
 

 

 

 

 

 

บริษทั  จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

งบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวำคม  2562 

และ 

รำยงำนของผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 

 

  



 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท จี เจ สตีล จ ากดั  (มหาชน) 

ความเห็น 
 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี  ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของ 
ผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และ
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ี
ขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้ไดก้ ำหนดเร่ืองท่ีจะกล่ำวต่อไปน้ี
เป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบเพื่อส่ือสำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ 

 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 
 

กำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4(จ) ข้อ 4(ซ) และข้อ 12 บริษทั มีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ เป็นจ ำนวนท่ีมี
นยัส ำคญั ไดถู้กแสดงดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ซ่ึงกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์ดงักล่ำวตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส ำคญัของฝ่ำยบริหำรของบริษทั เน่ืองจำกกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของท่ีดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ของบริษทั ซ่ึงก ำหนดจำกมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยน์ั้น  ดงันั้น บริษทัตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต
ท่ีบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บจำกสินทรัพย ์ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินแผนงำนในอนำคต รวมถึง
กำรก ำหนดอตัรำคิดลดและขอ้สมมติต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงระบุว่ำกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
เป็นเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญั ซ่ึงตอ้งให้ควำมสนใจเป็นพิเศษในกำรตรวจสอบ 



วิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ต่อเร่ืองดงักล่ำว 
 

ขำ้พเจำ้ไดท้ดสอบกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ดงักล่ำว โดยขำ้พเจำ้ไดท้  ำควำมเขำ้ใจและประเมินควำมสมเหตุสมผล
รวมถึงหลกัฐำนท่ีใชส้นบัสนุนในเร่ืองของขอ้สมมติและวิธีกำรท่ีใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงินสดรับและจ่ำยในอนำคตท่ี
จะไดรั้บจำกกำรใช้ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์อย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงประเมินควำมสมเหตุสมผลของอตัรำคิดลดท่ีบริษทัใชใ้นกำร
ค ำนวณหำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ดังกล่ำว และยงัได้พิจำรณำถึงควำมเพียงพอของข้อมูลท่ีได้
เปิดเผยเก่ียวกบักำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท (แต่ไม่รวมถึง 
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดว่ำจะถูกจดัเตรียมให้ขำ้พเจ้ำภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 
ของผูส้อบบญัชี  

 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำท่ีเก่ียวเน่ืองกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือกำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอ่ืนมีควำมขัดแยง้ 
ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏว่ำขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ี 
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม ่ 

 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้ง
ส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลและฝ่ำยบริหำรของบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน  
 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด  

 

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

 

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
 



ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำน
ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพ
ตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และ
ไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด
เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล 
กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษทั 
 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร  
 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำน
กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได ้
ขอ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้
ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของ
ผูส้อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุด 
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินแสดง
รำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

 



ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน
หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็น
อิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ี
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขำ้พเจำ้ขำด
ควำมเป็นอิสระ 
 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชี
เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้
พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุผลว่ำ
จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 
 
 
 
 
 
 (นำงณัฐสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 ทะเบียนเลขท่ี  4563 

 
 

 
 
ส ำนกังำน เอ.เอม็.ที.แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2563 



บริษทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 424,062,101            201,031,915            

ลูกหน้ีการคา้ 7 6,196,512                13,892,449              

สินคา้คงเหลือ 8 1,366,609,957         3,861,388,858         

เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 9 -                           94,000,000              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5, 10, 29 85,084,093              268,025,937            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,881,952,663         4,438,339,159         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 13,049,272,540       13,838,823,623       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 6,494,070                7,134,735                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15, 29 340,185,345            330,065,237            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,605,951,955       14,386,023,595       

รวมสินทรัพย์ 15,487,904,618       18,824,362,754       

(บาท)

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 5, 19, 29 333,324,560            2,033,028,589         

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5, 20, 29 340,170,757            660,628,473            

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 39.4 19,799,767              32,682,502              

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 17 -                           1,239,362,400         

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 5, 21, 29 137,094,718            131,777,508            

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 23, 29 170,123,670            180,013,171            

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 438,781                   416,261                   

ประมาณการหน้ีสิน 24 19,175,314              40,565,153              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22, 29 17,871,920              31,106,530              

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,037,999,487         4,349,580,587         

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5, 20 -                           58,077,068              

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 17 1,049,023,546         1,117,518,130         

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 950,062                   1,388,843                

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25 105,685,887            80,140,624              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,155,659,495         1,257,124,665         

รวมหนีสิ้น 2,193,658,982         5,606,705,252         

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 26

ทุนจดทะเบียน 27,600,824,751       129,298,350,419     

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 24,467,648,060       96,104,091,707       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 27 -                           -                           

ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้สามญั 26 (9,667,486,450)        (61,757,357,060)      

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 26, 28 -                           18,507,422              

ขาดทุนสะสม (1,815,597,192)        (21,457,265,785)      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 28 309,681,218            309,681,218            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,294,245,636       13,217,657,502       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,487,904,618       18,824,362,754       

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5, 30 12,922,809,092       29,909,762,166       

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 215,925,699            105,317,881            

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวามสุทธิ 29 10,387,557              119,077,086            

กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีสุทธิ -                           677,203                   

กาํไรจากคาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 24, 39.3 21,389,840              -                           

รายไดอ่ื้น 5 97,456,152              45,021,834              

รวมรายได้ 13,267,968,340       30,179,856,170       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย

- ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย 5 13,385,969,008       29,341,753,665       

- ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า 241,851,797            125,364,360            

- (กลบัรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (72,802,730)             160,473,440            

รวมตน้ทุนขาย 13,555,018,075       29,627,591,465       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 31 174,375,018            361,595,485            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 32 543,453,591            500,470,914            

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ -                           10,341,274              

ขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 24, 39.3 -                           40,565,153              

ตน้ทุนทางการเงิน 5, 16, 35 347,691,068            475,239,208            

รวมค่าใช้จ่าย 34 14,620,537,752       31,015,803,499       

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (1,352,569,412)        (835,947,329)           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี -                           -                           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (1,352,569,412)        (835,947,329)           

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 37

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.063)                      (0.060)                      

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ ส่วนเกิน(ตํ่ากวา่) จดัสรรแลว้ - องคป์ระกอบอื่น รวมส่วน
ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ทุนสาํรองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของผูถ้ือหุ้น

หมายเหตุ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 96,104,091,707                  (61,757,357,060)                 18,507,422                         (20,621,318,456)                 309,681,218                       14,053,604,831                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี
    กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี -                                     -                                     -                                     (835,947,329)                      -                                     (835,947,329)                      
    กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี -                                     -                                     -                                     (835,947,329)                      -                                     (835,947,329)                      

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

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 96,104,091,707                  (61,757,357,060)                 18,507,422                         (21,457,265,785)                 309,681,218                       13,217,657,502                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี
    กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี -                                     -                                     -                                     (1,352,569,412)                   -                                     (1,352,569,412)                   
    กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสาํหรับปี -                                     -                                     -                                     (1,352,569,412)                   -                                     (1,352,569,412)                   
การลดมูลค่าหุ้นสามญัเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 26 (82,733,087,643)                 61,757,357,060                  -                                     20,975,730,583                  -                                     -                                     
การโอนทุนสาํรองตามกฏหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 26 -                                     -                                     (18,507,422)                        18,507,422                         -                                     -                                     
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 26 11,096,643,996                  (9,667,486,450)                   -                                     -                                     -                                     1,429,157,546                    

(71,636,443,647)                 52,089,870,610                  (18,507,422)                        19,641,668,593                  -                                     76,588,134                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 24,467,648,060                  (9,667,486,450)                   -                                     (1,815,597,192)                   309,681,218                       13,294,245,636                  

(บาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (1,352,569,412)            (835,947,329)               

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 900,055,978                881,888,909                

ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 74,413,022                  111,697,717                

ดอกเบ้ียรับ (19,793,710)                 (2,817,083)                   

ตน้ทุนทางการเงิน 347,691,068                475,239,208                

(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                               (3,524)                          

กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีสุทธิ -                               (677,203)                      

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวามสุทธิ (10,387,557)                 (119,077,086)               

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (87,438,095)                 (29,658,486)                 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ -                               10,341,274                  

(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (72,802,730)                 160,473,440                

ขาดทุน(กาํไร)จากคาํส่ังซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ (21,389,840)                 40,565,153                  

หน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 29,051,262                  8,101,349                    

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 4,105,007                    163,081                       

(209,065,007)               700,289,420                

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 7,695,936                    19,067,846                  

สินคา้คงเหลือ 2,567,581,631             (742,948,393)               

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ (7,744,246)                   172,286,538                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 185,193,627                (60,586,422)                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (84,533,129)                 (145,932,761)               

เจา้หน้ีการคา้ (1,682,896,330)            1,185,516,249             

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (12,882,734)                 (159,666,704)               

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (384,752,467)               (143,555,781)               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (12,361,335)                 10,396,251                  

จ่ายชาํระหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน (3,506,000)                   (115,200)                      

รับดอกเบ้ีย 2,554,223                    2,817,083                    

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 365,284,169                837,568,126                

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 22,779,213                  -                               

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 94,000,000                  -                               
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,501,000)                   (2,845,311)                   

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (112,468,238)               (80,940,999)                 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 2,809,975                    (83,786,310)                 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 624,380,000                -                               

ชาํระคืนหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ (2,604,146)                   (6,568,141)                   

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,863,742,400)            (229,930,400)               

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                               (361,319,200)               

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (501,600)                      (501,600)                      

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 1,502,670,541             -                               

จ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้เพ่ิมทุน (73,512,995)                 -                               

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (330,828,307)               (532,519,476)               

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ (144,138,907)               (1,130,838,817)            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 223,955,237                (377,057,001)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 201,031,915                578,123,897                

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ

   คงเหลือส้ินปี (925,051)                      (34,981)                        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 424,062,101                201,031,915                

 31 ธนัวาคม

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

2562 2561

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด

เน่ืองจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 47,262                         (4,240,853)                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง -                               (17,397,414)                 

เจา้หน้ีการคา้ลดลง 16,754,450                  12,531,371                  

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ลดลง (เพ่ิมข้ีน) (6,414,155)                   92,680,271                  

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายลดลง -                               2,122,100                    

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการลดลง -                               16,000,382                  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง -                               17,381,229                  

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวามสุทธิ (10,387,557)                 (119,077,086)               

 31 ธนัวาคม

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

9 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป โครงสร้างการถือหุน้ และการด าเนินงานต่อเน่ือง  
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 ลูกหน้ีการคา้  
8 สินคา้คงเหลือ  
9 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
10 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 
11 เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
14 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
15 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
16 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
17 เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
18 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
19 เจา้หน้ีการคา้ 
20 เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
21 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
22 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
23 หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
24 ประมาณการหน้ีสิน 
25 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
26 ทุนเรือนหุน้ 
27 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
28 ส ารอง 
29 ก าไรจากการตดัจ าหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวามสุทธิ 
30 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
31 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
32 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
33 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 
34 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

10 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

35 ตน้ทุนทางการเงิน 
36 ภาษีเงินได ้
37 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
38 เคร่ืองมือทางการเงิน 
39 ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
40 คดีความ 
41 วงเงินสินเช่ือเพื่อการด าเนินงาน 
42 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

11 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป โครงสร้ำงกำรถือหุ้น และกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  
 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

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

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

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

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท”) เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2539  
 

1.2 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

  ร้อยละ 
 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 
 สดัส่วนการถือหุ้น 

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

(“ACO I”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในต่างประเทศ 
 

40.45 
บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (“จี สตีล”)  8.24 
นางจารุณี ชินวงศว์รกุล  7.37 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั  1.62 
บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จ ากดั (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

เป็นบริษทัยอ่ยของจี สตีล โดยถือหุน้ร้อยละ 99.99 
 

1.20 
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1.3 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สถานะทางการเงินบางส่วนของบริษทั เป็นดงัน้ี 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
ปัจจยัเส่ียงต่อการด าเนินงานต่อเน่ือง   
(1) ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี  (1,353)  (836) 
(2) ขาดทุนสะสม  1,816  21,457 
(3) สินทรัพยห์มุนเวียนมากกว่าหน้ีสินหมุนเวียน 844  89 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ไม่มีเหตุท่ีท าให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีสาระส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษทัไดบ้รรลุตามแผนงานต่างๆโดยด าเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหญ่ซ่ึงไดด้ าเนินการ
จ่ายช าระหน้ีบางส่วน และมีการแปลงหน้ีเป็นทุนเสร็จเรียบร้อยแลว้ในปี 2560 รวมทั้งไดรั้บวงเงินสินเช่ือเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน
ในการด าเนินงานเพ่ิมเติม ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 41 และรวมถึงแผนปรับโครงสร้างทุนตามท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 บริษทั
ไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้เพ่ิมเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้แต่ละ
รายท่ีถืออยู่ (Rights Offering) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 บริษทัยงัมีแผนงานต่างๆ เพื ่อเพิ ่ม
ความสามารถในการท าก าไรในอนาคตดงัน้ี 

 

ก) การด าเนินการผลิต 
 

บริษทัด าเนินการกลยุทธ์ผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการใช้ไฟฟ้าน้อย ซ่ึงมีอตัราค่าไฟฟ้าต ่า (Off Peak) ในปี 2561 บริษทั
สามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตจนเกือบเต็มก าลงัการผลิตในช่วง Off Peak และในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2561 บริษทัไดท้ดลอง
เพ่ิมก าลงัการผลิตต่อเน่ือง 24 ชัว่โมง ในหกวนัต่อสัปดาห์ เพ่ือเตรียมความพร้อมของสภาพเคร่ืองจกัรให้สมบูรณ์ก่อนท่ีจะ
ผลิตอยา่งต่อเน่ือง 24 ชัว่โมงในโอกาสต่อไป ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยให้ลดลง และบริษทัมีแผนปรับตวั
โดยจดัท าโครงการหลายโครงการเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง และผูน้ าเขา้อยู่ในรูปแบบแผนงาน
ต่างๆ เช่นการลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตเป็น
ตน้ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหว่างด าเนินการ 
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ข) การสนบัสนุนจากภาครัฐ 
บริษทั ไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรายอ่ืนๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นค าร้องต่อ
ภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอย่างร้ายแรง ท่ีมีสาเหตุจากการทุ่ม
ตลาดโดยสินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ  และจากปริมาณการน าเขา้สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่ง
รวดเร็วมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกดว้ย ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั กระทรวงพาณิชยไ์ด้
ออกประกาศบังคับใช้มาตรการเยียวยาทางการค้าท่ีเป็นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (antidumping measures) และ
มาตรการปกป้องจากสินคา้น าเขา้ท่ีเพ่ิมข้ึน (safeguard measures)  เพ่ือช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนัอยา่งเป็น
ธรรมกบัสินคา้น าเขา้และสามารถปรับตวัเพ่ือแข่งขนักบัสินคา้น าเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต่้อไป ดงัน้ี 
 

มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด (ระยะเวลำ 5 ปี) 
   

  
สินคา้น าเขา้ 

ประเทศ
แหล่งก าเนิด 

อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
1 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิด

เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 
14 ประเทศ หลายอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 128.11 ของ

ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 
23 พ.ค. 2558 ถึง 
22 พ.ค. 2563 

2 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิด
เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

จีนและ
มาเลเซีย 

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

23 มิ.ย. 2560 ถึง 
22 มิ.ย. 2565 

3 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิด
เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

บราซิล, 
อิหร่าน และ 
ตุรกี 

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

16 พ.ค. 2560 ถึง 
15 พ.ค. 2565 

4 เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

จีน อตัราร้อยละ 14.28 - 19.47 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 13 ธ.ค. 2561 ถึง 
12 ธ.ค. 2566 * 

 

* อุตสาหกรรมภายในไดย้ืน่ค  าร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาบงัคบัใชม้าตรการตอบโต้
การทุ่มตลาด (antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 (เผยแพร่ 
ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 13 ธนัวาคม 2560) “เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหลก็แผน่รีด
ร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการ
พิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใช้มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วม
ในกระบวนการทบทวนดงักล่าว และในระหว่างการพิจารณาทบทวนดงักล่าวมีการเรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดต่อไปอีกเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการเดิมเมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2560 และล่าสุดกระบวนการพิจารณา
ทบทวนความจ าเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดฯ ไดเ้สร็จส้ินลงแลว้ โดยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่ม
ตลาดและอุดหนุนไดอ้อกประกาศผลการพิจารณาทบทวนขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดฯ ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 
2561 และน าเผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 ก าหนดใหเ้รียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดจากการน าเขา้
สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในอตัารเดิมต่อไปอีก 5 ปี 
โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2566 
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มำตรกำรปกป้องจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำที่เพิม่ขึน้ (ระยะเวลำ 3 ปี)  
     

  สินคา้น าเขา้ ประเทศแหล่งก าเนิด อตัราอากรปกป้อง 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
1 เหลก็แผน่รีดร้อนเจือ

อ่ืนๆ (โบรอน โครเมียม 
หรือธาตุอ่ืนๆ) ชนิดเป็น
มว้นและไม่เป็นมว้น* 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ
ก าลงัพฒันาท่ีมีสดัส่วน
ส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึง
ร้อยละ 3 ของปริมาณการ
น าเขา้รวมของสินคา้ชนิดน้ี 

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

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

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

27 ก.พ. 2559 ถึง 
26 ก.พ. 2562 

2 เหลก็แผน่รีดร้อนไม่เจือ
ชนิดเป็นมว้นและไม่
เป็นมว้น 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ
ก าลงัพฒันาท่ีมีสดัส่วน
ส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึง
ร้อยละ 3 ของปริมาณการ
น าเขา้รวมของสินคา้ชนิดน้ี 

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

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

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

7 มิ.ย. 2560 ถึง  
6 มิ.ย. 2563  
 

 

* มาตรการปกป้องจากการน าเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออ่ืนๆ ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 
2562 ท่ีผา่นมา 

 

ค) ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศ (แหล่งท่ีมา : สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย) 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดเป็นมว้น (ลา้นตนั) ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) 

ผลิต 2.63 3.20 (0.57) 
น าเขา้  4.04 3.96 0.08 
ส่งออก 0.008 0.074 (0.066) 
ความตอ้งการใช ้ 6.66 7.09 (0.43) 

 

ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก สมาคมเหล็กโลก (World Steel Association) คาดการณ์ว่าความตอ้งการใช้เหล็กในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนในปี 2563 จะขยายตวั 1.8% ต่อปี ส าหรับประเทศไทยความตอ้งการใช้เหล็กในประเทศคาดว่าจะเติบโตอยู่
ในช่วง 0.7% ต่อปี ตามความตอ้งการใชเ้หลก็ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองภายในประเทศ 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

(ก) เกณฑ์กำรถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

ในระหว่างปีบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ซ่ึงการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ในปีปัจจุบนัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีนยัส าคญั 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้
การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

งบการเงินฉบับภาษาองักฤษจัดท าข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทยในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กันหรือมีการตีความใน 
สองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 
(ข) เกณฑ์กำรวดัมูลค่ำ 

 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีส าคญัท่ีแสดงในนโยบายการบญัชี 
 
(ค) สกลุเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงิน 

 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 
(ง) กำรประมำณกำรและใช้วจิำรณญำณ 

 

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

 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะ
บนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบส าคญัต่อ
การรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และ 10 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 การประเมินมูลค่าและค่าเผือ่ดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัร 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 การประเมินมูลค่าและค่าเผือ่ดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 การประเมินมูลค่าและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 การประเมินมูลค่าและค่าเผือ่การดอ้ยค่างานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 ประมาณการหน้ีสิน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38 การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40  คดีความ  

 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  
ฉบบัท่ี 2 เร่ือง สินคา้คงเหลือ  
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด  
ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด  
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้  
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน  
ฉบบัท่ี 20 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล  

 เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล  
ฉบบัท่ี 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
ฉบบัท่ี 23 เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื  
ฉบบัท่ี 24 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
ฉบบัท่ี 26 เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน  
ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  
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มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง  
ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 33 เร่ือง ก าไรต่อหุน้  
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  
ฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน  
ฉบบัท่ี 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
ฉบบัท่ี 40 เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม  
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก  
ฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  
ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ  
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สญัญาประกนัภยั  
ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก  
ฉบบัท่ี 6 เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่  
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน  
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม  
ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน  
ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน  
ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม  
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้  
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  
  

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง  

 กบักิจกรรมด าเนินงาน  
ฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้  
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ  
ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์  
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  
ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม  
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29   

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง  
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า  
ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ  
ฉบบัท่ี 14 เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสมัพนัธ์  

 ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน  
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ  
ฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ  
ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน  
ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผวิดิน  
ฉบบัท่ี 21 เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ  
ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ายล่วงหนา้  
ฉบบัท่ี 23 เร่ือง ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีการทางภาษีเงินได ้  

 
ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 แลว้เห็นวา่ 
 

1) มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 2, ฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 12, ฉบบัท่ี 16, ฉบบัท่ี 19, ฉบบัท่ี 21, ฉบบัท่ี 24, ฉบบั
ท่ี 33, ฉบบัท่ี 34, ฉบบัท่ี 36, ฉบบัท่ี 37, ฉบบัท่ี 38 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 13, ฉบบัท่ี 15 และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 22 จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเมื่อน ามาถือ
ปฏิบติั 

 

2) มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 9, ฉบบัท่ี 16 และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 19 ฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาถือปฏิบติั 

 

3) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวในขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน
เม่ือน ามาถือปฏิบติั 
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4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  ยกเวน้การ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ืองรับรู้รายได ้เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้าก
สญัญาท่ีท ากบัลูกคา้มาถือปฏิบติั  
 

(ก) เงินตรำต่ำงประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน  
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่า
เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  
 

(ข) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหา
เงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ค) ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ 
ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบว่าเป็นหน้ีสูญ 
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(ง) สินค้ำคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืน
เพ่ือให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการ
ปันส่วนของค่าโสหุย้ผลิตอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย  
 

บริษทัตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือ ส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

บริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญา Consignment เม่ือบริษทัไดรั้บโอนสิทธิและความ
รับผดิชอบในทางกฎหมายและความเป็นเจา้ของในเชิงเศรษฐกิจของสินคา้ดงักล่าวแลว้ 
 

(จ) ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวดัมูลค่า 
 

สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุแรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ใน
สภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน  การขนยา้ย  การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุน
การกูย้ืม  นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึง
ไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่า
ตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน  
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ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการ
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุน 
ในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

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

 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฉ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตน้ทุนของใบอนุญาตในการผลิต สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจ ากดัแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย ์
ท่ีสามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดข้ึน 
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ค่าตดัจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ในอนาคต
จากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือ
สินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 10 ปี 
ตน้ทุนของใบอนุญาตในการผลิต 25 ปี 

 

วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุง
ตามความเหมาะสม 

 

(ช) ต้นทุนลูกรีดรอตัดจ ำหน่ำย 
 

ตน้ทุนลูกรีดรอตดัจ าหน่ายแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมโดยมีการตดัจ าหน่ายตามปริมาณการใชง้าน 
 

(ซ) กำรด้อยค่ำ 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี 
จะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า
มูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของ
สินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 
 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแส
เงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจ
ประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพยส์ าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้น
เก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการดอ้ยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน จะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั และการ
เพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

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

 

(ฌ) หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายติุธรรมหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสินภายหลงัจากการบนัทึกหน้ีสินท่ีมี
ภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน  
จะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ญ) เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฎ) ผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอนไปอีก
กิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนส ารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่าย
สมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานให้กบักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงินภาระผูกพนั
สุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินลดเพื่อให้
เป็นมูลค่าปัจจุบนั ทั้งน้ีไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการอตัราคิดลดเป็น
อตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผูกพนัของบริษทั และมี
สกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะจ่าย 
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การค านวณนั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ เม่ือมีการค านวณ
ผลของผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทั  การรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ ากดัเพียงยอดรวมของตน้ทุนในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และมูลค่า
ปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการใน
อนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ มีการพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการ
ต่างๆ ของบริษทั ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมีใหก้บับริษทัถา้ถูกรับรู้ภายในระยะเวลาของโครงการ หรือ การจ่ายช าระของหน้ีสิน
ของโครงการ 

 

เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการในอดีตของ
พนกังานรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิขาดผลประโยชน์ท่ี
เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

บริษทัรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในรายการก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นก าไรหรือขาดทุน  
 

(ฏ) ประมำณกำรหนีสิ้น 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระหน้ีสิน
ดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน
ค านึงถึงภาษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 

ประมาณการค่าใชจ่้ายจากสญัญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระ 
 

ประมาณการค่าใชจ่้ายของสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่บริษทัจะบนัทึกเม่ือประโยชน์ท่ีบริษทัพึงไดรั้บน้อยกว่า
ตน้ทุนท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามข้อผูกพนัในสัญญาการประมาณค่าใช้จ่ายรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดสัญญา หรือ ตน้ทุนสุทธิท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือด าเนินสัญญาต่อ แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า บริษทัรับรู้ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเกิดข้ึนจากสินทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นสญัญาก่อนท่ีจะรับรู้และวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสิน 

 

(ฐ) รำยได้ 
 

การขายสินคา้ 
 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือโอนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ไปยงัลูกคา้แลว้ 
ยกเวน้กรณีท่ีเป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีรับจา้งผลิตตามค าสั่งท่ีก าหนดเป็นพิเศษของลูกคา้ จะรับรู้รายไดโ้ดยพิจารณาถึงขั้น
ความส าเร็จของงาน 
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ดอกเบ้ียรับ 
 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
 

จากการท่ีบริษทัฯ ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ มาถือปฎิบติัไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

 

(ฑ) ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป และส่ิง
ตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงถูกจดั
ประเภทเป็นหน้ีสิน ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหน้ีการคา้) และ ขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยใชว้ิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฒ) สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 
รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสญัญา
เช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนั
การปรับค่าเช่า 
 

การจ าแนกประเภทสญัญาเช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง บริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ 
โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นข้ึนอยู่กับการใช้สินทรัพย์ท่ีมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหบ้ริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ บริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบ
อ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากบริษทัสรุปวา่เป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวได้
อยา่งน่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจาก
นั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วน
เพ่ิมของบริษทั 
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(ณ) ภำษีเงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ รายการ
ท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสีย
ภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการ
ในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
และจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี 
การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่
มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้หาก
เป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ
ผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษี 
ท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์
ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ บริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
เพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมาย
ภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษี
เงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ
น าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงาน
จดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจ
จะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินใน
เวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ี
รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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(ด) ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 
 

บริษทัแสดงก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดส าหรับหุ้นสามญั ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
ค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกจ าหน่าย
ระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ของผูถื้อหุ้น
สามญัท่ีปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกจ าหน่ายและปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน และ
ผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมดและสิทธิซ้ือหุน้ของพนกังาน 

 

(ต) รำยงำนทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) 
จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
 

5. บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน  
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอ านาจ
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญั
เดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

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

ไทย ผลิตและจ าหน่ายเหลก็ บริษทัใหญ่  

บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จ ากดั 
 (“โอเอซี”) 

ไทย ใหค้  าปรึกษาทางดา้นธุรกิจ บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลด้ิง  ไทย ลงทุนในบริษทัอื่น บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 
 จ ากดั (“เอสพีเอช”)    
บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จ ากดั 
 (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

ไทย กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการปรับโครงสร้าง 

บริษทัยอ่ยของ จี สตีล  
 

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

เมอริเชียส กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการลงทุน 

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

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

เมอริเชียส กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการลงทุน 

เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเน่ืองจาก
เ ป็นบริษัทในก ลุ่ม  SSG Capital 
Partners III, L.P. (“SSG III”) 
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ช่ือกิจกำร ประเทศที่ ประเภทของธุรกจิ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 จัดตั้ง/สัญชำติ   
Synergy Strategic Solutions  
 Management DMCC (“Synergy”) 

สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

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

จี สตีล 
บริษทั พนิช สวสัด์ิ จ ากดั ไทย จ าหน่ายเหลก็ กรรมการเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ของ จี สตีล 
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ 
 จ ากดั 

ไทย โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม มีกรรมการและผูบ้ริหารร่วมกนักบั
บริษทั 

บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท  
 (กาญจนบุรี) จ  ากดั 

ไทย โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม มีผูบ้ริหารร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั ไทย 
 

จ าหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้
ของ จี สตีล 

บริษทั เมทลั อินเตอร์ จ ากดั ไทย 
 

จ าหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้
ของ จี สตีล 

บริษทั เอม็แอนดแ์อล สตีล จ ากดั ไทย 
 

จ าหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้นของ 
จี สตีล (จดทะเบียนเลิกบริษทั เม่ือ
วนัท่ี 23 เมษายน 2561) 

บริษทั เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน) ไทย 
 

การผลิตและจ าหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้
ของ จี สตีล  

บริษทั ลิเบอร์ต้ี สตีล สยาม จ ากดั ไทย 
 

จ าหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้
ของ จี สตีล 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย 
 
 
 
 
 
 

- บุคคลท่ีมีอ านาจ และความ
รับผดิชอบการวางแผน สัง่การ 
และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกิจการ 
(ไม่ว่าจะท าหนา้ท่ี ในระดบับริหาร
หรือไม่) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขายวตัถุดิบ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินคา้ส าเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ อตัราตามท่ีตกลงตามสญัญา 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ค่าจา้งผลิตสินคา้ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 
ตน้ทุนทางการเงิน อตัราตามท่ีตกลงตามสญัญา 

 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
บริษัทใหญ่ (จี สตีล)     
ขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป  309  273 
ดอกเบ้ียรับ  17  - 
รายไดอ่ื้น  1  - 
ซ้ือวตัถุดิบ  36  668 
ค่าจา้งผลิตสินคา้  274  3,873 
     

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกนั     
ขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป  286  977 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป  -  15 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  5  4 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  14  - 
ตน้ทุนทางการเงิน  305  440 
     
ผู้บริหำรส ำคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั     

เงินเดือนและโบนสั  27  29 
ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนๆ  4  4 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั  31  33 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี  
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 9    
บริษัทใหญ่     
จี สตีล  -  94 

     
ดอกเบีย้ค้ำงรับ 10    
บริษัทใหญ่     
จี สตีล  -  5 

     
เงินล่วงหน้ำแก่ผู้ขำยสินค้ำ 10    
บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน     
บริษทั มหาชยั ศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั  8  8 

     
เงินมัดจ ำ 15    
บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน     
เอส เอส พี เพลส  1  1 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 19    
บริษัทใหญ่     
จี สตีล  -  6 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 20    
บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน     
โอเอซี   13  13 
เอส เอส พี เพลส  1  1 
Synergy  1  - 

รวม  15  14 

     
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 17    
บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน     
Link Capital I  -  1,239 

     
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 17    
บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน     
Link Capital I  1,049  1,118 

     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 21    
บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน     
โอเอซี  5  4 
Link Capital I  29  34 

รวม  34  38 

     
สัญญำส ำคัญที่ท ำกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 

สัญญำจ้ำงผลติเหลก็แผ่นรีดร้อน (Tolling Agreement) 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน  (Tolling Agreement) กบั จี สตีล โดยบริษทั (ผูว้่าจา้ง) 
จะเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบหลกัท่ีส าคญั และจดัส่งวตัถุดิบถึงโรงงาน และ จี สตีล (ผูรั้บจา้ง) จะเป็นผูรั้บจา้งผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot 
Roll Coils)  จนถึงการจดัส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ตามค าสัง่ขายของบริษทั สญัญารับจา้งผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนั
ท าสัญญา และต่ออายุอตัโนมติัต่อไปได้อีก 1 ปี หากไม่มีหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 90 วนั ทั้งน้ี จี สตีล  
จะเรียกเกบ็ค่าบริการในอตัราตามท่ีตกลงตามสญัญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดท้ าหนงัสือแจง้ยกเลิกสญัญาล่วงหนา้ 
โดยใหส้ญัญามีผลจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562   
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สัญญำอ่ืนๆ 
 

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

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

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

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

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

เหตุกำรณ์ส ำคญักบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 โอเอซี ไดเ้ขา้ท าสญัญาโอนทรัพยช์ าระหน้ีกบัผูถื้อหุน้ของ  จี สตีล โดยตกลงช าระหน้ีบางส่วนดว้ยการตี
โอนกรรมสิทธ์ิหุ้นของบริษัทจ านวน 4,125 ล้านหุ้น และใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทจ านวน 687 ล้านหน่วย ท่ี โอเอซี 
ถืออยู ่และในเดือนกนัยายน 2557 จี สตีล ไดโ้อนหุน้ท่ีถือในบริษทั จ านวน 1,500 ลา้นหุน้ ใหแ้ก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ท า
ใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของ จี สตีล ในบริษทั ลดลงเป็นร้อยละ 20.79 

 

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

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2561 ผูส้นบัสนุนทางการเงินรายหน่ึงของ จี สตีล ไดด้ าเนินการบงัคบัจ าน าหุ้นท่ีถือในบริษทั โดย จีเอส ซี
เคียวริต้ี จ านวนทั้งส้ิน 200 ลา้นหุ้น ซ่ึง จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดจ้  าน าหุ้นของบริษทั เพ่ือค ้าประกนัให้กบั จี สตีล โดยน ามาช าระหน้ี
ของ จี สตีล ภายหลงัจากการถูกบังคบัขายดังกล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จี สตีล และ จีเอส ซีเคียวริต้ี มีสัดส่วนการ 
ถือหุน้ของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 17.29 ของหุน้ทั้งหมด 
 

สืบเน่ืองจากการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จี
สตีล และ จีเอส ซิเคียวริต้ี มีสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 9.44 ของหุน้ทั้งหมด 
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6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 424  201 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั -  - 
รวม 424  201 

 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 411  197 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 13  4 
รวม 424  201 

 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำ  
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  358  431 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (352)  (417) 
สุทธิ  6  14 

(กลับรำยกำร)หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญส ำหรับปี  -  - 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนๆ     
ยงัไม่ครบก าหนด  -  - 
เกินก าหนดช าระ     

นอ้ยกว่า 3 เดือน  6  14 
มากกวา่ 12 เดือน  352  417 

  358  431 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (352)  (417) 
สุทธิ  6  14 

 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัส าหรับการขายในประเทศคือขายเงินสดและไม่เกิน 7 วนัท าการ และการ
ขายต่างประเทศเป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น 
 
ยอดมูลหน้ีและยอดสุทธิที่คา้งช าระจากลูกคา้ในประเทศที่ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
แสดงไดต้ามตารางขา้งล่างดังน้ี  
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
ลูกหน้ีการคา้     
- ลูกคา้รายท่ี 1  352  352 
- ลูกคา้รายท่ี 2  -  65 

  352  417 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (352)  (417) 
สุทธิ  -  - 

 

บริษทัไม่มีรายการขายกบัลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัไดย้ื่นค าฟ้องต่อลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิดสัญญาซ้ือขาย
ระหวา่งกนั  
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เมื่อวนัที่ 21 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งไดม้ีค  าพิพากษาให้ลูกคา้รายที่ 1 ชดใชเ้งินจ านวน 423 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัรา 
ร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ 352 ลา้นบาท นบัถดัจากวนัฟ้องไปจนกว่าจะช าระเสร็จแก่บริษทั แต่ปรากฎว่าลูกคา้รายท่ี 1 ไม่
จ่ายช าระหน้ีตามค าพิพากษา ต่อมาลูกคา้รายท่ี 1 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดส่้งหนังสือ
บอกกล่าวทวงถามให้ลูกหน้ีช าระหน้ีคร้ังท่ีหน่ึงเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 และ คร้ังท่ีสองเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 บริษทัไดย้ื่นฟ้องลูกคา้รายท่ี 1 เป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง เพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งให้
พิทกัษท์รัพยข์องลูกคา้รายที่ 1 และ ให้ลูกคา้รายที่ 1 เป็นบุคคลลม้ละลาย เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ศาลไดม้ีค  าสั่งให้
พิทกัษท์รัพยข์องลูกคา้รายที่ 1 ต่อมาเมื่อวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 บริษทัไดย้ื่นค าขอรับช าระหน้ีต่อเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย ์
ซ่ึงเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยน์ัดตรวจค าขอรับช าระหน้ีในวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2562 และนดัประชุมเจา้หน้ีคร้ังแรกในวนัที่ 
28 พฤษภาคม 2562 ปรากฏว่าลูกคา้รายที่ 1 ไม่มาประชุมเจา้หน้ีตามที่เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดแ้จง้ไว ้และเจา้หน้าที่ยื่น
ค าขอรับช าระหน้ีไวไ้ดล้งมติขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหน้ีลม้ละลาย ขณะน้ีอยู่ในระหว่างรอค าพิพากษาว่าลูกคา้รายท่ี 1 เป็น
บุคคลลม้ละลายจากศาลลา้มละลายกลาง 
 

เมื่อวนัที่ 3 มีนาคม 2557 บริษทัและลูกคา้รายที่ 2 ไดท้  าสัญญาประนีประนอมยอมความโดยลูกคา้รายที่ 2 ตกลงช าระเงิน
ให้แก่บริษทัเป็นเงินจ านวน 78 ลา้นบาท (เงินตน้จ านวน 65 ลา้นบาท ดอกเบ้ียจ านวน 13 ลา้นบาท) โดยตกลงแบ่งจ่ายเป็น
งวด เร่ิมตั้งแต่วนัที่ 25 มีนาคม 2557 ถึงวนัที่ 25 สิงหาคม 2559 แต่ปรากฏว่าลูกคา้รายที่ 2 ผิดนดัช าระ อย่างไรก็ตามในปี 
2558 ถึงปัจจุบนั บริษทัไดท้ าการสืบทรัพยที์่ดินของลูกคา้รายที่ 2 ที่ส านกังานที่ดินปรากฏว่าไม่พบทรัพยข์องลูกคา้ ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2560 บริษทัยื่นฟ้องลูกคา้รายท่ี 2 เป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง เพื่อขอให้ลูกคา้รายท่ี 2 ช าระ
หน้ีให้กบับริษทั เป็นเงินตน้จ านวน 78 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัที่ 25 มีนาคม 2557 
เ มื ่อวนั ที ่ 18 ธ ันวาคม  2560 ศาลไดม้ ีค  าสั ่งให ้พ ิท กัษท์ร ัพย ข์องล ูกค า้รายที ่ 2 ต ่อมา เ มื ่อวนั ที ่ 24 มกราคม 2561  
บริษทัไดย้ื่นค าขอรับช าระหน้ีต่อเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยแ์ละเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ดส้อบสวนหน้ีเสร็จเรียบร้อยแลว้
เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ปรากฏว่าลูกคา้รายท่ี 2 ไม่มาประชุมเจา้หน้ีตามท่ีเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ดแ้จง้ไว ้และเจา้หน้ี
ท่ียื่นค าขอรับช าระหน้ีไวไ้ดล้งมติขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหน้ีลม้ละลาย และเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562 ศาลลม้ละลายกลาง
มีค าพิพากษาให้ลูกคา้รายท่ี 2 ลม้ละลาย 
 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัตดัจ าหน่ายลูกหน้ีการคา้-ลูกคา้รายท่ี 2 และค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 65 ลา้นบาท ตามท่ีไดมี้ค าสั่งศาลให้ลูกหน้ีการคา้-ลูกคา้รายท่ี 2 น้ีลม้ละลาย 
 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
สกุลเงินบาท 358  431 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา -  - 
รวม 358  431 
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8. สินค้ำคงเหลือ  
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 346  1,132 
งานระหว่างท า -  4 
วตัถุดิบ 418  1,507 
วสัดุและอุปกรณ์ 127  427 
อะไหล่ 336  294 
สินคา้ระหว่างทาง 259  689 
รวม 1,486  4,053 
หกั ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (119)  (192) 
สุทธิ 1,367  3,861 

  
 

 
มูลค่ำตำมบัญชีของสินค้ำคงเหลือท่ีจ ำน ำเพ่ือค ำ้ประกนัหนีสิ้น -  327 

 

9. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั  
 

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

 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 จี สตีลไดย้ื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง เพ่ือป้องกนัมิให้ จี สตีล ตกลงอยู่ใน
ภาวะลม้ละลาย เน่ืองจาก จี สตีล มีหน้ีสินผิดนดัช าระจ านวนมากตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551 และมีความเส่ียงท่ีจะถูกฟ้อง
ลม้ละลายหรือถูกยึดทรัพยต์ามค าพิพากษาของเจา้หน้ี ซ่ึงศาลลม้ละลายกลางรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2560  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 ศาลไดมี้ค าสั่งให้ยกค าร้องการขอเขา้ฟ้ืนฟูกิจการของ จี สตีล ซ่ึงในเวลานั้น จี สตีล อยู่
ระหว่างด าเนินการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก จี สตีล จึงมีความประสงคข์อขยายระยะเวลาเงินกูท่ี้ครบก าหนดใหม่เป็น 15 
พฤษภาคม 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 บริษทัไดต้กลงขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นภายใน
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ จี สตีล โดยการขยายระยะเวลาวงเงินกูเ้ดิมดงักล่าว เป็นไปตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 และเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ได้
มีมติอนุมติัในการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าวแก่ จี สตีล 
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ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่า จี สตีล ยงัมีความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูย้ืมดงักล่าวคืนแก่บริษทัได ้
บริษทัจึงไม่ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบ้ีย
นบัตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 และ 30 เมษายน 2562 บริษทัไดรั้บช าระหน้ีเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียจนถึงวนัท่ี 
30 เมษายน 2562 ครบถว้นเรียบร้อยแลว้เป็นจ านวนเงินรวม 116.5 ลา้นบาท บริษทัจึงไดรั้บรู้รายไดด้อกเบ้ีย นบัตั้งแต่วนัท่ี 15 
พฤศจิกายน 2560 จนถึง 30 เมษายน 2562 เป็นจ านวน 17 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ  9  16 
ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -  5 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และอ่ืนๆ  18  197 
  27  218 
     
เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้     

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 8  8 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  61  53 

  69  61 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (11)  (11) 
สุทธิ  58  50 

     
รวม  85  268 

(กลับรำยกำร) หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญส ำหรับปี  -  10 
 

เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2562 บริษทัไดย้ื่นค าฟ้องต่อตวัแทนบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศไทยต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้เน่ืองจาก จ าเลยได้
ท าเอกสารปลอมแปลงบญัชีธนาคารเพ่ือการจ่ายช าระหน้ีในสัญญาซ้ือขายสินคา้อีเลคโทรดของผูผ้ลิตแห่งหน่ึงในต่างประเทศเป็น
จ านวน 2.3 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ีจ าเลยไดล้ะเมิดกระท าความผดิ ศาลไดน้ดัไกล่เกล่ียแลว้เม่ือวนัท่ี 
13 พฤศจิกายน 2562 แต่คู่ความไม่สามารถตกลงกนัได ้ศาลจึงมีค าสัง่ไต่สวนมูลฟ้องโจทกใ์นวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 
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11. เงินล่วงหน้ำค่ำซ้ือท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน   210  210 
เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัร  -  54 
รวม  210  264 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  -  (54) 
สุทธิ  210  210 

 

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัและผูข้ายท่ีดินไดน้ าโฉนดท่ีดิน 5 โฉนด ซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์จ านวน 210 ลา้นบาท จดจ านองเพ่ือเป็นหลกัประกนัการผอ่นช าระภาษีอากรของบริษทั และ จี สตีล ต่อกรมสรรพากร
ในวงเงินรวม 330 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั 206 ลา้นบาท) (ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20) 
 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัตดัจ าหน่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัร และค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าจ านวน 54 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดท้ าสัญญา Settlement Agreement และ Release Agreement เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 
2554 โดยบริษทัตกลงท่ีจะปลดปล่อยภาระหน้ีสินท่ีผูกพนักนักบัสัญญาต่างๆ ท่ีมีอยู ่จึงท าให้บริษทัไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ 
ในเงินจ่ายล่วงหนา้ดงักล่าวคืนไดอี้ก 
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12. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

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

 (ลา้นบาท) 
รำคำทุน                
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 866  6,247  17,933  13  166  5  6,816  32,046 
เพ่ิมข้ึน -  -  11  -  9  -  92  112 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  (18)  -  (4)  -  -  (22) 
โอน -  -  27  -  1  -  (28)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 866  6,247  17,953  13  172  5  6,880  32,136 

                
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม                
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 42  4,270  10,132  13  137  2  -  14,596 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 5  92  791  -  9  1  -  898 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  (14)  -  (4)  -  -  (18) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 47  4,362  10,909  13  142  3  -  15,476 
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 ท่ีดินและ            สินทรัพย ์   
 ส่วนปรับปรุง    เคร่ืองจกัรและ  เคร่ืองตกแต่ง  อุปกรณ์    ระหวา่งก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  และติดตั้ง  ส านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (ลา้นบาท) 
ค่ำเผ่ือขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ                
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 23  76  390  -  -  -  3,122  3,611 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  -  -  -  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 23  76  390  -  -  -  3,122  3,611 
                

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

                
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 796  1,809  6,654  -  30  2  3,758  13,049 
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รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
โครงการเหลก็เคลือบสงักะสี 5,038  5,038 
โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525 
อ่ืนๆ 317  253 
รวม 6,880  6,816 

 

ราคาทุนของสินทรัพยข์องบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 926 ลา้นบาท (2561 : 936 ลา้นบาท) 
 

บริษทัมีสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน มีราคาทุนเดิมและค่าเส่ือมราคาสะสม ดงัน้ี 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 2.95  2.95 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (0.94)  (0.47) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 2.01  2.48 

 

กำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัไดพิ้จารณาปัจจยัต่างๆ หลายประการแลว้พบว่าไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีท าให้มูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 และ 2561 อาจเกิดการดอ้ยค่า และเดือนธนัวาคม ปี 2562 ผูบ้ริหารของบริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคา
อิสระใหท้ าการประเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบกบัการประเมินมูลค่าการใชสิ้นทรัพย์
โดยผูบ้ริหารของบริษทัเอง ผลการประเมินดังกล่าวไม่มีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึน 

 

อตัราคิดลด (ก่อนภาษี) ท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าจากการใชร้้อยละ 8.22 ต่อปีในปี 2562 และร้อยละ 10.50 ต่อปีในปี 2561 
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ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีจดจ ำนอง 

 

หลกัประกนัหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและหลกัประกนัการใชว้งเงินกูจ้ากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัมูลค่าสุทธิทางบัญชี 7,695 ล้านบาท ได้ถูกน าไปจ านองเป็น
หลกัประกนัภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและหลกัประกนัการใชว้งเงินกูจ้ากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง (31 ธันวาคม 2561: 8,451 
ลา้นบาท)  

 

บริษทัไดย้ื่นฟ้องจ าเลย 3 รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพ่ือขอให้ทรัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูแ้ละรับจ านองหลกัประกนัแทนผู ้
ถือตราสารหน้ีหุ้นกูต่้างประเทศของบริษทัท าการไถ่ถอนจ านองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดท้ าการช าระหน้ี
ให้แก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าวตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้ค าพิพากษา
ให้บริษทัชนะคดีและมีค าสั่งให้จ าเลยทั้ง 3 ราย ท าการไถ่ถอนจ านองหลกัประกนั ทั้งน้ี จ  าเลยรายหน่ึงไดเ้จรจาเพ่ือเขา้ท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความกบัทางบริษทัเพ่ือปลดจ านองทรัพยห์ลกัประกนัให้แก่บริษทั และไดท้ าการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแพ่ง
กรุงเทพใต ้เพื่อร้องขอใหศ้าลอุทธรณ์พิจารณาเป็นไปตามสญัญาประนีประนอมขา้งตน้ 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างบริษทักบัจ าเลยราย
หน่ึง โดยให้จ าเลยท าการปลดหลกัประกันหรือไถ่ถอนจ านองหลกัประกนัให้กบับริษทั ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ไถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่าว 
 

ปัจจุบนัไดด้ าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจ าเลยแลว้ 2 ราย 

 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 41.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัการ
จ านองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน เพ่ือเป็นหลกัประกนัล าดบัท่ีสองในวงเงินจ านองรวม 4,022 ลา้นบาท จาก
การใชว้งเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง วงเงินรวม 71 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมวงเงินจ านองรวมเป็นเงิน 6,619 ลา้นบาท 
 

หลกัประกนัส าหรับภาระหน้ีสินทางภาษี 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดจ านองเคร่ืองจกัรของบริษทั (เคร่ืองลา้งและ
เคร่ืองเคลือบน ้ ามนั) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 659 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 695 ลา้นบาท) เพื่อ
เป็นหลกัประกนัส าหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของบริษทั จ านวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 
2556 บริษทัไดด้ าเนินการจดจ านองเคร่ืองจกัรกบัส านกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้วางหลกัประกนัเพ่ิมเติมเป็นโฉนดท่ีดินจ านวน 
5 โฉนด กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัไดด้ าเนินการจดจ านองท่ีดินแลว้ (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 11) 
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หลกัประกนัการใชว้งเงินกูร่้วมกบั จี สตีล จากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ านองเคร่ืองจกัรของบริษทั (เคร่ืองรีดปรับสภาพ
ผวิ (RTM) และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกรดกลบัคืน (ARP)) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 605 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 650 ลา้นบาท) เพ่ือเป็นหลกัประกนัการใชว้งเงินกูร่้วมกบั จี สตีล จากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
วงเงินรวม 602 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2558 บริษทัไดด้ าเนินการจดจ านองเคร่ืองจกัรกบัส านกังานทะเบียนเคร่ืองจกัร
กลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ในวงเงินจ านอง 480 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 ธนาคารดงักล่าวไดป้ลดภาระ
จ านองหลกัประกันแล้ว ซ่ึงบริษทัได้ด าเนินการไถ่ถอนหลกัประกันกับกรมอุตสาหกรรมโรงงานเรียบร้อยแล้วเม่ือวนัท่ี 24 
กนัยายน 2562 
 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

 ค่าลิขสิทธ์ิ  ใบอนุญาต   
 คอมพิวเตอร์  ในการผลิต  รวม 
 ซอฟทแ์วร์     
 (ลา้นบาท) 
รำคำทุน      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 206  40  246 
เพ่ิมข้ึน  1  -  1 
ตดัจ าหน่าย -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 207  40  247 
      

ค่ำตัดจ ำหน่ำย      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 199  29  228 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2  -  2 
ตดัจ าหน่าย -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 201  29  230 
      

ค่ำเผ่ือขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 -  11  11 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 -  11  11 
      

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 7  -  7 
      

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 6  -  6 
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14. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้น าไปใช้ท่ีมิได้รับรู้ใน 
งบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว     

- ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้  70  83 
- ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้  24  38 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้  2  2 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  722  722 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  2  2 
- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา  523  429 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัร  -  11 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  411  411 
- ประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  4  8 
- ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  21  16 

  1,779  1,722 
ยอดขาดทุนยกไป  480  562 
รวม  2,259  2,284 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2562 ถึง 2566 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกับภาษี 
เงินไดปั้จจุบนันั้น บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มีความ
เป็นไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั  2,086  2,086 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (2,053)  (2,053) 
  33  33 
     
หลกัประกนัเงินสดส าหรับการใชไ้ฟฟ้า  -  33 
หลกัประกนัเงินสดส าหรับการซ้ือก๊าซธรรมชาติ  45  - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั  1  1 
ลูกรีดรอตดัจ าหน่าย - สุทธิ  231  218 
เงินมดัจ า     

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 1  1 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  1  1 

อ่ืนๆ  28  43 
สุทธิ  340  330 

 

งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 
 

งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกัไดแ้ก่ โรงงานเหลก็พรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของบริษทัตดัสินใจ
ชะลอโครงการน้ีตั้งแต่ ปี 2542 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของการลงทุนไดถู้กบนัทึกลดมูลค่าตามราคาบงัคบัขาย ซ่ึงประเมินโดยผู ้
ประเมินอิสระจ านวน 44 ลา้นบาท ตามเกณฑร์าคาตลาดของเศษเหล็ก และเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ส านกังานส่งเสริมการ
ลงทุนไดมี้ค าสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต Direct Reduced Iron โดยไม่มีภาระภาษีอากรขาเขา้ดา้นเคร่ืองจกัรและ
วตัถุดิบ และในปี 2558 ฝ่ายบริหารไดท้บทวนการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน พบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ต ่ากวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชีอีกจ านวน 11 ลา้นบาท จึงไดบ้นัทึกขาดทุนการดอ้ยค่าดงักล่าวแลว้ 
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16. หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวยีน     
เจา้หน้ีการคา้ 19    
 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  171  1,385 
  171  1,385 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20    
 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  96  - 
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  13  13 
  109  13 
     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มีหลกัประกนั 5, 17 -  1,239 
     
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ - ไม่มีหลกัประกนั 23 170  180 
     
  รวมส่วนท่ีหมุนเวียน  450  2,817 
     
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มีหลกัประกนั 5, 17 1,062  1,142 
     
รวม  1,512  3,959 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 

ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  450  2,817 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  1,062  1,142 
รวม  1,512  3,959 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลักประกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดของหลกัประกันซ่ึงเป็น
สินทรัพย ์ดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 

 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
สินคา้คงเหลือ 8 -  191 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 12 7,695  8,451 
รวม  7,695  8,642 

 

ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 

สกลุเงินบาท  355  91 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  1,146  3,856 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐยโูร  8  8 
สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์  3  4 
รวม  1,512  3,959 
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17. เงินกู้ยืมจำกกจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เงินกูว้งแรก 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 41.3.1 910  979 
เงินกูว้งท่ีสอง  5  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 41.3.1 152  163 
เงินกูว้งท่ีสาม 41.3.2 -  1,239 

(31 ธนัวาคม 2561: 38 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ)     
เงินกูว้งท่ีส่ี 41.3.2 -  - 
เงินกูว้งท่ีห้า 41.3.3 -  - 
รวม  1,062  2,381 

 

     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41.3.2, 41.3.3 -  1,239 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  -  - 
  -  1,239 
     
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41.3.1 1,062  1,142 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (13)  (24) 
  1,049  1,118 
รวม  1,049  2,357 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2562 มีดงัน้ี 
 

  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   2,381 
บวก รับเงินกูย้มืระหวา่งปี  624 
หกั ช าระคืนเงินตน้ระหวา่งปี  (1,864) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนระหว่างปี  (79) 
รวมเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,062 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (13) 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั – สุทธิ  
ณ วนัที่ 31  ธันวำคม  2562  1,049 

 

ยอดเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม   
  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  1,062  2,381 
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18. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน     
ยานพาหนะ  1.50  2.01 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (0.11)  (0.20) 
  1.39  1.81 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (0.44)  (0.42) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ  0.95  1.39 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ  2561 บริษทั มีหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน โดยมีรายละเอียดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระดงัน้ี 
 

 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าเม่ือส้ินสุดตามสญัญาเช่า และ
บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 
  

  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
   

เงินตน้ 
 
ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

 
 

รวม 
 

 
เงินตน้ 

 
ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

 
 

รวม 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระ             
ภายในหน่ึงปี  0.44  0.06  0.50  0.42  0.09  0.51 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระ             
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  0.95  0.05  1.00  1.39  0.11  1.50 

รวม  1.39  0.11  1.50  1.81  0.20  2.01 
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19. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -  6 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  333  2,027 
รวม  333  2,033 

 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี   
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
สกุลเงินบาท 92  1,063 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 227  970 
สกุลเงินเหรียญยโูร 14  - 
รวม 333  2,033 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้าย
ช าระค่าวตัถุดิบภายใตส้ญัญา Consignment จึงมียอดคงคา้งเป็นจ านวนเงิน 313 ลา้นบาทอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 - 6 ต่อปี  
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20. เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวยีน     
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 15  14 
หน้ีสินภาษีผอ่นช าระ  58  174 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า  96  115 
อ่ืนๆ  171  358 
  340  661 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินภาษีผอ่นช าระ  -  58 
รวม  340  719 

 

หน้ีสินภาษีผอ่นช าระ 
 

กรมสรรพากร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมียอดหน้ีสินภาษีผ่อนช าระกรมสรรพากรคงเหลือทั้งหมด 58 ลา้นบาท (รวมเงินเพ่ิมใหม่ตาม
กฎหมายจ านวน 216 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทับนัทึกเงินเพ่ิมเต็มจ านวนตามท่ีระบุในประมวลรัษฎากรแลว้) โดยแสดงรายการเป็น
หน้ีสินหมุนเวียนจ านวน 58 ลา้นบาท 
 

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

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัจะตอ้งผ่อนช าระหน้ีสินท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้จ านวน 4 งวดๆ ละ 14.52 ลา้นบาท จนถึง
เดือนเมษายน 2563 
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ยอดเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 317  636 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 20  72 
สกลุเงินเหรียญยโูร 3  11 
รวม 340  719 

 

21. ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 

เจา้หน้ีการคา้ 5, 19 2  5 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5, 20 7  5 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 23 101  93 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 17 27  29 

รวม  137  132 
 

ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 51  45 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 79  81 
สกลุเงินเหรียญยโูร 5  4 
สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์ 2  2 
รวม 137  132 
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22. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี 6  18 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 11  12 
อ่ืนๆ 1  1 
รวม 18  31 

 

ยอดหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 7  19 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 9  10 
สกลุเงินเหรียญยโูร 2  2 
รวม 18  31 
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23. หนีสิ้นจำกกำรยกเลกิแผนฟ้ืนฟูกิจกำร 
 

ในปี 2541 บริษทัประสบปัญหาทางการเงิน จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ท าให้บริษทัไม่สามารถช าระหน้ีท่ีมีอยู่ได ้และใน
เดือนเมษายน 2543 บริษทัไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใตศ้าลลม้ละลายกลาง โดยในปี 2545 ศาลลม้ละลายกลางไดใ้ห้
ความเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการ ต่อมาในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 บริษทัได้ยื่นค าร้องขอยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล
ลม้ละลายกลาง และวนัท่ี 2 มีนาคม 2552 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสัง่ใหย้กเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 
 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 แสดงไดด้งัน้ี 
 

  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   180 
การจ่ายระหวา่งปี  (3) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งปี  (7) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม  2562   170 

 

การจดัประเภทของเจา้หน้ีและการช าระหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ซ่ึงรวมไวใ้นงบการเงิน มีดงัน้ี 
 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
     2562  2561 
     (ลา้นบาท) 
กลุ่มเจา้หน้ี   วนัครบก าหนดช าระ     
กลุ่มท่ี 4  พนกังาน กรกฎาคม 2558  4  4 
กลุ่มท่ี 5  หน้ีค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ตุลาคม 2554  8  10 
กลุ่มท่ี 13  เจา้หน้ีอ่ืน ตุลาคม 2554  158  166 
   รวม  170  180 

 

ตารางการช าระหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละรายในกลุ่ม 5 และ 13 ไม่ไดเ้ป็นวนัเดียวกนัเหมือนกนัทั้งหมด ข้ึนอยูก่บัวนัท่ีท่ีมีการตกลง
ในการสรุปมูลหน้ีของเจ้าหน้ีแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ก าหนดเวลาแรกท่ีเจ้าหน้ีในกลุ่ม 5 และ 13 จะได้รับช าระหน้ีคือ  
31 ตุลาคม 2554 
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หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัไดค้รบก าหนดช าระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่บริษทัไดผ้ิดนดัช าระหน้ี ซ่ึง
บริษทัไดด้ าเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพ่ือขอขยายระยะเวลาการช าระหน้ี ดงันั้นบริษทัจึงแสดงหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ
คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซ่ึงผลจากการผิดสัญญา
ดงักล่าว ยอดหน้ีคงเหลือสามารถถูกเรียกช าระคืนไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่าย อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผิดนดั
ช าระ 

 

ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงวนัท่ีในรายงาน เจา้หน้ีจ านวน 1 ราย ไดย้ื่นฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล โดยเรียกร้องใหบ้ริษทัช าระหน้ีเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท พร้อม
ดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ียืน่ฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่บริษทัจะช าระเสร็จ  
 

ยอดหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 75  78 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 84  90 
สกลุเงินเหรียญยโูร 8  8 
สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์ 3  4 
รวม 170  180 
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24. ประมำณกำรหนีสิ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มี
ดงัน้ี 

 

  หมายเหตุ  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   39.3  41 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในระหว่างปี  39.3  (22) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562   39.3  19 

 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวียน 19  41 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  - 
รวม 19  41 

 

 
ยอดประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 19  41 
รวม 19  41 
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25. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
ภำระผูกพนัในงบแสดงฐำนะกำรเงินส ำหรับ     
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  106  80 
รวม  106  80 

 

     
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน   
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  30  8 
รวม  30  8 

     
 

โครงกำรท่ีไม่ได้จัดเป็นกองทุนตำมกฎหมำยแรงงำนไทย 
 

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

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน  106  80 
ภำระผูกพนัตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน  106  80 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  80  72 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแลว้  (4)  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย  10  8 
ตน้ทุนบริการในอดีต  20  - 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  106  80 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน : 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  10  8 
ตน้ทุนบริการในอดีต  20  - 
รวม  30  8 

     
 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ : 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร  30  8 
รวม  30  8 

     
 

บริษทัไม่มีก าไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน : 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด   2.8 ต่อปี  2.8 ต่อปี 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  5.0 - 7.0  5.0 - 7.0 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  5.0 - 10.0*  5.0 - 10.0* 
อตัรามรณะ                 TMO 17**                 TMO 17** 

 

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

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีน ามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด อตัราการ
เพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และการหมุนเวียนของพนักงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้นท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง 10.76 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 12.69 
ลา้นบาท) 

 

- ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจะเพ่ิมข้ึน 12.27 ลา้นบาท 
(ลดลง 10.64 ลา้นบาท) 

 

- ถา้อตัราการหมุนเวียนของพนกังานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 10.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง 6.08 ลา้นบาท 
(เพ่ิมข้ึน 6.58 ลา้นบาท) 

 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานไดค้  านวณโดยการใชวิ้ธี
เดียวกนักบัท่ีค านวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ว ันท่ี   
5 พฤษภาคม 2562โดยมีสาระส าคญัคือการปรับเพ่ิมอตัราค่าชดเชยให้กบัลูกจา้งท่ีท างานตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปให้ไดค้่าชดเชยอตัรา
ใหม่จากเดิม 300 ว ัน เป็น 400 ว ัน ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงานของบริษัทฯ ท่ีค านวณถึงวันท่ี  
วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 จะมีจ านวนเพ่ิมข้ึนประมาณ 21.14 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ านวนในงบก าไร
ขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แลว้ 
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26. ทุนเรือนหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

  มูลค่าหุน้ 2562  2561 
  ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 หมายเหตุ (บาท) (ลา้นหุ้น / ลา้นบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม           
หุน้สามญั  6.90 18,738  129,298  18,738  129,298 
ลดมูลค่าหุน้สามญั 26.1.2 (5.94) -  (111,309)  -  - 
ลดทุนจดทะเบียน 26.1.3 0.96 (1,957)  (1,879)  -  - 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 26.1.4 0.96 11,970  11,491  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม         
หุ้นสำมัญ  6.90 -  -  18,738  129,298 

หุ้นสำมัญ  0.96 28,751  27,601  -  - 

ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม           
หุน้สามญั  6.90 13,928  96,104  13,928  96,104 
ลดมูลค่าหุน้สามญั 26.1.2 (5.94) -  (82,733)  -  - 
ออกหุน้ใหม่ 26.1.5 0.96 11,559  11,097  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม         
หุ้นสำมัญ  6.90 -  -  13,928  96,104 

หุ้นสำมัญ  0.96 25,487  24,468  -  - 
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ส่วนเกนิ (ต ่ำกว่ำ) มูลค่ำหุ้น  
 
รายการเคล่ือนไหวของส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าหุน้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 
  2562   2561 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ส่วนเกนิ (ต ่ำกว่ำ) มูลค่ำหุ้น     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   (61,757)  (61,757) 
ลดมูลค่าหุน้สามญั 26.1.2 61,757  - 
ออกหุน้ใหม่ 26.1.5 (9,667)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  (9,667)  (61,757) 
 

26.1 กำรปรับโครงสร้ำงทุนของบริษัทฯ  
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญัดงัน้ี  

 

26.1.1 อนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 18,507,421.67 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 
ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัฯ ไดโ้อนทุนส ารองตามกฎหมายดงักล่าว เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัแลว้ 

 

26.1.2 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 6.90 บาท เป็น
หุ้นละ 0.96 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั ลดลงจากเดิมจ านวน 
129,298,350,418.50 บาท เป็นจ านวน 17,989,335,710.40 บาท และจะท าให้ทุนช าระแลว้ของบริษทั ลดลงจาก
จ านวน 96,104,091,707.70 บาท เป็นจ านวน 13,371,004,063.68 บาท ทั้งน้ี ทุนช าระแลว้ท่ีลดลงดงักล่าว บริษทัจะ
น าไปลา้งส่วนต ่ามูลค่าหุ้น จ านวน 61,757,357,060.14 บาท และลา้งขาดทุนสะสม จ านวน 20,975,730,583.88 บาท 
ตามล าดับ และอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ 
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั  

 

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 บริษทัไดล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์โดยการลดมูลค่าท่ีตราไว้
ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 6.90 บาท เป็นหุ้นละ 0.96 บาท ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั ลดลงจากเดิม
จ านวน 129,298,350,418.50 บาท เป็นจ านวน 17,989,335,710.40 บาท และจะท าใหทุ้นช าระแลว้ของบริษทั ลดลง
จากจ านวน  96,104,091,707.70 บาท เ ป็นจ านวน  13,371,004,063.68 บาท ทั้ ง น้ี  ในไตรมาส 1 ปี  2562 
ทุนช าระแล้วท่ีลดลงดังกล่าว บริษทัได้น าไปล้างส่วนต ่ามูลค่าหุ้น จ านวน 61,757,357,060.14 บาท และล้าง
ขาดทุนสะสม จ านวน 20,975,730,583.88 บาท ตามล าดบั แลว้  
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26.1.3 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 1,957,748,965 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท จากเดิมทุน
จดทะเบียน 17,989,335,710.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 16,109,896,704 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษทัทั้งหมดก่อนท่ีจะด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุ้นท่ียงั
ไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั  

 

อน่ึง ในการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั จะไม่รวมถึงหุน้สามญัของบริษทั ท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับการ
ใชสิ้ทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-
W3”) จ านวน 1,606,677,915 หุ้น ท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 
สิงหาคม 2560 และใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 4 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ
ฯ GJS-W4”) จ านวน 1,246,335,252 หุน้ ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 
สิงหาคม 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2562 บริษทัได้ลดทุนจดทะเบียนบริษทักับกระทรวงพาณิชย ์โดยการตัดหุ้นท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษทัทั้งหมดจ านวน 1,957,748,965 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท ก่อนท่ีจะด าเนินการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียน 17,989,335,710.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  
16,109,896,704 บาท 

 

26.1.4 อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจ านวน 11,490,928,047.36 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
16,109,896,704 บาท เป็นจ านวน 27,600,824,751.36 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 11,969,716,716 
หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละ 
รายถืออยู ่(Right Offering) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 และใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ GJS-W4 และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษทั  

 

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจ านวน 11,490,928,047.36 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 16,109,896,704 บาท เป็นจ านวน 27,600,824,751.36 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวน 11,969,716,716 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท 

 

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

 

26.1.5.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 11,560,347,263 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) ในราคา
หุน้ละ 0.13 บาท ในอตัราจดัสรร 1 หุน้เดิมต่อ 0.83 หุน้ใหม ่โดยเศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง  
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ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัจึงก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทั ในราคาหุ้นละ 0.13 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องบริษทัได ้โดยบริษทั จะตอ้ง
ปฏิบติัตามมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในคร้ังน้ี จะเป็นการเสนอขายหุ้น
สามญัตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการค านวณให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่าวท้ิง 
และผูถื้อหุ้นเดิมมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนได ้ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือ
ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกนั 
โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัจะด าเนินการจดัสรรหุน้ท่ีเหลือจนกระทัง่ไม่มีหุน้สามญั
เพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุ้นดงักล่าวอีก
ต่อไป แต่หากยงัมีหุ้นสามญัเหลือจากการเพ่ิมทุนในคราวน้ี บริษทัจะตดัหุ้นดงักล่าวท้ิงในการประชุมผู ้
ถือหุน้คราวถดัไปและไม่จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั  

 

ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นแสดงความจ านงจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ 
ผูถื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูถื้อหุน้รายนั้นถือหุน้ของบริษทั รวมกนัมากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิ
ออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทภายหลังการเพ่ิมทุน ผูถื้อหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.12/2554 
เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (“ประกาศเก่ียวกบัการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ”) เวน้แต่ผูถื้อหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเวน้การท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ ตามประกาศเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ 
 

ทั้งน้ี ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถือหุ้น (Rights Offering) (Record date) ในวนัท่ี 27 
มีนาคม 2562  

 

เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 บริษทัได้จดทะเบียนทุนช าระแลว้เพ่ิมเติมกับกระทรวงพาณิชยจ์ากการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) จ านวน 11,559,004,163 หุ้น รวมกับทุนช าระเดิมแล้วเป็นจ านวน 25,487,133,396 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท ทั้งน้ี การเพ่ิมทุนดงักล่าวส่งผลให้บริษทัมีส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั
เพ่ิมข้ึน จ านวน 9,594 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นเพ่ิมทุนเป็นจ านวน 73.50 ลา้นบาท ซ่ึง
น ามาบนัทึกเป็นส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้สามญัดว้ย 
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การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวขา้งตน้น้ี Asia Credit Opportunities I (Mauritus) Limited (“ACO I”) ซ่ึง
เป็นบริษทัในเครือของกลุ่ม SSG ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้เพ่ิมทุนจ านวน 7,499,978,175 หุ้น ซ่ึงเกินกว่าสัดส่วน
การถือหุ้นของ ACO I ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของ ACO I เพ่ิมจากเดิมร้อยละ 24.00 เป็น 
ร้อยละ  42.54 ซ่ึ งมากกว่ า ร้อยละ  25 ของ สิท ธิออก เ สียงทั้ งหมดของบริษัท  ดังนั้ น  ACO I  
จึงมีหนา้ท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี 
ทจ. 12/2554 เ ร่ือง หลักเกณฑ์ เ ง่ือนไข และ วิธีการในการเข้าถึงหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ  
ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม)  

 

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

 

นอกจากน้ี ACO I ไม่มีความประสงคท่ี์จะขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจากส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือ และ ACO I 
จะน าส่งแบบค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ทั้ งน้ี บริษัทได้
รับทราบในเบ้ืองตน้จาก ACO I  ว่า  ACO I ไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ในการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั โดยจะสนบัสนุนให้บริษทัรักษาทิศทางการด าเนินธุรกิจและการประกอบกิจการผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนหลายเกรดเช่นเดิมต่อไป นอกจากน้ี ACO I ไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของคณะกรรมการต่างๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของบริษัท อันได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร เป็นตน้ อีกทั้งไม่มีความประสงคท่ี์จะเปล่ียนแปลง
โครงสร้างองคก์ร ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัแต่อยา่งใด 

 

อยา่งไรก็ดี หากมีเหตุจ าเป็น ACO I และบริษทัอาจมีการพิจารณาร่วมกนัเพ่ือแกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบาย
ทางธุรกิจและการด าเนินงาน โครงสร้างองคก์ร บุคลากร แผนการขายและการตลาด นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล โครงสร้างทางการเงิน หรือนโยบายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงสภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาวะธุรกิจของกิจการในขณะนั้ นประกอบ ทั้ งน้ีการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการเจริญเติบโตของธุรกิจอนัจะเป็นประโยชน์
ร่วมกนัแก่บริษทั และผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อไป 

  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

66 

 

26.1.5.2 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 และใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ GJS-W4 ดงัน้ี  

 

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

 

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

 

27. ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

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

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

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม       
- ใบส ำคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 3 (GJS-W3) 0.00 3,674  -  3,674  - 

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

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัรา
การใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS- W3 และ GJS-W4 มีรายละเอียดดงัน้ี 
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27.1 อนุมติัการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 และ คร้ังท่ี 4 (GJS-W3 และ 
GJS-W4) โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

27.1.1 การปรับสิทธิในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั 
 

 ก่อนกำรปรับสิทธิ กำรปรับสิทธิเน่ืองจำก 
กำรลดทุน 

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

   

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

 

27.1.2 การปรับสิทธิในกรณีท่ีบริษทั จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ค านวนไดต้ ่า
กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั 

 

 กำรปรับสิทธิเน่ืองจำก 
กำรลดทุน 

กำรปรับสิทธิเน่ืองจำก 
กำรเพิม่ทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม 

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

   
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W4   
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุน้ 1 หน่วย: 0.500 หุน้ 
- ราคาการใชสิ้ทธิ 0.1909 บาท/หุน้ 0.1668 บาท/หุน้ 
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ขอ้มูลของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

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

วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 28 มิถุนายน 2556 28 มิถุนายน 2556 

วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ 7 กมุภาพนัธ์ 2563 11 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ค) เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 3 GJS-W3 จ านวน 3,674 ลา้นหน่วย มีผูถื้อใบส าคญัแสดง

สิทธิมาใชสิ้ทธิเพียงจ านวน 3,000 หน่วย  และใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือไดถู้กยกเลิกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในวนัถดัไป 

(ง) เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 4 GJS-W4 จ านวน 2,754 ลา้นหน่วย ไม่มีผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิมาใชสิ้ทธิและไดถู้กยกเลิกในวนัถดัไป 

 

28. ส ำรอง 
 

กำรจัดสรรก ำไร และ/หรือ ก ำไรสะสม 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตาม
กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวขององคป์ระกอบอ่ืน ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

  2562   2561 
  (ลา้นบาท) 
องค์ประกอบอ่ืน     
เงินท่ีไดรั้บจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ท่ีหมดอาย ุ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 1 (ก)  162  162 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2 (ข)  148  148 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   310  310 
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(ก) จากการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 1 ในปี 2554 จ านวน 3,234 ลา้นหน่วย ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีหน่วยละ 0.05 
บาท ไดถู้กโอนจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้นไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู ้
ถือหุน้จ านวน 162 ลา้นบาท 

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

29. ก ำไรจำกกำรตัดจ ำหน่ำยหนีสิ้นท่ีหมดอำยุควำมสุทธิ 
 

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

เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัตดัจ าหน่ายหน้ีท่ีคา้งรับท่ีหมดอายุความ
ตามกฎหมายเป็นจ านวน 20 ลา้นบาท ทั้งน้ี หน้ีท่ีคา้งรับดงักล่าวเป็นรายเดียวกนักบัหน้ีสินบางส่วนท่ีหมดอายคุวามตามกฎหมาย
ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 และวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัปรับปรุงและ
ตดัจ าหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวามตามกฏหมายเป็นจ านวนสุทธิ 10 ลา้นบาท 

 

รายละเอียดก าไรจากการตดัจ าหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวามสุทธิ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

  2562  2561 
  (ลา้นบาท) 
เจา้หน้ีการคา้  17  13 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (6)  93 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  -  2 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ  -  16 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  -  17 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น  (1)  (5) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  -  (17) 
ก ำไรจำกกำรตัดจ ำหน่ำยหนีสิ้นท่ีหมดอำยุควำมสุทธิ  10  119 
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30. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

บริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหาร
การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 

ส่วนงำนธุรกจิ 
 

บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า 
บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงำนภูมิศำสตร์ 
 

ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้ าหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 

รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานขั้นตน้ก าไร(ขาดทุน) ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
รำยได้จำกส่วนงำน    
ในประเทศ 12,923  28,887 
ต่างประเทศ -  1,023 
รวม 12,923  29,910 
    

ผลกำรด ำเนินงำนจำกส่วนงำน - ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น  (632)  282 
    

 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  และ 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 4 ราย และ 1 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศ เป็น
จ านวนเงินรวม 8,192 ลา้นบาท และ 4,291 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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31. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
 

   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
    2562   2561 
 (ลา้นบาท) 
ค่าบรรจุหีบห่อ 4  5 
ค่าบริการขนส่ง 170  357 
รวม 174  362 

 

32. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า – ค่าเส่ือมราคาและ     

ค่าตดัจ าหน่าย 34 65  52 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 34 39  36 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 33, 34 298  279 
ค่าบริการทางวิชาชีพและท่ีปรึกษา 34 32  44 
อ่ืนๆ  109  89 
รวม  543  500 
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33. ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนพนักงำน 
 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ผู้บริหำร     
เงินเดือนและค่าแรง  27  29 
ค่าสวสัดิการ  3  3 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  1  1 
   5 31  33 

     
พนักงำนอ่ืน     
เงินเดือนและค่าแรง  405  382 
ค่าสวสัดิการ  155  155 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  24  22 
  584  559 

รวม 34 615  592 

 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้
 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 
 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของ
กองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึง อตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษทัจ่ายสมทบในอตัรา 
ร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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34. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหน้าท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 
 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขำย     
- ต้นทุนของสินค้ำท่ีขำย     
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป ลดลง(เพ่ิมข้ึน) 8 786  379 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  9,573  21,831 
ค่าจา้งผลิตสินคา้ 5 274  3,873 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  731  823 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 33 256  283 
ค่าสาธารณูปโภค  1,235  1,559 
ค่าก๊าซธรรมชาติ 39.2 295  368 
ค่าใชจ่้ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน  4  4 

- ต้นทุนกำรผลิตท่ีว่ำงเปล่ำ     
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย   140  81 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 33 61  30 
ค่าสาธารณูปโภค  7  1 
ค่าก๊าซธรรมชาติ  4  - 
ค่าใชจ่้ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน  1  1 
     

     

รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร     
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  32 104  88 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 32, 33 298  279 
ค่าบริการทางวิชาชีพและท่ีปรึกษา  32  44 
ค่าใชจ่้ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน  8  8 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์  4  - 
ค่าสาธารณูปโภค  3  3 
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35. ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนทางการเงิน     
 - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 305  440 
 - กิจการอ่ืน  43  35 
รวม  348  475 

 

36. ภำษีเงินได้ 
 

บริษทัไม่ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนเพราะบริษทัยงัมีผลขาดทุนยอดยกมาจากปีก่อนอยา่งเป็นสาระส าคญั สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนดงักล่าวไม่ไดถู้กบนัทึกตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 14 

 

บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และ 2561 
 

37. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 
 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  2562 และ 2561 ค านวณจากก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัแสดงการ
ค านวณดงัน้ี 
 

   2562  2561 
 หมายเหตุ  (ลา้นบาท / ลา้นหุน้) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท   (1,353)  (836) 
   

   

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม   13,928  13,928 
ผลกระทบจากการออกหุน้ใหม่ 26  7,695  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก    21,623  13,928 
      
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บำท)   (0.063)  (0.060) 

 

บริษทัไม่ได้แสดงก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เพราะราคาใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัและการน าหุ้นท่ีถือเสมือนว่ามี
การใชสิ้ทธิดงักล่าวมารวมจะท าให้ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ลดลง  
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38. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทไม่ได้ท าสัญญาอนุพันธ์เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 
 

นโยบำยกำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงิน 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ 
เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 

กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการคือการท าให้ฐานเงินทุนกลบัมาแข็งแกร่งเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน เจา้หน้ี และตลาด และ
เพื่อการด าเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเน่ืองในอนาคต ปัจจุบนัคณะกรรมการอยู่ระหว่างการหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือเป็น
หลกัประกนัการด ารงอยูข่องบริษทั 
 

ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง การท่ีมูลค่าของสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินหรือรายไดด้อกเบ้ียสุทธิอาจเกิดการ
เปล่ียนแปลงเน่ืองจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทั โดยส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีโดยอา้งอิงตามสญัญา 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และระยะท่ีครบก าหนดช าระ
หรือก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี  
 

  อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี  
แต่ภายใน 5 ปี  

หลงัจาก 
5 ปี  รวม 

 หมายเหตุ (ร้อยละต่อปี)  (ลา้นบาท) 
ปี 2562           
สินทรัพยท์างการเงิน:           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 0.37 - 0.50  424  -  -  424 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 15 1.375 - 1.65    46  -  -    46 
รวม    470  -  -  470 
 

          

หน้ีสินทางการเงิน: 16          
เจา้หน้ีการคา้ (มีภาระดอกเบ้ีย)  5 - 8  171  -  -  171 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  5 - 8  109  -  -  109 

(มีภาระดอกเบ้ีย)           
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ  7.5  170  -  -  170 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  5.28   -  1  -   1 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  12  -  1,062  -  1,062 
รวม    450  1,063  -  1,513 
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  อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี  
แต่ภายใน 5 ปี  

หลงัจาก 
5 ปี  รวม 

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

หน้ีสินทางการเงิน: 16          
เจา้หน้ีการคา้ (มีภาระดอกเบ้ีย)  3 - 8  1,385  -  -  1,385 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย           

(มีภาระดอกเบ้ีย)  7.5  13  -  -  13 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ  7.5  180  -  -  180 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  5.28  -  2  -  2 
เงินกูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  12  1,239  1,118  -  2,357 
รวม    2,817  1,120  -  3,937 

 

ควำมเส่ียงจำกเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

  2562  2561 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 13  4 
เจา้หน้ีการคา้ 19 (227)  (970) 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20 (20)  (72) 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 21 (79)  (81) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22 (9)  (10) 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 23 (84)  (90) 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 (1,062)  (2,381) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง  (1,468)  (3,600) 
     

ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (976)  (1,192) 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน  (2,444)  (4,792) 



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

77 

  2562  2561 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 

เงินเหรียญยูโร     
เจา้หน้ีการคา้ 19 (14)  - 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20 (3)  (11) 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 21 (5)  (4) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22 (2)  (2) 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 23 (8)  (8) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง  (32)  (25) 
     

ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (221)  (330) 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน  (253)  (355) 

     
เงินเหรียญสิงคโปร์     
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 21 (2)  (2) 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 23 (3)  (3) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง  (5)  (5) 

 
ควำมเส่ียงทำงด้ำนสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่บริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 

ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญัเพราะบริษทัยกเลิกนโยบายท่ีจะให้วงเงินสินเช่ือแก่ลูกคา้  
(อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7) ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หรือความเส่ียงในการระดมทุน คือความเส่ียงท่ีกิจการจะเผชิญกบัความยุ่งยากในการระดมทุนให้
เพียงพอและทันเวลาต่อภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน ความเส่ียงด้านสภาพคล่องอาจเกิดจากการท่ีกิจการ 
ไม่สามารถขายสินทรัพยท์างการเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องซ่ึงบริษทัจ าเป็นตอ้งมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการทุน
หมุนเวียน และเพ่ือใหส้ามารถจ่ายช าระหน้ีสินจากการด าเนินงานได ้  

 

กำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรม 
 

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

 

มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี 

 

วนัครบก ำหนดของสินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงิน 
 

รายละเอียดของระยะเวลาท่ีครบก าหนดของตราสารทางการเงินทางดา้นสินทรัพย ์และหน้ีสินนั้น ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

39. ภำระผูกพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

39.1 ภำระผูกพนั 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำและบริกำร    
ภายในหน่ึงปี 7  6 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 5  4 
รวม 12  10 

 
 

 
 

ภำระผูกพนัอ่ืน ๆ 
 

 
 

ซ้ือทรัพยสิ์น 109  107 
หนงัสือค ้าประกนั 170  179 
รวม 279  286 
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39.2 สัญญำระยะยำว 
 

- บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติโดยสัญญาน้ีมีผลใชบ้งัคบันบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 และจะส้ินสุดลงเม่ือผู ้
ซ้ือไดซ้ื้อก๊าซครบเป็นระยะเวลาสิบปีนบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายไดส่้งมอบและผูซ้ื้อไดรั้บซ้ือก๊าซ โดยค่าก๊าซธรรมชาติในแต่
ละเดือนข้ึนอยู่กบัปริมาณท่ีใช ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้การต่ออายุสัญญาไปอีก 2 ปี และเม่ือวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2562 ไดมี้การต่ออายสุญัญาไปอีก 5 ปี 

 

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

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (ลา้นบาท) 
ภำระผูกพนัตำมสัญญำระยะยำว    
ภายในหน่ึงปี 71  71 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 271  282 
หลงัจากห้าปี -  59 

รวม 342  412 
 

- เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจ กบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง และตั้งแต่ 
ไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ือให้ค าแนะน าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ก าไร และกระแส
เงินสด โดยคิดค่าบริการเดือนละ 41,667 เหรียญสหรัฐฯ และไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา แต่สามารถบอก
ยกเลิกสญัญาดงักล่าวได ้โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้ห้กู ้หรือบริษทัสามารถบอกเลิกสญัญาไดท้นัทีเม่ือไดรั้บการ
ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้กูถึ้งแก่ผูกู้แ้ละท่ีปรึกษาทางธุรกิจ หรือสัญญาน้ีสามารถบอกเลิกเม่ือบริษทัสามารถ
ปลดภาระผูกพนัทั้งหมดภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมกบัผูใ้ห้กูไ้ด ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญายกเลิก 
การจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจแก่ผูใ้ห้กูแ้ละบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจดงักล่าวแลว้ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ขณะน้ีสญัญาอยูร่ะหว่างรอการลงนามโดยบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจและผูใ้ห้กู ้

 

- เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาการใชบ้ริการส าหรับการขนส่งสินคา้ภายในประเทศจากโรงงาน
ของบริษทัเพ่ือส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ กบับริษทัในประเทศสองแห่งเป็นระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 
โดยจะตอ้งจ่ายค่าบริการขนส่งสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

ค่าบริการขนส่งสินคา้ตามสญัญาดงักล่าวขา้งตน้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีจ านวน 152 ลา้นบาท 
และ 187 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนแลว้ 
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- เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 บริษทั ไดเ้ขา้ท าสัญญาการใชบ้ริการส าหรับจดัการกากแร่ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตและ
หลอมเป็นเหลก็แผน่ เพ่ือคดัแยกเศษแร่เหลก็ท่ีสามารถน ากลบัไปใชเ้พ่ือการผลิตไดอี้ก กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง
มีก าหนด 7 ปี เร่ิมตั้งแต่ สิงหาคม 2561 และสามารถต่ออายุสัญญาไปไดอี้ก 1 ปี โดยอตัโนมติั ยกเวน้ว่าจะมีการแจง้
ยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าอย่างนอ้ย 6 เดือน ก่อนท่ีจะหมดอายขุองสัญญา โดยจะตอ้งจ่ายค่าบริการจดัการ
กากแร่ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  

 

ค่าบริการจดัการกากแร่ ตามสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีจ านวน 73 ลา้น
บาท และ 48 ลา้นบาทไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนแลว้ 

 

39.3 ใบส่ังซ้ือวตัถุดิบ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีใบสั่งซ้ือวตัถุดิบซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบแก่บริษทัจ านวนเงินรวม 819 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2561: 1,333 ลา้นบาท) บริษทัไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีบริษทัยงัไม่ไดรั้บมอบเป็น
จ านวนเงินประมาณ 19 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 41 ลา้นบาท) จากการเปรียบเทียบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บในรูปของราคาขายโดยประมาณและตน้ทุนแปลงสภาพของสินคา้ส าเร็จรูป ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกประมาณการผลขาดทุน
ของค าสั่งซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ จ านวนเงินประมาณ 41 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
และไดก้ลบัรายการประมาณการผลขาดทุนของค าสั่งซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ จ านวนเงินประมาณ 22 ลา้นบาท ในงบก าไร
ขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (อา้งอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 24) 
  

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

 
 

39.4 เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 
  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้มียอดคงเหลือจ านวน 20 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 33 
ลา้นบาท) และมีภาระผกูพนัในการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ในอนาคต 

 

39.5 สัญญำค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
 

บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากบัท่ีปรึกษาทางการเงินแห่งหน่ึงเพ่ือขอค าปรึกษาเร่ืองการจดัหาวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติม และการหา
เงินกูเ้พ่ือช าระหน้ีเดิมจากสถาบนัการเงิน โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
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40. คดีควำม 
 

40.1 เจ้าหน้ีจ านวน 1 รายได้ยื่นฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล ทุนทรัพยฟ้์องจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นบัแต่วนัท่ียืน่ฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าบริษทัจะช าระเสร็จ  

 

40.2 อดีตพนกังานของบริษทัท่านหน่ึงไดย้ื่นฟ้องบริษทัเป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม โดยมีผล
นบัแต่วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2562 และเรียกร้องใหบ้ริษทัจ่ายช าระเงิน 23 ลา้นบาท ศาลมีค าสัง่ใหน้ดัสืบพยานจ าเลย และพยาน
โจทกใ์นวนัท่ี 1 และ 2 เมษายน 2563 ตามล าดบั 

 

41. วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรด ำเนินงำน 
 

41.1  ปัจจุบัน บริษัท ได้รับความร่วมมือจากผูข้ายวตัถุดิบต่างประเทศโดยการให้สินเช่ือ (Supplier Credit) ในรูปแบบ 
Collateral Management Agreement (“CMA”) ดงัต่อไปน้ี วงเงิน CMA จากผูข้ายวตัถุดิบต่างประเทศ จ านวน 2 ราย ใน
วงเงิน 30 - 120 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

 

โดยบริษทัไดใ้ชสิ้นเช่ือประเภทน้ีเป็นเวลาหลายปีเป็นวงเงินการคา้หมุนเวียนในการซ้ือเศษเหลก็ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใช้
ในการผลิต 

 

41.2 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 9552  บริษทัร่วมกบั จี สตีล ไดล้งนามสัญญาแกไ้ขวงเงินสินเช่ือร่วมกบัธนาคารในประเทศแห่ง
หน่ึง โดยบริษทัไดรั้บวงเงินหนงัสือค ้าประกนัวงเงิน 252 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทั และ จี สตีล ตอ้งน าส่งหลกัประกนัของ
วงเงินสินเช่ือดงักล่าวใหก้บัธนาคาร ดงัน้ี 

 

- จี สตีล ตอ้งเพ่ิมวงเงินจ านองเคร่ืองจกัรจากเดิม 475.6 ลา้นบาท เป็นวงเงินจ านองใหม่ 510 ลา้นบาท 
 

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

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดใ้ชว้งเงินหนงัสือค ้าประกนัธนาคารจ านวน 145 ลา้นบาท  
 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 จีสตีล ไดช้ าระหน้ีกบัธนาคารดงักล่าวและเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 ธนาคารไดป้ลดภาระ
จ านองหลกัประกนัแลว้ ซ่ึงบริษทัไดด้ าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบักรมอุตสาหกรรมโรงงานเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 
24 กนัยายน 2562 
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41.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติดงัน้ี  
 

เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัเขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว วงเงินรวมไม่เกิน 111 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ือแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของบริษทัท่ีผิดนดัช าระมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2555 และเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน
ของบริษทั 

 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัเขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เปล่ียนแปลงวงเงินกูท่ี้เหลือ
โดยแกไ้ขวงเงินกูย้ืมเพ่ิมเติม จากสัญญาเดิม เป็นวงเงินสินเช่ือรวมกนัไม่เกิน 121 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ และ เพ่ิมก าลงัการผลิตของบริษทั 
 

เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ท าสญัญาเงินกูร้ะยะสั้นเพ่ิมเติมอีก 20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นวงเงิน
สินเช่ือรวมกนัไม่เกิน 141 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน 

 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ไดใ้ห้สัตยาบนัรับความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ิมเติม เป็นวงเงินสินเช่ือรวมกนัไม่เกิน 145 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 

ปัจจุบนั บริษทัมีวงเงินสินเช่ืออยูท่ี่จ  านวน 75 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 

 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
วงเงินกูท่ี้หน่ึง 30 
วงเงินกูท่ี้สอง 45 
รวม 75 

 

 รายละเอียดของวงเงินสินเช่ือตามมติท่ีประชุมดงักล่าวขา้งตน้ มีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 
 

41.3.1 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2560 บริษทั (ผูกู้)้ ไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูร้ะยะยาว วงเงินกูย้ืม 71 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ กบั 
Link Capital I (Mauritius) Limited (ผู ้ให้กู ้) ในอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 12 ต่อปี  ระยะเวลา 5 ปี  โดยมี
หลกัประกนัคือการจดจ านองล าดบัท่ีสองของท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน ทั้งน้ีไดแ้บ่ง
วงเงินกูอ้อกเป็น 2 วงเงินดงัน้ี 

 

1. วงเงินกูว้งแรก จ านวน 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ส าหรับการจ่ายช าระหน้ีบางส่วนของเจา้หน้ีรายใหม่ และ
รวมถึงค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเรียกเกบ็คืนจากผูใ้ห้กู ้เช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้การท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวเสร็จสมบูรณ์ โดยเม่ือวนัท่ี 1 
กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้จ านวน 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยน าไปจ่ายช าระหน้ี
เงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายบางส่วนแก่เจา้หน้ีรายใหม่  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 ได้มีการแก้ไขสัญญาส าหรับวงเงินกู้วงแรก และวงเงินกู้ท่ีสอง โดยผูกู้ ้ 
สามารถจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมก่อนครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกู ้โดยตอ้งแจง้ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแก่ผูใ้ห้กูก่้อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั หรือ หลงัจากครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกูไ้ด ้ทั้งน้ี
ภายหลงัจากท่ีไดคื้นเงินตน้วงเงินท่ีหน่ึงดงักล่าวแลว้ สามารถใชสิ้ทธิเพื่อโอนวงเงินกูว้งแรกท่ีเหลือเพ่ือเพ่ิม
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ในวงเงินท่ีสองได ้โดยสิทธิท่ีอนุญาตให้คืนเงินกูว้งเงินวงแรกก่อนครบก าหนดเพ่ือเพ่ิมวงเงินกูว้งท่ีสองน้ี
จะตอ้งกระท าก่อนวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 ส าหรับ เพื่อวตัถุประสงค์การกูเ้พื่อเงินทุนหมุนเวียนปกติ (Non-
Tolling) และ ก่อนวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ส าหรับเพ่ือวตัถุประสงค์การกู้ส าหรับ Non-Tolling Standby 
Letter of Credit เพ่ือการจดัซ้ือวตัถุดิบ (Metallic Purchase Contract) 
 

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

 

ปัจจุบนัวงเงินกูว้งแรกมีเงินกูค้งเหลือจ านวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 

2. วงเงินกูว้งท่ีสอง จ านวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพ่ือรายจ่ายฝ่ายทุน โดยเม่ือ
วนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้ จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 
ธนัวาคม 2560 ไดมี้การเพ่ิมเติมวตัถุประสงคก์ารเบิกใช ้ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 41.3.2 นอกจากน้ี ตามท่ีได้
กล่าวไวใ้นขอ้ 41.3.1.1 ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมเร่ืองสามารถจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืก่อนครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีได้
เบิกเงินกู ้โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้ห้กูก่้อนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั หรือ หลงัจาก
ครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกูไ้ด ้
 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 บริษทัไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาเงินกูย้ืม โดยการเพ่ิมวงเงินกูว้งท่ีสอง
อีก จ านวน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือใช้เป็นหลกัประกนั Standby Letter of Credit ส าหรับการค ้าประกนั
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 
2562 ท่ีประชุมกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการใหส้ตัยาบนัการเพ่ิมวงเงินกูว้งท่ีสองดงักล่าวแลว้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไดเ้บิกใช้วงเงินกู้วงท่ีสองส าหรับ Non-Tolling Standby Letter of Credit 
เพ่ือการซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) จ านวน 13.1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเบิกใชว้งเงินหนงัสือ
ค ้าประกนัธนาคาร ส าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 4.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 

41.3.2 ส าหรับวงเงินกูท่ี้เหลืออีก 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 ได้
มีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ท าสัญญาเงินกูร้ะยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เปล่ียนแปลงวงเงินกูท่ี้เหลือเป็น 50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับจดัซ้ือวตัถุดิบ และเพ่ิมก าลงั
การผลิตของบริษทั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 12 ต่อปี แลว้แต่ประเภทของวงเงินกู ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
13 พฤศจิกายน 2560 และ 19 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาเงินกูย้ืมตามท่ีกล่าวไว้
ในขอ้ 41.3.1 โดยแกไ้ขวงเงินกูย้ืมเพ่ิมเติมจากสญัญาเดิม เป็นวงเงินกูย้มืรวมไม่เกิน 121 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดย
มีหลกัประกนัเดียวกนักบัตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 41.3.1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. วงเงินกูว้งท่ีสอง แกไ้ขวงเงินกูล้ดลงเหลือ 25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (และต่อมา ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 41.3.2.3 
ภายหลังจากท่ีบริษัท ได้ช าระคืนเงินกู้วงท่ีส่ีจ านวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แล้ว วงเงินกู้วงท่ีสองได้
เปล่ียนแปลงกลบัคืนมาเป็น 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) และเพ่ิมเติมวตัถุประสงคก์ารเบิกใชส้ าหรับการจดัซ้ือ
วตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) และส าหรับ Non-Tolling Standby Letter of Credit 
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2. วงเงินกูว้งท่ีสาม จ านวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินกูย้ืมระยะเวลา 1 ปี มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี 
เพื่อใช้สนับสนุนการท า Tolling กับ จี สตีล เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนจดัซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase 
Contract) และส าหรับ Tolling Standby Letter of Credit โดยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทได้เบิกใช้
วงเงินกูด้งักล่าวแลว้จ านวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯและ ในระหว่างปี 2561 จนถึงวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 
บริษทัไดจ่้ายช าระเงินกูว้งเงินวงท่ีสาม ครบทั้งจ านวน และ บริษทัไดคื้นสินเช่ือ Tolling Standby Letter of 
Credit ทั้งหมดเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

 
 

3. วงเงินกูว้งท่ีส่ี จ  านวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินกูย้ืมระยะเวลา 3 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี 
เพ่ือใชส้นบัสนุนการจดัซ้ือวตัถุดิบการผลิตของบริษทัเอง ทั้งน้ีหากไดมี้การช าระคืนเงินกูว้งเงินท่ีส่ีครบถว้น
แลว้ วงเงินกูว้งท่ีส่ีน้ีจะถูกปิดและโอนไปเพ่ิมในวงเงินกูว้งท่ีสองแทน โดยเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 บริษทั
ไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  
 

ต่อมาไดมี้การจ่ายช าระคืนเงินกูว้งท่ีส่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 จึงท าให้วงเงินกูว้งท่ีส่ีไดถู้กปิด
และโอนกลบัคืนไปยงัวงเงินกูว้งท่ีสองแลว้ 
 

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

 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 และ 10 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายช าระเงินกูย้มืวงเงินท่ีห้าแลว้ทั้งจ านวน 
 

42. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญายกเลิกการจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจแก่ผูใ้ห้กู ้และบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39.2 โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ขณะน้ีสัญญาอยูร่ะหว่างรอการลงนามโดยบริษทัท่ี
ปรึกษาทางธุรกิจและผูใ้หกู้ ้
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