ์ละเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดส้อบสวนหน้ี
เสร็จเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ปรากฏว่าลูกคา้รายท่ี 2 ไม่มาประชุมเจา้หน้ีตามท่ีเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย์
ไดแ้จง้ไว ้และเจา้หน้ีที่ยื่นคาํขอรับชาํระหน้ีไวไ้ดล้งมติขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหน้ีลม้ละลาย และเมื่อวนัที่ 17 เมษายน 
2562 ศาลลม้ละลายกลางมีคาํพิพากษาให้ลูกคา้รายท่ี 2 ลม้ละลาย 
 

เมื่อวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัตดัจาํหน่ายลูกหน้ีการคา้-ลูกคา้รายที่ 2 และค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 65 ลา้นบาท ตามท่ีไดมี้คาํสั่งศาลให้ลูกหน้ีการคา้-ลูกคา้รายท่ี 2 น้ีลม้ละลาย 
 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 425  431 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา -  - 
รวม 425  431 
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7. สินค้าคงเหลือ  
 

 30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 383 1,132 
งานระหวา่งทาํ 2 4 
วตัถุดิบ 829 1,507 
วสัดุและอุปกรณ์ 162 427 
อะไหล่ 298 294 
สินคา้ระหวา่งทาง 542 689 
รวม 2,216 4,053 
หกั ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (57) (192) 
สุทธิ 2,159 3,861 
   
มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือทีจ่ํานําเพื่อคํา้ประกันหนีสิ้น 62 327 
 

8. เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
 

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

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 จี สตีลไดย้ื่นคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง เพ่ือป้องกนัมิให้ จี สตีล ตกลงอยูใ่น
ภาวะลม้ละลาย เน่ืองจาก จี สตีล มีหน้ีสินผิดนดัชาํระจาํนวนมากตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551 และมีความเส่ียงท่ีจะถูกฟ้อง
ลม้ละลายหรือถูกยดึทรัพยต์ามคาํพิพากษาของเจา้หน้ี ซ่ึงศาลลม้ละลายกลางรับคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2560  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 ศาลไดมี้คาํสั่งใหย้กคาํร้องการขอเขา้ฟ้ืนฟูกิจการของ จี สตีล ซ่ึงในเวลานั้น จี สตีล อยู่
ระหวา่งดาํเนินการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก จี สตีล จึงมีความประสงคข์อขยายระยะเวลาเงินกูท่ี้ครบกาํหนดใหม่เป็น 15 
พฤษภาคม 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 บริษทัไดต้กลงขยายระยะเวลาการชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นภายใน
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ จี สตีล โดยการขยายระยะเวลาวงเงินกูเ้ดิมดงักล่าว เป็นไปตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 และเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 
ไดมี้มติอนุมติัในการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าวแก่ จี สตีล 



บริษัท จี เจ สตลี จํากัด (มหาชน)                                                                                                                              “ยงัไม่ไดต้รวจสอบ                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล                                                                                                                  แต่สอบทานแลว้”                   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562  
 

29 

 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่ จี สตีล ยงัมีความสามารถในการชาํระหน้ีเงินกูย้มืดงักล่าวคืนแก่บริษทัได ้
บริษทัจึงไม่ไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กูย้ืมดงักล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย
นบัตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 และ 30 เมษายน 2562 บริษทัไดรั้บชาํระหน้ีเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียจนถึง
วนัท่ี 30 เมษายน 2562 ครบถว้นเรียบร้อยแลว้เป็นจาํนวนเงินรวม 116.5 ลา้นบาท บริษทัจึงไดรั้บรู้รายไดด้อกเบ้ีย นับตั้งแต่
วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 จนถึง 30 เมษายน 2562 เป็นจาํนวน 1 ลา้นบาท และ 17 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับงวด
สามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั 
 

9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  

หมายเหตุ 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 11 - 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  13 16 
ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - 5 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และอ่ืนๆ  81 197 
  105 218 
    
เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้    

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 8 8 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  91 53 

  99 61 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (11) (11) 
สุทธิ  88 50 
    
รวม  193 268 
(กลับรายการ) หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับงวด  - 10 
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10. เงนิล่วงหน้าค่าซื้อทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

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

 

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัและผูข้ายท่ีดินไดน้าํโฉนดท่ีดิน 5 โฉนด ซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์จํานวน 210 ล้านบาท จดจํานองเพ่ือเป็นหลักประกันการผ่อนชําระภาษีอากรของบริษัท  และ จี สตีล ต่อ
กรมสรรพากรในวงเงินรวม 330 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษัท 206 ล้านบาท) (ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ระหวา่งกาลขอ้ 19) 
 
เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัตดัจาํหน่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัร และค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าจาํนวน 54 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดท้าํสัญญา Settlement Agreement และ Release Agreement โดยบริษทัตกลงท่ี
จะปลดปล่อยภาระหน้ีสินท่ีผูกพนักนักบัสัญญาต่างๆ ท่ีมีอยู ่จึงทาํให้บริษทัไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ในเงินจ่ายล่วงหน้า
ดงักล่าวคืนไดอี้ก 
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11. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
 

 (ลา้นบาท) 
ราคาทุน  
31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้) 32,046 
เพ่ิมข้ึน 29 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (11) 
30 มถุินายน 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 32,064 
  

ค่าเส่ือมราคาสะสม  
31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้) (14,596) 
ค่าเส่ือมราคา (438) 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย 11 
30 มถุินายน 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) (15,023) 
  

ค่าเผื่อการด้อยค่า  
31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้) (3,611) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 
30 มถุินายน 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) (3,611) 
  

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
31 ธันวาคม 2561 (ตรวจสอบแล้ว) 13,839 
  

30 มถุินายน 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 13,430 
 

รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038 5,038 
โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525 1,525 
อ่ืนๆ 265 253 
รวม 6,828 6,816 
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บริษทัมีสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน มีราคาทุนเดิมและค่าเส่ือมราคาสะสม ดงัน้ี 
 

 30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 2.95 2.95 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (0.70) (0.47) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 2.25 2.48 
 

การประเมนิการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัไดพิ้จารณาปัจจยัต่างๆ หลายประการแลว้พบว่าไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีทาํให้มูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 อาจเกิดการดอ้ยค่า และเดือนธันวาคม ปี 2559 ผูบ้ริหารของบริษทัได้
ว่าจ้างผูป้ระเมินราคาอิสระให้ทาํการประเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบกับการ
ประเมินมูลค่าการใชสิ้นทรัพยโ์ดยผูบ้ริหารของบริษทัเอง ผลการประเมินดงักล่าวไม่มีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 มีการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึน 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีจ่ดจํานอง 
 

หลกัประกนัหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและหลกัประกนัการใชว้งเงินกูจ้ากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัมูลค่าสุทธิทางบญัชี 8,074 ลา้นบาท ไดถู้กนาํไปจาํนองเป็น
หลกัประกนัภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและหลกัประกนัการใชว้งเงินกูจ้ากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง (31 ธนัวาคม 2561 : 8,451 
ลา้นบาท)  

 

บริษทัไดย้ืน่ฟ้องจาํเลย 3 รายต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้เพ่ือขอใหท้รัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุน้กูแ้ละรับจาํนองหลกัประกนัแทน
ผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูต่้างประเทศของบริษทัทาํการไถ่ถอนจาํนองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดท้าํการชาํระ
หน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าวตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี  28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้คาํ
พิพากษาใหบ้ริษทัชนะคดีและมีคาํสั่งใหจ้าํเลยทั้ง 3 ราย ทาํการไถ่ถอนจาํนองหลกัประกนั ทั้งน้ี จาํเลยรายหน่ึงไดเ้จรจาเพ่ือเขา้
ทาํสัญญาประนีประนอมยอมความกบัทางบริษทัเพ่ือปลดจาํนองทรัพยห์ลกัประกนัให้แก่บริษทั และไดท้าํการยืน่อุทธรณ์ต่อ
ศาลแพง่กรุงเทพใต ้เพ่ือร้องขอใหศ้าลอุทธรณ์พิจารณาเป็นไปตามสัญญาประนีประนอมขา้งตน้ 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหวา่งบริษทักบัจาํเลยราย
หน่ึง โดยให้จาํเลยทาํการปลดหลกัประกนัหรือไถ่ถอนจาํนองหลกัประกนัให้กบับริษทั ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการดาํเนินการ 
ไถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่าว 
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ปัจจุบนัไดด้าํเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจาํเลยแลว้ 2 ราย 
 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 31.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ไดมี้มติ
อนุมติัการจาํนองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน เพ่ือเป็นหลกัประกนัลาํดบัท่ีสอง จากการใชว้งเงินกูย้มืระยะยาว
จากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง วงเงินรวม 71 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในวงเงินจาํนองรวม 4,022 ลา้นบาท และต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมวงเงินจาํนองรวมเป็นเงิน 6,619 ลา้นบาท 
 

หลกัประกนัสาํหรับภาระหน้ีสินทางภาษี 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดจาํนองเคร่ืองจกัรของบริษทั (เคร่ืองลา้งและ
เคร่ืองเคลือบนํ้ามนั) ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 677 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 695 ลา้นบาท) เพ่ือ
เป็นหลกัประกนัสําหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของบริษทั จาํนวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 
2556 บริษทัไดด้าํเนินการจดจาํนองเคร่ืองจกัรกบัสาํนกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้วางหลกัประกนัเพ่ิมเติมเป็นโฉนดท่ีดิน
จาํนวน 5 โฉนด กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัไดด้าํเนินการจดจาํนองท่ีดินแลว้ (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 10) 

 

หลกัประกนัการใชว้งเงินกูร่้วมกบั จี สตีล จากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจาํนองเคร่ืองจกัรของบริษทั (เคร่ืองรีดปรับ
สภาพผิว (RTM) และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกรดกลบัคืน (ARP)) ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีมูลค่าสุทธิทาง
บัญชี 628 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561 : 650 ลา้นบาท) เพ่ือเป็นหลกัประกันการใช้วงเงินกู้ร่วมกับ จี สตีล จากธนาคารใน
ประเทศแห่งหน่ึง วงเงินรวม 602 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2558 บริษทัไดด้าํเนินการจดจาํนองเคร่ืองจกัรกบัสาํนกังาน
ทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ในวงเงินจาํนอง 480 ลา้นบาท 
 

12. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  
 

  (ลา้นบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้)  7 
เพ่ิมข้ึน  1 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (1) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ( ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)  7 
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13. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดน้ําไปใช้ท่ีมิไดรั้บรู้ใน 
งบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว    

- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้  70 83 
- ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้  11 38 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้  2 2 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  722 722 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  2 1 
- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา  476 429 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - เงินล่วงหนา้คา่ซ้ือเคร่ืองจกัร  - 11 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  411 411 
- ประมาณการผลขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  - 8 
- ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  20 16 

  1,714 1,721 
ยอดขาดทุนยกไป  375 562 
รวม  2,089 2,283 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2562 ถึง 2566 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกับภาษี 
เงินไดปั้จจุบนันั้น บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มี
ความเป็นไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั  2,086 2,086 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (2,053) (2,053) 
  33 33 
    
หลกัประกนัเงินสดสาํหรับการใชไ้ฟฟ้า  - 33 
หลกัประกนัเงินสดสาํหรับการซ้ือก๊าซธรรมชาติ  45 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั  1 1 
ลูกรีดรอตดัจาํหน่าย - สุทธิ  254 218 
เงินมดัจาํ  3 2 
อ่ืนๆ  58 43 
สุทธิ  394 330 
 

งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 
 

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงักได้แก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของบริษัท
ตัดสินใจชะลอโครงการน้ีตั้ งแต่ ปี 2542 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของการลงทุนได้ถูกบันทึกลดมูลค่าตามราคาบังคับขาย  
ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระจาํนวน 44 ลา้นบาท ตามเกณฑ์ราคาตลาดของเศษเหล็ก และเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 
สํานักงานส่งเสริมการลงทุนไดมี้คาํสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต Direct Reduced Iron โดยไม่มีภาระภาษีอากร 
ขาเขา้ดา้นเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบ และในปี 2558 ฝ่ายบริหารไดท้บทวนการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน พบวา่
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชีอีกจาํนวน 11 ลา้นบาท จึงไดบ้นัทึกขาดทุนการดอ้ยค่าดงักล่าวแลว้ 
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15. หนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  

หมายเหตุ
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวยีน    
เจา้หน้ีการคา้ - มีหลกัประกนั 18 564  1,385 

    
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย    
 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  122 - 
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  13 13 
 19 135 13 
    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มีหลกัประกนั 4, 16 124 1,239 
    
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ - ไม่มีหลกัประกนั 22 173 180 
    
  รวมส่วนท่ีหมุนเวียน  996 2,817 
    
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มีหลกัประกนั 4, 16 1,082 1,142 
    
รวม  2,078 3,959 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 มีดงัน้ี 
 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  996 2,817 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  1,082  1,142 
รวม  2,078  3,959 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลักประกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดของ
หลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย ์ดงัน้ี 
 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  

หมายเหตุ 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
สินคา้คงเหลือ 7 62 191 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 11 8,074  8,451 
รวม  8,136  8,642 
 

ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ไดด้งัน้ี 
 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท  212  91 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  1,855  3,856 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐยโูร  8  8 
สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์  3  4 
รวม  2,078  3,959 
 

16. เงนิกู้ยืมจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เงินกูว้งแรก 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 31.3.1 927 979 
เงินกูว้งท่ีสอง  5  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 31.3.1 155 163 
เงินกูว้งท่ีสาม  4  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 31.3.2 124 1,239 

(31 ธนัวาคม 2561: 38 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ)    
เงินกูว้งท่ีส่ี 31.3.2 -  - 
เงินกูว้งท่ีหา้ 31.3.3 -  - 
รวม  1,206  2,381 
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  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.3.2, 31.3.3 124 1,239 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  - - 
  124 1,239 
    
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.3.1 1,082 1,142 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (20) (24) 
  1,062 1,118 
รวม  1,186  2,357 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 
 

  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  (ตรวจสอบแลว้)  2,381 
บวก รับเงินกูย้มืระหวา่งงวด  624 
หกั ชาํระคืนเงินตน้ระหวา่งงวด  (1,733) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งงวด  (66) 
รวมเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,206 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (20) 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 1,186 
 

ยอดเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จดัตามประเภทสกุลเงินตรา  
ไดด้งัน้ี 

 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  1,206 2,381 
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17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 
 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     
ยานพาหนะ  1.75  2.01 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (0.15)  (0.20) 
  1.60  1.81 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (0.43)  (0.42) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  1.17  1.39 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั มีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน โดยมีรายละเอียดของจาํนวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ายชาํระดงัน้ี 

 

 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดตามสัญญาเช่า 
และบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
  (ลา้นบาท) 
   

เงินตน้ 
ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

 
รวม 

 
เงินตน้ 

 ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

 
รวม 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ           
ภายในหน่ึงปี  0.43 0.07 0.50  0.42  0.09  0.51 
ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ           
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  1.17 0.08 1.25  1.39  0.11  1.50 

รวม  1.60 0.15 1.75  1.81  0.20  2.01 
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18. เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  

หมายเหตุ
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -  6 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ 700 2,027 
รวม  700 2,033 
 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี   
 

 30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 634 1,063 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 66 970 
รวม 700 2,033 
 

บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าวตัถุดิบภายใต้
สัญญา Consignment จึงมียอดคงคา้งเป็นจาํนวนเงิน 59 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 โดยบริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 3 - 6 ต่อปี ของยอดเจา้หน้ีคงคา้ง (ณ 31 ธนัวาคม 2561 : 313 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 - 6 ต่อปี)  
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19. เจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  

หมายเหตุ 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน    
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 17 14 
หน้ีสินภาษีผอ่นชาํระ  145 174 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า  122 115 
อ่ืนๆ  203 358 
 487 661 
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน   
หน้ีสินภาษีผอ่นชาํระ - 58 
รวม 487 719 
 

หน้ีสินภาษีผอ่นชาํระ 
 

กรมสรรพากร 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมียอดหน้ีสินภาษีผอ่นชาํระกรมสรรพากรคงเหลือทั้งหมด 145 ลา้นบาท (รวมเงินเพ่ิมใหม่ตาม
กฎหมายจาํนวน 216 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทับนัทึกเงินเพ่ิมเต็มจาํนวนตามท่ีระบุในประมวลรัษฎากรแลว้) โดยแสดงรายการเป็น
หน้ีสินหมุนเวยีนจาํนวน 145 ลา้นบาท 
 

ภายใตก้ารผอ่นชาํระหน้ีดงักล่าว บริษทัไดต้กลงจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 1 โฉนด และจดจาํนองเคร่ืองลา้งและเคร่ือง
เคลือบนํ้ามนั ร่วมกบัการคํ้าประกนัโดยบริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นหลกัประกนัการผอ่นชาํระ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัจะตอ้งผอ่นชาํระหน้ีสินท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้จาํนวน 10 งวดๆ ละ14.52 ลา้นบาท จนถึง
เดือนเมษายน 2563 
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ยอดเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 461 636 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 15 72 
สกลุเงินเหรียญยโูร 11 11 
รวม 487 719 
 

20. ดอกเบีย้ค้างจ่าย 
 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  

หมายเหตุ 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4, 19 5 5 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 22 96 93 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 16 36 34 
รวม 137 132 

 

ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 47 45 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 84 81 
สกลุเงินเหรียญยโูร 4 4 
สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์ 2 2 
รวม 137 132 
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21. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี 6 18 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 12 12 
อ่ืนๆ 1 1 
รวม 19 31 
 

ยอดหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 30 มิถุนายน 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. หนีสิ้นจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 

ในปี 2541 บริษทัประสบปัญหาทางการเงิน จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ทาํให้บริษทัไม่สามารถชาํระหน้ีท่ีมีอยูไ่ด ้และใน
เดือนเมษายน 2543 บริษทัไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใตศ้าลลม้ละลายกลาง โดยในปี 2545 ศาลลม้ละลายกลางไดใ้ห้
ความเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการ ต่อมาในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 บริษทัไดย้ื่นคาํร้องขอยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล
ลม้ละลายกลาง และวนัท่ี 2 มีนาคม 2552 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งใหย้กเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 
 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
 

  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ตรวจสอบแลว้)  180 
การจ่ายระหวา่งงวด  (2) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งงวด  (5) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)  173 

 

การจดัประเภทของเจา้หน้ีและการชาํระหน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงรวมไวใ้นงบการเงิน  
มีดงัน้ี 
 

     30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
     (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

    (ลา้นบาท) 
กลุ่มเจา้หน้ี   วนัครบกาํหนดชาํระ   
กลุ่มท่ี 4  พนกังาน กรกฎาคม 2558 4  4 
กลุ่มท่ี 5  หน้ีค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ตุลาคม 2554 9  10 
กลุ่มท่ี 13  เจา้หน้ีอ่ืน ตุลาคม 2554 160 166 
   รวม 173 180 

 

ตารางการชาํระหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละรายในกลุ่ม 5 และ 13 ไม่ไดเ้ป็นวนัเดียวกนัเหมือนกนัทั้งหมด ข้ึนอยูก่บัวนัท่ีท่ีมีการตกลง
ในการสรุปมูลหน้ีของเจ้าหน้ีแต่ละราย อย่างไรก็ตาม กาํหนดเวลาแรกท่ีเจ้าหน้ีในกลุ่ม 5 และ 13 จะได้รับชาํระหน้ีคือ  
31 ตุลาคม 2554 
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หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัไดค้รบกาํหนดชาํระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่บริษทัไดผ้ิดนดัชาํระหน้ี ซ่ึง
บริษทัไดด้าํเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพ่ือขอขยายระยะเวลาการชาํระหน้ี ดงันั้นบริษทัจึงแสดงหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ
คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซ่ึงผล
จากการผิดสัญญาดงักล่าว ยอดหน้ีคงเหลือสามารถถูกเรียกชาํระคืนไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่าย อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นบัตั้งแต่วนัผดินดัชาํระ 

 

ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงวนัท่ีในรายงาน เจา้หน้ีจาํนวน 1 ราย ไดย้ื่นฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตาม
แผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล โดยเรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระหน้ีเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท 
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ียืน่ฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่บริษทัจะชาํระเสร็จ  
 

ยอดหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกุลเงินตรา
ไดด้งัน้ี 
 

 30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 76 78 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 86 90 
สกลุเงินเหรียญยโูร 8 8 
สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์ 3  4 
รวม 173 180 
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23. ประมาณการหนีสิ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการผลขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 

 

  หมายเหตุ  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้)    41 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในระหวา่งงวด    (41) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่ตรวจทานแล้ว)  29.3  - 
 

 30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

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

ยอดประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท - - 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา - 41 
รวม - 41 
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24. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ    
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 101 80 
รวม 101 80 

 

  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน   
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน   
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 23 2 
รวม 23 2 
   
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน    
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน   
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 25 4 
รวม 25 4 

 

โครงการทีไ่ม่ได้จัดเป็นกองทุนตามกฎหมายแรงงานไทย 
 

บริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1998) ในการ
ใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

  (ลา้นบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน  101 80 
ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ 101 80 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 80 72 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแลว้ (4) - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 5 4 
ตน้ทุนบริการในอดีต 20 - 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่30 มถุินายน 101 76 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน : 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3 2 
ตน้ทุนบริการในอดีต 20 - 
รวม 23 2 
   
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 2561
 (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5 4 
ตน้ทุนบริการในอดีต 20 - 
รวม 25 4 

 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ : 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23 2 
รวม 23 2 
   
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 2561
  (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 25 4 
รวม 25 4 
 

บริษทัไม่มีกาํไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 



บริษัท จี เจ สตลี จํากัด (มหาชน)                                                                                                                              “ยงัไม่ไดต้รวจสอบ                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล                                                                                                                  แต่สอบทานแลว้”                   
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562  
 

49 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน : 
 

  30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

แต่สอบทานแลว้) 
 (ตรวจสอบแลว้) 

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

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

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีนาํมาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด อตัราการ
เพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และการหมุนเวียนของพนกังาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้นท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 
 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจะลดลง 5.38 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 6.35 
ลา้นบาท) 

 

- ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจะเพ่ิมข้ึน 6.14 ลา้นบาท 
(ลดลง 5.32 ลา้นบาท) 

 

- ถา้อตัราการหมุนเวยีนของพนกังานเพิ่มข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 10.0 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง 3.04 ลา้นบาท 
(เพ่ิมข้ึน 3.29 ลา้นบาท) 

 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานไดค้าํนวณโดยการใช้
วธีิเดียวกนักบัท่ีคาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้วนัท่ี  
5 พฤษภาคม 2562โดยมีสาระสาํคญัคือการปรับเพ่ิมอตัราค่าชดเชยใหก้บัลูกจา้งท่ีทาํงานตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปใหไ้ดค้่าชดเชยอตัรา
ใหม่จากเดิม  300 วนั  เป็น  400 วนั  ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงานของบริษัทฯ ท่ีค ํานวณถึงวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2562 จะมีจาํนวนเพิ่มข้ึนประมาณ 20 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน สาํหรับงวด
สามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 แลว้ 
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25. ทุนเรือนหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  มูลค่าหุน้ 2562  2561 
    30 มถุินายน  ต่อหุน้ จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 
 (บาท) (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท) 
ทุนจดทะเบียน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม (ตรวจสอบแลว้)      
หุน้สามญั 6.90 18,738 129,298 18,738 129,298 
ลดมูลค่าหุน้สามญั (5.94) - (111,309) -  - 
ลดทุนจดทะเบียน 0.96 (1,957) (1,879) -  - 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 0.96 11,970 11,491 -  - 
ณ วนัท่ี 30 มถุินายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
   แต่สอบทานแล้ว) 

    

หุ้นสามญั 6.90 - -  18,738 129,298 
หุ้นสามญั 0.96 28,751 27,601 - - 
ทุนท่ีออกและชําระแล้ว      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม (ตรวจสอบแลว้)      
หุน้สามญั 6.90 13,928 96,104 13,928 96,104 
ลดมูลค่าหุน้สามญั (5.94) -  (82,733) -  - 
ออกหุน้ใหม่ 0.96 11,559  11,097 -  - 
ณ วนัท่ี 30 มถุินายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
   แต่สอบทานแล้ว) 

       

หุ้นสามญั 6.90 - - 13,928 96,104 
หุ้นสามญั 0.96 25,487 24,468 - - 
 

ส่วนเกิน (ตํา่กว่า) มูลค่าหุ้น  
 

รายการเคล่ือนไหวของส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน  2562   2561 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ส่วนเกิน (ตํา่กว่า) มูลค่าหุ้น     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม (ตรวจสอบแลว้)  (61,757)  (61,757) 
ลดมูลค่าหุน้สามญั 25.1.2 61,757  - 
ออกหุน้ใหม่ 25.1.5 (9,667)  - 
ณ วนัที ่30 มถุินายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)  (9,667)  (61,757) 
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25.1  การปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ  
 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเร่ืองสาํคญัดงัน้ี  
 

25.1.1 อนุมตัิการโอนทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 18,507,421.67 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั  
 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัฯ ไดโ้อนทุนสาํรองตามกฎหมายดงักล่าว เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัแลว้ 
 

25.1.2 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ (Par Value) จากหุน้ละ 6.90 บาท เป็น 
หุ้นละ 0.96 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั ทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั ลดลงจากเดิมจาํนวน 
129,298,350,418.50 บาท เป็นจาํนวน 17,989,335,710.40 บาท และจะทาํให้ทุนชาํระแลว้ของบริษทั ลดลงจาก
จาํนวน 96,104,091,707.70 บาท เป็นจาํนวน 13,371,004,063.68 บาท ทั้งน้ี ทุนชาํระแลว้ท่ีลดลงดงักล่าว บริษทั
จะนาํไปลา้งส่วนตํ่ามูลค่าหุ้น จาํนวน 61,757,357,060.14 บาท และลา้งขาดทุนสะสม จาํนวน 20,975,730,583.88 
บาท ตามลาํดบั และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ 
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั  

 

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 บริษทัไดล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์โดยการลดมูลค่าท่ีตราไว้
ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 6.90 บาท เป็นหุ้นละ 0.96 บาท ทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั ลดลงจากเดิม
จาํนวน 129,298,350,418.50 บาท เป็นจาํนวน 17,989,335,710.40 บาท และจะทาํให้ทุนชาํระแลว้ของบริษทั 
ลดลงจากจาํนวน 96,104,091,707.70 บาท เป็นจาํนวน 13,371,004,063.68 บาท ทั้ งน้ี ในไตรมาส 1 ปี 2562 
ทุนชาํระแลว้ท่ีลดลงดงักล่าว บริษทัไดน้าํไปลา้งส่วนตํ่ามูลค่าหุ้น จาํนวน 61,757,357,060.14 บาท และลา้ง
ขาดทุนสะสม จาํนวน 20,975,730,583.88 บาท ตามลาํดบั แลว้ 

 

25.1.3 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 1,957,748,965 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท จากเดิม
ทุนจดทะเบียน 17,989,335,710.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 16,109,896,704 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้
ออกจาํหน่ายของบริษทัทั้งหมดก่อนท่ีจะดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุน้ท่ียงั
ไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั  

 

อน่ึง ในการตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั จะไม่รวมถึงหุ้นสามญัของบริษทั ท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับ
การใชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
GJS-W3”) จาํนวน 1,606,677,915 หุน้ ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 
สิงหาคม 2560 และใบสําคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 4 (“ใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ GJS-W4”) จาํนวน 1,246,335,252 หุ้น ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือ
วนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 
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เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2562 บริษทัไดล้ดทุนจดทะเบียนบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้
ออกจําหน่ายของบริษัททั้ งหมดจาํนวน 1,957,748,965 หุ้น  มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท ก่อนท่ีจะ
ดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิมทุนจดทะเบียน 17,989,335,710.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่ 16,109,896,704 บาท 

 

25.1.4 อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจาํนวน 11,490,928,047.36 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 
16,109,896,704 บ าท  เป็ น จําน วน  27,600,824,751.36 บ าท  โดยก ารออก หุ้ น ส ามัญ เพ่ิ ม ทุ น จําน วน 
11,969,716,716 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผู ้
ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 และ
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W4 และอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั  

 

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจาํนวน 11,490,928,047.36 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจาํนวน 16,109,896,704 บาท เป็นจาํนวน 27,600,824,751.36 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนจาํนวน 11,969,716,716 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท 

 

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

 

25.1.5.1 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 11,560,347,263 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ใน
ราคาหุน้ละ 0.13 บาท ในอตัราจดัสรร 1 หุน้เดิมต่อ 0.83 หุน้ใหม่ โดยเศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง  

 

ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุนสําหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัจึงกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทั ในราคาหุ้นละ 0.13 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีตํ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องบริษทัได ้โดยบริษทั 
จะตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในคร้ังน้ี จะเป็นการ
เสนอขายหุ้นสามญัตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการคาํนวณให้ปัดเศษของ
หุน้ดงักล่าวท้ิง และผูถื้อหุ้นเดิมมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิของตนได ้ในกรณีท่ีมีหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษทัจะจัดสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในราคาเดียวกนั โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัจะดาํเนินการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือ
จนกระทัง่ไม่มีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรอีก หรือจนกวา่จะไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดประสงคท่ี์
จะจองซ้ือหุ้นดงักล่าวอีกต่อไป แต่หากยงัมีหุ้นสามญัเหลือจากการเพิ่มทุนในคราวน้ี บริษทัจะตดัหุ้น
ดงักล่าวท้ิงในการประชุมผูถื้อหุน้คราวถดัไปและไม่จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั  
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ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นแสดงความจาํนงจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให ้
ผูถื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูถื้อหุ้นรายนั้นถือหุ้นของบริษทั รวมกนัมากกว่าร้อยละ 25 ของ
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัภายหลงัการเพิ่มทุน ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือ
หลักทรัพย์ทั้ งหมดของบริษัท  (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ท่ี 
ทจ.12/2554 เร่ืองหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 
(“ประกาศเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ”) เวน้แต่ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวไดรั้บยกเวน้
การทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศเก่ียวกับการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือ
ครอบงาํกิจการ 
 

ทั้งน้ี กาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถือหุ้น (Rights Offering) (Record date) ในวนัท่ี 
27 มีนาคม 2562  

 

เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนชาํระแลว้เพ่ิมเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights 
Offering) จํานวน  11,559,004,163 หุ้น  รวมกับทุนชําระเดิมแล้วเป็นจํานวน  25,487,133,396 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท ทั้งน้ี การเพ่ิมทุนดงักล่าวส่งผลให้บริษทัมีส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั
เพ่ิมข้ึน จาํนวน 9,594 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นเพ่ิมทุนเป็นจาํนวน 73.50 ลา้นบาท ซ่ึง
นาํมาบนัทึกเป็นส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญัดว้ย 

 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวขา้งตน้น้ี Asia Credit Opportunities I (Mauritus) Limited (“ACO I”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของกลุ่ม SSG ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 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  
จึงมีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีการในการเข้าถึงหลักทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ  
ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม)  

 

ทั้งน้ี ACO I กาํหนดราคาเสนอซ้ือหุ้นสามญัเท่ากบั 0.13 บาทต่อหุ้น และเน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ GJS-W3 และ GJS-W4 ซ่ึงเท่ากับ 0.1668 บาทต่อหุ้น และ 0.1668 บาทต่อหุ้น 
ตามลาํดบั สูงกวา่ราคาเสนอซ้ือหุน้สามญัท่ี 0.13 บาทต่อหุน้ รวมทั้ง ACO I ไม่มีการไดม้าซ่ึงในสาํคญั
แสดงสิทธิทั้ง 2 รุ่น ในช่วงเวลา 90 วนัก่อนวนัท่ียื่นคาํเสนอซ้ือน้ี ซ่ึงเขา้ขอ้ยกเวน้ตามนยัของขอ้ 7(2) 
ของประกาศ ทจ. 12/2554 ACO I จึงไม่มีหน้าท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W3 และ 
GJS-W4  

 

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

อย่างไรก็ดี หากมีเหตุจาํเป็น ACO I และบริษัทอาจมีการพิจารณาร่วมกันเพ่ือแก้ไขเปล่ียนแปลง
นโยบายทางธุรกิจและการดาํเนินงาน โครงสร้างองคก์ร บุคลากร แผนการขายและการตลาด นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล โครงสร้างทางการเงิน หรือนโยบายอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึง
สภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะธุรกิจของกิจการในขณะนั้นประกอบ ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมี
วตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการเจริญเติบโตของธุรกิจอันจะเป็น
ประโยชน์ร่วมกนัแก่บริษทั และผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อไป 

 

25.1.5.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 และใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ GJS-W4 ดงัน้ี  

 

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 
จาํนวนไม่เกิน 230,536,917 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท  

 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W4 
จาํนวนไม่เกิน 178,832,536 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท  
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26. ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 ราคาเสนอขาย 2562 2561 
 ต่อหน่วย จาํนวนหน่วย จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย จาํนวนเงิน 
 (บาท) (ลา้นหน่วย / ลา้นบาท) (ลา้นหน่วย / ลา้นบาท) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม (ตรวจสอบแลว้)    
- ใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GJS-W3) 0.00 3,674 - 3,674 - 
- ใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (GJS-W4) 0.00 2,754 - 2,754 - 
รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งงวด       
- ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหม่   -  - -  - 
- การหมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ -  - -  - 
ณ วนัที ่30 มถุินายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)    
- ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 3 (GJS-W3) 0.00 3,674 - 3,674 - 
- ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 4 (GJS-W4) 0.00 2,754 - 2,754 -

 

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

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

 

26.1.1 การปรับสิทธิในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั 
 

 ก่อนการปรับสิทธิ การปรับสิทธิเน่ืองจาก 
การลดทุน 

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

   
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 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
จาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่คาํนวนได้
ต ํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั 

 

 การปรับสิทธิเน่ืองจาก 
การลดทุน 

การปรับสิทธิเน่ืองจาก 
การเพิม่ทุนให้ผู้ถือหุ้นเดมิ 

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

   
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W4   
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุน้ 1 หน่วย: 0.500 หุน้ 
- ราคาการใชสิ้ทธิ 0.1909 บาท/หุน้ 0.1668 บาท/หุน้ 

 

ขอ้มูลของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 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 
 

27. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัไดน้ําเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการ
บริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 

ส่วนงานธุรกิจ 
 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณา
วา่ บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้าํหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานขั้นตน้กาํไร(ขาดทุน) ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน  
รายได้จากส่วนงาน   
ในประเทศ 3,928 7,392 
ต่างประเทศ - 423 
รวม 3,928 7,815 
 

  

ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น  123 83 
 

   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน  
รายได้จากส่วนงาน   
ในประเทศ 7,326 15,413 
ต่างประเทศ - 519 
รวม 7,326 15,932 
 

  

ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น  (180) 609 
 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 
 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  และ 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 5 ราย และ 2 ราย จากการขายสินคา้
ในประเทศ เป็นจาํนวนเงินรวม 2,954 ลา้นบาท และ 2,180 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  และ 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้  3 ราย และ 2 ราย จากการขายสินคา้ใน
ประเทศ เป็นจาํนวนเงินรวม 3,366 ลา้นบาท และ 3,930 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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28. กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 คาํนวณจาก
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวด 
โดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัแสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน   2562  2561 
  (ลา้นบาท / ลา้นหุน้)
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (72)  (451) 
  

 
 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม  13,928  13,928 
ผลกระทบจากการออกหุน้ใหม่   7,494  - 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก  21,422  13,928 
    
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท)  (0.0034)  (0.032) 
 

 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน  2562  2561 
  (ลา้นบาท / ลา้นหุน้)
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (504)  (85) 
  

 
 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม  13,928  13,928 
ผลกระทบจากการออกหุน้ใหม่  3,768  - 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก  17,696  13,928 
    
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท)  (0.0285)  (0.006) 
 

บริษทัไม่ไดแ้สดงกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 
เพราะราคาใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัและ
การนาํหุน้ท่ีถือเสมือนวา่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวมารวมจะทาํใหก้าํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ลดลง 
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29. ภาระผูกพนัที่มีกับบุคคลหรือกิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน 
 

29.1 ภาระผูกพนั 
 

 30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าและบริการ   
ภายในหน่ึงปี 10 6 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 8 4 
รวม 18 10 
   

ภาระผูกพนัอ่ืน  ๆ   

ซ้ือทรัพยสิ์น 111 107 
หนงัสือคํ้าประกนั 184 179 
รวม 295 286 

 

 

29.2 สัญญาระยะยาว 
 

- บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติโดยสัญญาน้ีมีผลใชบ้งัคบันบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 และจะส้ินสุดลงเม่ือ
ผูซ้ื้อไดซ้ื้อก๊าซครบเป็นระยะเวลาสิบปีนบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายไดส่้งมอบและผูซ้ื้อไดรั้บซ้ือก๊าซ โดยค่าก๊าซธรรมชาติใน
แต่ละเดือนข้ึนอยูก่บัปริมาณท่ีใช ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้การต่ออายสุัญญาไปอีก 2 ปี และเม่ือวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2562 ไดมี้การต่ออายสุัญญาไปอีก 5 ปี 

 

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

 

 30 มิถุนายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

 (ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนัตามสัญญาระยะยาว   
ภายในหน่ึงปี 71 71 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 282 282 
หลงัจากหา้ปี 24 59 

รวม 377 412 
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- เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจ กบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง และตั้งแต่
ไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ือให้คาํแนะนําในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต กาํไร และ
กระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการเดือนละ 41,667 เหรียญสหรัฐฯ และไม่ไดก้าํหนดระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา แต่
สามารถบอกยกเลิกสัญญาดงักล่าวได ้โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้ห้กู ้หรือบริษทัสามารถบอกเลิกสัญญาได้
ทนัทีเม่ือไดรั้บการยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หกู้ถึ้งแก่ผูกู้แ้ละท่ีปรึกษาทางธุรกิจ หรือสัญญาน้ีสามารถบอก
เลิกเม่ือบริษทัสามารถปลดภาระผกูพนัทั้งหมดภายใตส้ัญญาเงินกูย้มืกบัผูใ้หกู้ไ้ด ้

 

29.3 ใบส่ังซื้อวตัถุดบิ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีใบสั่งซ้ือวตัถุดิบซ่ึงยงัไม่ได้ส่งมอบแก่บริษัทจาํนวนเงินรวม 1,371 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2561: 1,333 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัไดท้าํการประมาณการผลขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือ
วตัถุดิบท่ีบริษทัยงัไม่ไดรั้บมอบ จากการเปรียบเทียบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะไดรั้บในรูปของราคาขาย
โดยประมาณและตน้ทุนแปลงสภาพของสินคา้สาํเร็จรูป พบวา่ไม่มีผลขาดทุนท่ีตอ้งบนัทึกในงวดดงักล่าว และบริษทั
ได้กลบัรายการประมาณการหน้ีสินจากผลขาดทุนของคาํสั่งซ้ือท่ียงัไม่ได้รับมอบท่ีเกิดข้ึนในปี 2561 จาํนวนเงิน
ประมาณ 3 ลา้นบาท และ 41 ลา้นบาท ในงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562 ตามลาํดบั (อา้งอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล ขอ้ 23) 
  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย สาํหรับซ้ือวตัถุดิบภายใตส้ัญญา Consignment 
โดยความเป็นเจา้ของของสินคา้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ะเป็นของผูข้าย บริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ีย ในอตัราร้อยละ 3 - 6 ต่อปี 
ของยอดวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้(31 ธนัวาคม 2561: อตัราร้อยละ 3 - 6 ต่อปี) 

 
 

29.4 เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้มียอดคงเหลือจาํนวน 49 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 33 
ลา้นบาท) และมีภาระผกูพนัในการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ในอนาคต 
 

29.5 สัญญาค่าทีป่รึกษาทางการเงนิ 
 

บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัท่ีปรึกษาทางการเงินแห่งหน่ึงเพ่ือขอคาํปรึกษาเร่ืองการจดัหาวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติม และการ
หาเงินกูเ้พ่ือชาํระหน้ีเดิมจากสถาบนัการเงิน โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
 

29.6 สัญญาค่าทีป่รึกษากฎหมายเพื่อการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท 
 

บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัท่ีปรึกษากฎหมายแห่งหน่ึง เพ่ือขอคาํปรึกษาเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างทุนของบริษทัในการ
เพ่ิมทุนใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการเพ่ิมทุนดงักล่าว โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
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30. คดคีวาม 
 

เจา้หน้ีจาํนวน 1 รายไดย้ืน่ฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาของศาล ทุนทรัพยฟ้์องจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ียืน่ฟ้อง
เป็นตน้ไปจนกวา่บริษทัจะชาํระเสร็จ  

 

31. วงเงนิสินเช่ือเพื่อการดําเนินงาน 
 

31.1 ปัจจุบนั บริษทั ไดรั้บความร่วมมือจากผูข้ายวตัถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการให้สินเช่ือ (Supplier Credit) 
ในรูปแบบ Collateral Management Agreement (“CMA”) ดงัต่อไปน้ี วงเงิน CMA จากผูข้ายวตัถุดิบต่างประเทศ จาํนวน 
2 ราย ในวงเงิน 30 - 120 ลา้นเหรียญสหรัฐ และวงเงิน CMA จากผูข้ายวตัถุดิบในประเทศ จาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวน 
240,000 ตนัต่อปี  
 

โดยบริษทัไดใ้ชสิ้นเช่ือประเภทน้ีเป็นเวลาหลายปีเป็นวงเงินการคา้หมุนเวยีนในการซ้ือเศษเหลก็ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใช้
ในการผลิต 

 

31.2 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 9552  บริษทัร่วมกบั จี สตีล ไดล้งนามสัญญาแกไ้ขวงเงินสินเช่ือร่วมกบัธนาคารในประเทศแห่ง
หน่ึง โดยบริษทัไดรั้บวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัวงเงิน 252 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทั และ จี สตีล ตอ้งนาํส่งหลกัประกนัของ
วงเงินสินเช่ือดงักล่าวใหก้บัธนาคาร ดงัน้ี 

 

- จี สตีล ตอ้งเพ่ิมวงเงินจาํนองเคร่ืองจกัรจากเดิม 475.6 ลา้นบาท เป็นวงเงินจาํนองใหม่ 510 ลา้นบาท 
 

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

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัไดใ้ชว้งเงินหนงัสือคํ้าประกนัธนาคารแลว้จาํนวน -0- ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561 : 
145 ลา้นบาท)  

 

31.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัเขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว วงเงิน
รวมไม่เกิน 111 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของบริษทัท่ีผิดนดัชาํระมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2555 และ
เพ่ือเป็นทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงานของบริษทั ดงัมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 
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31.3.1 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2560 บริษทั (ผูกู้)้ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูร้ะยะยาว วงเงินกูย้ืม 71 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ กบั 
Link Capital I (Mauritius) Limited (ผู ้ให้กู ้) ในอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ  12 ต่อปี  ระยะเวลา  5 ปี  โดยมี
หลกัประกนัคือการจดจาํนองลาํดบัท่ีสองของท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน ทั้ งน้ีไดแ้บ่ง
วงเงินกูอ้อกเป็น 2 วงเงินดงัน้ี 
 

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

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 ไดมี้การแกไ้ขสัญญาสําหรับวงเงินกูว้งแรก และวงเงินกู้ท่ีสอง โดยผูกู้ ้
สามารถจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมก่อนครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกู ้โดยตอ้งแจง้ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแก่ผูใ้ห้กูก่้อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั หรือ หลงัจากครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกูไ้ด ้ทั้งน้ี
ภายหลงัจากท่ีไดคื้นเงินตน้วงเงินท่ีหน่ึงดงักล่าวแลว้ สามารถใชสิ้ทธิเพ่ือโอนวงเงินกูว้งแรกท่ีเหลือเพ่ือ
เพ่ิมในวงเงินท่ีสองได ้โดยสิทธิท่ีอนุญาตให้คืนเงินกูว้งเงินวงแรกก่อนครบกาํหนดเพ่ือเพ่ิมวงเงินกูว้งท่ี
สองน้ีจะตอ้งกระทาํก่อนวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 สําหรับ เพ่ือวตัถุประสงคก์ารกูเ้พ่ือเงินทุนหมุนเวียนปกติ 
(Non-Tolling) และ ก่อนวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 สําหรับเพ่ือวตัถุประสงค์การกู้สําหรับ Non-Tolling 
Standby Letter of Credit เพ่ือการจดัซ้ือวตัถุดิบ (Metallic Purchase Contract) 
 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 4 เมษายน 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินกูว้งเงินวงแรกรวมเป็นจาํนวน 
11 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และไดโ้อนเพ่ือเพ่ิมวงเงินกูว้งท่ีสองเพ่ือวตัถุประสงค์การกู ้สําหรับ Non-Tolling 
Standby Letter of Credit เพ่ือการจดัซ้ือวตัถุดิบ (Metallic Purchase Contract) 

 

ปัจจุบนัวงเงินกูว้งแรกมีเงินกูค้งเหลือจาํนวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 

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

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 บริษทัไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาเงินกูย้ืม โดยการเพ่ิมวงเงินกูว้งท่ี
สองอีก จาํนวน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือใช้เป็นหลักประกัน Standby Letter of Credit สําหรับการคํ้ า
ประกนัสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 
เมษายน 2562 ท่ีประชุมกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการให้สัตยาบนัการเพ่ิมวงเงินกูว้งท่ีสองดงักล่าว
แลว้ 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูว้งท่ีสองสําหรับ Non-Tolling Standby Letter of Credit 
เพ่ือการซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) จํานวน 24.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเบิกใช้วงเงิน
หนงัสือคํ้าประกนัธนาคาร สาํหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวน 5.2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 

31.3.2 สาํหรับวงเงินกูท่ี้เหลืออีก 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 
ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ทาํสัญญาเงินกูร้ะยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เปล่ียนแปลงวงเงินกูท่ี้เหลือเป็น 50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนสาํหรับจดัซ้ือวตัถุดิบ และเพิ่มกาํลงั
การผลิตของบริษทั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 12 ต่อปี แลว้แต่ประเภทของวงเงินกู ้ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 และ 19 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาเงินกูย้มืตามท่ี
กล่าวไวใ้นขอ้ 31.3.1 โดยแกไ้ขวงเงินกูย้ืมเพ่ิมเติมจากสัญญาเดิม เป็นวงเงินกูย้ืมรวมไม่เกิน 121 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ โดยมีหลกัประกนัเดียวกนักบัตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 31.3.1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

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

 

2. วงเงินกูว้งท่ีสาม จาํนวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินกูย้มืระยะเวลา 1 ปี มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี 
เพ่ือใชส้นับสนุนการทาํ Tolling กบั จี สตีล เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนจดัซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase 
Contract) และสําหรับ Tolling Standby Letter of Credit โดยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัไดเ้บิกใช้
วงเงินกูด้งักล่าวแลว้จาํนวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯและ ในระหวา่งปี 2561 จนถึง 30 มิถุนายน 2562 บริษทั
ไดจ่้ายชาํระเงินกูว้งเงินวงท่ีสาม เป็นจาํนวนเงิน 36 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยวงเงินกูว้งท่ีสามดงักล่าวน้ี  
มีกาํหนดชาํระหน้ีคงเหลือจาํนวน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ภายในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัไม่มีการใชว้งเงิน สําหรับ Tolling Standby Letter of Credit แลว้ และคืน
สินเช่ือ Tolling Standby Letter of Credit ทั้งหมดเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 และ 24 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินกูย้ืมวงเงินท่ีสาม จาํนวน 4 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ ครบเตม็จาํนวนแลว้ 
 
 

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

ต่อมาไดมี้การจ่ายชาํระคืนเงินกูว้งท่ีส่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 จึงทาํให้วงเงินกูว้งท่ีส่ีไดถู้ก
ปิดและโอนกลบัคืนไปยงัวงเงินกูว้งท่ีสองแลว้ 
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31.3.3  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้บริษทัเขา้ทาํสัญญาเงินกูเ้พ่ิมเติม 
(วงเงินกูว้งท่ีห้า) เป็นจาํนวน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือชาํระหน้ีภายใต ้Standby Letter of Credit และ เพ่ือใช้
เป็นทุนหมุนเวียน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนหน้ีเต็มจาํนวนในระยะเวลา  
3 เดือน โดยเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้จาํนวน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 และ 10 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินกูย้มืวงเงินท่ีหา้แลว้ทั้งจาํนวน 
 

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาทีร่ายงาน  
 
32.1. เงนิกู้ยืมจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

 

เงนิกู้วงทีส่าม 
 

เม่ือวนัท่ี 1 และ 24 กรกฏาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินกูย้มืวงเงินท่ีสาม จาํนวน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ครบเตม็
จาํนวนแลว้ 
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