
 
  

 

 

 

 

 
 

    

บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)   
 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   คณะกรรมการบริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น      

และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาล”) ของบริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้ขอ้สรุป

เกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้           

ไม่สามารถให้ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสําคัญทงัหมด ซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันนั ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

โดยทีขอ้สรุปของขา้พเจา้ยงัคงเดิมต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทั ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน 1 เริมตงัแต่

ตน้ปี 2563 การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อเศรษฐกิจระดบัประเทศและระดบัโลก ซึงอาจมีผลกระทบ

เชิงลบอย่างมากต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทั อย่างไรก็ตาม ผลทีสุดในเรืองดงักล่าวไม่สามารถทราบได้ใน

ปัจจุบนัและผลกระทบเชิงลบต่อบริษทัไม่สามารถประมาณการไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะนี  

 



 

2 

 

 

เรืองอืน ๆ 

ก) งบการเงินของบริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอืน โดยไดแ้สดง

ความเห็นไวอ้ย่างไม่มีเงือนไขตามรายงานลงวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2563 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  ธันวาคม  ทีแสดงเป็น

ขอ้มูลเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึงของงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  

ข) ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 สอบทานโดย

ผูส้อบบญัชีอืน โดยให้ขอ้สรุปตามรายงานลงวนัที 13 พฤษภาคม 2562 ว่าไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2561) เรือง งบการเงินระหว่างกาล โดยมีวรรคเน้น

ขอ้มูลและเหตุการณ์สําหรับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 ว่าไม่มีขอ้บ่งชีทีทาํให้

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 มีการดอ้ยค่าเพิมขึน  

 

 

 

(นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบติั)                                

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3899 

บริษทั เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์รี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัที 11 พฤษภาคม 2563 

 



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563

สิ น ท รั พ ย์

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 313,734                  424,062                  

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 6 45,416                    6,197                      

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 1,388,231               1,366,610               

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน - สุทธิ 4, 8 145,997                  85,084                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,893,378               1,881,953               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือทีดินและอาคาร 9 210,000                  210,000                  

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 10 12,881,925             13,049,273             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน - สุทธิ 11 7,517                      6,494                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน  - สุทธิ 4, 13 327,357                  340,185                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,426,799             13,605,952             

รวมสินทรัพย์ 15,320,177             15,487,905             

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 3



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หนสิีนหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้ 15 395,193                  333,324                  

เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4, 16 352,500                  340,171                  

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 4 96,189                    19,800                    

ดอกเบียคา้งจ่าย 4, 17 148,437                  137,095                  

หนีสินจากการยกเลิกแผนฟืนฟกิูจการ 18 176,723                  170,124                  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4, 19

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 290,474                  -                         

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 5,206                      439                         

ประมาณการหนีสินหมุนเวียน 21 58,399                    19,175                    

หนีสินหมุนเวียนอืน 22 18,337                    17,872                    

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 1,541,458               1,038,000               

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 4, 19 847,442                  1,049,023               

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 20 4,664                      950                         

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายุ 23 108,271                  105,686                  

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 960,377                  1,155,659               

รวมหนสิีน 2,501,835               2,193,659               

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 24

- ทุนจดทะเบียน 27,600,825             27,600,825            

- ทุนทีออกและชาํระแลว้ 24,467,650             24,467,648            

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้น 25 -                         -                         

ส่วนตาํกวา่มูลค่าหุ้นสามญั 24 (9,667,488)              (9,667,486)             

ขาดทุนสะสม (2,291,501)              (1,815,597)              

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 309,681                  309,681                  

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 12,818,342             13,294,246             

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,320,177             15,487,905             

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 4



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4, 26 2,695,919               3,397,969               

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ -                         99,454                    

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสงัซือของวตัถุดิบทียงัไม่ไดรั้บมอบ 21 -                         37,148                    

รายไดอื้น 4 12,759                    38,041                    

รวมรายได้ 2,708,678               3,572,612               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย

- ตน้ทุนของสินคา้ทีขาย 4 2,795,771               3,605,024               

- ตน้ทุนการผลิตทีวา่งเปล่า -                         180,868                  

- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 5,708                      (84,805)                   

รวมตน้ทุนขาย 2,801,479               3,701,087               

ค่าใชจ่้ายในการขาย 42,571                    44,994                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 116,364                  131,429                  

ขาดทุนจากคาํสงัซือของวตัถุดิบทียงัไม่ไดรั้บมอบ 21 39,223                    -                         

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 123,360                  -                         

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 14 61,585                    127,453                  

รวมค่าใช้จ่าย 3,184,582               4,004,963               

ขาดทุนสําหรับงวด (475,904)                 (432,351)                 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (475,904)                 (432,351)                 

ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 27 (0.019)                     (0.031)                     

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 5



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2563

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนตาํกวา่ จดัสรรเป็นทุน องคป์ระกอบอืน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของส่วนของผูถื้อหุ้น สุทธิ

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

การลดมูลค่าหุ้นสามญัเพอืชดเชยผลขาดทุนสะสม 24 (82,733,088)         61,757,357           -                       20,975,731           -                       -                       

การโอนทุนสาํรองตามกฎหมายเพอืชดเชยผลขาดทุนสะสม 24 -                       -                       (18,507)                18,507                  -                       -                       

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       -                       (432,351)              -                       (432,351)              

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 24,467,648           (9,667,486)           -                       (1,815,597)           309,681                13,294,246           

ออกหุ้นสามญัเพมิทุน 25 2                          (2)                         -                       -                       -                       -                       

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       -                       (475,904)              -                       (475,904)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 24,467,650           (9,667,488)           -                       (2,291,501)           309,681                12,818,342           

พนับาท

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 6



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับงวด (475,904)                 (432,351)                 

รายการปรับกระทบขาดทุนสาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 223,355                  218,140                  

ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 21,222                    13,106                    

ดอกเบียรับ -                         (16,170)                   

ตน้ทุนทางการเงิน 61,585                    127,453                  

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทียงัไม่เกิดขึนจริง - สุทธิ 107,976                  (23,244)                   

ค่าเผอืการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 5,708                      (84,805)                   

ขาดทุนจากคาํสงัซือของวตัถุดิบทียงัไม่ไดรั้บมอบ (กลบัรายการ) 39,223                    (37,148)                   

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายุ 2,585                      1,977                      

กลบัรายการค่าเผือการดอ้ยค่าทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (108)                        -                         

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 7                             51                           

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง  (เพมิขนึ):

ลูกหนีการคา้ (39,219)                   (8,777)                     

สินคา้คงเหลือ (27,329)                   1,569,803               

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (60,913)                   4,667                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (8,394)                     (36,008)                   

หนสิีนดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง):

เจา้หนีการคา้ 53,224                    (1,189,581)              

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 76,389                    60,322                    

เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,364                      (37,446)                   

หนีสินหมุนเวียนอืน (422)                        (11,450)                   

รับดอกเบีย -                         10                           

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (14,651)                   118,549                  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (40,859)                   (15,401)                   

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (1,567)                     (947)                        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (42,426)                   (16,348)                   

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 7



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                         624,380                  

จ่ายชาํระคืนหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟกิูจการ (906)                        (367)                        

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                         (652,296)                 

จ่ายชาํระคืนหนีสินตามสญัญาเช่า (1,358)                     (125)                        

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (52,066)                   (109,949)                 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (54,330)                   (138,357)                 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลง - สุทธิ (111,407)                 (36,156)                   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 424,062                  201,032                  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของ

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,079                      (434)                        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินงวด 313,734                  164,442                  

ข้อมูลเพมิเติมงบกระแสเงนิสด

1) ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ เพิมขึนโดย

-  หนีสินตามสญัญาเช่า 9,839                      -                         

-  เจา้หนีอืน - สุทธิ 4,665                      -                         

-  จ่ายชาํระเงินสด 40,859                    15,401                    

รวม 55,363                    15,401                    

2) ออกหุ้นสามญัเพมิทุนจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น 2                             -                         

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 8



บริษัท จ ีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

วันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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หมายเหตุ  สารบัญ  

    

1   ขอ้มูลทวัไป โครงสร้างการถือหุ้นและการดาํเนินงานต่อเนือง   

2   เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล  

3   นโยบายการบญัชีทีสาํคญั  

4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั  

5   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

6   ลูกหนีการคา้ - สุทธิ  

7   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  

8   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน - สุทธิ  

9   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือทีดินและอาคาร  

10   ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  

11   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน - สุทธิ  

12   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

13   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน - สุทธิ  

14   หนีสินทีมีภาระดอกเบีย  

15   เจา้หนีการคา้  

16   เจา้หนีอืนและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  

17   ดอกเบียคา้งจ่าย  

18   หนีสินจากการยกเลิกแผนฟืนฟูกิจการ  

19   เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั  

20   หนีสินตามสัญญาเช่า  

21   ประมาณการหนีสินหมุนเวียน  

22   หนีสินหมุนเวียนอนื  

23   ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอาย ุ  

24   ทุนเรือนหุ้น  

25   ใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้น  

26   ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน  

27   ขาดทุนต่อหุ้น  

28   ภาระผกูพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึน  

29   คดีความ  

30   วงเงินสินเชือเพอืการดาํเนินงาน  

 

  

 



บริษัท จ ีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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งบการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บอนุมตัิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 11 พฤษภาคม 2563 

 

1. ข้อมูลทัวไป โครงสร้างการถือหุ้นและการดําเนินงานต่อเนือง  

 

1.1 ข้อมูลทัวไป 

 

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

 

สาํนกังานใหญ่ : เลขที 88 อาคารปาโซ่ ชนั 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

   

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

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เมือวนัที 2 กรกฎาคม 2539  

 

1.2 โครงสร้างการถือหุ้น 

 

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั เป็นดงันี 

 

  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

รายชือผูถื้อหุ้น  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

     

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

   เป็นนิติบุคคลทีจัดตงัขึนในสาธารณรัฐเมอริเชียส 

  

40.45 

  

40.45 

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) (“จี สตีล”)  8.24  8.24 

นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล  7.38  7.38 

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  1.62  1.62 

บริษทั จีเอส ซีเคียวริตี โฮลดิง จาํกดั (“จีเอส ซีเคียวริตี”) 

   เป็นบริษทัยอ่ยของจี สตีล โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 

  

1.20 

  

1.20 

 



บริษัท จ ีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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1.3 การดําเนินงานต่อเนือง 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562 สถานะทางการเงินบางส่วนของบริษทั เป็นดงันี 

 

  ลา้นบาท 

  สาํหรับงวดสามเดือน  ณ วนัที 

  สินสุดวนัที 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

ปัจจยัเสียงต่อการดาํเนินงานต่อเนือง  2563  2562  2563  2562 

         

(1) ขาดทุนสาํหรับงวด  (476)  (432)     

(2) ขาดทุนสะสม      (2,292)  (1,816) 

(3) สินทรัพยห์มุนเวียนมากกว่าหนีสินหมุนเวียน      352  844 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีเหตุทีทาํให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีสาระสําคญัเกียวกบัความสามารถในการ

ดาํเนินงานต่อเนือง เนืองจากบริษทัได้บรรลุตามแผนงานต่าง ๆโดยดาํเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหนีกบัเจา้หนีรายใหญ่ ซึงได้

ดาํเนินการจ่ายชาํระหนีและแปลงหนีดงักล่าวเป็นทุนเสร็จเรียบร้อยแลว้ในปี 2560 รวมทงัไดรั้บวงเงินสินเชือเพือเป็นทุนหมุนเวียน

ในการดาํเนินงานเพิมเติม ตามทีได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 30 และรวมถึงแผนปรับโครงสร้างทุนตามทีได้รับอนุมัติจากทีประชุม

วิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2562 เมือวนัที 14 มกราคม 2562 และต่อมาเมือวนัที  3 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนชาํระแลว้

เพิมเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 

(Rights Offering) ตามทีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 24 นอกจากนีบริษทัยงัมีแผนงานต่าง ๆ เพือเพิมความสามารถในการทาํกาํไรใน

อนาคตดงันี 

 

ก) การดาํเนินการผลิต 

 

บริษทัดาํเนินการผลิตในช่วงทีมีความตอ้งการใช้ไฟฟ้าน้อย ซึงมีอตัราค่าไฟฟ้าตาํ (Off Peak) เพือเป็นการลดตน้ทุนการผลิตต่อ

หน่วยให้ลดลง และบริษทัมีแผนปรับตวัโดยจดัทาํโครงการหลายโครงการเพือลดตน้ทุนการผลิตให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง 

และผูน้าํเขา้ทงัในรูปของการลดค่าใชจ้่ายดา้นพลงังาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวนการ

ผลิต เป็นตน้ 

 

ข) การสนับสนุนจากภาครัฐ 

 

บริษทัไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหล็กแผน่รีดร้อนในประเทศรายอนื ๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อตุสาหกรรมภายใน”)  ยืนคาํร้องต่อภาครัฐ โดย

กระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เนืองจากอุตสาหกรรมภายในได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง ทีมีสาเหตุจากการทุ่มตลาดโดยสินคา้

เหล็กแผน่รีดร้อนทีนาํเขา้จากต่างประเทศ  และจากปริมาณการนาํเขา้สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนทีเพิมขนึอย่างรวดเร็วมาก ซึงส่งผล

กระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกด้วย ล่าสุดจนถึงปัจจุบัน กระทรวงพาณิชยไ์ด้ออกประกาศบังคับใช้

มาตรการเยียวยาทางการคา้ทีเป็นมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Antidumping Measures) และมาตรการปกป้องจากสินคา้นาํเขา้ที

เพิมขึน (Safeguard Measures)  เพือช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับสินค้านําเข้าและสามารถ

ปรับตวัเพอืแข่งขนักบัสินคา้นาํเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต่้อไป ดงันี 
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มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ระยะเวลา 5 ปี) 

   

  
สินคา้นาํเขา้ 

ประเทศ

แหล่งกาํเนิด 
อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด 

ระยะเวลาทีมีผล

บงัคบัใช ้

1 เหล็กแผน่รีดรอ้น (ไม่เจือ) ชนิด

เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

14 ประเทศ หลายอตัราตงัแต่ร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 128.11 ของราคา 

ซี.ไอ.เอฟ. 

23 พ.ค. 2558 ถึง 

22 พ.ค. 2563 

2 เหล็กแผน่รีดรอ้น (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 เหล็กแผน่รีดรอ้น (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 เหล็กแผน่รีดรอ้นเจือโบรอนชนิด

เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

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

12 ธ.ค. 2566 

 

มาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าทีเพมิขึน (ระยะเวลา 3 ปี)  

     

  สินคา้นาํเขา้ ประเทศแหล่งกาํเนิด อตัราอากรปกป้อง 
ระยะเวลาทีมีผล

บงัคบัใช ้

1 เหลก็แผน่รีดร้อนไม่เจือ

ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็น

มว้น 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ

กาํลงัพฒันาทีมีสัดส่วน

ส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึง

ร้อยละ 3 ของปริมาณการ

นาํเขา้รวมของสินคา้ชนิดนี 

- นาํเขา้ 7 มิ.ย. 2560 - 6 มิ.ย. 2561 อตัราร้อยละ 

21.00 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- นาํเขา้ 7 มิ.ย. 2561 - 6 มิ.ย. 2562 อตัราร้อยละ 

20.87 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- นาํเขา้ 7 มิ.ย. 2562 - 6 มิ.ย. 2563 อตัราร้อยละ 

20.74 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

7 มิ.ย. 2560 ถึง  

6 มิ.ย. 2563  

 

 

ค) ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศ (แหล่งทีมา : สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย) 

 

สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2563 

 

ปริมาณความตอ้งการใช้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมสําหรับไตรมาส 1 ปี 2563 มีจาํนวน 1.51 ลา้นตนั (เฉลีย 0.51 

ลา้นตนัต่อเดือน) ลดลง 0.05 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 3.44 จากยอดเฉลียต่อเดือนของไตรมาส 1 ปี 2562 

 

ในจาํนวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.74 ลา้นตนั (เฉลีย 0.25 ลา้นตนัต่อเดือน) ปริมาณ

การนาํเขา้ 0.77 ลา้นตนั (เฉลีย 0.26 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเล็กน้อย 0.006 ลา้นตนั (เฉลีย 0.002 ลา้นตนัต่อ

เดือน) 
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สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 

 

เมือวนัที 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามยัโลกได้ประกาศว่าการระบาดของไวรัสโคโรนา (“โควิด-19”) เป็นการระบาดขนาดใหญ่ทีเป็น          

ทีทราบกนัว่าได้ระบาดไปทวัโลกอย่างรวดเร็ว การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการจาํกดัการเดินทาง การปิดเมืองและการออก

มาตรการป้องกันล่วงหน้าในหลายประเทศ ภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดโควิด-19 ตังแต่ต้นปี 2563 ทาํให้เกิดความไม่แน่นอนทาง

เศรษฐกิจอย่างมากในประเทศไทยและตลาดการคา้ทีบริษทัได้ดาํเนินธุรกิจ ปัจจุบนั รัฐบาลไทยได้ประกาศเคอร์ฟิวและปิดเมืองออกไป

จนกระทงัสินเดือนพฤษภาคม 2563 

 

อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่สามารถประมาณผลกระทบเชิงลบทางด้านการเงินจากโควิด-19 ต่องบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 เพือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลไดอ้ย่างสมเหตุสมผล เนืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 ยงัคงเป็นไปอยา่งต่อเนืองและยงัมีความไม่แน่นอนของผลของเหตุการณ์ดงักล่าวในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม เป็นทีแน่นอน

ว่ามาตรการต่าง ๆ ทีประเทศไทยและทวัโลกออกมาเพือยบัยงัการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบเชิงลบต่อรายได ้การดาํเนินงานและ   

ห่วงโซ่อุปทานในอนาคตของบริษทั บริษทัจะคอยติดตามผลกระทบเชิงลบของโควิด-19 ทีมีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในอนาคต

ของบริษทัอยา่งต่อเนือง บริษทัจะยงัคงจดัให้มีมาตรการทีเหมาะสมและทนัการเพือลดผลกระทบเชิงลบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อการ

ดาํเนินงานในอนาคตของบริษทั 

 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

บริษทัไดจ้ดัทาํบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ทงันี งบการเงิน

ระหว่างกาลมีวตัถุประสงคท์ีจดัทาํขึนเพือแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ

ประเทศไทยเท่านนั    

 

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 โดยเน้นการให้ขอ้มูลทีเป็น

ปัจจุบนัเกียวกบักิจกรรม เหตุการณแ์ละสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ขอ้มูลทนีาํเสนอซาํซอ้นกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้  ดงันนั งบการเงิน

ระหว่างกาลนีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 

เพือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินระหว่างกาล บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษขึนจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบั

ภาษาไทยนี ซึงไดน้าํเสนอเพอืวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพือใชใ้นประเทศเท่านนั 
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3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

 

3.1 นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณทีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลนีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินสําหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและ/หรือปรับปรุงใหม่ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที  มกราคม  มาถือปฏิบติั  

 

3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

 

บริษทัได้เปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน        

การรายงานทางการเงิน ซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที  มกราคม  ไวแ้ลว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  

 

การเปลียนแปลงทีสาํคญัคือ  

 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงิน  

 

          มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เรือง  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9  เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 32 การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16  การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินนีให้ขอ้กาํหนดเกียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหนีสิน

ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความ

เสียง 

 

ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 ฝ่ายบริหารของบริษทัได้ประเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินการตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมี

สาระสาํคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 1 มีนาคม 63 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที  เรือง “สัญญาเช่า” 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีที

เกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า 

และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสาํหรับสัญญาเช่าดาํเนินงานทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่

สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท

สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 

 

บริษทั (ในฐานะผูเ้ช่า) รับรู้ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาปฏิบัติใช้เป็นครังแรก             

โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ ทงันี บริษทัเลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 กบั

สัญญาเช่าทีก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน โดยการรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 ด้วยมูลค่า

ปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียการกูยื้มส่วนเพิมของบริษทั ณ วนัทีนาํมาปฏิบติัใชค้รังแรก 

และรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นรายสัญญาในจาํนวนเท่ากบัหนีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนในการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า

ทีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซึงเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

นีมาถือปฏิบติั 

 

4. รายการบัญชีกบับุคคลและกิจการทีเกยีวข้องกนั  

 

เพือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันกบับริษทั หากบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือ

ควบคุมร่วมกนัทงัทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือ

ในทางกลับกัน หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนัน                 

การเกียวขอ้งกนันีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ทีมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี 

 

 

ชือกิจการ 

 ประเทศทีจัดตัง/

สัญชาติ 

  

ประเภทของธุรกิจ 

  

ลักษณะความสัมพันธ์ 

       

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน)   

 (“จี สตีล”) 

 ไทย  ผลิตและจาํหน่ายเหล็ก  บริษทัใหญ่  

บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จาํกดั 

 (“โอเอซี”) 

 ไทย  ให้คาํปรึกษาทางดา้นธุรกิจ  บริษทัยอ่ยทางออ้มของ จี สตีล 

บริษทั สยาม โปรเฟสชนัแนล โฮลดิง   

 จาํกดั (“เอสพเีอช”) 

 ไทย  ลงทุนในบริษทัอืน  บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 

บริษทั จีเอส ซีเคียวริตี โฮลดิง จาํกดั 

 (“จีเอส ซีเคียวริต”ี) 

 ไทย  กิจการทีตงัโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพอืการปรับโครงสร้าง 

 บริษทัยอ่ยของ จี สตีล  

 



บริษัท จ ีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ชือกิจการ 

 ประเทศทีจัดตัง/

สัญชาติ 

  

ประเภทของธุรกิจ 

  

ลักษณะความสัมพันธ์ 

       

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) 

   Limited (“ACO I”) 

 สาธารณรัฐ 

เมอริเชียส 

 กิจการทีตงัโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพอืการลงทุน 

 เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซึงเป็นบริษทั 

ในกลุ่ม SSG Capital Partners III, L.P. 

(“SSG III”) 

Link Capital I (Mauritius) Limited 

 (“Link Capital I”) 

 สาธารณรัฐ 

เมอริเชียส 

 กิจการทีตงัโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพอืการลงทุน 

 เป็นกิจการทีเกียวข้องกันเนืองจากเป็น

บริษัทในกลุ่ม SSG Capital Partners III, 

L.P. (“SSG III”) 

Synergy Strategic Solutions  

    Management DMCC (“Synergy”) 

 สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์ 

 ทีปรึกษาทางธุรกิจ  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั เอส เอส พี เพลส จาํกดั  ไทย  ให้เช่าสํานกังาน  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั (กรรมการ

ร่วมกนัไดล้าออกจากบริษทัในไตรมาส 2  

ปี 2562) 

บริษทั เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน)  ไทย  ผลิตและจาํหน่ายเหล็ก  มีผูถื้อหุ้นร่วมกนักบั จี สตีล 

บริษทั พนิช สวสัดิ จาํกดั  ไทย  จาํหน่ายเหลก็  มีกรรมการทีมีความสัมพนัธ์เกียวขอ้งกนั

กบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ จี สตีล 

บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จาํกดั  ไทย  โรงแรม อาหารและเครืองดืม  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท  

 (กาญจนบุรี) จาํกดั 

 ไทย  โรงแรม อาหารและเครืองดืม  มีผูบ้ริหารร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหล็ก จาํกดั  ไทย 

 

 จาํหน่ายเหลก็  บริษทัทีเกียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้นของ จี สตีล 

บริษทั เมทลั อินเตอร์ จาํกดั  
ไทย 

 

 จาํหน่ายเหลก็  บริษทัทีเกียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้นของ จี สตีล 

(จดทะเบียนเลิกบริษทัเมือวนัที  

23 พฤษภาคม 2562) 

บริษทั เดอะ สตีล จาํกดั (มหาชน)  ไทย 

 

 การผลิตและจาํหน่ายเหลก็  บริษทัทีเกียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้นของ จี สตีล  

บริษทั ลิเบอร์ตี สตีล สยาม จาํกดั  ไทย 

 

 จาํหน่ายเหลก็  เป็นบริษทัยอ่ยของกิจการทีเกียวขอ้งกนักบั 

ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 

ผูบ้ริหารสาํคญั  ไทย 

 

 

 

 

 -  บุคคลทีมีอาํนาจ และความรับผิดชอบการ

วางแผน สังการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ  

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทงันี 

รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะทํา

หนา้ที ในระดบับริหารหรือไม่) 

 

  



บริษัท จ ีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี  

 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 

   

ขายวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม และราคาทีตกลงร่วมกนั 

ขายสินคา้สาํเร็จรูป  ราคาทีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 

ดอกเบียรับ  อตัราตามทีตกลงตามสัญญา 

ซือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม และราคาทีตกลงร่วมกนั 

ซือสินคา้สําเร็จรูป  ราคาทีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 

ค่าจา้งผลิตสินคา้  ราคาทีตกลงตามสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  ราคาทีตกลงตามสัญญา 

ค่าทปีรึกษาทางการเงิน  ราคาทีตกลงตามสัญญา 

ตน้ทุนทางการเงิน  อตัราตามทีตกลงตามสัญญา 

 

รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

 

  ลา้นบาท 

  2563 2562 

บริษัทใหญ่ (จี สตีล)    

ดอกเบียรับ  - 16 

ซือวตัถุดิบ  - 33 

ค่าจา้งผลิตสินคา้  - 274 

    

บุคคลหรือกิจการอืนทเีกยีวข้องกันอืน    

ขายวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป  57 26 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  - 1 

ค่าทีปรึกษาทางธุรกิจ  2                - 

ตน้ทุนทางการเงิน  56 102 

    

ผู้บริหารสําคัญ    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั    

ผลประโยชน์ระยะสัน  6 8 

ผลประโยชน์ระยะยาว  0.1                0.2 

รวม  6.1 8.2 

 

  



บริษัท จ ีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

18 

ยอดคงเหลือกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี  

 

  ลา้นบาท 

 หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า 8    

กิจการอืนทเีกียวข้องกัน     

บริษทั มหาชยั ศูนยร์วมเหล็ก จาํกดั  8  8 

     

เงินมัดจํา 13    

กิจการอืนทเีกียวข้องกัน     

เอส เอส พี เพลส  -  1 

     

เจ้าหนีอืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 16   

กิจการอืนทเีกียวข้องกัน    

โอเอซี  13 13 

เอส เอส พ ีเพลส                 - 1 

Synergy                 - 1 

รวม  13 15 

    

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า    

กิจการอืนทเีกียวข้องกัน    

บริษทั เดอะ สตีล จาํกดั (มหาชน)  20                - 

    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกยีวข้องกนั - สุทธิ 19   

กิจการอืนทเีกียวข้องกัน    

Link Capital I   1,137 1,049 

    

ดอกเบียค้างจ่าย 17   

กิจการอืนทเีกียวข้องกัน    

โอเอซี  5 5 

Link Capital I  33 29 

รวม  38  34 

 

เมือวนัที 20 มกราคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาจา้งทีปรึกษาทางธุรกิจกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหนึง และตงัแต่ไตรมาส 2 

ปี 2562 ไดเ้ป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนั เพือให้คาํแนะนาํในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต EBITDA และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการ     

เดือนละ 41,667 เหรียญสหรัฐอเมริกา และไม่ไดก้าํหนดระยะเวลาสินสุดของสัญญา แต่สามารถบอกยกเลิกสัญญาดงักล่าวได ้โดยแจง้เป็น  



บริษัท จ ีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้ห้กู้ หรือบริษทัสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทนัทีเมือได้รับการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรจากผูใ้ห้กู ้ถึงบริษทัและ          

ทีปรึกษาทางธุรกิจ หรือสัญญานีสามารถบอกเลิกเมือบริษทัสามารถปลดภาระผกูพนัทงัหมดภายใตส้ัญญาเงินกูยื้มกบัผูใ้ห้กูไ้ด ้ต่อมาเมือวนัที 

18 มีนาคม 2563 บริษทัได้ทาํหนังสือแจ้งการยกเลิกสัญญาแก่ผูใ้ห้กู้และบริษทัทีปรึกษาทางธุรกิจดงักล่าวแล้ว โดยให้มีผลตงัแต่วนัที 1 

มกราคม 2563 

 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 314  424 

 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งันี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

สกุลเงินบาท 300  411 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 14  13 

รวม 314  424 

 

6. ลูกหนีการค้า - สุทธิ  

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

บุคคลหรือกิจการอืน ๆ 397  358 

หกั ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (352)  (352) 

สุทธิ 45  6 

 

  



บริษัท จ ีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหนีการคา้มีดงันี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

อยูใ่นกาํหนดระยะเวลาการชาํระหนี 5                - 

คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาการชาํระหนี    

-  ไม่เกิน 3 เดือน 40  6 

-  มากกว่า 12 เดือน 352  352 

รวม 397  358 

หกั ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (352)  (352) 

สุทธิ 45  6 

 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลูกคา้ของบริษทัสําหรับการขายในประเทศคือขายเงินสดและไม่เกิน 7 วนัทาํการ และการขายต่างประเทศ

เป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเมือเห็น 

 

ยอดมูลหนีและยอดสุทธิทีค้างชําระจากลูกค้าในประเทศทีไม่ปฏิบัติตามเงือนไข ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562       

แสดงไดต้ามตารางขา้งล่างดงันี  

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

ลูกหนีการคา้ - ลูกคา้รายที  352  352 

หกั ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (352)  (352) 

สุทธิ               -                - 

 

บริษทัไม่มีรายการขายกบัลูกคา้ในประเทศทีไม่ปฏิบตัิตามเงือนไขสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัไดย้ืนคาํฟ้องต่อลูกคา้รายที 1 ทีไม่ปฏิบตัิตามเงือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิดสัญญาซือขายระหว่างกนั ขณะนี

อยูใ่นระหว่างรอคาํพิพากษาว่าลูกคา้รายที 1 เป็นบุคคลลม้ละลายจากศาลลม้ละลายกลาง 

 

ยอดลูกหนีการคา้ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งันี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

สกุลเงินบาท 397  358 



บริษัท จ ีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

สินคา้สาํเร็จรูป 555  346 

วตัถุดิบ 411  418 

วสัดุและอุปกรณ ์ 123  127 

อะไหล ่ 348  336 

สินคา้ระหว่างทาง 76  259 

รวม 1,513  1,486 

หัก ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (125)  (119) 

สุทธิ 1,388  1,367 

    

ค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือในระหว่างงวด/ปี (กลบัรายการ) 6  (73) 

    

มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือทีจาํนาํเพอืคาํประกนัหนีสิน 65                - 

 

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน - สุทธิ 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้    

     บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 8  8 

     บุคคลหรือกิจการอืน ๆ 94  61 

 102  69 

     หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า (11)  (11) 

 91  58 
    

ภาษีซือทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 11  9 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้และอืน ๆ 44  18 

    

สุทธิ 146  85 

 

เมือวนัที 13 กนัยายน 2562 บริษทัได้ยืนคาํฟ้องต่อตวัแทนบริษทัแห่งหนึงในประเทศไทยต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้ เนืองจากจาํเลยได้ทาํ

เอกสารปลอมแปลงบญัชีธนาคารเพือการจ่ายชาํระหนีในสัญญาซือขายสินคา้อีเลคโทรดของผูผ้ลิตแห่งหนึงในต่างประเทศเป็นจาํนวน 2.3 

ลา้นบาท พร้อมดอกเบียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัทีจาํเลยไดล้ะเมิดกระทาํความผิด ศาลไดน้ดัไกล่เกลียแลว้เมือวนัที 13 พฤศจิกายน 

2562 แต่คู่ความไม่สามารถตกลงกนัได ้ศาลจึงไดมี้คาํสังไต่สวนมูลฟ้องโจทกใ์นวนัที 1 มิถุนายน 2563 



บริษัท จ ีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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9. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือทีดินและอาคาร 

 

เมือวนัที 29 กนัยายน 2558 บริษทัและผูข้ายทีดินไดน้าํโฉนดทีดิน 5 โฉนด ซึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือทีดินและอาคารจาํนวน 

210 ลา้นบาท จดจาํนองเพือเป็นหลกัประกนัการผ่อนชาํระภาษีอากรของบริษทั และจี สตีล ต่อกรมสรรพากรในวงเงินรวม 330 ลา้นบาท 

(เฉพาะของบริษทั 206 ลา้นบาท) ตามทีกล่าวในหมายเหตุ 16 

 

10. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 

รายการเคลือนไหวของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 แสดงไดด้งันี 

 

 ลา้นบาท 

  

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 13,049 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที     

   มาถือปฏิบติั ณ วนัที  มกราคม  10 

เพมิขนึ 45 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (222) 

ยอดยกไปตามบัญชีสุทธิ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 12,882 

  

ภายใตก้รรมสิทธิของบริษทั 12,872 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 10 

รวม 12,882 

 

รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตงั ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038  5,038 

โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525 

อืน ๆ 340  317 

รวม 6,903  6,880 

 



บริษัท จ ีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ทีจดจํานอง 

 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562  จาํนวนเงินรวม 7,500 ลา้นบาท 

และ 7,695 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดถู้กนาํไปจาํนองเป็นหลกัประกนัหนีสินจากการยกเลิกแผนฟืนฟูกิจการและหลกัประกนัการใชว้งเงินกู้จาก

กิจการทีเกียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหนึง ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14, 18, 19 และ 30 

 

บริษทัไดย้นืฟ้องจาํเลย 3 รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพือขอให้ทรัสตีของผูถื้อตราสารหนีหุ้นกูแ้ละรับจาํนองหลกัประกนัแทนผูถื้อตราสารหนี

หุ้นกูต้่างประเทศของบริษทัทาํการไถ่ถอนจาํนองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เนืองจากบริษทัไดท้าํการชาํระหนีให้แก่กลุ่มเจา้หนีดงักล่าวตาม

แผนฟืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัที  28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัชนะคดีและมีคาํสังให้จาํเลยทงั 3 

ราย ทาํการไถ่ถอนจาํนองหลกัประกนั ทงันี จาํเลยรายหนึงไดเ้จรจาเพือเขา้ทาํสัญญาประนีประนอมยอมความกบัทางบริษทัเพือปลดจาํนอง

ทรัพย์หลักประกันให้แก่บริษทั และได้ทาํการยืนอุทธรณ์ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพือร้องขอให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาเป็นไปตามสัญญา

ประนีประนอมขา้งตน้ ปัจจุบนับริษทัไดด้าํเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจาํเลยอีก 2 รายแลว้ 

 

ต่อมาเมือวนัที 6 พฤษภาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างบริษทักบัจาํเลยรายหนึง โดยให้

จาํเลยทาํการปลดหลกัประกนัหรือไถ่ถอนจาํนองหลกัประกนัให้กบับริษทั ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการดาํเนินการไถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่าว 

 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 6 มกราคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการจาํนองทีดิน อาคารและเครืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน เพือเป็น

หลกัประกนัลาํดบัทีสอง จากการใช้วงเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหนึง วงเงินรวม 71 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ในวงเงินจาํนองรวม 4,022 ลา้นบาท และต่อมาเมือวนัที 13 พฤศจิกายน 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพิมวงเงินจาํนองรวม

เป็นเงิน 6,619 ลา้นบาท 

 

หลกัประกนัสําหรับภาระหนีสินทางภาษี 

 

เมือวนัที 14 พฤษภาคม 2556 ทีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดจาํนองเครืองจกัรของบริษทั (เครืองลา้งและเครืองเคลือบ

นาํมนั) ซึง ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 640 ลา้นบาท และ 659 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพือเป็น

หลกัประกนัสําหรับภาระหนีสินภาษีอากรของบริษทั จาํนวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเมือวนัที 10 ตุลาคม 2556 บริษทัได้

ดาํเนินการจดจาํนองเครืองจกัรกบัสํานกังานทะเบียนเครืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดจ่้ายชาํระ

หนีสินภาษีผอ่นชาํระทีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ครบถว้นแลว้และอยูร่ะหว่างการปลอดจาํนองสินทรัพย ์

 

ต่อมาเมือวนัที 9 กรกฎาคม 2558 ทีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมัติให้วางหลักประกันเพิมเติมเป็นโฉนดทีดิน 5 โฉนด กับ

กรมสรรพากร และเมือวนัที 29 กนัยายน 2558 บริษทัไดด้าํเนินการจดจาํนองทีดินแลว้ ตามทีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9  

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดม้าจากหนีสินตามสัญญาเช่าตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน - สุทธ ิ 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน- สุทธิ สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 แสดงไดด้งันี 

 

 ลา้นบาท 

  

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 6 

เพมิขนึ 2 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1) 

ยอดยกไปตามบัญชีสุทธิ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 7 

 

12. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวและผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ได้นําไปใช้ทีมิได้รับรู้ในงบการเงินมี

รายละเอียดดงันี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ผลแตกต่างชวัคราว    

- ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - ลูกหนีการคา้ 70  70 

- ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้ 25  24 

- ค่าเผือการดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ 2  2 

- ค่าเผือการดอ้ยค่าทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 722  722 

- ค่าเผือการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1  2 

- ความแตกต่างของค่าเสือมราคา 546  523 

- ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 411  411 

- ประมาณการผลขาดทุนจากคาํสังซือวตัถุดิบทยีงัไม่ไดรั้บมอบ 12  4 

- ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน 22  21 

 1,811  1,779 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 519  480 

รวม 2,330  2,259 

 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีจะสินอายใุนปี 2563 ถึง 2567 ผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีทียงัไม่สินอายตุามกฎหมายเกียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนั

นนั บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเนืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทั

จะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน - สุทธิ 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

งานระหว่างก่อสร้างทีหยดุชะงกั 2,086  2,086 

หกั ค่าเผอืการดอ้ยค่า (2,053)  (2,053) 

 33  33 
    

หลกัประกนัเงินสดสาํหรับการซือกา๊ซธรรมชาติ 45  45 

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระผกูพนั             1  1 

ลูกรีดรอตดัจาํหน่าย - สุทธิ 244  231 

เงินมดัจาํ    

   กิจการอนืทเีกียวขอ้งกนั             -  1 

   บุคคลหรือกิจการอืน ๆ 2  1 

อืน ๆ 2  28 

สุทธิ 327  340 

 

งานระหว่างก่อสร้างทีหยุดชะงัก 

 

งานระหว่างก่อสร้างทีหยุดชะงักได้แก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของบริษทัตัดสินใจชะลอ

โครงการนีตงัแต่ ปี 2542  
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14. หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

 

  ลา้นบาท 

 หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ส่วนทีหมุนเวียน     

เจา้หนีการคา้ - ส่วนทีมีหลกัประกนั 15 264  171 
     

เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  16    

 ส่วนทีมีหลกัประกนั  121  96 

 ส่วนทีไม่มีหลกัประกนั  14  13 

  135  109 
     

หนีสินจากการยกเลิกแผนฟืนฟูกิจการ - ไม่มีหลกัประกนั 18 177  170 

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีถึงกาํหนดชาํระ     

   ภายในหนึงปีสุทธิ - มีหลกัประกนั 4, 19 290              - 

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - มีหลกัประกนั 20 5              - 

     

รวมส่วนทีหมุนเวียน  871  450 

     

ส่วนทีไม่หมุนเวียน     

เงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัสุทธิ - มีหลกัประกนั 4, 19 847  1,049 

หนีสินตามสัญญาเช่า - มีหลกัประกนั 20 5  1 

     

รวมส่วนทีไม่หมุนเวียน  852  1,050 

     

รวม  1,723  1,500 

 

หนีสินทีมีภาระดอกเบียแยกแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 871  450 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 852  1,050 

รวม 1,723  1,500 

 

  



บริษัท จ ีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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หนีสินทีมีภาระดอกเบียส่วนทีมีหลักประกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดของหลกัประกนัซึงเป็น

สินทรัพย ์ดงันี 
 

  ลา้นบาท 

 หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

     

สินคา้คงเหลือ 7 65  - 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ 10 7,500  7,695 

รวม  7,565  7,695 

 

ยอดหนีสินทีมีภาระดอกเบีย ณ วนัที 31 มนีาคม 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ไดด้งันี 
 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

สกุลเงินบาท 219  356 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,493  1,133 

สกุลเงินยโูร 8  8 

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 3  3 

รวม 1,723  1,500 

 

15. เจ้าหนีการค้า 
 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

บุคคลหรือกิจการอืน ๆ 395  333 

 

ยอดเจา้หนีการคา้ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งันี   
 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

สกุลเงินบาท 99  92 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 274  227 

สกุลเงินยโูร 22  14 

รวม 395  333 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีสัญญาซือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซึงบริษทัไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ้่ายชาํระค่าวตัถุดิบ

ภายใต้สัญญา Consignment จึงมียอดคงค้างเป็นจํานวนเงิน 36 ล้านบาท โดยบริษทัต้องจ่ายดอกเบียในอัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี  (ณ วนัที             

31 ธนัวาคม 2562: ไม่มียอดเจา้หนีคงคา้ง)  



บริษัท จ ีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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16. เจ้าหนีอืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 13  15 

หนีสินภาษีผอ่นชาํระ 15  58 

เจา้หนีค่าไฟฟ้า 121  96 

อืน ๆ 204  171 

รวม 353  340 

 

หนีสินภาษีผ่อนชําระ - กรมสรรพากร 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมียอดหนีสินภาษีผ่อนชาํระกรมสรรพากรคงเหลือทงัหมด 15 ลา้นบาท และ 58    

ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ภายใตก้ารผ่อนชาํระหนีดงักล่าว บริษทัไดต้กลงจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง 1 โฉนด และจดจาํนองเครืองลา้งและเครืองเคลือบนาํมนั 

ร่วมกบัการคาํประกนัโดยบริษทัแห่งหนึง เพอืเป็นหลกัประกนัการผอ่นชาํระ  

 

ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดจ่้ายชาํระหนีสินภาษีผอ่นชาํระทีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ครบถว้นแลว้ 

 

ยอดเจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งันี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

สกุลเงินบาท 322  317 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 24  20 

สกุลเงินยโูร 7  3 

รวม 353  340 

 

  



บริษัท จ ีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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17. ดอกเบียค้างจ่าย 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

เจา้หนีการคา้ 2  2 

เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5  5 

หนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟูกิจการ 108  101 

เงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 33  29 

รวม 148  137 

 

ยอดดอกเบียคา้งจ่าย ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งันี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

สกุลเงินบาท 51  51 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 90  79 

สกุลเงินยโูร 5  5 

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 2  2 

รวม 148  137 

 

18. หนีสินจากการยกเลิกแผนฟืนฟูกิจการ 

 

ในปี 2541 บริษทัประสบปัญหาทางการเงิน จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ทาํให้บริษทัไม่สามารถชาํระหนีทีมีอยู่ได ้และในเดือนเมษายน 

2543 บริษทัไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟืนฟูกิจการภายใตศ้าลล้มละลายกลาง โดยในปี 2545 ศาลลม้ละลายกลางได้ให้ความเห็นชอบแผนฟืนฟู

กิจการ ต่อมาในวนัที 28 พฤศจิกายน 2551 บริษทัได้ยืนคาํร้องขอยกเลิกการฟืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง และวนัที 2 มีนาคม 2552       

ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสังให้ยกเลิกการฟืนฟูกิจการ 

 

รายการเคลือนไหวของหนีสินจากการยกเลิกแผนฟืนฟูกิจการ สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 แสดงไดด้งันี 

 

 ลา้นบาท 

  

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 170 

จ่ายชาํระคืนระหว่างงวด (1) 

การปรับอตัราแลกเปลียนระหว่างงวด 8 

ณ วันที  มีนาคม  177 

 



บริษัท จ ีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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การจดัประเภทของเจา้หนีและการชาํระหนี ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ซึงรวมไวใ้นงบการเงินมีดงันี 

 

     ลา้นบาท 

กลุ่มเจา้หนี   วนัครบกาํหนดชาํระ  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

        

กลุ่มที 4  พนกังาน กรกฎาคม 2558  4  4 

กลุ่มที 5  หนีค่าเครืองมือและอุปกรณ ์ ตุลาคม 2554  9  8 

กลุ่มที 13  เจา้หนีอืน ตุลาคม 2554  164  158 

รวม     177  170 

 

ตารางการชาํระหนีของเจา้หนีแต่ละรายในกลุ่ม 5 และ 13 ไม่ไดเ้ป็นวนัเดียวกนัเหมือนกนัทงัหมด ขึนอยู่กบัวนัทีทีมีการตกลงในการสรุป     

มูลหนีของเจา้หนีแต่ละราย อยา่งไรก็ตาม กาํหนดเวลาแรกทีเจา้หนีในกลุ่ม 5 และ 13 จะไดรั้บชาํระหนีคือวนัที 31 ตุลาคม 2554 

 

หนีสินจากการยกเลิกแผนฟืนฟูกิจการของบริษทัได้ครบกาํหนดชําระหนีเมือวนัที 31 ตุลาคม 2554 แต่บริษทัได้ผิดนัดชําระหนี ซึงบริษทัได้

ดาํเนินการเจรจากบัเจา้หนีเพอืขอขยายระยะเวลาการชาํระหนี ดงันนับริษทัจึงแสดงหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟูกิจการคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 

และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 เป็นหนีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซึงผลจากการผิดสัญญาดงักล่าว ยอดหนีคงเหลือสามารถถูก

เรียกชาํระคืนไดท้นัที พร้อมดอกเบยีคา้งจ่าย อตัราดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตงัแต่วนัผิดนดัชาํระ 

 

ตงัแต่ปี 2562 จนถึงวนัทีในรายงาน เจา้หนีจาํนวน 1 ราย ไดยื้นฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเกียวกบัการไม่ปฏิบติัตามแผนฟืนฟูกิจการ 

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล โดยเรียกร้องให้บริษทัชาํระหนีเป็นจาํนวนเงินรวมทงัสิน 1 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบียในอัตรา    

ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตงัแต่วนัทียืนฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าบริษทัจะชาํระเสร็จ  

 

ยอดหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟูกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งันี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

สกุลเงินบาท 75  75 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 91  84 

สกุลเงินยโูร 8  8 

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 3  3 

รวม 177  170 

 

  



บริษัท จ ีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน 

 

  จาํนวน   ลา้นบาท 

วงเงินสินเชือ  (ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา)   31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

        

เงินกูว้งแรก  30   985  910 

เงินกูว้งทีสอง   5   164  152 

รวม     1,149  1,062 

     

เงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั   1,149  1,062 

หัก ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชี  (12)  (13) 

  1,137  1,049 

หัก ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  (290)              - 

สุทธิ  847  1,049 

 

รายการเคลือนไหวของเงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 มีดงันี 

 

 ลา้นบาท 

  

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 1,049 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชีระหว่างงวด 1 

การปรับอตัราแลกเปลียนระหว่างงวด 87 

ณ วันที  มีนาคม  1,137 

 

ยอดเงินกูยื้มจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งันี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,149  1,062 

 

  



บริษัท จ ีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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20. หนีสินตามสัญญาเช่า 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

จาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 10.95  1.50 

หัก ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (1.08)  (0.11) 

 9.87  1.39 

หัก ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิจากดอกเบียรอตดับญัชี (5.21)  (0.44) 

สุทธิ 4.66  0.95 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั มีหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน โดยมีรายละเอียดของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระดงันี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  

เงินตน้ 
 

ดอกเบียจ่าย 

รอตดับญัชี 
 

 

รวม 

  

เงินตน้ 
 

ดอกเบียจ่าย 

รอตดับญัชี 
 

 

รวม 

            

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 5.21  0.82  6.03  0.44  0.06  0.50 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4.66  0.26  4.92  0.95  0.05  1.00 

รวม 9.87  1.08  10.95  1.39  0.11  1.50 

 

บริษทัทาํสัญญาเช่าหลายฉบบักบับริษทัลิสซิงและบริษทัเอกชนในประเทศหลายแห่ง บริษทัมีสิทธิในการเลือกทีจะซือทรัพยสิ์นตามสัญญา

เช่าเมือสินสุดตามสัญญาเช่า หรือเพอืควบคุมและใชสิ้นทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 โดยบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไข

และขอ้จาํกดัต่าง ๆ ทีกาํหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว 

 

21. ประมาณการหนีสินหมุนเวียน 

 

รายการเคลือนไหวของประมาณการหนีสินหมุนเวียนของผลขาดทุนจากคาํสังซือวตัถุดิบทียงัไม่ไดรั้บมอบสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

31 มีนาคม 2563 มีดงันี 

 

 ลา้นบาท 

  

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 19 

เพมิขนึระหว่างงวด 39 

ณ วันที  มีนาคม  58 
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22. หนีสินหมุนเวียนอืน 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

ภาระหนีสินทีเกียวกบัภาษ ี 5  6 

เจา้หนีค่าก่อสร้าง 12  11 

อืน ๆ 1  1 

รวม 18  18 

 

ยอดหนีสินหมุนเวียนอนื ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งันี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

    

สกุลเงินบาท 6  7 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 10  9 

สกุลเงินยโูร 2  2 

รวม 18  18 

 

23. ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมือเกษียณอายุ 

 

 ลา้นบาท 

  

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 106 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบีย 2 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 108 

 

จาํนวนค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 

 

 ลา้นบาท 

 2563  2562 

ในขาดทุนสาํหรับงวด :    

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบีย 2  2 
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ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

อตัราคิดลด   รอ้ยละ 2.8 ต่อปี 

อตัราการเพิมของเงินเดือนทีคาดไว ้   ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7 ต่อปี 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน   ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี 

อตัรามรณะ   ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560 

 

24. ทุนเรือนหุ้น 

 

รายการเคลือนไหวของทุนเรือนหุ้นสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 

 

 2563  2562 

 มูลค่าต่อหุ้น  จาํนวนหุ้น  จาํนวนเงิน  มูลค่าต่อหุ้น  จาํนวนหุ้น  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (ลา้นหุ้น)  (ลา้นบาท)  (บาท)  (ลา้นหุ้น)  (ลา้นบาท) 

ทุนจดทะเบียน            

ณ วนัที 1 มกราคม 0.96  28,751  27,601  6.90  18,738  129,298 

ลดมลูค่าหุ้นสามญั         -          -          -  (5.94)          -  (111,309) 

ลดทุนจดทะเบียน         -          -          -  (0.96)  (1,957)  (1,879) 

เพมิทุนจดทะเบียน         -          -          -  0.96  11,970  11,491 

ณ วันที 31 มีนาคม  0.96  28,751  27,601  0.96  28,751  27,601 

            

ทุนทีออกและชําระแล้ว            

ณ วนัที 1 มกราคม 0.96  25,487  24,468  6.90  13,928  96,104 

ลดมลูค่าหุ้นสามญั         -          -          -  (5.94)          -  (82,733) 

ณ วันที 31 มีนาคม  0.96  25,487  24,468  0.96  13,928  13,371 

 

ส่วนตํากว่ามูลค่าหุ้น  

 

รายการเคลือนไหวของส่วนตาํกว่ามูลค่าหุ้นสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 

 

 ลา้นบาท 

 2563  2562 

    

ณ วนัที 1 มกราคม (9,667)  (61,757) 

ลดมลูค่าหุ้นสามญั           -   61,757 

ณ วันที 31 มีนาคม  (9,667)            -  
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25. ใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้น 

 

รายการเคลือนไหวของใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัของบริษทัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 

 

 ราคาเสนอขาย  2563  2562 

 ต่อหน่วย  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท)  (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม           

-  ใบสาํคญัแสดงสิทธิครังที 3 (GJS-W3) 0.00  3,674 - 3,674 - 

-  ใบสาํคญัแสดงสิทธิครังที 4 (GJS-W4) 0.00  2,754 - 2,754 - 

รายการเปลียนแปลงระหวา่งงวด       

-  การหมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ   (6,428)  -  -  - 

ณ วันที 31 มีนาคม          

-  ใบสาํคญัแสดงสิทธิครังที 3 (GJS-W3) 0.00  - - 3,674 - 

-  ใบสาํคญัแสดงสิทธิครังที 4 (GJS-W4) 0.00  - - 2,754 - 

 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2562 เมือวนัที 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิใน

การซือหุ้นสามญั ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS- W3 และ GJS-W4 โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงันี 

 

25.1 การปรับสิทธิในกรณีทีมีการเปลียนแปลงมลูค่าทีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั 

 

 ก่อนการปรับสิทธิ  การปรับสิทธิเนืองจากการลดทุน 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W3    

- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุ้น  1 หน่วย: 0.437 หุ้น 

- ราคาการใชสิ้ทธิ  1.3722 บาท/หุ้น  0.1909 บาท/หุ้น 

    

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W4    

- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุ้น  1 หน่วย: 0.437 หุ้น 

- ราคาการใชสิ้ทธิ 1.3722 บาท/หุ้น  0.1909 บาท/หุ้น 
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25.2 การปรับสิทธิในกรณีทีบริษทั จดัสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นทีผูถ้ือหุ้น       

แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัทีออกใหม่คาํนวนไดต้าํกวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของ

หุ้นสามญัของบริษทั 

 

  

การปรับสิทธิเนืองจากการลดทุน 

 การปรับสิทธิเนืองจาก 

การเพมิทุนให้ผูถื้อหุ้นเดิม 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3    

- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุ้น  1 หน่วย: 0.500 หุ้น 

- ราคาการใชสิ้ทธิ  0.1909 บาท/หุ้น  0.1668 บาท/หุ้น 

    

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W4    

- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุ้น  1 หน่วย: 0.500 หุ้น 

- ราคาการใชสิ้ทธิ 0.1909 บาท/หุ้น  0.1668 บาท/หุ้น 

 

ขอ้มูลของใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั ณ วนัที 31 มนีาคม 2562  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

 GJS-W3 (ก)  GJS-W4 (ข) 

    

อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุ้น) 1 : 0.500  1 : 0.500 

ราคาใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญั 1 หุ้น (บาท) 0.1668  0.1668 

วนัทีเริมใชสิ้ทธิไดค้รังแรก 28 มิถุนายน 2556  28 มิถุนายน 2556 

วนัทีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ 7 กุมภาพนัธ์ 2563  11 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัไม่มีใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัคงเหลือเนืองจาก 

 

- เมือวนัที 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นครังที 3 GJS-W3 จาํนวน 3,674 ลา้นหน่วย มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิ

เพียงจาํนวน 3,000 หน่วย และใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนทีเหลือไดถู้กยกเลิกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัถดัไป 

 

- เมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2563 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นครังที 4 GJS-W4 จาํนวน 2,754 ลา้นหน่วย ไม่มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมาใช้

สิทธิและไดถู้กยกเลิกในวนัถดัไป 
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26. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พจิารณาจากระบบการบริหารการจดัการและ

โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

 

ส่วนงานธุรกิจ 

 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเกียวกบัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น ดงันนั ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า บริษทัมี

ส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้าํหนดจากสถานทีตงัของลูกคา้ 

 

รายได้และผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไร (ขาดทุน) ขนัตน้ ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินสําหรับแต่ละงวดสามเดือนสินสุดวนัที           

31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 

 

 ลา้นบาท 

 2563  2562 

   

รายไดจ้ากส่วนงาน - ในประเทศ 2,696  3,398 

    

ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - ขาดทุนขนัตน้ (106)  (303) 

 

ข้อมูลเกยีวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 2 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจาํนวนเงินรวม 1,592 

ลา้นบาท (2562: 1 ราย จาํนวนเงินรวม 1,366 ลา้นบาท) 
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27. ขาดทุนต่อหุ้น 

 

ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน 

 

ขาดทุนต่อหุ้นขนัพืนฐานสําหรับแต่ละงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 คาํนวณจากขาดทุนสําหรับงวดทีเป็นส่วนของ      

ผูถ้ือหุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด โดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัแสดงการคาํนวณดงันี 

 

 ลา้นบาท / ลา้นหุ้น 

 2563  2562 

   

ขาดทุนสาํหรับงวดทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั (476)  (432) 

    

จาํนวนหุ้นสามญัทีออก ณ วนัที 1 มกราคม 25,487  13,928 

ผลกระทบจากการออกหุ้นใหม่           -             -  

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั  25,487  13,928 

    

ขาดทุนต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) (0.019)  (0.031) 

 

บริษทัไม่ได้แสดงขาดทุนต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 เพราะราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ             

ทีจะซือหุ้นของบริษทัมีมลูค่าสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัและการนาํหุ้นทีถือเสมือนว่ามีการใชสิ้ทธิดงักล่าวมารวมจะทาํให้

ขาดทุนต่อหุ้นลดลง 

 

28. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน 

 

ณ วนัที  มีนาคม  และวนัที  ธนัวาคม  บริษทัมีภาระผกูพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึนดงัต่อไปนี 

 
 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการ    

ระยะเวลาทีไม่เกิน 1 ปี 2  7 

ระยะเวลาทีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี           -   5 

รวม 2  12 

    

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน    

ซือทรัพยสิ์น 116  109 

    

  



บริษัท จ ีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที 31 มีนาคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

39 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ภาระผูกพันเพอืซือวัตถุดิบและวัสดุสินเปลือง    

ซือวตัถุดิบ 1,094  819 

ซือก๊าซ 324  342 

รวม 1,418  1,161 

    

หนีสินทีอาจเกิดขนึ    

หนงัสือคาํประกนั 170  170 

Standby letter of credit 657  399 

รวม 827  569 

 

29. คดีความ 

 

29.1 เจา้หนีจาํนวน 1 รายไดย้นืฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเกียวกบัการไม่ปฏิบติัตามแผนฟืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณา

ของศาล ทุนทรัพยฟ้์องจาํนวนเงินรวมทงัสิน 1 ลา้นบาท พร้อมด้วยดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัทียืนฟ้องเป็นตน้ไป

จนกว่าบริษทัจะชําระเสร็จ เมือวนัที 16 มีนาคม 2563 โจทก์ได้ยืนคาํร้องเพือถอดถอนคาํฟ้องต่อศาลและ ศาลได้ถอดถอนคาํฟ้อง

ดงักล่าวแลว้ 

 

29.2 อดีตพนกังานของบริษทัท่านหนึงไดยื้นฟ้องบริษทัเป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเรืองการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม โดยมีผลนบัแต่วนัที  

ธันวาคม  และเรียกร้องให้บริษทัจ่ายชาํระเงิน  ลา้นบาท ศาลมีคาํสังให้นดัสืบพยานจาํเลย และพยานโจทก์พร้อมกนัในวนัที 16 

มิถุนายน 2563 คดีดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชันตน้ ซึงผลทีสุดของคดีดงักล่าวไม่สามารถทราบได้ในขณะนี ดงันัน

บริษทัจึงไม่ไดต้งัสาํรองค่าเผือผลเสียหายสาํหรับมูลหนีดงักล่าว 

 

30. วงเงนิสินเชือเพือการดาํเนินงาน 

 

ณ วนัที  มีนาคม  และวนัที  ธนัวาคม  บริษทัมีวงเงินสินเชือจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึงดงัต่อไปนี 

 

  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

วงเงินสินเชือ  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

     

Link Capital I (Mauritius) Limited – กจิการทีเกยีวข้องกัน     

วงเงินกูท้ีหนึง  30  30 

วงเงินกูท้ีสอง  45  45 

รวม  75  75 

 

วงเงินสินเชือจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัคาํประกนัโดยจาํนองทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 


