
 
  

 

 

 

 
 
 

    

บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน)   
 

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 
และรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ   คณะกรรมการบริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ของบริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้           
ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

โดยท่ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ยงัคงเดิมต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทั ขา้พเจา้ขอให้สังเกต 

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

ข) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 1 เร่ิมตั้งแต่ตน้ปี 2563 การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบเชิงลบอยา่งมากต่อเศรษฐกิจ
ระดบัประเทศและระดบัโลก ซ่ึงอาจมีผลกระทบเชิงลบอยา่งมากต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทั ถึงแมว้่า
สถานการณ์ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน ผลท่ีสุดในเร่ืองดงักล่าวไม่สามารถทราบไดใ้นปัจจุบนัและ
ผลกระทบเชิงลบต่อบริษทัไม่สามารถประมาณการไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี 
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เร่ืองอื่น ๆ 

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

ข) ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอื่น โดยให้ขอ้สรุปตามรายงานลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล โดยมีวรรคเนน้ขอ้มูล
และเหตุการณ์ส าหรับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ว่าไม่มีปัจจยัท่ี
บ่งช้ีวา่ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีการดอ้ยค่าเพิ่มข้ึน  

 
 
 
(นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบติั)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3899 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 
 



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

สิ น ท รั พ ย์

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 176,965                 424,062                  
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 6 56,879                   6,197                      
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 3, 7, 15 1,473,215              1,366,610               
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 4, 8 117,477                 85,084                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,824,536               1,881,953               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร 9 210,000                 210,000                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 3, 10, 20, 30 12,764,593            13,049,273             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 11 5,540                     6,494                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  - สุทธิ 4, 13 341,722                 340,185                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,321,855             13,605,952             

รวมสินทรัพย์ 15,146,391           15,487,905             

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 3



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
หนี้สินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 7, 15 614,355                 333,324                  
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4, 16 319,562                 340,171                  
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 48,850                   19,800                    
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4, 17 151,078                 137,095                  
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 18 173,512                 170,124                  
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4, 19 281,438                 -                          
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10, 20 5,558                     439                         
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีน 3, 21 -                        19,175                    
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 22 16,702                   17,872                    
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,611,055               1,038,000               

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4, 19 824,229                 1,049,023               
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 10, 20 3,112                     950                         
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 23 99,337                   105,686                  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 926,678                  1,155,659               

รวมหนี้สิน 2,537,733               2,193,659               

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 24
- ทุนจดทะเบียน 27,600,825           27,600,825             
- ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 24,467,650             24,467,648             
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 25 -                          -                          
ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั 24 (9,667,488)            (9,667,486)              
ขาดทุนสะสม (2,501,185)            (1,815,597)              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 309,681                 309,681                  
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 12,608,658             13,294,246             

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,146,391           15,487,905             

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 4



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 4, 26 3,080,358              3,083,467               
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ -                        18,811                    
กลบัรายการขาดทุนจากคาํส่ังซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 3, 21 13,734                   -                          
รายไดอ่ื้น 4 26,646                   28,792                    
รวมรายได้ 3,120,738               3,131,070               

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 3
- ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย 4 3,038,310              3,142,829               
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (14,275)                 159,980                  
รวมตน้ทุนขาย 3,024,035               3,302,809               
ค่าใชจ่้ายในการขาย 45,308                   42,681                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3, 4 138,602                 129,709                  
ขาดทุนจากคาํส่ังซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 3, 21 -                        29,625                    
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 27,647                   -                          
ตน้ทุนทางการเงิน 4, 14 65,469                   58,972                    
รวมค่าใช้จ่าย 3,301,061               3,563,796               

ขาดทุนสําหรับงวด (180,323)               (432,726)                

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (180,323)               (432,726)                

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 27 (0.007)                    (0.017)                    

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 5



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 4, 26 8,528,357              10,409,595             
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ -                        189,674                  
กลบัรายการขาดทุนจากคาํส่ังซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 3, 21 19,175                   10,940                    
รายไดอ่ื้น 4 57,030                   86,264                    
รวมรายได้ 8,604,562               10,696,473             

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 3
- ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย 4 8,585,067              10,603,183             
- ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า 37,145                   180,868                  
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (81,860)                 25,187                    
รวมตน้ทุนขาย 8,540,352               10,809,238             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 129,893                 135,289                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3, 4 376,979                 402,243                  
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 48,810                   -                          
ตน้ทุนทางการเงิน 4, 14 194,116                 286,605                  
รวมค่าใช้จ่าย 9,290,150               11,633,375             

ขาดทุนสําหรับงวด (685,588)               (936,902)                

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (685,588)               (936,902)                

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 27 (0.027)                    (0.046)                    

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 6



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ ส่วนตํ่ากวา่ จดัสรรเป็นทุน องคป์ระกอบอื่น

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของส่วนของผูถ้ือหุน้ สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 96,104,092           (61,757,357)          18,507                  (21,457,266)          309,681                13,217,657           
การลดมูลค่าหุน้สามญัเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 24 (82,733,088)          61,757,357           -                        20,975,731           -                        -                        
การโอนทุนสาํรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 24 -                        -                        (18,507)                 18,507                  -                        -                        
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 24 11,096,644           (9,667,486)            -                        -                        -                        1,429,158             
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        (936,902)               -                        (936,902)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 24,467,648         (9,667,486)          -                       (1,399,930)          309,681              13,709,913          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 24,467,648           (9,667,486)            -                        (1,815,597)            309,681                13,294,246           
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 25 2                           (2)                          -                        -                        -                        -                        
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        (685,588)               -                        (685,588)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 24,467,650         (9,667,488)          -                       (2,501,185)          309,681              12,608,658          

พนับาท
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้ 7



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
ขาดทุนสาํหรับงวด (685,588)                 (936,902)                 
รายการปรับกระทบขาดทุนสาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน:
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 396,543                 663,189                  
ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 60,530                   55,151                    
ดอกเบ้ียรับ (1,448)                   (18,572)                   
ตน้ทุนทางการเงิน 194,116                 286,605                  
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - สุทธิ 65,511                   (75,911)                   
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (81,860)                 25,187                    
กลบัรายการขาดทุนจากคาํส่ังซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ (19,175)                 (10,940)                   
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 7,754                     26,744                    
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (175)                      -                          
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2,137                     154                         
รายไดจ้ากการชดเชยความเสียหายจากประกนัภยั - สุทธิ (1,836)                   -                          
ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 2,400                     -                          
สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง  (เพิม่ขึน้):
ลูกหน้ีการคา้ (50,682)                 (19,390)                   
สินคา้คงเหลือ (24,745)                 2,108,265               
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (29,036)                 123,144                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (62,067)                 (66,902)                   
หนี้สินดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง):
เจา้หน้ีการคา้ 275,665                 (1,408,531)              
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 29,050                   21,081                    
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (31,941)                 (316,482)                 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (1,796)                   (14,531)                   
จ่ายผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ (7,625)                   (3,506)                     
รับดอกเบ้ีย -                        1,332                      
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 35,732                    439,185                  

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 8



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับเงินจากเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        94,000                    
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (112,308)               (94,053)                   
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (1,567)                   (1,501)                     
รับเงินชดเชยความเสียหายจากประกนัภยั 12,629                   -                          
รับดอกเบ้ีย 1,448                     22,779                    
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (99,798)                   21,225                    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        624,380                  
จ่ายชาํระคืนหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ (1,641)                   (2,237)                     
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        (1,863,742)              
จ่ายชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (4,029)                   (376)                        
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน -                        1,502,671               
จ่ายค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุน้เพ่ิมทุน -                        (73,513)                   
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (177,367)               (274,879)                 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (183,037)                 (87,696)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (247,103)                 372,714                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 424,062                  201,032                  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6                            (827)                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 176,965                 572,919                 

ข้อมูลเพิม่เติมงบกระแสเงินสด
1) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนโดย

-  หน้ีสินตามสัญญาเช่า 11,450                    -                          
-  เจา้หน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,837                      -                          
-  จ่ายชาํระเงินสด 112,308                  94,053                    
รวม 125,595                 94,053                   

2) ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ
โอนไปเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,478                     -                         

3) ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 2                            -                         

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 9



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

10 

หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป โครงสร้างการถือหุน้และการด าเนินงานต่อเน่ือง   
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล  
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
6   ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  
7   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
8   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  
9   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร  
10   ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ  
11   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น - สุทธิ  
12   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
13   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  
14   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
15   เจา้หน้ีการคา้  
16   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  
17   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  
18   หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ  
19   เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  
20   หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ  
21   ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน  
22   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  
23   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  
24   ทุนเรือนหุน้และส ารองตามกฎหมาย  
25   ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้  
26   ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  
27   ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  
28   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
29   คดีความ  
30   วงเงินสินเช่ือเพื่อการด าเนินงาน  

 
  
 



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

11 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 
 
1. ข้อมูลทั่วไป โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

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

1.2 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 
  สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 

รายช่ือผูถื้อหุน้  30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
     

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

  
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 โดยถือหุน้ร้อยละ 99.99 

  
1.21 

  
1.21 

 



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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1.3 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สถานะทางการเงินบางส่วนของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

  ลา้นบาท 
    ณ วนัท่ี 
  วนัท่ี 30 กนัยายน  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
ปัจจยัเส่ียงต่อการด าเนินงานต่อเน่ือง  2563  2562  2563  2562 
         

(1) ขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  (180)  (433)     
(2) ขาดทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  (685)  (937)     
(3) ขาดทุนสะสม      (2,501)  (1,816) 
(4) สินทรัพยห์มุนเวยีนมากกวา่หน้ีสินหมุนเวียน      213  844 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไม่มีเหตุท่ีท าให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีสาระส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษทัไดบ้รรลุตามแผนงานต่าง ๆโดยด าเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหญ่ ซ่ึงได้
ด าเนินการจ่ายช าระหน้ีและแปลงหน้ีดงักล่าวเป็นทุนเสร็จเรียบร้อยแลว้ในปี 2560 รวมทั้งไดรั้บวงเงินสินเช่ือเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
ในการด าเนินงานเพิ่มเติม ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 30 และรวมถึงแผนปรับโครงสร้างทุนตามท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 และต่อมาเม่ือวนัท่ี  3 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้
เพิ่มเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่
(Rights Offering) ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 24 นอกจากน้ีบริษทัยงัมีแผนงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการท าก าไรใน
อนาคตดงัน้ี 
 

ก) การด าเนินการผลิต 
 

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

 

ข) การสนบัสนุนจากภาครัฐ 
 

บริษทัไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรายอ่ืน ๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นค าร้องต่อภาครัฐ 
โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอยา่งร้ายแรง ท่ีมีสาเหตุจากการทุ่มตลาดโดยสินคา้
เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ  และจากปริมาณการน าเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วมาก ซ่ึงส่ง  
ผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกดว้ย ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั กระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศบงัคบัใช้
มาตรการเยียวยาทางการคา้ท่ีเป็นมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Antidumping Measures) และมาตรการปกป้องจากสินคา้น าเขา้  
ท่ีเพิ่มข้ึน (Safeguard Measures)  เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัสินคา้น าเขา้และสามารถ
ปรับตวัเพื่อแข่งขนักบัสินคา้น าเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต่้อไป ดงัน้ี 
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มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด (ระยะเวลำ 5 ปี) 
   

  
สินคา้น าเขา้ 

ประเทศ
แหล่งก าเนิด 

อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
1 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ)  

ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 
14 ประเทศ หลายอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 128.11 ของราคา 

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

2 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ)  
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

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)  
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

บราซิล, 
อิหร่าน และ 
ตุรกี 

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

16 พ.ค. 2560 ถึง 
15 พ.ค. 2565 

4 เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน 
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

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

 
* กลุ่มอุตสาหกรรมภายในไดย้ื่นค าร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาบงัคบัใชม้าตรการตอบโต้
การทุ่มตลาด (Antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศ เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 (เผยแพร่ลงใน        
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563) “เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น ท่ีมีแหล่งก าเนิดจากประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้สหพนัธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซคัสถาน สาธารณรัฐ
อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไตห้วนั สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวกั และประเทศโรมาเนีย ต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการ
ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด โดยมีผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวนดังกล่าว               
และในระหว่างการพิจารณาการทบทวนให้เรียกเก็บหลักประกันการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวต่อไปในอัตราเดิม             
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการเดิมเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 
 
มำตรกำรปกป้องจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำที่เพิม่ขึน้ (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 
 
ปริมาณความต้องการใช้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 มีจ านวน 1.51 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.51       
ลา้นตนัต่อเดือน) ลดลง 0.05 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 3.44 จากไตรมาส 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 จากไตรมาส 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) 
 
ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 
 
ปริมาณความตอ้งการใช้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 มีจ านวน 1.21 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.40     
ลา้นตนัต่อเดือน) ลดลง 0.46 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 27.70 จากไตรมาส 3 ปี 2562 
 
ในจ านวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.66 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.22 ลา้นตนัต่อเดือน) ปริมาณการ
น าเขา้ 0.55 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.18 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเลก็นอ้ย 0.001 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.003 ลา้นตนัต่อเดือน) 
 

สถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 

 
เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศว่าการระบาดของไวรัสโคโรนา (“โควิด-19”) เป็นการระบาดขนาดใหญ่ท่ีเป็นท่ี
ทราบกนัวา่ไดร้ะบาดไปทัว่โลกอยา่งรวดเร็ว การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลใหมี้การจ ากดัการเดินทาง การปิดเมืองและการออกมาตรการ
ป้องกนัล่วงหน้าในหลายประเทศ ภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ตน้ปี 2563 ท าให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอยา่ง
มากในประเทศไทยและตลาดการคา้ท่ีบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจ ปัจจุบนั รัฐบาลไทยไดอ้นุมติัขยายระยะเวลาประกาศใชพ้ระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยออกไปอีกจนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายน 2563 
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ถึงแมว้่าสถานการณ์ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน บริษทัไม่สามารถประมาณผลกระทบเชิงลบทางดา้นการเงิน  
จากโควิด-19 ต่องบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เพื่อเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ  
งบการเงินระหว่างกาลได้อย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีแน่นอนว่ามาตรการต่าง ๆ ท่ีประเทศไทยและทัว่โลกออกมาเพื่อยบัย ั้ง     
การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบเชิงลบต่อรายได ้การด าเนินงานและห่วงโซ่อุปทานในอนาคตของบริษทั บริษทัจะคอยติดตาม
ผลกระทบเชิงลบของโควิด-19 ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง บริษทัจะยงัคงจดัให้มีมาตรการท่ี
เหมาะสมและทนัการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อการด าเนินงานในอนาคตของบริษทั 
 
2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 
บริษทัไดจ้ดัท าบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ทั้งน้ี งบการเงิน
ระหว่างกาลมีวตัถุประสงคท่ี์จดัท าข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ประเทศไทยเท่านั้น    
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้  ดงันั้น งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินระหวา่งกาล บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบั
ภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้ าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศเท่านั้น 
 
3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั   
 
3.1 นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด

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

 
3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
 

บริษทัได้เปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน         
การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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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 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง 
 
ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สัญญาเช่า” 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า 
และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 
การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบั
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

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



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

17 

3.3 การเปล่ียนแปลงประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยถ์าวร 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 น้ี ผูบ้ริหารไดท้ าการทบทวนและเปล่ียนแปลงอาย ุ    
การใหป้ระโยชน์ของอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จากท่ีเคยประมาณการไวเ้ดิม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและอายกุารใหป้ระโยชน์
ท่ีคาดว่าจะได้รับ ตามรายงานการประเมินของท่ีปรึกษาอิสระทางด้านวิศวกรรมแห่งหน่ึงในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 การเปล่ียน
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รับการอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและท่ีประชุม
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
ระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 
 อายกุารใหป้ระโยชน์

ตามประมาณการเดิม 
 อายกุารใหป้ระโยชน์

ตามประมาณการใหม่ 
  

ผลต่าง 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563      
อาคาร - ราคาทุน 3,936  3,936            - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,616)  (2,637)  (21) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (48)  (48)            - 
สุทธิ 1,272  1,251  (21) 
      

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - ราคาทุน 15,738  15,738            - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (10,190)  (9,860)  330 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (342)  (342)            - 
สุทธิ 5,206  5,536  330 
รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 6,478  6,787  309 
      

สินคา้คงเหลือ 1,514  1,510         (4) 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (51)  (37)         14  
สุทธิ 1,463  1,473         10 
      

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน 11            -  (11) 
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 ลา้นบาท 
 อายกุารใหป้ระโยชน์

ตามประมาณการเดิม 
 อายกุารใหป้ระโยชน์

ตามประมาณการใหม่ 
  

ผลต่าง 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 

     

      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 194  90  (104) 

หกั ปันส่วนเขา้สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ     (2) 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (ก าไร) ขาดทุน     (106) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      
-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (107) 
-  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     1 
รวม     (106) 
      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ)  (29)   (14)  15 
      

ขาดทุนจากค าส่ังซ้ือของวตัถดิุบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      
   (กลบัรายการ) (122)  (14)  108 
      

รวมทั้งส้ิน     17 
      

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดเก้าเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563 

     

      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 578  269  (309) 

หกั ปันส่วนเขา้สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ     4 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (ก าไร) ขาดทุน     (305) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      
-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (288) 
-  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า     (20) 
-  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     3 
รวม     (305) 
      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ)  (68)   (82)  (14) 
      

ขาดทุนจากค าส่ังซ้ือของวตัถดิุบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      
   (กลบัรายการ) (8)  (19)  (11) 
      

รวมทั้งส้ิน     (330) 
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4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือ
ควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือ
ในทางกลับกัน หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้ น                 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 
ช่ือกจิกำร 

 ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำต ิ

  
ประเภทของธุรกจิ 

  
ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 

       

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

 ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็  บริษทัใหญ่  

บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จ ากดั 
 (“โอเอซี”) 

 ไทย  ใหค้  าปรึกษาทางดา้นธุรกิจ  บริษทัยอ่ยทางออ้มของ จี สตีล  
(ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าส่ังพิพากษาให้
บริษทัลม้ละลายเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563) 

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลด้ิง   
 จ ากดั (“เอสพีเอช”) 

 ไทย  ลงทุนในบริษทัอื่น  บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 

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

 ไทย  กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพือ่การปรับโครงสร้าง 

 บริษทัยอ่ยของ จี สตีล  
 

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพือ่การลงทุน 

 เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 
SSG Capital Partners III, L.P. (“SSG III”) 

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพือ่การลงทุน 

 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็น      
บริษทัยอ่ยของ SSG Capital Partners III, 
L.P. (“SSG III”) 

Synergy Strategic Solutions  
    Management DMCC (“Synergy”) 

 สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

 ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั เอส เอส พ ีเพลส จ ากดั  ไทย  ใหเ้ช่าส านกังาน  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั (กรรมการ
ร่วมกนัไดล้าออกจากบริษทัในไตรมาส 2  
ปี 2562) 

บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็  มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบั 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  มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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ช่ือกจิกำร 

 ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำต ิ

  
ประเภทของธุรกจิ 

  
ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 

       

บริษทั มหาชยัศนูยร์วมเหลก็ จ ากดั *  ไทย  จ าหน่ายเหลก็  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ของ จี สตีล  

บริษทั เมทลั อินเตอร์ จ ากดั  ไทย 
 

 จ าหน่ายเหลก็  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ของ จี สตีล 
(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี  
23 พฤษภาคม 2562) 

บริษทั เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน) *  ไทย 
 

 การผลิตและจ าหน่ายเหลก็  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ของ จี สตีล  

บริษทั ลิเบอร์ต้ี สตีล สยาม จ ากดั *  ไทย 
 

 จ าหน่ายเหลก็  เป็นบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั 
ผูถื้อหุน้ของ จี สตีล 

บริษทั วอลลส์ตรีท ทลัเลทท ์พรีบอนน ์ 
   จ ากดั 

 ไทย 
 

 นายหนา้เก่ียวกบัเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั หลกัทรัพย ์วอลลส์ตรีท  
   ทลัเลทท ์พรีบอนน์ จ ากดั 

 ไทย 
 

 นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั อนัดาดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั  ไทย 
 

 ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีพกัอาศยั 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั เกรทสยามสตีลเวิร์คส จ ากดั  ไทย  ซ้ือมาขายไปเหลก็มว้น  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
(กรรมการร่วมกนัไดล้าออกจากบริษทัใน
ไตรมาส 2 ปี 2562) 

ผูบ้ริหารส าคญั  ไทย 
 
 
 

 

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

 

*   บริษทัเหล่าน้ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่าเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563 เน่ืองจากผูถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่าวถือหุ้นใน จี สตีล  
ไม่ถึงร้อยละ 10 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
   

ขายวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินคา้ส าเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ  อตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา 
ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ค่าจา้งผลิตสินคา้  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน  อตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปได้
ดงัน้ี 
 
  ลา้นบาท 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
  วนัท่ี 30 กนัยายน  วนัท่ี 30 กนัยายน 
  2563  2562  2563  2562 
บริษัทใหญ่ (จี สตลี)         
ขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป  144  -  144  307 
ดอกเบ้ียรับ  -  -  -  17 
รายไดอ้ื่น  -  1  -  1 
ซ้ือวตัถดิุบ  -  1  37  36 
ค่าจา้งผลิตสินคา้  -  -  -  274 
         
บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน         
ขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป  -  64  2  181 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  -  1  -  4 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  -  4  2  9 
ตน้ทุนทางการเงิน  57  57  172  248 
         
ผู้บริหำรส ำคญั         
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         

ผลประโยชน์ระยะส้ัน  9  7  24  24 
ผลประโยชน์ระยะยาว  0.1  0.2  0.4           1.6 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี  
 
  ลา้นบาท 
 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
     

เงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผู้ขำยสินค้ำ 8    
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทั มหาชยั ศนูยร์วมเหลก็ จ ากดั              -  8 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า              -  (8) 
สุทธิ              -              - 

     
เงินมัดจ ำ 13    
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน     
เอส เอส พี เพลส              -  1 

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

     
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ 19    
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน     
Link Capital I   1,105  1,049 

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

 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อให้ค  าแนะน า   
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต EBITDA และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการเดือนละ 41,667 เหรียญสหรัฐ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 
2563 บริษทัไดท้ าหนงัสือแจง้การยกเลิกสัญญาแก่ผูใ้หกู้แ้ละบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจดงักล่าวแลว้ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 
 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 177  424 

 
ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

สกุลเงินบาท 177  411 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา             -  13 
รวม 177  424 

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

กิจการอ่ืน ๆ 409  358 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (352)  (352) 
สุทธิ 57  6 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 24                - 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี    
-  ไม่เกิน 3 เดือน 33  6 
-  มากกวา่ 12 เดือน 352  352 
รวม 409  358 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (352)  (352) 
สุทธิ 57  6 
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โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัส าหรับการขายในประเทศคือขายเงินสดและไม่เกิน 7 วนัท าการ และการขายต่างประเทศ
เป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น 
 

ยอดมูลหน้ีและยอดสุทธิท่ีคา้งช าระจากลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562       
แสดงไดต้ามตารางขา้งล่างดงัน้ี  
 

 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

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

บริษทัไม่มีรายการขายกบัลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 
2562 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัไดย้ื่นค าฟ้องต่อลูกคา้รายท่ี 1 ท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิดสัญญาซ้ือขายระหว่างกนั ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าพิพากษาให้ลูกคา้รายท่ี 1 ลม้ละลายและไดน้ดัไต่สวนกรรมการบริษทัของลูกคา้ดงักล่าว
โดยเปิดเผยในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการท าค าพิพากษาให้ลม้ละลายเป็นหนงัสือโดยศาลลม้ละลาย
กลาง 
 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

สกุลเงินบาท 409  358 
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7. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

สินคา้ส าเร็จรูป 289  346 
วตัถุดิบ 604  418 
วสัดุและอปุกรณ์ 104  127 
อะไหล ่ 393  336 
สินคา้ระหวา่งทาง 120  259 
รวม 1,510  1,486 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (37)  (119) 
สุทธิ 1,473  1,367 
    

กลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือในระหวา่งงวด/ปี  82  73 
    

มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ีจ าน าเพื่อค ้าประกนัเจา้หน้ีการคา้ (หมายเหตุ 15) 22                - 

 
8. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้    
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั               -  8 
     กิจการอ่ืน ๆ 86  61 
 86  69 
     หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (11)  (11) 
 75  58 
    

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 10  9 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และอ่ืน ๆ 32  18 
    

สุทธิ 117  85 
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เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2562 บริษทัได้ยื่นค าฟ้องต่อตวัแทนบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศไทยต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้เน่ืองจากจ าเลยได้ท า
เอกสารปลอมแปลงบญัชีธนาคารเพื่อการจ่ายช าระหน้ีในสัญญาซ้ือขายสินคา้อีเลคโทรดของผูผ้ลิตแห่งหน่ึงในต่างประเทศเป็นจ านวน 2.3 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ีจ าเลยไดล้ะเมิดกระท าความผิด ศาลไดน้ดัไกล่เกล่ียแลว้เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2562 แต่คู่ความไม่สามารถตกลงกนัได ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 และวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ศาลไดไ้ต่สวนมูลฟ้องโจทก์ แต่ยงัไม่
แลว้เสร็จ  ศาลจึงไดมี้ค าส่ังนดัไต่สวนมูลฟ้องเพิ่มเติมในวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ ์2564 และวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ ์2564 
 
9. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือที่ดินและอำคำร 
 
เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัและผูข้ายท่ีดินไดน้ าโฉนดท่ีดิน 5 ฉบบั ซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคารจ านวน 
210 ลา้นบาท จดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัการผ่อนช าระภาษีอากรของบริษทั และ จี สตีล ต่อกรมสรรพากรในวงเงินรวม 330 ลา้นบาท 
(เฉพาะของบริษทั 206 ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 16 ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัได้จ่ายช าระหน้ีสินภาษีผ่อนช าระท่ีคงเหลือ
ดังกล่าวครบถ้วนแล้วและได้ท าการปลอดจ านองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบับในเดือนสิงหาคม 2563 แล้ว จนถึงปัจจุบันบริษทัยงัไม่ได้รับโอน
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวจากผูข้ายท่ีดิน   
 
10. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
  

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 13,049 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  
   มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 10 
เพิ่มข้ึน 116 
ตดัจ าหน่าย (16) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (394) 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 12,765 

  
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 12,756 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 9 
รวม 12,765 
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รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038  5,038 
โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525 
อื่น ๆ 286  317 
รวม 6,849  6,880 
หกั ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,122)  (3,122) 
สุทธิ 3,727  3,758 

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จดจ านอง 
 
บริษทัไดย้ื่นฟ้องจ าเลย 3 รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพื่อขอให้ทรัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูแ้ละรับจ านองหลกัประกนัแทนผูถื้อตราสาร
หน้ีหุ้นกูต่้างประเทศของบริษทัท าการไถ่ถอนจ านองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดท้ าการช าระหน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าว
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี  28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัชนะคดีและมีค าส่ังให้จ าเลย
ทั้ง 3 ราย ท าการไถ่ถอนจ านองหลกัประกนั ทั้งน้ี จ าเลยรายหน่ึงไดเ้จรจาเพื่อเขา้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความกบัทางบริษทัเพื่อปลด
จ านองทรัพยห์ลกัประกนัให้แก่บริษทั และไดท้ าการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพื่อร้องขอให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาเป็นไปตามสัญญา
ประนีประนอมขา้งตน้ ปัจจุบนับริษทัไดด้ าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจ าเลยอีก 2 รายแลว้ 
 
เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างบริษทักบัจ าเลยรายหน่ึง โดยให้จ าเลย
ท าการปลดหลกัประกนัหรือไถ่ถอนจ านองหลกัประกนัใหก้บับริษทั ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่าว 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  จ านวนเงินรวม 7,487        
ลา้นบาท และ 7,695 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดถู้กน าไปจ านองเป็นหลกัประกนัล าดบัท่ีหน่ึงกบัผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูต้ามท่ีกล่าวขา้งตน้ และ
จ านองหลกัประกนัล าดบัท่ีสองส าหรับการใชว้งเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (วงเงินจดจ านองเป็นจ านวนเงิน 
6,619  ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 และ 30 
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หลักประกนัส าหรับภาระหน้ีสินทางภาษี 
 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดจ านองเคร่ืองจกัรของบริษทั (เคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบ
น ้ามนั) ซ่ึง ณ วนัท่ี 30  กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 624 ลา้นบาท และ 659 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อเป็น
หลกัประกนัส าหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของบริษทั จ านวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2556 บริษทัได้
ด าเนินการจดจ านองเคร่ืองจกัรกบัส านกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดจ่้ายช าระ
หน้ีสินภาษีผอ่นช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ครบถว้นแลว้และอยูร่ะหวา่งการปลอดจ านองสินทรัพย ์
 
เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้วางหลกัประกนัเพิ่มเติมเป็นโฉนดท่ีดิน 5 ฉบบั กบักรมสรรพากร 
และเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัไดด้ าเนินการจดจ านองท่ีดินแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดจ่้าย
ช าระหน้ีสินภาษีผอ่นช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวครบถว้นแลว้และไดป้ลอดจ านองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบัในเดือนสิงหาคม 2563 แลว้ 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดม้าจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20 
 
11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธิ  
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน- สุทธิ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
  

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 6 
เพิ่มข้ึน 2 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2) 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 6 
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12. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้น าไปใช้ท่ีมิได้รับรู้ในงบการเงินมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ผลแตกต่างชัว่คราว    
- ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - ลกูหน้ีการคา้ 70  70 
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 7  24 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ 2  2 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 722  722 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 2  2 
- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 535  523 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 411  411 
- ประมาณการผลขาดทุนจากค าส่ังซ้ือวตัถดิุบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ                -  4 
- ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน 20  21 
- เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2                 - 
 1,771  1,779 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 600  480 
รวม 2,371  2,259 

 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2563 ถึง 2567 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได้
ปัจจุบนันั้น บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่
วา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

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

หลกัประกนัเงินสดส าหรับการซ้ือกา๊ซธรรมชาติ 45  45 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 1  1 
ลูกรีดรอตดัจ าหน่าย - สุทธิ 259  231 
เงินมดัจ า    
   กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั                -  1 
   กิจการอ่ืน ๆ           1  1 
อื่น ๆ 3  28 
สุทธิ 342  340 

 
งานระหว่างก่อสร้างที่หยดุชะงัก 
 
งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงกัได้แก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของบริษทัตดัสินใจชะลอ
โครงการน้ีตั้งแต่ปี 2542  
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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14. หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 
  ลา้นบาท 
 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ส่วนที่หมุนเวียน     
เจา้หน้ีการคา้ - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 15 3              - 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 16 18  13 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ - ไม่มีหลกัประกนั 18 174  170 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
   ภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 4, 19 281              - 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 20 6              - 
     

รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน  482  183 
     

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - มีหลกัประกนั 4, 19 824  1,049 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ - มีหลกัประกนั 20 3  1 
     

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  827  1,050 
     

รวม  1,309  1,233 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 482  183 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 827  1,050 
รวม 1,309  1,233 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็น
สินทรัพย ์ดงัน้ี 
 

  ลา้นบาท 
 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
     

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 10 7,487  7,695 
 

ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

สกุลเงินบาท 101  260 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,197  962 
สกุลเงินยโูร 8  8 
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 3  3 
รวม 1,309  1,233 
 

15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

กิจการอ่ืน ๆ 614  333 
 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี   
 

 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

สกุลเงินบาท 239  92 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 375  227 
สกุลเงินยโูร                 -  14 
รวม 614  333 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าวตัถุดิบ
ภายใตส้ัญญา Consignment จึงมียอดคงคา้งเป็นจ านวนเงิน 56 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562: ไม่มียอดเจา้หน้ีคงคา้ง)  
 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 เจา้หน้ีการคา้รายหน่ึงค ้ าประกนัโดยสินคา้คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 22 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7        
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562: ไม่มี)   



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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16. เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
 
 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13  15 
หน้ีสินภาษีผอ่นช าระ                 -  58 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า 119  96 
อื่น ๆ 188  171 
รวม 320  340 

 
หน้ีสินภาษผ่ีอนช าระ - กรมสรรพากร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมียอดหน้ีสินภาษีผอ่นช าระกรมสรรพากรคงเหลือทั้งหมด 58 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563: ไม่มี) 
 
ภายใตก้ารผอ่นช าระหน้ีดงักล่าว บริษทัไดต้กลงจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 1 โฉนด และจดจ านองเคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบน ้ ามนั 
ร่วมกบัการค ้าประกนัโดยบริษทัแห่งหน่ึง เพื่อเป็นหลกัประกนัการผอ่นช าระ  
 
ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัได้จ่ายช าระหน้ีสินภาษีผ่อนช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ครบถว้นแลว้ และไดป้ลอดจ านองโฉนดท่ีดิน          
ดงักล่าวในเดือนสิงหาคม 2563 แลว้ 
 
ยอดเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

สกุลเงินบาท 275  317 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 27  20 
สกุลเงินยโูร 18  3 
รวม 320  340 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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17. ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
 
 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

เจา้หน้ีการคา้                 -  2 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  5 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากกิจการอ่ืน ๆ 1                  - 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 113  101 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32  29 
รวม 151  137 

 
ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

สกุลเงินบาท 55  51 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 88  79 
สกุลเงินยโูร 6  5 
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 2  2 
รวม 151  137 

 
18. หนีสิ้นจำกกำรยกเลกิแผนฟ้ืนฟูกจิกำร 
 
ในปี 2541 บริษทัประสบปัญหาทางการเงิน จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ท าให้บริษทัไม่สามารถช าระหน้ีท่ีมีอยูไ่ด ้และในเดือนเมษายน 
2543 บริษทัไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใตศ้าลลม้ละลายกลาง โดยในปี 2545 ศาลลม้ละลายกลางไดใ้ห้ความเห็นชอบแผนฟ้ืนฟู
กิจการ ต่อมาในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 บริษทัไดย้ื่นค าร้องขอยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง และวนัท่ี 2 มีนาคม 2552       
ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าส่ังใหย้กเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 
 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 170 
จ่ายช าระคืนระหวา่งงวด (2) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งงวด 6 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 174 



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงรวมไวใ้นงบการเงินมีดงัน้ี 
 

     ลา้นบาท 

กลุ่มเจา้หน้ี   วนัครบก าหนดช าระ  30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

กลุ่มท่ี 4  พนกังาน กรกฎาคม 2558  4  4 
กลุ่มท่ี 5  หน้ีค่าเคร่ืองมือและอปุกรณ์ ตุลาคม 2554  9  8 
กลุ่มท่ี 13  เจา้หน้ีอ่ืน ตุลาคม 2554  161  158 
รวม     174  170 

 
ตารางการช าระหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละรายในกลุ่ม 4 และ 13 ไม่ไดเ้ป็นวนัเดียวกนัเหมือนกนัทั้งหมด ข้ึนอยูก่บัวนัท่ีท่ีมีการตกลงในการสรุป     
มูลหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละราย อยา่งไรกต็าม ก าหนดเวลาแรกท่ีเจา้หน้ีในกลุ่ม 4 และ 13 จะไดรั้บช าระหน้ีคือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 
 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัได้ครบก าหนดช าระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่บริษทัได้ผิดนัดช าระหน้ี ซ่ึงบริษทัได้
ด าเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพื่อขอขยายระยะเวลาการช าระหน้ี ดงันั้น บริษทัจึงแสดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดงักล่าว ยอดหน้ีคงเหลือ
สามารถถูกเรียกช าระคืนไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผิดนดัช าระ 
 
ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัไดจ่้ายช าระหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการจ านวนเงิน 0.6 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัรา          
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ีวนัผิดช าระตามค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 29 
 
ยอดหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

สกุลเงินบาท 74  75 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 88  84 
สกุลเงินยโูร 8  8 
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 4  3 
รวม 174  170 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
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19. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน - สุทธิ 
 
  จ านวน   ลา้นบาท 

วงเงินสินเช่ือ  (ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา)   30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
        

เงินกูว้งแรก - เงินกู ้  30   955  910 
เงินกูว้งท่ีสอง - เงินกูแ้ละ Standby letter of credit  5   159  152 
รวม     1,114  1,062 

     
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   1,114  1,062 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (9)  (13) 
  1,105  1,049 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี              (281)              - 
สุทธิ  824  1,049 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,049 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชีระหวา่งงวด 4 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งงวด 52 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 1,105 

 
ยอดเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,114  1,062 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
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20. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 9.53  1.50 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (0.86)  (0.11) 
 8.67  1.39 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี (5.56)  (0.44) 
สุทธิ 3.11  0.95 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั มีหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
  

เงินตน้ 
 
ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

 
 

รวม 
  

เงินตน้ 
 
ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

 
 

รวม 
            

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 5.56  0.68  6.24  0.44  0.06  0.50 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3.11  0.18  3.29  0.95  0.05  1.00 
รวม 8.67  0.86  9.53  1.39  0.11  1.50 

 
บริษทัท าสัญญาเช่าหลายฉบบักบับริษทัลิสซ่ิงและบริษทัเอกชนในประเทศหลายแห่ง บริษทัมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นตามสัญญา
เช่าเม่ือส้ินสุดตามสัญญาเช่า หรือเพื่อควบคุมและใชสิ้นทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 โดยบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
และขอ้จ ากดัต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว 
 
21. ประมำณกำรหนีสิ้นหมุนเวยีน 
 
รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนของผลขาดทุนจากค าส่ังซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 19 
ลดลงระหวา่งงวด (19) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563                  - 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
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22. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี 4  6 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 12  11 
อื่น ๆ 1  1 
รวม 17  18 
 

ยอดหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    

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

23. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 

 ลา้นบาท 
  

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 106 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 7 
จ่ายผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกษียณอาย ุ (8) 
โอนไปเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (6) 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 99 
 

จ านวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

  ลา้นบาท 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
  วนัท่ี 30 กนัยายน  วนัท่ี 30 กนัยายน 
  2563  2562  2563  2562 
ในขาดทุนส าหรับงวด :         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย  2  2  7  7 
ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากการเปล่ียนแผนผลประโยชน์  -  -  -  20 
รวม  2  2  7  27 
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ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
อตัราคิดลด   ร้อยละ 2.8 ต่อปี 
อตัราการเพิ่มของเงินเดือนท่ีคาดไว ้   ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน   ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี 
อตัรามรณะ   ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560 
 
24. ทุนเรือนหุ้นและส ำรองตำมกฎหมำย 
 
รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 2563  2562 
 มูลค่าต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  มูลค่าต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (ลา้นหุน้)  (ลา้นบาท)  (บาท)  (ลา้นหุน้)  (ลา้นบาท) 

ทุนจดทะเบียน            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.96  28,751  27,601  6.90  18,738  129,298 
ลดมูลค่าหุน้สามญั         -          -          -  (5.94)          -  (111,309) 
ลดทุนจดทะเบียน         -          -          -  (0.96)  (1,957)  (1,879) 
เพิ่มทุนจดทะเบียน         -          -          -  0.96  11,970  11,491 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน  0.96  28,751  27,601  0.96  28,751  27,601 
            

ทุนที่ออกและช าระแล้ว            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.96  25,487  24,468  6.90  13,928  96,104 
ลดมูลค่าหุน้สามญั         -          -          -  (5.94)          -  (82,733) 
ออกหุน้ใหม่         -          -          -  0.96  11,559  11,097 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน  0.96  25,487  24,468  0.96  25,487  24,468 

 
ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้น  
 
รายการเคล่ือนไหวของส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้ส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม (9,667)  (61,757) 
ลดมูลค่าหุน้สามญั           -   61,757 
ออกหุน้ใหม่           -   (9,667) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน  (9,667)  (9,667) 



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
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ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติั 
 
ก) การโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 18.5 ลา้นบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั บริษทัไดโ้อนทุนส ารองตามกฎหมาย

ดงักล่าวเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัแลว้  
 

ข) การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 6.90 บาท เป็นหุ้นละ 0.96 บาท เพื่อชดเชย
ผลขาดทุนสะสมของบริษทัท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัลดลงจาก 129,298.4 ลา้นบาท เป็น 17,989.3 ลา้นบาท และท าให้ทุนช าระ
แลว้ของบริษทัลดลงจาก 96,104.1 ลา้นบาท เป็น 13,371.0 ลา้นบาท ทั้งน้ี ทุนช าระแลว้ท่ีลดลงดงักล่าว บริษทัไดน้ าไปลา้งส่วนต ่า
มูลค่าหุ้นจ านวน 61,757.4 ลา้นบาท และลา้งขาดทุนสะสมจ านวน 20,975.7 ลา้นบาท ตามล าดบั บริษทัได้จดทะเบียนการลดทุน
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 

 
เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้เพิ่มเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จ านวน 11,559,004,163 หุ้น รวมกับทุนช าระเดิมแล้วเป็นจ านวน 
25,487,133,396 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท ทั้งน้ี การเพิ่มทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษทัมีส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญัเพิ่มข้ึนจ านวน 9,594 
ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายในการออกหุน้เพิ่มทุนเป็นจ านวน 73.5 ลา้นบาท ซ่ึงน ามาบนัทึกเป็นส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญัดว้ย 
 
25. ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 

 
รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัส าหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

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

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

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

 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิใน
การซ้ือหุน้สามญั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W3 และ GJS-W4 โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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25.1 การปรับสิทธิในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั 
 

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

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

 
25.2 การปรับสิทธิในกรณีท่ีบริษทั จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้น       

แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ค านวนไดต้ ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของ
หุน้สามญัของบริษทั 

 
  

การปรับสิทธิเน่ืองจากการลดทุน 
 การปรับสิทธิเน่ืองจาก 

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

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

 
ขอ้มูลของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 GJS-W3 (ก)  GJS-W4 (ข) 
    

อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุน้) 1 : 0.500  1 : 0.500 
ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ (บาท) 0.1668  0.1668 

วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 28 มิถุนายน 2556  28 มิถุนายน 2556 

วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ 7 กุมภาพนัธ์ 2563  11 กุมภาพนัธ์ 2563 

 
(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไม่มีใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคงเหลือเน่ืองจาก 
 
- เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 3 GJS-W3 จ านวน 3,674 ลา้นหน่วย มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิ

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

สิทธิและไดถู้กยกเลิกในวนัถดัไป 
 
26. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
บริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและ
โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงำนธุรกจิ 
 
บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า บริษทัมี
ส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 
ส่วนงำนภูมิศำสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้ าหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 
รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงาน - ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
  ลา้นบาท 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
  วนัท่ี 30 กนัยายน  วนัท่ี 30 กนัยายน 
  2563  2562  2563  2562 
         

รายไดจ้ากส่วนงาน - ในประเทศ  3,080  3,083  8,528  10,410 

         
ผลการด าเนินงานจากส่วนงาน - ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้  56  (220)  (12)  (399) 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

43 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 3 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม 1,918 
ลา้นบาท (2562: 4 ราย จ านวนเงินรวม 2,323 ลา้นบาท) 
 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 2 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม 4,526
ลา้นบาท (2562: 4 ราย จ านวนเงินรวม 6,388 ลา้นบาท) 
 
27. ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ค านวณจากขาดทุนส าหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักแสดงการ
ค านวณดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท / ลา้นหุน้ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563  2562 
    

ขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (180)  (433) 
    

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 25,487  25,487 
ผลกระทบจากการออกหุน้ใหม่                   -                    - 
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  25,487  25,487 
    

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.007)  (0.017) 

 
 ลา้นบาท / ลา้นหุน้ 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563  2562 
    

ขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (685)  (937) 
    

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25,487  13,928 
ผลกระทบจากการออกหุน้ใหม่                   -  6,393 
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  25,487  20,321 
    

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.027)  (0.046) 

 
บริษทัไม่ไดแ้สดงขาดทุนต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เพราะราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัและการน าหุ้นท่ีถือเสมือนว่ามีการใชสิ้ทธิดงักล่าวมา
รวมจะท าใหข้าดทุนต่อหุน้ลดลง 
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28. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 
 

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

    
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
ซ้ือทรัพยสิ์น 121  109 

    
ภาระผกูพนัเพือ่ซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง    
ซ้ือวตัถดิุบ 473  819 
ซ้ือก๊าซธรรมชาติ 288  342 
รวม 761  1,161 

    
หน้ีสินที่อาจเกดิขึน้    
หนงัสือค ้าประกนั 170  170 
Standby letter of credit 353  399 
รวม 523  569 

 
29. คดีควำม 
 
29.1 เจา้หน้ีจ านวน 1 รายได้ยื่นฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ทุนทรัพยฟ้์องจ านวนเงิน        

0.6 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ีวนัผิดช าระเป็นตน้ไปจนกว่าบริษทัจะช าระเสร็จ ต่อมาเม่ือวนัท่ี        
23 กนัยายน 2562 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าส่ังให้บริษทัจ่ายช าระหน้ีดงักล่าว บริษทัไดช้ าระหน้ีตามค าพิพากษาครบถว้นแลว้ในไตรมาส 1   
ปี 2563 

 
29.2 อดีตพนักงานของบริษทัท่านหน่ึงไดย้ื่นฟ้องบริษทัเป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม โดยมีผลนับแต่วนัท่ี      

10 ธันวาคม 2562 และเรียกร้องให้บริษทัจ่ายช าระเงิน 23 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 ศาลชั้นตน้ได้ตดัสินให้บริษทั
จ่ายเงินชดเชยแก่พนกังานดงักล่าวเป็นจ านวนเงินรวม 2.4 ลา้นบาท บวกดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน (ดอกเบ้ียมี
จ านวนเงินประมาณ 0.1 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563)  บริษทัไดบ้นัทึกประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องจ านวนเงิน      
2.4 ลา้นบาท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 อย่างไรก็ดี 
ผูบ้ริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการยืน่ค าร้องต่อศาลอุทธรณ์ 
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30. วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรด ำเนินงำน 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 
  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

วงเงินสินเช่ือ  30 กนัยายน 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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