
 
  

 

 

 

 
 
 

    

บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน)   
 

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 
และรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ   คณะกรรมการบริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้           
ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได้ 
 
ข้อสรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

โดยท่ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ยงัคงเดิมต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทั ขา้พเจา้ขอให้สังเกต 

ก) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 3 ผูบ้ริหารไดท้ าการทบทวนและเปล่ียนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
จากท่ีเคยประมาณการไวเ้ดิม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพและอายกุารให้ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ การเปล่ียนประมาณการอายกุารให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี      
17 มิถุนายน 2563  

ข) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 1 เร่ิมตั้งแต่ตน้ปี 2563 การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อเศรษฐกิจ
ระดบัประเทศและระดบัโลก ซ่ึงอาจมีผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทั  ถึงแมว้่า
สถานการณ์ของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มท่ีดีขึ้น ผลท่ีสุดในเร่ืองดงักล่าวไม่สามารถทราบได้ในปัจจุบนัและผลกระทบเชิงลบ     
ต่อบริษทัไม่สามารถประมาณการไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี 
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เร่ืองอ่ืน ๆ 

ก) งบการเงินของบริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่น โดยไดแ้สดง
ความเห็นไวอ้ย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีแสดงเป็น
ขอ้มูลเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ข) ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอื่น โดยให้ขอ้สรุปตามรายงานลงวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 ว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาลโดยมีวรรคเนน้ขอ้มูล
และเหตุการณ์ส าหรับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ว่าไม่มีปัจจยัท่ี
บ่งช้ีว่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 มีการดอ้ยค่าเพ่ิมขึ้น  

 
 
 
(นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบติั)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3899 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที่ 10 สิงหาคม 2563 
 



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

สิ น ท รั พ ย์

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 386,141                  424,062                  

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 6 37,843                    6,197                      

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 3, 7 1,245,287               1,366,610               

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน - สุทธิ 4, 8 102,446                  85,084                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,771,717               1,881,953               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือทีดินและอาคาร 9 210,000                  210,000                  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 3, 10 12,879,747             13,049,273             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน - สุทธิ 11 6,972                      6,494                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน  - สุทธิ 4, 13 326,490                  340,185                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,423,209             13,605,952             

รวมสินทรัพย์ 15,194,926             15,487,905             

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 3



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้ 15 462,505                  333,324                  

เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4, 16 302,207                  340,171                  

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 95,409                    19,800                    

ดอกเบียคา้งจ่าย 4, 17 147,430                  137,095                  

หนีสินจากการยกเลิกแผนฟืนฟูกิจการ 18 171,072                  170,124                  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4, 19 274,598                  -                          

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 5,051                      439                         

ประมาณการหนีสินหมุนเวยีน 3, 21 13,734                    19,175                    

หนีสินหมุนเวยีนอืน 22 16,695                    17,872                    

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,488,701               1,038,000               

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 4, 19 803,024                  1,049,023               

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 20 3,365                      950                         

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนกังานเมอืเกษียณอายุ 23 110,855                  105,686                  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 917,244                  1,155,659               

รวมหนีสิน 2,405,945               2,193,659               

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 24

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

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

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้ 25 -                          -                          

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

ขาดทุนสะสม (2,320,862)              (1,815,597)              

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 309,681                  309,681                  

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 12,788,981             13,294,246             

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,194,926             15,487,905             

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 4



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4, 26 2,752,080               3,928,159               

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 102,197                  71,410                    

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสังซือของวตัถุดิบทียงัไม่ไดรั้บมอบ 3, 21 14,113                    3,417                      

รายไดอื้น 4 17,625                    19,430                    

รวมรายได้ 2,886,015               4,022,416               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3

- ตน้ทุนของสินคา้ทีขาย 4 2,842,618               3,855,331               

- ตน้ทุนการผลิตทีสูญเปล่า 37,145                    -                          

- กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (44,862)                   (49,988)                   

รวมตน้ทุนขาย 2,834,901               3,805,343               

ค่าใชจ่้ายในการขาย 42,014                    47,614                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3, 4 121,008                  141,105                  

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 14 67,062                    100,179                  

รวมค่าใช้จ่าย 3,064,985               4,094,241               

ขาดทุนสําหรับงวด (178,970)                 (71,825)                   

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (178,970)                 (71,825)                   

ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 27 (0.007)                     (0.003)                     

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 5



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4, 26 5,447,999               7,326,128               

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ -                          170,864                  

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสังซือของวตัถุดิบทียงัไม่ไดรั้บมอบ 3, 21 5,441                      40,565                    

รายไดอื้น 4 30,384                    57,471                    

รวมรายได้ 5,483,824               7,595,028               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3

- ตน้ทุนของสินคา้ทีขาย 4 5,546,757               7,460,355               

- ตน้ทุนการผลิตทีสูญเปล่า 37,145                    180,868                  

- กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (67,585)                   (134,794)                 

รวมตน้ทุนขาย 5,516,317               7,506,429               

ค่าใชจ่้ายในการขาย 84,585                    92,608                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3, 4 238,377                  272,534                  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 21,163                    -                          

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 14 128,647                  227,632                  

รวมค่าใช้จ่าย 5,989,089               8,099,203               

ขาดทุนสําหรับงวด (505,265)                 (504,175)                 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (505,265)                 (504,175)                 

ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 27 (0.020)                     (0.028)                     

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 6



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนตาํกวา่ จดัสรรเป็นทุน องคป์ระกอบอืน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของส่วนของผูถื้อหุน้ สุทธิ

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

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

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

ออกหุน้สามญัเพมิทุน 24 11,096,644           (9,667,486)            -                        -                        -                        1,429,158             

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        (504,175)               -                        (504,175)               

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

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

ออกหุน้สามญัเพมิทุน 25 2                           (2)                          -                        -                        -                        -                        

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        (505,265)               -                        (505,265)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 24,467,650           (9,667,488)            -                        (2,320,862)            309,681                12,788,981           

พนับาท

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 7



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับงวด (505,265)                 (504,175)                 

รายการปรับกระทบขาดทุนสาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน:

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 242,453                  439,112                  

ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 39,740                    36,030                    

ดอกเบียรับ (1,438)                     (18,572)                   

ตน้ทุนทางการเงิน 128,647                  227,632                  

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทียงัไม่เกิดขึนจริง - สุทธิ 16,704                    (76,036)                   

กลบัรายการค่าเผอืการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (67,585)                   (134,794)                 

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสังซือของวตัถุดิบทียงัไม่ไดรั้บมอบ (5,441)                     (40,565)                   

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังานเมอืเกษียณอายุ 5,169                      24,437                    

กลบัรายการค่าเผอืการดอ้ยค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (175)                        -                          

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2,462                      118                         

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง  (เพมิขึน):

ลูกหนีการคา้ (31,646)                   (59,110)                   

สินคา้คงเหลือ 188,907                  1,837,423               

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (17,362)                   69,067                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (26,044)                   (99,526)                   

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง):

เจา้หนีการคา้ 139,204                  (1,330,714)              

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 75,609                    16,782                    

เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (49,102)                   (231,142)                 

หนีสินหมุนเวยีนอืน (1,453)                     (10,599)                   

จ่ายผลประโยชน์พนกังานเมอืเกษียณอายุ -                          (3,506)                     

รับดอกเบีย -                          1,332                      

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 133,384                  143,194                  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับเงินจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          94,000                    

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (53,120)                   (29,243)                   

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (1,567)                     (1,492)                     

รับดอกเบีย 1,438                      22,779                    

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (53,249)                   86,044                    

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 8



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          624,380                  

จ่ายชาํระคืนหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟูกิจการ (1,274)                     (1,491)                     

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          (1,733,283)              

จ่ายชาํระคืนหนีสินตามสัญญาเช่า (2,672)                     (251)                        

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพมิทุน -                          1,502,671               

จ่ายค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการออกหุน้เพมิทุน -                          (73,513)                   

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (114,435)                 (217,852)                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (118,381)                 100,661                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) - สุทธิ (38,246)                   329,899                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 424,062                  201,032                  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของ

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 325                         (340)                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด 386,141                  530,591                  

ข้อมูลเพมิเติมงบกระแสเงินสด

1) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพมิขึนโดย

-  หนีสินตามสัญญาเช่า 9,839                      -                          

-  เจา้หนีอืน - สุทธิ 11,306                    -                          

-  จ่ายชาํระเงินสด 53,120                    29,243                    

รวม 74,265                    29,243                    

2) ออกหุน้สามญัเพมิทุนจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ 2                             -                          

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 9



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
วันที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

10 

หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป โครงสร้างการถือหุ้นและการด าเนินงานต่อเน่ือง   
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหว่างกาล  
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
6   ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  
7   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
8   สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น - สุทธิ  
9   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร  
10   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
11   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น - สุทธิ  
12   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
13   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ  
14   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
15   เจา้หน้ีการคา้  
16   เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  
17   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  
18   หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ  
19   เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  
20   หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ  
21   ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน  
22   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  
23   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  
24   ทุนเรือนหุ้น  
25   ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น  
26   ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  
27   ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  
28   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น  
29   คดีความ  
30   วงเงินสินเช่ือเพื่อการด าเนินงาน  

 
  
 



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

11 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 
1.1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนดงัน้ี 
 
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 88 อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
   
โรงงานผลิต : เลขท่ี 358 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี ทางหลวง 331 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวนัที่ 2 กรกฎาคม 2539  
 

1.2 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 
  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

รายช่ือผูถื้อหุ้น  30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
     

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

  
40.45 

  
40.45 

บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (“จี สตีล”)  8.24  8.24 
นางจารุณี ชินวงศว์รกุล  7.38  7.38 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  1.62  1.62 
บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จ ากดั (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 
   เป็นบริษทัยอ่ยของจี สตีล โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 

  
1.21 

  
1.21 

 



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

12 

1.3 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 สถานะทางการเงินบางส่วนของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

  ลา้นบาท 
    ณ วนัที่ 
  วนัท่ี 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
ปัจจยัเส่ียงต่อการด าเนินงานต่อเน่ือง  2563  2562  2563  2562 
         

(1) ขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  (179)  (72)     
(2) ขาดทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  (505)  (504)     
(3) ขาดทุนสะสม      (2,321)  (1,816) 
(4) สินทรัพยห์มุนเวียนมากกว่าหน้ีสินหมุนเวียน      283  844 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีเหตุท่ีท าให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีสาระส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษทัได้บรรลุตามแผนงานต่าง  ๆโดยด าเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหญ่ ซ่ึงได้
ด าเนินการจ่ายช าระหน้ีและแปลงหน้ีดงักล่าวเป็นทุนเสร็จเรียบร้อยแลว้ในปี 2560 รวมทั้งไดรั้บวงเงินสินเช่ือเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน
ในการด าเนินงานเพ่ิมเติม ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 30 และรวมถึงแผนปรับโครงสร้างทุนตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 และต่อมาเม่ือวนัท่ี  3 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้
เพ่ิมเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่
(Rights Offering) ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 24 นอกจากน้ีบริษทัยงัมีแผนงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการท าก าไรใน
อนาคตดงัน้ี 
 

ก) การด าเนินการผลิต 
 

บริษทัด าเนินการผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการใช้ไฟฟ้าน้อย ซ่ึงมีอตัราค่าไฟฟ้าต ่า (Off Peak) เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิตต่อ
หน่วยให้ลดลง และบริษทัมีแผนปรับตวัโดยจดัท าโครงการหลายโครงการเพื่อลดตน้ทุนการผลิตให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง 
และผูน้ าเขา้ทั้งในรูปของการลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวนการ
ผลิต เป็นตน้ 

 

ข) การสนบัสนุนจากภาครัฐ 
 

บริษทัได้ร่วมกบัผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรายอื่น ๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นค าร้องต่อภาครัฐ 
โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอย่างร้ายแรง ท่ีมีสาเหตุจากการทุ่มตลาดโดยสินคา้
เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ  และจากปริมาณการน าเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ซ่ึงส่ง  
ผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกด้วย ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั กระทรวงพาณิชยไ์ด้ออกประกาศบงัคบัใช้
มาตรการเยียวยาทางการคา้ท่ีเป็นมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Antidumping Measures) และมาตรการปกป้องจากสินคา้น าเขา้  
ท่ีเพ่ิมขึ้น (Safeguard Measures)  เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัสินคา้น าเขา้และสามารถ
ปรับตวัเพื่อแข่งขนักบัสินคา้น าเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต้่อไป ดงัน้ี 
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มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด (ระยะเวลำ 5 ปี) 
   

  
สินคา้น าเขา้ 

ประเทศ
แหล่งก าเนิด 

อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
1 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิด

เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 
14 ประเทศ หลายอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 128.11 ของราคา 

ซี.ไอ.เอฟ. 
20 พ.ค. 2563 ถึง 
19 พ.ค. 2564* 

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 เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอนชนิด
เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

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

 
* กลุ่มอุตสาหกรรมภายในได้ยื่นค าร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาบงัคบัใช้มาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาด (Antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศ เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 (เผยแพร่ลงใน        
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563) “เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น ท่ีมีแหล่งก าเนิดจากประเทศญ่ีปุ่ น สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้สหพนัธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐ
อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไตห้วนั สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวกั และประเทศโรมาเนีย ต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการ
ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด โดยมีผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวนดังกล่าว               
และในระหว่างการพิจารณาการทบทวนให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวต่อไปในอั ตราเดิม             
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการเดิมเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 
 
มำตรกำรปกป้องจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำที่เพ่ิมขึน้ (ระยะเวลำ 3 ปี)  
     

  สินคา้น าเขา้ ประเทศแหล่งก าเนิด อตัราอากรปกป้อง 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
1 เหลก็แผน่รีดร้อนไม่เจือ

ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็น
มว้น 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ
ก าลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วน
ส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึง
ร้อยละ 3 ของปริมาณการ
น าเขา้รวมของสินคา้ชนิดน้ี 

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

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

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

7 มิ.ย. 2560 ถึง  
6 มิ.ย. 2563* 
 

 
* มาตรการปกป้องจากการน าเขา้สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2563 
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ค) ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศ (แหล่งท่ีมา : สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย) 
 
ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 
 
ปริมาณความต้องการใช้สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 มีจ านวน 1.51 ล้านตัน (เฉล่ีย 0.51       
ลา้นตนัต่อเดือน) ลดลง 0.05 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 3.44 จากยอดเฉล่ียต่อเดือนของไตรมาส 1 ปี 2562 
 
ในจ านวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.74 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.25 ลา้นตนัต่อเดือน) ปริมาณการ
น าเขา้ 0.77 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.26 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเลก็นอ้ย 0.006 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.002 ลา้นตนัต่อเดือน) 
 
ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 
 
ปริมาณความตอ้งการใช้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 มีจ านวน 1.10 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.37     
ลา้นตนัต่อเดือน) ลดลง 0.82 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 42.69 จากยอดเฉล่ียต่อเดือนของไตรมาส 2 ปี 2562 
 
ในจ านวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.56 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.19 ลา้นตนัต่อเดือน) ปริมาณการ
น าเขา้ 0.55 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.18 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเลก็นอ้ย 0.009 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.003 ลา้นตนัต่อเดือน) 
 

สถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 

 
เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามยัโลกไดป้ระกาศว่าการระบาดของไวรัสโคโรนา (“โควิด-19”) เป็นการระบาดขนาดใหญ่ท่ีเป็นท่ี
ทราบกนัว่าไดร้ะบาดไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการจ ากดัการเดินทาง การปิดเมืองและการออกมาตรการ
ป้องกนัล่วงหน้าในหลายประเทศ ภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ตน้ปี 2563 ท าให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่าง
มากในประเทศไทยและตลาดการคา้ท่ีบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจ ปัจจุบนั รัฐบาลไทยได้อนุมติัขยายระยะเวลาประกาศใชพ้ระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยออกไปอีกจนถึงส้ินเดือนสิงหาคม 2563 
 

ถึงแมว่้าสถานการณ์ของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มท่ีดีขึ้น บริษทัไม่สามารถประมาณผลกระทบเชิงลบทางด้านการเงินจากโควิด-19      
ต่องบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เพื่อเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลไดอ้ย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีแน่นอนว่ามาตรการต่าง ๆ ท่ีประเทศไทยและทัว่โลกออกมาเพ่ือยบัยั้งการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 มีผลกระทบเชิงลบต่อรายได ้การด าเนินงานและห่วงโซ่อุปทานในอนาคตของบริษทั บริษทัจะคอยติดตามผลกระทบเชิงลบของ
โควิด-19 ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง บริษทัจะยงัคงจดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมและทนัการ
เพื่อลดผลกระทบเชิงลบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อการด าเนินงานในอนาคตของบริษทั 
 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

15 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
บริษทัไดจ้ดัท าบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ทั้งน้ี งบการเงิน
ระหว่างกาลมีวตัถุประสงคท่ี์จดัท าขึ้นเพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ประเทศไทยเท่านั้น    
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้  ดงันั้น งบการเงิน
ระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
เพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินระหว่างกาล บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษขึ้นจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้ าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศเท่านั้น 
 
3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ   
 
3.1 นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ /หรือปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั  

 
3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
 

บริษัทได้เปิดเผยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน         
การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ  
 
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน  
 

          มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร่ือง  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพันธ์และการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง 
 
ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ฝ่ายบริหารของบริษทัได้ประเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สัญญาเช่า” 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า 
และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 
การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี  ฉบับท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

 
บริษัท (ในฐานะผูเ้ช่า) รับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี 16 มาปฏิบัติใช้เป็นคร้ังแรก             
โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี บริษทัเลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 16 
กบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน โดยการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่า
ปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิมของบริษทั ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
และรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นรายสัญญาในจ านวนเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนในการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า
ท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
น้ีมาถือปฏิบติั 
 

  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

17 

3.3 การเปล่ียนแปลงประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยถ์าวร 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 น้ี ผูบ้ริหารได้ท าการทบทวนและเปล่ียนแปลงอาย ุ    
การให้ประโยชน์ของอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จากท่ีเคยประมาณการไวเ้ดิม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพและอายกุารให้ประโยชน์
ท่ีคาดว่าจะได้รับ ตามรายงานการประเมินของท่ีปรึกษาอิสระทางด้านวิศวกรรมแห่งหน่ึงในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 การเปล่ียน
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 โดยวิธีการตดัค่าเส่ือมราคาใชว้ิธีเส้นตรงตามเดิม อายุการให้ประโยชน์ท่ีประมาณ
การไวมี้การเปล่ียนแปลงจากท่ีใชเ้ร่ิมในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงัน้ี 

 

  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยถ์าวร (ปี) 
ประเภทของสินทรัพยถ์าวร  ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2562  ตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 

     

อาคาร  20 - 50  40 - 50 
(อายคุงเหลือไม่เกิน 15 - 25 ปี นบัจากปี 2563) 

     

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  15 - 30  21 - 41 
(อายคุงเหลือไม่เกิน 20 ปี นบัจากปี 2563) 

 

บริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการดงักล่าวต่องบการเงิน
ระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 
 อายกุารให้ประโยชน์

ตามประมาณการเดิม 
 อายกุารให้ประโยชน์

ตามประมาณการใหม่ 
  

ผลต่าง 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563      
อาคาร - ราคาทุน 6,247  6,247            - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,408)  (4,422)  (14) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (76)  (76)            - 
สุทธิ 1,763  1,749  (14) 
      

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - ราคาทุน 18,010  18,010            - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (11,297)  (11,078)  219 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (389)  (389)            - 
สุทธิ 6,324  6,543  219 
รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 8,087  8,292  205 
      

สินคา้คงเหลือ 1,303  1,297         (6) 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (81)  (52)         29  
สุทธิ 1,222  1,245         23  
      

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน 133  14  (119) 
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 ลา้นบาท 
 อายกุารให้ประโยชน์

ตามประมาณการเดิม 
 อายกุารให้ประโยชน์

ตามประมาณการใหม่ 
  

ผลต่าง 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

     

      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 218  115  (103) 

หกั ปันส่วนเขา้สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ     12 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (ก าไร) ขาดทุน     (91) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      
-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (92) 
-  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     1 
รวม     (91) 
      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ)  5   (23)  (28) 
      

ขาดทุนจากค าสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      
   (กลบัรายการ) 39  9  (30) 
      

รวมทั้งส้ิน     (149) 

      
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

     

      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 218  116  (102) 

หกั ปันส่วนเขา้สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ     (6) 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (ก าไร) ขาดทุน     (108) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      
-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (89) 
-  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า     (20) 
-  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     1 
รวม     (108) 
      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ)  (44)   (45)  (1) 
      

ขาดทุนจากค าสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      
   (กลบัรายการ) 75  (14)  (89) 
      

รวมทั้งส้ิน     (198) 
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 ลา้นบาท 
 อายกุารให้ประโยชน์

ตามประมาณการเดิม 
 อายกุารให้ประโยชน์

ตามประมาณการใหม่ 
  

ผลต่าง 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

     

      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 436  231  (205) 

หกั ปันส่วนเขา้สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ     6 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (ก าไร) ขาดทุน     (199) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      
-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (181) 
-  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า     (20) 
-  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     2 
รวม     (199) 
      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ)  (39)   (68)  (29) 
      

ขาดทุนจากค าสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      
   (กลบัรายการ) 114  (5)  (119) 
      

รวมทั้งส้ิน     (347) 

 
4. รำยกำรบัญชีกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน  
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือ
ควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือ
ในทางกลับกัน หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้ น                 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 
ช่ือกิจกำร 

 ประเทศท่ีจัดตั้ง/
สัญชำติ 

  
ประเภทของธุรกิจ 

  
ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

       

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

 ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็  บริษทัใหญ่  

บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จ ากดั 
 (“โอเอซี”) 

 ไทย  ให้ค าปรึกษาทางดา้นธุรกิจ  บริษทัยอ่ยทางออ้มของ จี สตีล 

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลด้ิง   
 จ ากดั (“เอสพีเอช”) 

 ไทย  ลงทุนในบริษทัอื่น  บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 

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

 ไทย  กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการปรับโครงสร้าง 

 บริษทัยอ่ยของ จี สตีล  
 

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการลงทุน 

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

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการลงทุน 

 เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเน่ืองจากเป็น
บริษัทในกลุ่ม SSG Capital Partners III, 
L.P. (“SSG III”) 

Synergy Strategic Solutions  
    Management DMCC (“Synergy”) 

 สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

 ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั เอส เอส พี เพลส จ ากดั  ไทย  ให้เช่าส านกังาน  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั (กรรมการ
ร่วมกนัไดล้าออกจากบริษทัในไตรมาส 2  
ปี 2562) 

บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็  มีผูถื้อหุ้นร่วมกนักบั จี สตีล 
บริษทั พนิชสวสัด์ิ จ ากดั  ไทย  จ าหน่ายเหลก็  บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั และ  

จี สตีล 
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากดั  ไทย  โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท  
 (กาญจนบุรี) จ ากดั 

 ไทย  โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม  มีผูถื้อหุ้นร่วมกนักบับริษทั 
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ช่ือกิจกำร 

 ประเทศท่ีจัดตั้ง/
สัญชำติ 

  
ประเภทของธุรกิจ 

  
ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

       

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั *  ไทย  จ าหน่ายเหลก็  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้นของ จี สตีล  

บริษทั เมทลั อินเตอร์ จ ากดั  ไทย 
 

 จ าหน่ายเหลก็  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้นของ จี สตีล 
(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัที่  
23 พฤษภาคม 2562) 

บริษทั เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน) *  ไทย 
 

 การผลิตและจ าหน่ายเหลก็  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้นของ จี สตีล  

บริษทั ลิเบอร์ต้ี สตีล สยาม จ ากดั *  ไทย 
 

 จ าหน่ายเหลก็  เป็นบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั 
ผูถื้อหุ้นของบริษทั 

บริษทั วอลลส์ตรีท ทลัเลทท ์พรีบอนน์  
   จ ากดั 

 ไทย 
 

 นายหนา้เก่ียวกบัเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั หลกัทรัพย ์วอลลส์ตรีท  
   ทลัเลทท ์พรีบอนน์ จ ากดั 

 ไทย 
 

 นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั อนัดาดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั  ไทย 
 

 ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีพกัอาศยั 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

ผูบ้ริหารส าคญั  ไทย 
 
 
 

 

 -  บุคคลท่ีมีอ านาจ และความรับผิดชอบการ
วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ  
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะท า
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

*   บริษทัเหล่าน้ีไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563 เน่ืองจากผูถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่าวถือหุ้นใน จี สตีล  
ไม่ถึงร้อยละ 10 
 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
   

ขายวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินคา้ส าเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ  อตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา 
ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ค่าจา้งผลิตสินคา้  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน  อตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปได้
ดงัน้ี 
 
  ลา้นบาท 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
  วนัที่ 30 มิถุนายน  วนัที่ 30 มิถุนายน 
  2563  2562  2563  2562 
บริษัทใหญ่ (จี สตีล)         
ขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป             -  307  -  307 
ดอกเบ้ียรับ  -  1  -  17 
ซ้ือวตัถุดิบ  37  3  37  36 
ค่าจา้งผลิตสินคา้  -  -  -  274 
         
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืน         
ขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป  -  91  2  117 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  -  2  -  3 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  -  5  2  5 
ตน้ทุนทางการเงิน  59  86  115  189 
         
ผู้บริหำรส ำคัญ         
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         

ผลประโยชน์ระยะสั้น  9  8  15  16 
ผลประโยชน์ระยะยาว  0.2  1.2  0.3           1.4 

 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี  
 

  ลา้นบาท 
 หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
     

เงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผู้ขำยสินค้ำ 8    
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทั มหาชยั ศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั              -  8 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า              -  (8) 
สุทธิ              -              - 
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  ลา้นบาท 
 หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
     

เงินมัดจ ำ 13    
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน     
เอส เอส พี เพลส              -  1 

     
เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 16    
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน     
โอเอซี  13  13 
เอส เอส พี เพลส              -  1 
Synergy              -  1 
รวม  13  15 

     
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ 19    
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน     
Link Capital I   1,078  1,049 

     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 17    
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน     
โอเอซี  5  5 
Link Capital I  32  29 
รวม  37  34 

 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจกบับริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อให้ค าแนะน า   
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต EBITDA และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการเดือนละ 41,667 เหรียญสหรัฐอเมริกา และไม่ไดก้ าหนด
ระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา แต่สามารถบอกยกเลิกสัญญาดงักล่าวได้ โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้ห้กู้ หรือบริษทัสามารถบอกเลิก
สัญญาไดท้นัทีเม่ือไดรั้บการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้กูถึ้งบริษทัและท่ีปรึกษาทางธุรกิจ หรือสัญญาน้ีสามารถบอกเลิกเม่ือบริษทั
สามารถปลดภาระผูกพนัทั้งหมดภายใตส้ัญญาเงินกูยื้มกบัผูใ้ห้กูไ้ด ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2563 บริษทัไดท้ าหนงัสือแจง้การยกเลิกสัญญา
แก่ผูใ้ห้กูแ้ละบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจดงักล่าวแลว้ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 
 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 386  424 

 
ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

สกุลเงินบาท 373  411 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 13  13 
รวม 386  424 

 
6. ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ  
 
 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ 390  358 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (352)  (352) 
สุทธิ 38  6 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 11                - 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี    
-  ไม่เกิน 3 เดือน 27  6 
-  มากกว่า 12 เดือน 352  352 
รวม 390  358 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (352)  (352) 
สุทธิ 38  6 
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โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัส าหรับการขายในประเทศคือขายเงินสดและไม่เกิน 7 วนัท าการ และการขายต่างประเทศ
เป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น 
 

ยอดมูลหน้ีและยอดสุทธิท่ีค้างช าระจากลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562       
แสดงไดต้ามตารางขา้งล่างดงัน้ี  
 

 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

ลูกหน้ีการคา้ - ลูกคา้รายท่ี 1 352  352 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (352)  (352) 
สุทธิ               -                - 
 

บริษทัไม่มีรายการขายกบัลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และ 2562 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัไดย้ื่นค าฟ้องต่อลูกคา้รายท่ี 1 ท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิดสัญญาซ้ือขายระหว่างกนั ต่อมา
เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2563 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าพิพากษาให้ลูกคา้รายท่ี 1 ลม้ละลายและไดน้ดัไต่สวนกรรมการบริษทัของลูกคา้ดงักล่าว
โดยเปิดเผยในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการท าค าพิพากษาให้ลม้ละลายเป็นหนังสือโดยศาลลม้ละลาย
กลาง    
 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

สกุลเงินบาท 390  358 
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7. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

สินคา้ส าเร็จรูป 286  346 
วตัถุดิบ 445  418 
วสัดุและอุปกรณ ์ 105  127 
อะไหล่ 390  336 
สินคา้ระหว่างทาง 71  259 
รวม 1,297  1,486 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (52)  (119) 
สุทธิ 1,245  1,367 
    

กลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือในระหว่างงวด/ปี  67  73 
    

มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ีจ าน าเพ่ือค ้าประกนัหน้ีสิน 32                - 

 
8. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้    
     บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 -  8 
     บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ 89  61 
 89  69 
     หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (11)  (11) 
 78  58 
    

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 10  9 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และอื่น ๆ 14  18 
    

สุทธิ 102  85 

 
เม่ือวนัท่ี 13 กันยายน 2562 บริษทัได้ยื่นค าฟ้องต่อตัวแทนบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศไทยต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ เน่ืองจากจ าเลยได้ท า
เอกสารปลอมแปลงบญัชีธนาคารเพ่ือการจ่ายช าระหน้ีในสัญญาซ้ือขายสินคา้อีเลคโทรดของผูผ้ลิตแห่งหน่ึงในต่างประเทศเป็นจ านวน 2.3 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ีจ าเลยไดล้ะเมิดกระท าความผิด ศาลไดน้ัดไกล่เกล่ียแลว้เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2562 แต่คู่ความไม่สามารถตกลงกนัได ้ศาลจึงไดมี้ค าสั่งไต่สวนมูลฟ้องโจทกใ์นวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 และวนัที่ 31 สิงหาคม 2563 
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9. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือที่ดินและอำคำร 
 
เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัและผูข้ายท่ีดินไดน้ าโฉนดท่ีดิน 5 โฉนด ซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดินและอาคารจ านวน 
210 ลา้นบาท จดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัการผ่อนช าระภาษีอากรของบริษทั และจี สตีล ต่อกรมสรรพากรในวงเงินรวม 330 ลา้นบาท 
(เฉพาะของบริษทั 206 ล้านบาท) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 16 ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัได้จ่ายช าระหน้ีสินภาษีผ่อนช าระท่ีคงเหลือ
ดงักล่าวครบถว้นแลว้และอยู่ระหว่างการปลอดจ านองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบั 
 
10. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
  

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 13,049 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16    
   มาถือปฏิบติั ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 10 
เพ่ิมขึ้น 64 
ตดัจ าหน่าย (2) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (241) 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 12,880 

  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 12,871 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 9 
รวม 12,880 

 
รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038  5,038 
โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525 
อื่น ๆ 296  317 
รวม 6,859  6,880 
หกั ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,122)  (3,122) 
สุทธิ 3,737  3,758 
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีจดจ านอง 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2562  จ านวนเงินรวม 7,560 ลา้นบาท 
และ 7,695 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดถู้กน าไปจ านองเป็นหลกัประกนัหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและหลกัประกนัการใชว้งเงินกูจ้าก
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14, 18, 19 และ 30 
 
บริษทัไดย้ื่นฟ้องจ าเลย 3 รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพ่ือขอให้ทรัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูแ้ละรับจ านองหลกัประกนัแทนผูถื้อตราสาร
หน้ีหุ้นกูต่้างประเทศของบริษทัท าการไถ่ถอนจ านองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดท้ าการช าระหน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าว
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี  28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัชนะคดีและมีค าสั่งให้จ าเลย
ทั้ง 3 ราย ท าการไถ่ถอนจ านองหลกัประกนั  ทั้งน้ี จ าเลยรายหน่ึงได้เจรจาเพ่ือเขา้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความกบัทางบริษทัเพ่ือปลด
จ านองทรัพยห์ลกัประกนัให้แก่บริษทั และไดท้ าการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพื่อร้องขอให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาเป็นไปตามสัญญา
ประนีประนอมขา้งตน้ ปัจจุบนับริษทัไดด้ าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจ าเลยอีก 2 รายแลว้ 
 
เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างบริษทักบัจ าเลยรายหน่ึง โดยให้จ าเลย
ท าการปลดหลกัประกนัหรือไถ่ถอนจ านองหลกัประกนัให้กบับริษทั ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการด าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่าว 
 
เม่ือวนัที่ 6 มกราคม 2560  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ านองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงานในวงเงินจ านอง
รวม 4,022 ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัประกนัล าดบัท่ีสอง จากการใช้วงเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึงวงเงินรวม  
71 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมวงเงินจ านองรวมเป็นเงิน 6,619 
ลา้นบาท 
 
หลักประกันส าหรับภาระหนี้สินทางภาษี 
 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดจ านองเคร่ืองจกัรของบริษทั (เคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบ
น ้ามนั) ซ่ึง ณ วนัท่ี 30  มิถุนายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 633 ลา้นบาท และ 659 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อเป็น
หลกัประกนัส าหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของบริษทั จ านวน 1,043 ล้านบาท กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2556 บริษทัได้
ด าเนินการจดจ านองเคร่ืองจกัรกบัส านกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดจ่้ายช าระ
หน้ีสินภาษีผอ่นช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ครบถว้นแลว้และอยูร่ะหว่างการปลอดจ านองสินทรัพย ์ 
 
เม่ือวนัที่ 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้วางหลกัประกนัเพ่ิมเติมเป็นโฉนดท่ีดิน 5 โฉนด กบักรมสรรพากร 
และเม่ือวนัที่ 29 กนัยายน 2558 บริษทัไดด้ าเนินการจดจ านองท่ีดินแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดจ่้าย
ช าระหน้ีสินภาษีผอ่นช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวครบถว้นแลว้และอยูร่ะหว่างการปลอดจ านองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบั 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดม้าจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธิ  
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น- สุทธิ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
  

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 6 
เพ่ิมขึ้น 2 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (1) 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 7 

 
12. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้น าไปใช้ท่ีมิได้รับรู้ในงบการเงินมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ผลแตกต่างชัว่คราว    
- ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 70  70 
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 10  24 
- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ 2  2 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 722  722 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 2  2 
- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 530  523 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 411  411 
- ประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 3  4 
- ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน 22  21 
 1,772  1,779 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษ ี 563  480 
รวม 2,335  2,259 

 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2563 ถึง 2567 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได้
ปัจจุบนันั้น บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่
ว่าบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 2,086  2,086 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (2,053)  (2,053) 
 33  33 
    

หลกัประกนัเงินสดส าหรับการซ้ือกา๊ซธรรมชาติ 45  45 
เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระผกูพนั 1  1 
ลูกรีดรอตดัจ าหน่าย - สุทธิ 243  231 
เงินมดัจ า    
   กิจการอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั               -  1 
   บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ 1  1 
อื่น ๆ 3  28 
สุทธิ 326  340 

 
งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงัก 
 
งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงกัได้แก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของบริษทัตัดสินใจชะลอ
โครงการน้ีตั้งแต่ ปี 2542  
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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14. หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 
  ลา้นบาท 
 หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ส่วนท่ีหมุนเวียน     
เจา้หน้ีการคา้ - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 15 291  171 
     

เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  16    
 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  118  96 
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  13  13 
  131  109 
     

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ - ไม่มีหลกัประกนั 18 171  170 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
   ภายในหน่ึงปี - สุทธิ - มีหลกัประกนั 4, 19 275              - 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 20 5              - 
     

รวมส่วนท่ีหมุนเวียน  873  450 
     

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - มีหลกัประกนั 4, 19 803  1,049 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - มีหลกัประกนั 20 3  1 
     

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  806  1,050 
     

รวม  1,679  1,500 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 873  450 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 806  1,050 
รวม 1,679  1,500 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็น
สินทรัพย ์ดงัน้ี 
 

  ลา้นบาท 
 หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
     

สินคา้คงเหลือ 7 32                  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 7,560  7,695 
รวม  7,592  7,695 
 

ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

สกุลเงินบาท 213  356 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,455  1,133 
สกุลเงินยโูร 8  8 
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 3  3 
รวม 1,679  1,500 
 

15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ 463  333 
 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี   
 

 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

สกุลเงินบาท 130  92 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 319  227 
สกุลเงินยโูร 14  14 
รวม 463  333 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าวตัถุดิบ
ภายใต้สัญญา Consignment จึงมียอดคงค้างเป็นจ านวนเงิน 2 ล้านบาท โดยบริษัทต้องจ่ายดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี  (ณ วนัท่ี             
31 ธนัวาคม 2562: ไม่มียอดเจา้หน้ีคงคา้ง)  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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16. เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
 
 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13  15 
หน้ีสินภาษีผอ่นช าระ                 -  58 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า 118  96 
อื่น ๆ 171  171 
รวม 302  340 

 
หนี้สินภาษีผ่อนช าระ - กรมสรรพากร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมียอดหน้ีสินภาษีผอ่นช าระกรมสรรพากรคงเหลือทั้งหมด 58 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563: ไม่มี) 
 
ภายใตก้ารผ่อนช าระหน้ีดงักล่าว บริษทัไดต้กลงจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 1 โฉนด และจดจ านองเคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบน ้ามนั 
ร่วมกบัการค ้าประกนัโดยบริษทัแห่งหน่ึง เพื่อเป็นหลกัประกนัการผอ่นช าระ  
 
ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดจ่้ายช าระหน้ีสินภาษีผอ่นช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ครบถว้นแลว้ 
 
ยอดเจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

สกุลเงินบาท 284  317 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 15  20 
สกุลเงินยโูร 3  3 
รวม 302  340 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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17. ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
 
 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

เจา้หน้ีการคา้ 1  2 
เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  5 
เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากกิจการอื่น ๆ 1                  - 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 108  101 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32  29 
รวม 147  137 

 
ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

สกุลเงินบาท 53  51 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 87  79 
สกุลเงินยโูร 5  5 
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 2  2 
รวม 147  137 

 
18. หนีสิ้นจำกกำรยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจกำร 
 
ในปี 2541 บริษทัประสบปัญหาทางการเงิน จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ท าให้บริษทัไม่สามารถช าระหน้ีท่ีมีอยู่ได ้และในเดือนเมษายน 
2543 บริษทัได้เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใตศ้าลลม้ละลายกลาง โดยในปี 2545 ศาลลม้ละลายกลางไดใ้ห้ความเห็นชอบแผนฟ้ืนฟู
กิจการ ต่อมาในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 บริษทัได้ย่ืนค าร้องขอยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง และวนัท่ี 2 มีนาคม 2552       
ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งให้ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 
 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
  

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 170 
จ่ายช าระคืนระหว่างงวด (1) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหว่างงวด 2 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 171 



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที ่30 มิถุนำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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การจดัประเภทของเจา้หน้ีและการช าระหน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงรวมไวใ้นงบการเงินมีดงัน้ี 
 

     ลา้นบาท 

กลุ่มเจา้หน้ี   วนัครบก าหนดช าระ  30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

กลุ่มท่ี 4  พนกังาน กรกฎาคม 2558  4  4 
กลุ่มท่ี 5  หน้ีค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ ์ ตุลาคม 2554  8  8 
กลุ่มท่ี 13  เจา้หน้ีอื่น ตุลาคม 2554  159  158 
รวม     171  170 

 
ตารางการช าระหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละรายในกลุ่ม 5 และ 13 ไม่ไดเ้ป็นวนัเดียวกนัเหมือนกนัทั้งหมด ขึ้นอยู่กบัวนัท่ีท่ีมีการตกลงในการสรุป     
มูลหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละราย อยา่งไรก็ตาม ก าหนดเวลาแรกท่ีเจา้หน้ีในกลุ่ม 5 และ 13 จะไดรั้บช าระหน้ีคือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 
 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทได้ครบก าหนดช าระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่บริษัทได้ผิดนัดช าระหน้ี ซ่ึงบริษัทได้
ด าเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพ่ือขอขยายระยะเวลาการช าระหน้ี ดงันั้นบริษทัจึงแสดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดงักล่าว ยอดหน้ีคงเหลือ
สามารถถูกเรียกช าระคืนไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่าย อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผิดนดัช าระ 
 
ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงวนัท่ีในรายงาน เจา้หน้ีจ านวน 1 ราย ไดย่ื้นฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล โดยเรียกร้องให้บริษทัช าระหน้ีเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอตัรา    
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ีย่ืนฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าบริษทัจะช าระเสร็จ เม่ือวนัที่ 16 มีนาคม 2563 โจทกไ์ดย้ื่นค าร้องเพื่อถอดถอนค าฟ้อง
ต่อศาล และศาลไดถ้อดถอนค าฟ้องดงักล่าวแลว้ 
 
ยอดหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

สกุลเงินบาท 74  75 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 86  84 
สกุลเงินยโูร 8  8 
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 3  3 
รวม 171  170 
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19. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ 
 
  จ านวน   ลา้นบาท 

วงเงินสินเช่ือ  (ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา)   30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

เงินกูว้งแรก - เงินกู ้  30   932  910 
เงินกูว้งท่ีสอง - เงินกูแ้ละ Standby letter of credit  5   155  152 
รวม     1,087  1,062 

     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   1,087  1,062 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชี  (9)  (13) 
  1,078  1,049 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (275)              - 
สุทธิ  803  1,049 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
  

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,049 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชีระหว่างงวด (3) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหว่างงวด 32 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 1,078 

 
ยอดเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,087  1,062 
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20. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 9.23  1.50 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (0.81)  (0.11) 
 8.42  1.39 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี (5.05)  (0.44) 
สุทธิ 3.37  0.95 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั มีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน โดยมีรายละเอียดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
  

เงินตน้ 
 
ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

 
 

รวม 
  

เงินตน้ 
 
ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

 
 

รวม 
            

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 5.05  0.67  5.72  0.44  0.06  0.50 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3.37  0.14  3.51  0.95  0.05  1.00 
รวม 8.42  0.81  9.23  1.39  0.11  1.50 

 
บริษทัท าสัญญาเช่าหลายฉบบักบับริษทัลิสซ่ิงและบริษทัเอกชนในประเทศหลายแห่ง บริษทัมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นตามสัญญา
เช่าเม่ือส้ินสุดตามสัญญาเช่า หรือเพื่อควบคุมและใชสิ้นทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 โดยบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
และขอ้จ ากดัต่าง ๆ ที่ก  าหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว 
 
21. ประมำณกำรหนีสิ้นหมุนเวียน 
 
รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนของผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
  

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 19 
ลดลงระหว่างงวด (5) 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 14 
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22. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 
 
 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษ ี 4  6 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 11  11 
อื่น ๆ 2  1 
รวม 17  18 

 
ยอดหน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

สกุลเงินบาท 5  7 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 10  9 
สกุลเงินยโูร 2  2 
รวม 17  18 

 
23. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
 ลา้นบาท 
  

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 106 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 5 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 111 

 
จ านวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
  ลา้นบาท 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
  วนัที่ 30 มิถุนายน  วนัที่ 30 มิถุนายน 
  2563  2562  2563  2562 
ในขาดทุนส าหรับงวด :         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย  3  3  5  5 
ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากการเปล่ียนแผนผลประโยชน์  -  20  -  20 
รวม  3  23  5  25 
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ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
อตัราคิดลด   ร้อยละ 2.8 ต่อปี 
อตัราการเพ่ิมของเงินเดือนท่ีคาดไว ้   ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน   ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี 
อตัรามรณะ   ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560 
 
24. ทุนเรือนหุ้น 
 
รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุ้นส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 2563  2562 
 มูลค่าต่อหุ้น  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน  มูลค่าต่อหุ้น  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (ลา้นหุ้น)  (ลา้นบาท)  (บาท)  (ลา้นหุ้น)  (ลา้นบาท) 

ทุนจดทะเบียน            
ณ วนัที่ 1 มกราคม 0.96  28,751  27,601  6.90  18,738  129,298 
ลดมูลค่าหุ้นสามญั         -          -          -  (5.94)          -  (111,309) 
ลดทุนจดทะเบียน         -          -          -  (0.96)  (1,957)  (1,879) 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน         -          -          -  0.96  11,970  11,491 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน  0.96  28,751  27,601  0.96  28,751  27,601 
            

ทุนที่ออกและช าระแล้ว            
ณ วนัที่ 1 มกราคม 0.96  25,487  24,468  6.90  13,928  96,104 
ลดมูลค่าหุ้นสามญั         -          -          -  (5.94)          -  (82,733) 
ออกหุ้นใหม่         -          -          -  0.96  11,559  11,097 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน  0.96  25,487  24,468  0.96  25,487  24,468 

 
ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้น  
 
รายการเคล่ือนไหวของส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

ณ วนัที่ 1 มกราคม (9,667)  (61,757) 
ลดมูลค่าหุ้นสามญั           -   61,757 
ออกหุ้นใหม่           -   (9,667) 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน  (9,667)  (9,667) 
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เม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้เพ่ิมเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  (Rights Offering) จ านวน 11,559,004,163 หุ้น รวมกับทุนช าระเดิมแล้วเป็นจ านวน 
25,487,133,396 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท ทั้งน้ี การเพ่ิมทุนดงักล่าวส่งผลให้บริษทัมีส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัเพ่ิมขึ้นจ านวน 9,594 
ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นเพ่ิมทุนเป็นจ านวน 73.5 ลา้นบาท ซ่ึงน ามาบนัทึกเป็นส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัดว้ย 
 
25. ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 

 
รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 ราคาเสนอขาย  2563  2562 
 ต่อหน่วย  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท)  (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม           
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GJS-W3) 0.00  3,674  -  3,674  - 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (GJS-W4) 0.00  2,754  -  2,754  - 
รายการเปล่ียนแปลงระหว่างงวด          
-  การหมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ   (6,428)  -  -  - 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน          
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GJS-W3) 0.00  -  -  3,674  - 

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

 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิใน
การซ้ือหุ้นสามญั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS- W3 และ GJS-W4 โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
25.1 การปรับสิทธิในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั 
 

 ก่อนการปรับสิทธิ  การปรับสิทธิเน่ืองจากการลดทุน 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W3    
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุ้น  1 หน่วย: 0.437 หุ้น 
- ราคาการใชสิ้ทธิ  1.3722 บาท/หุ้น  0.1909 บาท/หุ้น 

    
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 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 การปรับสิทธิในกรณีท่ีบริษทั จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้น       
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ค านวนไดต้ ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของ
หุ้นสามญัของบริษทั 

 
  

การปรับสิทธิเน่ืองจากการลดทุน 
 การปรับสิทธิเน่ืองจาก 

การเพ่ิมทุนให้ผูถื้อหุ้นเดิม 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W3    
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุ้น  1 หน่วย: 0.500 หุ้น 
- ราคาการใชสิ้ทธิ  0.1909 บาท/หุ้น  0.1668 บาท/หุ้น 

    
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W4    
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุ้น  1 หน่วย: 0.500 หุ้น 
- ราคาการใชสิ้ทธิ 0.1909 บาท/หุ้น  0.1668 บาท/หุ้น 

 
ขอ้มูลของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 GJS-W3 (ก)  GJS-W4 (ข) 
    

อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุ้น) 1 : 0.500  1 : 0.500 
ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 1 หุ้น (บาท) 0.1668  0.1668 

วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 28 มิถุนายน 2556  28 มิถุนายน 2556 

วนัที่สุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ 7 กุมภาพนัธ์ 2563  11 กุมภาพนัธ์ 2563 

 
(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไม่มีใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัคงเหลือเน่ืองจาก 
 
- เม่ือวนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 3 GJS-W3 จ านวน 3,674 ลา้นหน่วย มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิ

เพียงจ านวน 3,000 หน่วย และใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือไดถู้กยกเลิกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัถดัไป 
 
- เม่ือวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 4 GJS-W4 จ านวน 2,754 ลา้นหน่วย ไม่มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาใช้

สิทธิและไดถู้กยกเลิกในวนัถดัไป 
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26. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
บริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและ
โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงำนธุรกิจ 
 
บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า บริษทัมี
ส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 
ส่วนงำนภูมิศำสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้ าหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 
รายได้และผลการด าเนินงานจากส่วนงาน - ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
  ลา้นบาท 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
  วนัที่ 30 มิถุนายน  วนัที่ 30 มิถุนายน 
  2563  2562  2563  2562 
         

รายไดจ้ากส่วนงาน - ในประเทศ  2,752  3,928  5,448  7,326 

         
ผลการด าเนินงานจากส่วนงาน - ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้  (83)  123  (68)  (180) 

 
ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 
 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีรายได้จากลูกคา้ 3 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม 
1,715 ลา้นบาท (2562: 5 ราย จ านวนเงินรวม 2,954 ลา้นบาท) 
 
ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 2 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม 2,949 
ลา้นบาท (2562: 3 ราย จ านวนเงินรวม 3,366 ลา้นบาท) 
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27. ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 
 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ค านวณจากขาดทุนส าหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักแสดงการ
ค านวณดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท / ลา้นหุ้น 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  2562 
    

ขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั (179)  (72) 
    

จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัที่ 1 เมษายน 25,487  13,928 
ผลกระทบจากการออกหุ้นใหม่                   -  7,494 
จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  25,487  21,422 
    

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.007)  (0.003) 

 
 ลา้นบาท / ลา้นหุ้น 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  2562 
    

ขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั (505)  (504) 
    

จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัที่ 1 มกราคม 25,487  13,928 
ผลกระทบจากการออกหุ้นใหม่                   -  3,768 
จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  25,487  17,696 
    

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.020)  (0.028) 

 
บริษทัไม่ไดแ้สดงขาดทุนต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เพราะราคาใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัและการน าหุ้นท่ีถือเสมือนว่ามีการใชสิ้ทธิดงักล่าวมา
รวมจะท าให้ขาดทุนต่อหุ้นลดลง 
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28. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้ 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการ    
ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 1  7 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี                 -  5 
รวม 1  12 

    
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน    
ซ้ือทรัพยสิ์น 111  109 

    
ภาระผูกพันเพ่ือซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง    
ซ้ือวตัถุดิบ 1,334  819 
ซ้ือก๊าซ 306  342 
รวม 1,640  1,161 

    
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น    
หนงัสือค ้าประกนั 170  170 
Standby letter of credit 655  399 
รวม 825  569 

 
29. คดีควำม 

 
29.1 เจา้หน้ีจ านวน 1 รายไดย่ื้นฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณา

ของศาล ทุนทรัพยฟ้์องจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัท่ียื่นฟ้องเป็นตน้ไป
จนกว่าบริษทัจะช าระเสร็จ เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 โจทก์ได้ยื่นค าร้องเพื่อถอดถอนค าฟ้องต่อศาล และศาลได้ถอดถอนค าฟ้อง
ดงักล่าวแลว้ 

 
29.2 อดีตพนักงานของบริษทัท่านหน่ึงได้ยื่นฟ้องบริษทัเป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม โดยมีผลนับแต่วนัท่ี      

10 ธันวาคม 2562 และเรียกร้องให้บริษทัจ่ายช าระเงิน 23 ลา้นบาท ศาลมีค าสั่งให้นดัสืบพยานจ าเลย และพยานโจทก์พร้อมกนัในวนัท่ี       
2 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 3 กนัยายน 2563 คดีดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ซ่ึงผลท่ีสุดของคดีดงักล่าวไม่สามารถ
ทราบไดใ้นขณะน้ี ดงันั้นบริษทัจึงไม่ไดต้ั้งส ารองค่าเผ่ือผลเสียหายส าหรับมูลหน้ีดงักล่าว 
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30. วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรด ำเนินงำน 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 
  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

วงเงินสินเช่ือ  30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
     

Link Capital I (Mauritius) Limited - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
วงเงินกูท่ี้หน่ึง - เงินกู ้  30  30 
วงเงินกูท่ี้สอง - เงินกูแ้ละ Standby letter of credit  45  45 
รวม  75  75 

 
วงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัค ้าประกนัโดยจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 
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