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งบกำรเงิน 
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผูถื้อหุ้นบริษทั จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น  

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  
 
ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี
ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชี
ท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณ    
อื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำร
แสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้  
 
การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตดงัน้ี 

ก) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 4 ผูบ้ริหำรไดท้ ำกำรทบทวนและเปล่ียนแปลงอำยุกำรให้ประโยชน์ของอำคำร  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
จำกท่ีเคยประมำณกำรไวเ้ดิม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภำพและอำยกุำรให้ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ กำรเปล่ียนประมำณกำรอำยกุำรให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ดงักล่ำวไดรั้บกำรอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี     
17 มิถุนำยน 2563  

ข) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 1 เร่ิมตั้งแต่ตน้ปี 2563 กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบเชิงลบอย่ำงมำกต่อเศรษฐกิจ
ระดับประเทศและระดับโลก ซ่ึงอำจมีผลกระทบเชิงลบอย่ำงมำกต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของบริษทั        
อย่ำงไรก็ดี ผลท่ีสุดในเร่ืองดงักล่ำวไม่สำมำรถทรำบได้ในปัจจุบนัและผลกระทบเชิงลบต่อบริษทัไม่สำมำรถประมำณกำรได้อย่ำง
สมเหตุสมผลในขณะน้ี 

ทั้งน้ี ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำกเร่ืองท่ีเนน้ดงักล่ำว 
 
เร่ืองอ่ืน  

งบกำรเงินของบริษทั จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่น โดยไดแ้สดงควำมเห็น
ไวอ้ยำ่งไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2563 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุด ตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
ส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ได้น ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรของผู้สอบบัญชี 

การประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
   

บริษทัมีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงแสดงในรำคำทุนหักค่ำเส่ือม
รำคำสะสมและค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีมีจ ำนวนเงินท่ี
เป็นสำระส ำคญั 
  
ผูบ้ริหำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำส ำหรับท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เม่ือมี
ข้อบ่งช้ีกำรด้อยค่ำโดยประมำณจำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน     
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนท่ีพิจำรณำโดยผูบ้ริหำรมำจำกมูลค่ำจำก
กำรใช้ ซ่ึงประมำณกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีได้รับในอนำคตท่ี
เกิดขึ้ นจำกกำรใช้สินทรัพย์นั้ นและกำรก ำหนดสมมติฐำนท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ประมำณกำรอตัรำกำรเติบโตของธุรกิจ ประมำณ
กำรรำยได้และอัตรำส่วนต่ำงของรำคำขำยกับต้นทุนเศษเหล็ก    
และประมำณกำรงบจ่ำยลงทุน ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใชจ่้ำย
ในกำรด ำเนินงำน  
 

กำรใช้ดุลยพินิจและขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ของผูบ้ริหำรและอตัรำ   
คิดลดกระแสเงินสด จะไดรั้บผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
สภำพเศรษฐกิจและสภำวะตลำดในอนำคตได ้ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงให้
ควำมส ำคญัเร่ืองน้ีในกำรตรวจสอบ 
 

 
 

• ท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้       
รับคืนท่ีใชใ้นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ 
 

• ประเมินควำมเหมำะสมของขอ้สมมติฐำนที่ส ำคญัซ่ึงผูบ้ริหำร
ใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงินสด รวมถึงอตัรำคิดลด
ท่ีใชใ้นกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนำคต 
 

• เป รียบเทียบและประเ มินประมำณกำรกระแสเ งินสด               
ข้อสมมติฐำนหลักและอัตรำคิดลดกับงบประมำณและ       
แผนธุรกิจของผู้บ ริหำร ผลกำรด ำ เนินงำนในอดีตกับ              
ผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึ้นจริงในปัจจุบนั สภำพเศรษฐกิจและ
อุตสำหกรรม 

 

• ทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของตำม
แบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีผู ้บริหำรใช้ และเปรียบเทียบกับ
มูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

• พิจำรณำควำมเพียงพอและเหมำะสมของกำรเปิดเผยขอ้มูล
ของบริษทัในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนขอ ง
ผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนนั้น ซ่ึงคำดว่ำรำยงำนประจ ำปีจะถูกจดัเตรียมให้ขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ควำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอื่น  
 
ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอื่นมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคัญกบั       
งบกำรเงินหรือกับควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคญัหรือไม่  
 
เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปได้ว่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำ รเร่ือง
ดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน  

ผู้บริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน               
และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด  
 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับ             
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิก
บริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ได้ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำม
มำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิด
จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือ      
ทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี  
 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำร
ตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง  

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ี
เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด 
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน  

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษทั  

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำขึ้นโดยผูบ้ริหำร  

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชี
ท่ีได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคัญท่ีเก่ียวกับเหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั 
ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้
กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บจนถึงวนัที่ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษทั
ตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและ
เหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำให้มีกำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ได้พบในระหว่ ำงกำร
ตรวจสอบของขำ้พเจำ้  
 
ขำ้พเจำ้ได้ให้ค ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและได้
ส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ีองอื่นซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำ
ว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ  
 
จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ได้พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นในงวด
ปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใน
รำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้
เสียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 
 
 
 
 
(นำงสำววิมลศรี จงอุดมสมบติั)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3899 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ 2564 
 



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

สิ น ท รั พ ย์

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 106,593,691           424,062,101           

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 7 27,922,175             6,196,512               

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 4, 8, 16, 33 1,361,359,108        1,366,609,957        

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน - สุทธิ 5, 9 151,578,570           85,084,093             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,647,453,544        1,881,952,663        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือทีดินและอาคาร 10 210,000,000           210,000,000           

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4, 11, 15, 21, 33, 35 12,651,015,945      13,049,272,540      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน - สุทธิ 12 5,215,597               6,494,070               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน  - สุทธิ 5, 14 343,721,902           340,185,345           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,209,953,444      13,605,951,955      

รวมสินทรัพย์ 14,857,406,988      15,487,904,618      

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 2563 2562

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้ 8, 16 328,134,141           333,324,560           

เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5, 17 289,209,148           340,170,757           

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 10,506,608             19,799,767             

ดอกเบียคา้งจ่าย 5, 18 198,592,331           137,094,718           

หนีสินจากการยกเลิกแผนฟืนฟูกิจการ 19 168,530,256           170,123,670           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 5, 20 311,389,181           -                          

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11, 21 5,740,013               438,781                  

ประมาณการหนีสินหมุนเวยีน 4, 22 -                          19,175,314             

หนีสินหมุนเวยีนอืน 23 15,240,652             17,871,920             

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,327,342,330        1,037,999,487        

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 5, 20 739,059,084           1,049,023,546        

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 11, 21 2,311,604               950,062                  

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนกังานเมอืเกษียณอายุ 24 128,175,780           105,685,887           

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 869,546,468           1,155,659,495        

รวมหนีสิน 2,196,888,798        2,193,658,982        

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 25

- ทุนจดทะเบียน 27,600,824,751      27,600,824,751      

- ทุนทีออกและชาํระแลว้ 24,467,649,500      24,467,648,060      

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้ 26 -                          -                          

ส่วนตาํกวา่มูลค่าหุน้สามญั 25 (9,667,487,640)       (9,667,486,450)       

ขาดทุนสะสม (2,449,324,888)       (1,815,597,192)       

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 27 309,681,218           309,681,218           

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 12,660,518,190      13,294,245,636      

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,857,406,988      15,487,904,618      

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5 11,379,228,023      12,922,809,092      

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 38,126,372             215,925,699           

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสังซือของวตัถุดิบทียงัไม่ไดรั้บมอบ 4, 22 19,175,314             21,389,840             

รายไดอื้น 5 80,132,366             107,843,709           

รวมรายได้ 11,516,662,075      13,267,968,340      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 4, 29

- ตน้ทุนของสินคา้ทีขาย 5 11,222,681,539      13,385,969,008      

- ตน้ทุนการผลิตทีสูญเปล่า 69,225,314             241,851,797           

- กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (83,585,796)            (72,802,730)            

รวมตน้ทุนขาย 11,208,321,057      13,555,018,075      

ค่าใชจ่้ายในการขาย 29 170,162,523           174,375,018           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 5, 29 492,162,333           543,453,591           

ตน้ทุนทางการเงิน 5, 15 251,275,182           347,691,068           

รวมค่าใช้จ่าย 12,121,921,095      14,620,537,752      

ขาดทุนสําหรับปี (605,259,020)          (1,352,569,412)       

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 24 (28,468,676)            -                          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (633,727,696)          (1,352,569,412)       

ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 30 (0.024)                     (0.063)                     

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 7



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนตาํกวา่ จดัสรรเป็นทุน องคป์ระกอบอืน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของส่วนของผูถื้อหุน้ สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 96,104,091,707    (61,757,357,060)   18,507,422           (21,457,265,785)   309,681,218         13,217,657,502    

การลดมูลค่าหุน้สามญัเพอืชดเชยผลขาดทุนสะสม 25 (82,733,087,643)   61,757,357,060    -                        20,975,730,583    -                        -                        

การโอนทุนสาํรองตามกฎหมายเพอืชดเชยผลขาดทุนสะสม 25 -                        -                        (18,507,422)          18,507,422           -                        -                        

ออกหุน้สามญัเพมิทุน 25 11,096,643,996    (9,667,486,450)     -                        -                        -                        1,429,157,546      

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        (1,352,569,412)     -                        (1,352,569,412)     

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

ออกหุน้สามญัเพมิทุน 25, 26 1,440                    (1,190)                   -                        -                        -                        250                       

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        (633,727,696)        -                        (633,727,696)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 24,467,649,500    (9,667,487,640)     -                        (2,449,324,888)     309,681,218         12,660,518,190    

บาท

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 8



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับปี (605,259,020)          (1,352,569,412)       

รายการปรับกระทบขาดทุนสาํหรับปีเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)

กิจกรรมดาํเนินงาน:

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 525,845,828           900,055,978           

ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 77,886,845             74,413,022             

ดอกเบียรับ (1,618,424)              (19,793,710)            

ตน้ทุนทางการเงิน 251,275,182           347,691,068           

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหนีสินทีหมดอายคุวาม - สุทธิ -                          (10,387,557)            

กาํไรจากการลา้งบญัชีเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (10,000,657)            -                          

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทียงัไม่เกิดขึนจริง - สุทธิ (8,303,048)              (87,438,095)            

กลบัรายการค่าเผอืการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (83,759,722)            (72,802,730)            

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสังซือของวตัถุดิบทียงัไม่ไดรั้บมอบ (19,175,314)            (21,389,840)            

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังานเมอืเกษียณอายุ 10,338,684             29,051,262             

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,962,476               4,105,007               

รายไดจ้ากการชดเชยความเสียหายจากประกนัภยั - สุทธิ (1,835,675)              -                          

ประมาณการภาระหนีสินจากคดีฟ้องร้อง 2,400,000               -                          

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง  (เพมิขึน):

ลูกหนีการคา้ (21,725,663)            7,695,936               

สินคา้คงเหลือ 89,010,571             2,567,581,631        

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (66,494,477)            177,449,381           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (81,423,402)            (84,533,129)            

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง):

เจา้หนีการคา้ (4,750,382)              (1,682,896,330)       

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 707,499                  (12,882,734)            

เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (59,725,106)            (384,752,467)          

หนีสินหมุนเวยีนอืน (2,736,718)              (12,361,335)            

จ่ายผลประโยชน์พนกังานเมอืเกษียณอายุ (9,839,624)              (3,506,000)              

รับดอกเบีย -                          2,554,223               

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (17,220,147)            365,284,169           

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 9



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับเงินจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          94,000,000             

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (128,457,826)          (112,468,238)          

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (1,682,762)              (1,501,000)              

รับเงินชดเชยความเสียหายจากประกนัภยั 15,985,622             -                          

รับดอกเบีย 1,618,424               22,779,213             

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (112,536,542)          2,809,975               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          624,380,000           

จ่ายชาํระคืนหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟูกิจการ (2,008,429)              (2,604,146)              

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          (1,863,742,400)       

จ่ายชาํระคืนหนีสินตามสัญญาเช่า (5,426,532)              (501,600)                 

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพมิทุน 250                         1,502,670,541        

จ่ายค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการออกหุน้เพมิทุน -                          (73,512,995)            

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (180,271,695)          (330,828,307)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (187,706,406)          (144,138,907)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) - สุทธิ (317,463,095)          223,955,237           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 424,062,101           201,031,915           

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของ

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (5,315)                     (925,051)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินปี 106,593,691           424,062,101           

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 10



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

2563 2562

ข้อมูลเพมิเติมงบกระแสเงินสด

1) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพมิขึนโดย

-  หนีสินตามสัญญาเช่า 12,229,520             -                          

-  เจา้หนีอืน - สุทธิ 193,288                  -                          

-  จ่ายชาํระเงินสด 128,457,826           112,468,238           

รวม 140,880,634           112,468,238           

2) ตดัจาํหน่ายลูกหนีการคา้ 351,818,433           -                          

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 11



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป โครงสร้างการถือหุ้นและการด าเนินงานต่อเน่ือง   
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน  
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
4   การเปล่ียนแปลงประมาณการจากปีก่อน  
5   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
6   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
7   ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  
8   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
9   สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น - สุทธิ  
10   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร  
11   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
12   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น - สุทธิ  
13   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
14   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ  
15   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
16   เจา้หน้ีการคา้  
17   เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  
18   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  
19   หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ  
20   เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  
21   หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ  
22   ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน  
23   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  
24   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  
25   ทุนเรือนหุ้นและส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้น  
26   ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น  
27   องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถื้อหุ้น  
28   กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานท่ีจดทะเบียน  
29   ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ  
30   ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  
31   การเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงิน  
32   ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  
33   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
34   คดีความ  
35   วงเงินสินเช่ือเพื่อการด าเนินงาน  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 
 

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  
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 
 

1.2 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นดงัน้ี 
 

  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
รายช่ือผูถื้อหุ้น  2563  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 
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1.3 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สถานะทางการเงินบางส่วนของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

    ลา้นบาท 
ปัจจยัเส่ียงต่อการด าเนินงานต่อเน่ือง      2563  2562 
         

(1) ขาดทุนส าหรับปี      (605)  (1,353) 
(2) ขาดทุนสะสม      (2,449)  (1,816) 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไม่มีเหตุท่ีท าให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีสาระส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เน่ืองจากบริษทัไดบ้รรลุตามแผนงานต่าง ๆ โดยด าเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหญ่ ซ่ึงไดด้ าเนินการจ่ายช าระหน้ี
และแปลงหน้ีดงักล่าวเป็นทุนเสร็จเรียบร้อยแลว้ในปี 2560 รวมทั้งไดรั้บวงเงินสินเช่ือเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานเพ่ิมเติม 
ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 35 และรวมถึงแผนปรับโครงสร้างทุนตามท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 
เม่ือวนัที่ 14 มกราคม 2562 และต่อมาเม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้เพ่ิมเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์าก
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามท่ีไดก้ล่าวไว้
ในหมายเหตุ 25 นอกจากน้ีบริษทัยงัมีแผนงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรในอนาคตดงัน้ี 
 
ก) การด าเนินการผลิต 
 

บริษทัด าเนินการผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการใช้ไฟฟ้าน้อย (ซ่ึงมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าลดลง และอตัราค่าไฟฟ้าท่ีลดลง) และ
บริษทัมีแผนปรับตวัโดยจดัท าโครงการหลายโครงการเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง และผูน้ าเขา้ทั้งในรูป
ของการลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต เป็นตน้ 

 
ข) การสนบัสนุนจากภาครัฐ 
 

บริษทัไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศรายอื่น ๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นค าร้องต่อภาครัฐ โดย
กระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง ท่ีมีสาเหตุจากการทุ่มตลาดโดยสินคา้
เหล็กแผ่นรีดร้อนที่น าเขา้จากต่างประเทศ  และจากปริมาณการน าเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ซ่ึงส่ง  
ผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกด้วย ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั กระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศบงัคับใช้
มาตรการเยียวยาทางการคา้ท่ีเป็นมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Antidumping Measures) และมาตรการปกป้องจากสินคา้น าเขา้  
ท่ีเพ่ิมขึ้น (Safeguard Measures)  เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัสินคา้น าเขา้และสามารถ
ปรับตวัเพ่ือแข่งขนักบัสินคา้น าเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต่้อไป ดงัน้ี 

  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

15 

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 เพื่อพิจารณาบงัคบัใชม้าตรการตอบ
โตก้ารทุ่มตลาด (Antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศ เม่ือวนัที่ 5 พฤษภาคม 2563 (เผยแพร่ลงใน        
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัที่ 20 พฤษภาคม 2563) “เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น ท่ีมีแหล่งก าเนิดจากประเทศญ่ีปุ่ น สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้สหพนัธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไตห้วนั สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวกั และประเทศโรมาเนี ย ต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณา
ทบทวนความจ าเป็นในการขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด  โดยมีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทบทวนดงักล่าว และในระหว่างการพิจารณาการทบทวนให้เรียกเก็บหลกัประกนัการช าระอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้
ดงักล่าวต่อไปในอตัราเดิมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 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) 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดเป็นมว้น (ลา้นตนั) ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิมขึ้น / (ลดลง) 
    

ผลิต 2.60 2.76 (0.16) 
น าเขา้  2.79 4.04 (1.25) 
ส่งออก 0.019 0.008 0.011 
ความตอ้งการใช ้ 5.38 6.79 (1.41) 

 
สถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 

 
เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามยัโลกได้ประกาศว่าการระบาดของไวรัสโคโรนา (“โควิด-19”) เป็นการระบาดขนาดใหญ่ท่ีเป็น          
ท่ีทราบกนัว่าได้ระบาดไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการจ ากดัการเดินทาง การปิดเมืองและการออก
มาตรการป้องกันล่วงหน้าในหลายประเทศ ภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ท าให้เกิดความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจอย่างมากในประเทศไทยและตลาดการคา้ท่ีบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจ ปัจจุบนั รัฐบาลไทยไดป้ระกาศเคอร์ฟิวและอาจปิดเมืองออกไป
จนกระทัง่ส้ินเดือนมีนาคม 2564 
 
บริษทัไม่สามารถประมาณผลกระทบเชิงลบทางดา้นการเงิน  จากโควิด-19 ต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เพื่อเปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินไดอ้ย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีแน่นอนว่ามาตรการต่าง ๆ ท่ีประเทศไทยและทัว่โลกออกมาเพ่ือ
ยบัยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบเชิงลบต่อรายได้และการด าเนินงานในอนาคตของบริษทั บริษทัจะคอยติดตามผลกระทบ      
เชิงลบของโควิด-19 ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัอย่างต่อเน่ือง บริษทัจะยงัคงจดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสม
และทนัการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อการด าเนินงานในอนาคตของบริษทั 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ทั้งน้ี งบการเงินน้ีมีวตัถุประสงค ์  
ท่ีจดัท าขึ้นเพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น 
 
เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงิน บริษทัได้จดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ีซ่ึงได้น าเสนอเพ่ือ
วตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศเท่านั้น 
 

มาตรฐานการบัญชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน 
 
บริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน  การรายงาน
ทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุ 3  
 
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 การด้อยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของตราสารอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง 

 
ฝ่ายบริหารของบริษทัได้ประเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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(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 

 
การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบั
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

 
บริษทั (ในฐานะผูเ้ช่า) รับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี 16 มาปฏิบัติใช้เป็นคร้ังแรก             
โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี บริษทัเลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 กบั
สัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน โดยการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ด้วยมูลค่า
ปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิมของบริษทั ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
และรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นรายสัญญาในจ านวนเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนในการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า
ท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
น้ีมาถือปฏิบติั 
 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (อตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในอตัราร้อยละ 12 ต่อปี) มีดงัน้ี 
 

  เพ่ิมขึ้น 
(ลา้นบาท) 

   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- อาคารเช่า และยานพาหนะ (รวมอยูภ่ายใต ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์)  10 
   

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ   
-   หมุนเวียน  5 
-   ไม่หมุนเวียน  5 
รวม  10 
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3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ   
 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดในมือเป็นเงินท่ีบริษทัเก็บไวใ้ชเ้พ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไป ส่วนรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแสรายวนั
ซ่ึงเป็นเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงและพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีแน่นอนและมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ย 
 
ลูกหนีแ้ละค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) 
 
ในปี 2563 บริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน บริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเส่ียงทางด้านเครดิต  แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตปรับปรุง
ด้วยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางด้านเศรษฐกิจ 
 
ในปี 2562 บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบัจ านวนหน้ีที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ทั้งน้ี โดยการประมาณจาก
ประสบการณ์ในการเรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่การวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ี 
 
กำรตีรำคำสินค้ำคงเหลือ 
 
บริษทัตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุน (วิธีราคาทุนถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
 
ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอื่นเพ่ือให้สินคา้อยู่ในสภาพและสถานท่ีปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้
ส าเร็จรูปและงานระหว่างท าท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิต
ตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการตน้ทุนการผลิตท่ีท าให้แลว้เสร็จและ
ค่าใชจ่้ายจ าเป็นในการขาย 
 
บริษทัตั้งค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้คงเหลือส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 
บริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เกี ่ยวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญา Consignment เมื่อบริษทัไดร้ับโอนสิทธิและความ
รับผิดชอบในทางกฎหมายและความเป็นเจา้ของในเชิงเศรษฐกิจของสินคา้ดงักล่าวแลว้ 
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ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม
และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือสินทรัพยถ์ูกขายหรือตดัออกจากบญัชี ตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกตดั
ออกจากบญัชี ก าไรหรือขาดทุนจากการขายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะบนัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
 
ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค  านวณจากราคาทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัต่อไปน้ี 
 
 ปี 
 2563  2562 
    

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20  5 - 20 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 - 50  20 - 50 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 20 - 41  15 - 30 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 5 - 10  5 - 10 
ยานพาหนะ 5  5 
 
บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม 
 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และค่ำเส่ือมรำคำ 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้รับรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจาก         
การดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จ านวนเงินของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดขึ้น และการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล
หรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
 
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถาน
ท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 
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ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ค  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าคงเหลือ หรืออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่าโดยประมาณดงัต่อไปน้ี  
 
 ปี 
  

อาคารเช่า 3 
ยานพาหนะ 2 - 5 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่นท่ีบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ปี 
  

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 10 
ใบอนุญาตในการผลิต 25 
 
วิธีการตัดจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปีบัญชีและปรับปรุงตาม        
ความเหมาะสม 
 
ต้นทุนลูกรีดรอตัดจ ำหน่ำย 
 
ตน้ทุนลูกรีดรอตดัจ าหน่ายแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมโดยมีการตดัจ าหน่ายตามปริมาณการใชง้าน 
 
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดหำเงินกู้รอตัดบัญชี 
 

บริษทัตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูร้อตดับญัชีเป็นตน้ทุนทางการเงินในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายสุัญญาเงินกู ้
 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
บริษทัจะพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย ์ เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน    
(ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ หรือมูลค่าจากการใชแ้ลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า) ต ่ากว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว โดยท่ีการ
สอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
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ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยการลดราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้นให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน และบนัทึกการปรับลดมูลค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือปรับลดส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาของสินทรัพยใ์นกรณีท่ีสินทรัพยเ์หล่านั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมขึ้นมาก่อน บริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าซ่ึงได้
บนัทึกไวใ้นปีก่อน ๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลงโดยบนัทึกไวใ้นบัญชี
รายไดอ้ื่น หรือน าไปเพ่ิมส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี ทั้งน้ี จ านวนเงินท่ีเกิดจากการกลบัรายการน้ีจะตอ้งไม่สูงกว่า
มูลค่าตามบญัชี (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือรายจ่ายตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
 
หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการและจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่าย
ตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึง
ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนทางการเงินในก าไรหรือขาดทุน 
 
ประมำณกำรหนีสิ้น 
 
บริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินตามภาระหน้ีสินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปไดท่ี้จะก่อให้เกิดภาระหน้ีสินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต
และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีตามภาระหน้ีสินดงักล่าวและสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ บริษทัจะ
พิจารณามูลค่าของประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงมูลค่าของประมาณการหน้ีสินตามประมาณการท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในปัจจุบนั ในกรณีท่ีมูลค่าของเงินถูกกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของเวลา จ านวนเงินประมาณการ
หน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินจะบนัทึกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 
 
ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษยีณอำยุ 
 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุค  านวณจากการประมาณจ านวนผลประโยชน์ท่ีพนกังานควรไดรั้บเป็นการตอบ
แทนส าหรับบริการท่ีพนกังานให้ในงวดปัจจุบนัและในงวดก่อน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวพิ้จารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมขึ้น และวดัมูลค่าแต่ละหน่วย
แยกจากกนัเพื่อรวมเป็นภาระผูกพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตและก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที บริษทัรับรู้การช าระผลประโยชน์ของโครงการเม่ือมีการลดขนาดโครงการลงและการช าระผลประโยชน์เกิดขึ้น ก าไรหรือ
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังาน     
วดัค่าโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้อตัราส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาล 
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กำรใช้วิจำรณญำณและกำรประมำณกำร 
 
ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นตอ้งใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน  
ท่ีกระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย ์และหน้ีสิน เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น     
ดว้ยเหตุดงักล่าวผลของรายการเม่ือเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดป้ระมาณการไว ้
 
การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท างบการเงินน้ีได้มีการสอบทานอย่างสม ่าเสมอ การเปล่ียนแปลงการประมาณการ 
ทางบญัชีจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงก็ต่อเม่ือผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมีผลต่อ งวดบญัชีนั้นหรือจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหรือในงวดอนาคตถา้ผลของการเปล่ียนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
 
การใช้วิจารณญาณ 
 
ข้อมูลเก่ียวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน คือ     
สัญญาเช่า 
 
ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ี รับรู้
ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
- การใชป้ระโยชน์ของขาดทุนทางภาษี 
- ขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
- การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ
- ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
- การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
- การพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 
กำรรับรู้รำยได้ 
 
ในการพิจารณาว่าจะรับรู้รายไดห้รือไม่ บริษทัไดด้ าเนินการ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การระบุสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
2) การระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
3) การก าหนดราคาของรายการ 
4) การปันส่วนของราคาของรายการให้กบัภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
5) การรับรู้รายไดเ้ม่ือบริษทัปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
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บริษทัรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือตลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือบริษทัไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน โดยการส่งมอบสินคา้หรือ
บริการท่ีสัญญาว่าจะให้ลูกคา้ 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการด้วยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซ่ึงไม่รวม
จ านวนเงินที่เก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้
สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญั
ของรายได้ท่ีรับรู้สะสม ดงันั้น รายได้ท่ีรับรู้จะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากข้อมูลในอดีต รายได้จากการ
ให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้ห้บริการ 
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนที่แทจ้ริงของสินทรัพย์ 
 
รายได้อ่ืน 
 
รายไดอ้ื่นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 
 
รายจ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายจ่ายนั้น ส่วนรายจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนไดบ้นัทึกรวมไวใ้น
บญัชีอาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
สัญญำเช่ำ - เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 
 
ณ วนัเร่ิมต้นสัญญา บริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือ
ประกอบด้วยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยท่ี์ระบุได้ส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบั     
ส่ิงตอบแทน 
 
บริษทั (ในฐานะผูเ้ช่า) ประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของสัญญาเช่า      
ท่ีมีผลอยู่ ณ วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการ
ขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมี
ความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  
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สัญญาเช่ารับรู้สินทรัพย์ (สินทรัพยสิ์ทธิการใช้) และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 
บริษทัเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่า นบัจากวนัที่สัญญา
เช่ามีผลและไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่า
ซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบด้วย การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หักลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และ
จ านวนเงินท่ีคาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายช าระตามสัญญาเช่ายงัรวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิ
การเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษัทจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายช าระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า                 
หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  
 
บริษทัค านวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ีย
ตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถก าหนดได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิมอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล
ปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัจะวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าเพ่ิมขึ้นเพ่ือสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพ่ือสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี บริษทั
จะวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการ
ซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
 
สัญญำเช่ำ - เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563 
 
สัญญาเช่าการเงิน 
 
การเช่าซ่ึงบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  
สินทรัพยท่ี์ไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญา
เช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่าหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน
และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะ
บนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและผลตอบแทนในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยย์งัตกเป็นของผูใ้ห้เช่าจะบนัทึกบญัชีโดยถือเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดจากสัญญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า          
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ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใช้จ่ายดงักล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็น
ตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้อง
หรือเพ่ือขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียแทจ้ริง 
 

รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
ตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงคงอยู่ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรหรือ
ขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 
 

ภำษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินไดค้  านวนจากผลก าไรส าหรับปีโดยพิจารณาถึงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงถึงผลกระทบทางภาษีสุทธิ
ของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย  ์      
ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีด้วยอตัราภาษีท่ีคาดว่าจะต้องใช้ในงวดท่ีบริษทัจะได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีสิน การวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสะทอ้นให้เห็นถึง
ผลทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้นตามลกัษณะท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระราคาตามบญัชีของหน้ีสิน 
ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

บริษทัรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเม่ือมีความเป็นไปได้ว่าก าไรทางภาษีมีเพียงพอส าหรับการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์          
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทได้ประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีไม่ได้รับรู้ใหม่               
บริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ในอดีตเท่ากบัจ านวนท่ีพบว่ามีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัจะได้รับ
ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้น บริษทัลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลงดว้ยจ านวนท่ีบริษทั
พิจารณาแลว้เห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่อีกต่อไปท่ีบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช ้
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพย์
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั
ส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นบริษทัมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้
ของปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 
  

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารขาดทุนสุทธิดว้ยจ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหว่างปี 
 

รำยงำนทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทั (ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) จะแสดงถึง
รายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
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เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการ
เฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มี
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั บริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบาย
การบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
 
• การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 
บริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแส
เงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
 
บริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
เง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ใน
วนัที่ระบุไวเ้ท่านั้น  
 
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ี
เกิดขึ้นจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลงหรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ตราสารทุน) 
 
ณ วนัที่รับรู้รายการวนัแรก บริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้เป็นตราสารทุนที่ก  าหนดให้วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณา
เป็นรายตราสาร ผลก าไรและขาดทุนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  
 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ้ื่นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนใน
สินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน บริษทัจะรับรู้รายการนั้นในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
 
นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อก าหนดให้ประเมิน             
การดอ้ยค่า 
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สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การ
เปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในก าไรหรือขาดทุน 
 
ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวหมายรวมถึงตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้  เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงบริษทั
ไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพยท์างการเงินที่มีกระแสเงินสดท่ีไม่ได้รับช าระ
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 
 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดถือเป็นรายไดอ้ื่นในก าไรหรือขาดทุน 
 
• การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน 
 
ยกเว้นหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ บริษัทรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการท ารายการ               
และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี       
ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในก าไรหรือขาดทุน 
 

• การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชีเม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ี
จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการ
ควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 
 
บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุด
ลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนั
อย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้
ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในก าไรหรือขาดทุน  
 

• การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
  
บริษทัรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน    
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมด          
ท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บช าระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่ไดม้า 
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ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก บริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพย์
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก บริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  
 
บริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
บริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์    
ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  
 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีเม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป 
  

• การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนัและแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัมีสิทธิบงัคบั
ใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และบริษทัมีความตั้งใจท่ีจะช าระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละ
ช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
 
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 
บริษทัใชวิ้ธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะ
ใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแทน 
 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื่นที่สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ใชร้าคาและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอื่นซ่ึงเป็นขอ้มูลจากรายการในตลาด 

ส าหรับสินทรัพย์ หน้ีสิน หรือกลุ่มของสินทรัพย์และหน้ีสินอย่างเดียวกันหรือเปรียบเทียบกันได้ (มีความคล้ายคลึงกัน)            
ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน หรือกลุ่มของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน หรือขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น 
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4. กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรจำกปีก่อน 
 

ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 น้ี ผูบ้ริหารไดท้ าการทบทวนและเปล่ียนแปลงอายกุารให้ประโยชน์ของอาคาร 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จากท่ีเคยประมาณการไวเ้ดิม  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพและอายุการให้ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ตามรายงานการ
ประเมินของท่ีปรึกษาอิสระทางดา้นวิศวกรรมแห่งหน่ึงในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 การเปล่ียนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 โดยวิธีการตดั
ค่าเส่ือมราคาใชวิ้ธีเส้นตรงตามเดิม อายกุารให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไวมี้การเปล่ียนแปลงจากท่ีใชเ้ร่ิมในวนัท่ี 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 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการดงักล่าวต่องบการเงินส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 อายกุารให้ประโยชน์

ตามประมาณการเดิม 
 อายกุารให้ประโยชน์

ตามประมาณการใหม่ 
  

ผลต่าง 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563      
อาคาร - ราคาทุน 3,954  3,954            - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,637)  (2,665)  (28) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (48)  (48)            - 
สุทธิ 1,269  1,241  (28) 
      

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - ราคาทุน 15,700  15,700            - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (10,346)  (9,914)  432 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (342)  (342)            - 
สุทธิ 5,012  5,444  432 
รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 6,281  6,685  404 
      

สินคา้คงเหลือ 1,403  1,396         (7) 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (35)  (35)         -  
สุทธิ 1,368  1,361         (7) 
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 ลา้นบาท 
 อายกุารให้ประโยชน์

ตามประมาณการเดิม 
 อายกุารให้ประโยชน์

ตามประมาณการใหม่ 
  

ผลต่าง 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

     

      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 763  359  (404) 

หกั ปันส่วนเขา้สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ     7 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (ก าไร) ขาดทุน     (397) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      
-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (381) 
-  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า     (20) 
-  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     4 
รวม     (397) 
      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ)  (84)   (84)                        - 
      

ขาดทุนจากค าสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      
   (กลบัรายการ)  (19)   (19)                        - 
      

รวมทั้งส้ิน     (397) 
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5. รำยกำรบัญชีกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน  
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือ
ควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือ
ในทางกลับกัน หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น                 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
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  
(ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งพิพากษาให้
บริษทัลม้ละลายเม่ือวนัที่ 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
เฉพาะเพื่อการปรับโครงสร้าง 

 บริษทัยอ่ยของ จี สตีล  
 

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการลงทุน 

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

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการลงทุน 

 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็น      
บริษทัยอ่ยของ Ares SSG Capital 
Partners III, L.P. (“Ares 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  มีกรรมการร่วมกนักบั จี สตีล 
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 
ผูถื้อหุ้นของ จี สตีล 

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 

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

ผูบ้ริหารส าคญั  ไทย 
 
 
 

 

 -  บุคคลท่ีมีอ านาจ และความรับผิดชอบการ
วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง 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 าไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินคา้ส าเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ  อตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา 
ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ค่าจา้งผลิตสินคา้  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน  อตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
บริษัทใหญ่ (จี สตีล)    
ขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป 144  309 
ดอกเบ้ียรับ -  17 
รายไดอ้ื่น -  1 
ซ้ือวตัถุดิบ 37  36 
ค่าจา้งผลิตสินคา้ -  274 
    
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืน    
ขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป 2  286 
ซ้ือวตัถุดิบ 7  - 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย -  5 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 2  14 
ตน้ทุนทางการเงิน 221  305 
    
ผู้บริหำรส ำคัญ    
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั    

ผลประโยชน์ระยะสั้น 30  31 
ผลประโยชน์ระยะยาว 0.6  1.9 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  
 

  ลา้นบาท 
 หมายเหตุ 2563  2562 
     

เงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผู้ขำยสินค้ำ 9    
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทั มหาชยั ศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั              -  8 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า              -  (8) 
สุทธิ              -              - 

     
เงินมัดจ ำ 14    
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน     
เอส เอส พี เพลส              -  1 

     
เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 17    
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน     
โอเอซี              -  13 
เอส เอส พี เพลส              -  1 
Synergy              -  1 
รวม              -  15 

     
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ 20    
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน     
Link Capital I   1,050  1,049 

     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 18    
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน     
โอเอซี              -  5 
Link Capital I  78  29 
รวม  78  34 
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เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน  
 
ในระหว่างปี 2562 บริษทัไดรั้บช าระหน้ีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัพร้อมดอกเบ้ียจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ครบถว้น
เรียบร้อยแลว้เป็นจ านวนเงินรวม 116.5 ลา้นบาท  
 
สัญญำส ำคัญที่ท ำกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
สัญญาจ้างผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (Tolling Agreement) 
 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 บริษทัได้ท าสัญญาจา้งผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน  (Tolling Agreement) กบั จี สตีล โดยบริษทั (ผูว้่าจา้ง) จะเป็น       
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบหลกัท่ีส าคญั และจดัส่งวตัถุดิบถึงโรงงาน และ จี สตีล (ผูรั้บจา้ง) จะเป็นผูรั้บจา้งผลิตเหลก็แผน่รีดร้อน (Hot Roll Coils)  จนถึง
การจดัส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ตามค าสั่งขายของบริษทั สัญญารับจา้งผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนมีอายุ 1 ปี นับจากวนัท าสัญญา และต่ออายุ
อตัโนมติัต่อไปไดอ้ีก 1 ปี หากไม่มีหนงัสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 90 วนั ทั้งน้ี จี สตีล จะเรียกเก็บค่าบริการในอตัราตามท่ี    
ตกลงตามสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 บริษทัไดท้ าหนงัสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหน้า โดยให้สัญญามีผลจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 
2562   
 
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 
 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อให้ค าแนะน า    
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต EBITDA และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการเดือนละ 41,667 เหรียญสหรัฐ ต่อมาเม่ือวนัที่ 18 มีนาคม 
2563 บริษทัไดท้ าหนงัสือแจง้การยกเลิกสัญญาแก่ผูใ้ห้กูแ้ละบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจแลว้ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 
สัญญาอ่ืน ๆ 
 
ในอดีตเม่ือปี 2556 บริษทัไดท้ าบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพ่ือยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นภายใตส้ัญญาประนีประนอมหน้ีสินจ านวนรวม 25.08 
ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายช าระหน้ีสินแก่โอเอซีแลว้จ านวน 11.63 ลา้นบาท คงเหลือภาระหน้ีจ านวน 13.45 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ศาลลม้ละลายกลางได้มีค  าสั่งให้โอเอซีลม้ละลาย อย่างไรก็ดี การด าเนินการลม้ละลาย               
อยู่ระหว่างด าเนินการโดยเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ ซ่ึงจะเป็นผูด้  าเนินการเพ่ิมเติมเก่ียวกบัยอดเงินท่ีตอ้งช าระ ดงันั้น บริษทัจึงยงัไม่กลบั
รายการภาระหน้ีสินดงักล่าวเป็นก าไรจากการตดัจ าหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 107  424 

 
ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

สกุลเงินบาท 105  411 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 2  13 
รวม 107  424 

 
7. ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ  
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

กิจการอื่น ๆ 28  358 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ               -  (352) 
สุทธิ 28  6 
    

กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในระหว่างปี (352)                - 
    

ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญในระหว่างปี 352                - 
    

    
 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 2                - 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี    
-  ไม่เกิน 3 เดือน 26  6 
-  มากกว่า 12 เดือน               -  352 
รวม 28  358 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ               -  (352) 
สุทธิ 28  6 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัส าหรับการขายในประเทศคือขายเงินสดและไม่เกิน 7 วนัท าการ และการขายต่างประเทศ
เป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น 
 
ยอดมูลหน้ีและยอดสุทธิท่ีคา้งช าระจากลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ตามตาราง
ขา้งล่างดงัน้ี  
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

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

 
บริษทัไม่มีรายการขายกบัลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัไดย้ื่นค าฟ้องต่อลูกคา้รายท่ี 1 ท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิดสัญญาซ้ือขายระหว่างกนั ต่อมา
เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2563 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าพิพากษาให้ลูกคา้รายท่ี 1 ลม้ละลายและไดน้ดัไต่สวนกรรมการบริษทัของลูกคา้ดงักล่าว
โดยเปิดเผยในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดท้ ารายงานสรุปขอปิดคดีต่อผูพ้ิพากษา
ศาลลม้ละลายกลางและศาลไดมี้ค าสั่งให้ปิดคดีเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ดงันั้น บริษทัไดพิ้จารณาตดัหน้ีสูญดงักล่าวตามท่ีไดรั้บอนุมติั
จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 12/2563 เม่ือวนัที่ 16 ธนัวาคม 2563 
 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

39 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

สกุลเงินบาท 28  358 

 
8. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

สินคา้ส าเร็จรูป 361  346 
วตัถุดิบ 445  418 
วสัดุและอุปกรณ ์ 85  127 
อะไหล่ 415  336 
สินคา้ระหว่างทาง 90  259 
รวม 1,396  1,486 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (35)  (119) 
สุทธิ 1,361  1,367 
    

กลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือในระหว่างปี  84  73 
    

มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ีจ าน าเพ่ือค ้าประกนัเจา้หน้ีการคา้ (หมายเหตุ 16) 61                - 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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9. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้    
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั               -  8 
     กิจการอื่น ๆ 120  61 
 120  69 
     หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (11)  (11) 
 109  58 
    

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 9  9 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และอื่น ๆ 34  18 
    

สุทธิ 152  85 

 
เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2562 บริษทัได้ยื่นค าฟ้องต่อตวัแทนบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศไทยต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้ เน่ืองจากจ าเลยได้ท า
เอกสารปลอมแปลงบญัชีธนาคารเพ่ือการจ่ายช 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 าสั่งนดัไต่สวนมูลฟ้องเพ่ิมเติมในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2564 และวนัที่ 27 พฤษภาคม 2564 
 
10. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือที่ดินและอำคำร 
 
เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัและผูข้ายท่ีดินไดน้ าโฉนดท่ีดิน 5 ฉบบั ซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดินและอาคารจ านวน 
210 ลา้นบาท จดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัการผ่อนช าระภาษีอากรของบริษทั และ  จี สตีล ต่อกรมสรรพากรในวงเงินรวม 330 ลา้นบาท 
(เฉพาะของบริษทั 206 ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 17 ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัได้จ่ายช าระหน้ีสินภาษีผ่อนช าระท่ีคงเหลือ
ดงักล่าวครบถว้นแลว้และไดท้ าการปลอดจ านองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบัในเดือนสิงหาคม 2563 แลว้ จนถึงปัจจุบนับริษทัอยู่ระหว่างการโอน
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวจากผูข้าย 
 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
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11. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 ลา้นบาท 
       เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ  อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ       
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    งานระหว่าง   

 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
รำคำทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 866  6,247  17,933  179  5  6,816  32,046 
เพ่ิมขึ้น         -          -  11  9          -  92  112 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (18)  (4)          -          -  (22) 
โอนเขา้ (โอนออก)         -          -  27  1          -  (28)          - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 866  6,247  17,953  185  5  6,880  32,136 
เพ่ิมขึ้น 10  7  26  12  2  73  130 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐาน              
  การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16              
  มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563         -  5          -          -  5          -  10 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (146)  (4)  (1)          -  (151) 
โอนเขา้ (ออก) 1          -  93  1          -  (95)          - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 877  6,259  17,926  194  11  6,858  32,125 
              

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 42  4,270  10,132  150  2          -  14,596 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 5  92  791  9  1          -  898 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย           -            -  (14)  (4)          -          -  (18) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 47  4,362  10,909  155  3          -  15,476 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 5  124  382  9  3          -  523 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (129)  (3)  (1)          -  (133) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 52  4,486  11,162  161  5          -  15,866 
              

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และ              
    วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 23  76  390          -          -  3,122  3,611 
กลบัรายการ         -          -  (3)          -          -  -  (3) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 23  76  387          -          -  3,122  3,608 
              

  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
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 ลา้นบาท 
       เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ  อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ       
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    งานระหว่าง   

 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 796  1,809  6,654  30          -  3,758  13,047 

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน         -          -          -          -  2          -  2 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 796  1,809  6,654  30  2  3,758  13,049 
              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 802  1,694  6,377  33          -  3,736  12,642 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้         -  3          -          -  6          -  9 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 802  1,697  6,377  33  6  3,736  12,651 

 
รายละเอียดของงานระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038  5,038 
โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525 
อื่น ๆ 295  317 
รวม 6,858  6,880 
หกั ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,122)  (3,122) 
สุทธิ 3,736  3,758 

 
มูลค่าตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์บางรายการของบริษทัซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่บริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในสินทรัพย์
เหล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวนเงินรวมประมาณ 709 ลา้นบาท และ 742 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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การทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การก าหนดขอ้สมมติฐานมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแนวโนม้ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตและขอ้มูลในอดีต
จากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนปี 2563 มีดงัน้ี 
 
วิธีการประเมินมูลค่า : วิธีคิดลดกระแสเงินสด 
   
ระยะเวลา : ประมาณการทางการเงิน 5 ปี ค านวณจากผลประกอบการในอดีตและประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บใน

อนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดท่ี้คาดไว  ้
   
อตัราการเติบโตของ
ปริมาณขาย 

: ในอตัราร้อยละ 1 ต่อปีในปีแรก และร้อยละ 3 ต่อปีในปีท่ี 2 ถึงปีท่ี 5 

   
อตัราการเติบโตของ
ราคาขาย 

: ในอตัราร้อยละ 21 ต่อปีในปีแรก และร้อยละ 3 ต่อปีในปีท่ี 2 ถึงปีท่ี 5 

   
มูลค่าสุดทา้ย  : อตัราการเติบโตสุดทา้ยร้อยละ 0 ต่อปี จากกระแสเงินสดรับสุทธิในปีท่ี 5 
   
อตัราคิดลด : อตัราร้อยละ 10.61 ต่อปี ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของตน้ทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเฉล่ียของ

ต้นทุนหน้ีสิน อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง ผลตอบแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ีเพ่ิมขึ้ นและ               
ค่าเบตา้ของบริษทั 

   
อื่น ๆ : สมมติฐานอื่น ๆ เก่ียวกบัการประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งประมาณการจากขอ้มูลทางการเงิน

ในอดีต และประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโต
ของอุตสาหกรรมท่ีคาดไว ้

 
จากการทดสอบการด้อยค่าขา้งตน้ ผูบ้ริหารพบว่ามูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม 2563 ไม่มีการด้อยค่า
เพ่ิมขึ้น 
 
ในเดือนธนัวาคม 2562 ผูบ้ริหารของบริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระให้ท าการประเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 
2562 ตามรายงานลงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ประกอบกบัการประเมินมูลค่าการใช้สินทรัพยโ์ดยผูบ้ริหารของบริษทัเอง  (ใช้อตัราคิดลดใน
อตัราร้อยละ 8.22 ต่อปี) ผลการประเมินดงักล่าวพบว่ามูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ไม่มีการดอ้ยค่า
เพ่ิมขึ้น 
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การทดสอบความอ่อนไหวจากการทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
เน่ืองมาจากความผนัผวนของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการค านวณ  
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที่วดัมูลค่า (วนัที่ 31 ธันวาคม 
2563) โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอื่น ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมของมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

  ผลกระทบเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่ายติุธรรม  
  ของมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
  ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
   (ลา้นบาท) 
  สมมติฐาน   สมมติฐาน  
  เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น  เปล่ียนแปลงลดลง 

อตัราคิดลด     
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5  (768)  843 
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 1  (1,469)  1,774 
     
อตัราการเติบโตของปริมาณขาย     
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 5  77  (76) 
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 10  154  (153) 
     
อตัราการเติบโตของราคาขาย     
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 5  734  (731) 
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 10  1,471  (1,460) 

 
แมว่้าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค  านึงถึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้การประมาณการทางการเงินดงักล่าว        
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีจดจ านอง 
 
บริษทัไดย้ื่นฟ้องจ าเลย 3 รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพ่ือขอให้ทรัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูแ้ละรับจ านองหลกัประกนัแทนผูถื้อตราสารหน้ี
หุ้นกูต่้างประเทศของบริษทัท าการไถ่ถอนจ านองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดท้ าการช าระหน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าวตาม
แผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัที่  28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัชนะคดีและมีค าสั่งให้จ าเลยทั้ง 3 
ราย ท าการไถ่ถอนจ านองหลักประกัน  ปัจจุบันบริษทัได้ด าเนินการไถ่ถอนหลักประกันกับจ าเลยอีก 2 รายแล้ว และบริษทัอยู่ระหว่าง
กระบวนการไถ่ถอนหลกัประกนัจากจ าเลยรายท่ี 3 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  จ านวนเงินรวม 7,571 ลา้นบาท และ 7,695 
ลา้นบาท ตามล าดบั ไดถู้กน าไปจ านองเป็นหลกัประกนัล าดบัท่ีหน่ึงกบัผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูต้ามท่ีกล่าวขา้งตน้ และจ านองหลกัประกนัล าดบั
ท่ีสองส าหรับการใชว้งเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (วงเงินจดจ านองเป็นจ านวนเงิน 6,619  ลา้นบาท) ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหต ุ15, 20 และ 35 
 
หลักประกันส าหรับภาระหนี้สินทางภาษี 
 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดจ านองเคร่ืองจกัรของบริษทั (เคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบ
น ้ ามนั) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีมูลค่าสุทธิทางบัญชี 616 ลา้นบาท และ 659 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อเป็นหลกัประกัน
ส าหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของบริษทั จ านวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2556 บริษทัได้ด าเนินการจด
จ านองเคร่ืองจกัรกบัส านกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดจ่้ายช าระหน้ีสินภาษี
ผอ่นช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ครบถว้นแลว้ และไดป้ลดจ านองแลว้เม่ือวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563  
 
เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้วางหลกัประกนัเพ่ิมเติมเป็นโฉนดท่ีดิน 5 ฉบบั กบักรมสรรพากร 
และเม่ือวนัที่ 29 กนัยายน 2558 บริษทัไดด้ าเนินการจดจ านองท่ีดินแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดจ่้าย
ช าระหน้ีสินภาษีผอ่นช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวครบถว้นแลว้และไดป้ลอดจ านองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบัในเดือนสิงหาคม 2563 แลว้ 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดม้าจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธิ  
 
 ลา้นบาท 
 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์  ใบอนุญาตในการผลิต  รวม 
รำคำทุน      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 206  40  246 
เพ่ิมขึ้น 1                             -  1 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 207  40  247 
เพ่ิมขึ้น 2                             -  2 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 209  40  249 
      
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 199  29  228 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2                             -  2 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 201  29  230 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 3  -  3 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 204  29  233 
      
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 และ       
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2563                            -  11  11 
      
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 6                             -  6 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 5                             -  5 

 
มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่นบางรายการของบริษทัซ่ึงตดัค่าตดัจ าหน่ายเต็มจ านวนแลว้  แต่บริษทัยงัสามารถใช้ประโยชน์ใน
สินทรัพยเ์หล่านั้นได ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวนเงินรวมประมาณ 203 ลา้นบาท และ 184 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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13. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
ผลแตกต่างชัว่คราว    
- ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ -  70 
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 7  24 
- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ 2  2 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 722  722 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 2  2 
- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 538  523 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 411  411 
- ประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ -  4 
- ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน 26  21 
- เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3                 - 
 1,711  1,779 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษ ี 449  480 
รวม 2,160  2,259 

 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2564 ถึง 2568 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนั
นั้น บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทั
จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
 
บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

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

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระผกูพนัส าหรับ    
   การซ้ือก๊าซธรรมชาติและการใชฟ้ลีทการ์ด 46  46 
ลูกรีดรอตดัจ าหน่าย - สุทธิ 261  231 
เงินมดัจ า    
   กิจการอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั                -  1 
   กิจการอื่น ๆ 1  1 
อื่น ๆ 3  28 
สุทธิ 344  340 

 
งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงัก 
 
งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงักได้แก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของบริษทัตัดสินใจชะลอ
โครงการน้ีตั้งแต่ปี 2542  และเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ส านักงานส่งเสริมการลงทุนได้มีค  าสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต 
Direct Reduced Iron โดยไม่มีภาระภาษีอากรขาเขา้ดา้นเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบ 
 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของการลงทุนไดถู้กบนัทึกลดมูลค่าตามราคาบงัคบัขายจ านวน  33 ลา้นบาท ตามเกณฑ์ราคาตลาดของเศษเหล็ก จากการ
ทดสอบการดอ้ยค่า ผูบ้ริหารพบว่ามูลค่าตามบญัชีของงานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงกั ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไม่มีการดอ้ยค่า
เพ่ิมขึ้น 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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15. หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 
  ลา้นบาท 
 หมายเหตุ 2563  2562 
ส่วนท่ีหมุนเวียน     
เจา้หน้ีการคา้ - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 16 47              - 
เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ส่วนที่ไม่มีหลกัประกนั 17 21  13 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ - ไม่มีหลกัประกนั 19 169  170 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัที่ถึงก าหนดช าระ     
   ภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 5, 20 311              - 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 21 6              - 
     

รวมส่วนท่ีหมุนเวียน  554  183 
     

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - มีหลกัประกนั 5, 20 739  1,049 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ - มีหลกัประกนั 21 2  1 
     

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  741  1,050 
     

รวม  1,295  1,233 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 554  183 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 741  1,050 
รวม 1,295  1,233 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย ์ดงัน้ี 
 

  ลา้นบาท 
 หมายเหตุ 2563  2562 
     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 7,571  7,695 
 

  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

สกุลเงินบาท 103  260 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,181  962 
สกุลเงินยโูร 8  8 
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 3  3 
รวม 1,295  1,233 
 

16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

กิจการอื่น ๆ 328  333 
 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี   
 

 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

สกุลเงินบาท 207  92 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 121  227 
สกุลเงินยโูร    -  14 
รวม 328  333 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าวตัถุดิบ
ภายใตส้ัญญา Consignment จึงมียอดคงคา้งเป็นจ านวนเงิน 44 ลา้นบาท (2562: ไม่มียอดเจา้หน้ีคงคา้ง)  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เจา้หน้ีการคา้รายหน่ึงค ้ าประกนัโดยสินค้าคงเหลือเป็นจ านวนเงิน 61 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8        
(2562: ไม่มี)  
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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17. เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  15 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า 99  96 
หน้ีสินภาษีผอ่นช าระ -  58 
อื่น ๆ 190  171 
รวม 289  340 

 
หนี้สินภาษีผ่อนช าระ - กรมสรรพากร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมียอดหน้ีสินภาษีผอ่นช าระกรมสรรพากรคงเหลือทั้งหมด 58 ลา้นบาท (2563: ไม่มี) 
 
ภายใตก้ารผ่อนช าระหน้ีดงักล่าว บริษทัไดต้กลงจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 1 โฉนด และจดจ านองเคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบน ้ามนั 
ร่วมกบัการค ้าประกนัโดยบริษทัแห่งหน่ึง เพื่อเป็นหลกัประกนัการผอ่นช าระ  
 
ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัได้จ่ายช าระหน้ีสินภาษีผ่อนช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ครบถ้วนแล้ว และได้ปลอดจ านองโฉนดท่ีดิน          
และเคร่ืองจกัรดงักล่าวแลว้ในเดือนสิงหาคม 2563 และเดือนพฤศจิกายน 2563 ตามล าดบั 
 
ยอดเจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

สกุลเงินบาท 255  317 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 20  20 
สกุลเงินยโูร 14  3 
รวม 289  340 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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18. ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

เจา้หน้ีการคา้              1  2 
เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13  5 
เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากกิจการอื่น ๆ 6                  - 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 114  101 
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 65  29 
รวม 199  137 
 
ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

สกุลเงินบาท 58  51 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 133  79 
สกุลเงินยโูร 6  5 
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 2  2 
รวม 199  137 
 

19. หนีสิ้นจำกกำรยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจกำร 
 
ในปี 2541 บริษทัประสบปัญหาทางการเงิน จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ท าให้บริษทัไม่สามารถช าระหน้ีท่ีมีอยู่ได ้และในเดือนเมษายน 
2543 บริษทัไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใตศ้าลลม้ละลายกลาง โดยในปี 2545 ศาลลม้ละลายกลางได้ให้ความเห็นชอบแผนฟ้ืนฟู
กิจการ ต่อมาในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 บริษทัได้ย่ืนค าร้องขอยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง และวนัท่ี 2 มีนาคม 2552       
ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งให้ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 
 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

ณ วนัที่ 1 มกราคม 170  180 
จ่ายช าระคืนระหว่างปี (2)  (3) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหว่างปี 1  (7) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 169  170 



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

53 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ซ่ึงรวมไวใ้นงบการเงินมีดงัน้ี 
 

     ลา้นบาท 

กลุ่มเจา้หน้ี   วนัครบก าหนดช าระ  2563  2562 
        

กลุ่มท่ี 4  พนกังาน กรกฎาคม 2558  4  4 
กลุ่มท่ี 5  หน้ีค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ ์ ตุลาคม 2554  8  8 
กลุ่มท่ี 13  เจา้หน้ีอื่น ตุลาคม 2554  157  158 
รวม     169  170 

 
ตารางการช าระหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละรายในกลุ่ม 4 และ 13 ไม่ไดเ้ป็นวนัเดียวกนัเหมือนกนัทั้งหมด ขึ้นอยู่กบัวนัท่ีท่ีมีการตกลงในการสรุป     
มูลหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละราย อยา่งไรก็ตาม ก าหนดเวลาแรกท่ีเจา้หน้ีในกลุ่ม 4 และ 13 จะไดรั้บช าระหน้ีคือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 
 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัได้ครบก าหนดช าระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่บริษทัได้ผิดนัดช าระหน้ี ซ่ึงบริษทัได้
ด าเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพ่ือขอขยายระยะเวลาการช าระหน้ี ดงันั้น บริษทัจึงแสดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดงักล่าว ยอดหน้ีคงเหลือสามารถถูกเรียกช าระคืน
ไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผิดนดัช าระ 
 
ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัได้จ่ายช าระหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการจ านวนเงิน 0.6 ล้านบาท บวกดอกเบ้ียในอตัรา          
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที่วนัผิดช าระตามค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 34 
 
ยอดหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

สกุลเงินบาท 74  75 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 84  84 
สกุลเงินยโูร 8  8 
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 3  3 
รวม 169  170 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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20. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ 
 
  จ านวน   ลา้นบาท 

วงเงินสินเช่ือ  (ลา้นเหรียญสหรัฐ)   2563  2562 
        

เงินกูว้งแรก - เงินกู ้  30   906  910 
เงินกูว้งท่ีสอง - เงินกูแ้ละ Standby letter of credit  5   151  152 
รวม     1,057  1,062 

     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   1,057  1,062 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชี  (7)  (13) 
  1,050  1,049 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (311)              - 
สุทธิ  739  1,049 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

ณ วนัที่ 1 มกราคม  1,049  2,381 
กูยื้มเพ่ิมขึ้นระหว่างปี             -  624 
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระหว่างปี             -  (1,864) 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชีระหว่างปี (6)  (13) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหว่างปี 7  (79) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  1,050  1,049 

 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียและก าหนดการจ่ายช าระ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 35 และค ้าประกนัโดยจ านอง
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11  
 
ยอดเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,057  1,062 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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21. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 8.82  1.50 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (0.77)  (0.11) 
 8.05  1.39 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี (5.74)  (0.44) 
สุทธิ 2.31  0.95 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทั มีหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
  

เงินตน้ 
 
ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

 
 

รวม 
  

เงินตน้ 
 
ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

 
 

รวม 
            

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 5.74  0.60  6.34  0.44  0.06  0.50 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2.31  0.17  2.48  0.95  0.05  1.00 
รวม 8.05  0.77  8.82  1.39  0.11  1.50 

 
บริษทัท าสัญญาเช่าหลายฉบบักบับริษทัลิสซ่ิงและบริษทัเอกชนในประเทศหลายแห่ง บริษทัมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นตามสัญญา
เช่าเม่ือส้ินสุดตามสัญญาเช่า หรือเพื่อควบคุมและใชสิ้นทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 โดยบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
และขอ้จ ากดัต่าง ๆ ที่ก  าหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว 
 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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22. ประมำณกำรหนีสิ้นหมุนเวียน 
 
รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนของผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ได้รับมอบส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี          
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

ณ วนัที่ 1 มกราคม  19  41 
ลดลงระหว่างปี (19)  (22) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม                   -  19 

 
23. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 11  11 
ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษ ี 3  6 
อื่น ๆ 1  1 
รวม 15  18 

 
ยอดหน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

สกุลเงินบาท 4  7 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 9  9 
สกุลเงินยโูร 2  2 
รวม 15  18 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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24. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 1 มกราคม 106  80 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 10  10 
ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผนผลประโยชน์               -  20 
จ่ายผลประโยชน์ (10)  (4) 
โอนไปเป็นเจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (6)                - 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั               28                - 
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 128  106 

 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 2563  2562 
ในขาดทุนส าหรับปี :    
-  ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 10  10 
-  ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผนผลประโยชน์               -  20 
ในขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี :    
-  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 28                - 
รวม 38  30 
 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

  2563  2562 
     

อตัราคิดลด  ร้อยละ 1.79 ต่อปี  ร้อยละ 2.8 ต่อปี 
อตัราการเพ่ิมของเงินเดือนท่ีคาดไว ้  ร้อยละ 5.00 ต่อปี  ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  ร้อยละ 3.82 ถึงร้อยละ 11.46 ต่อปี  ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี 
อตัรามรณะ  ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560  ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560 
 

  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล               
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื่น ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 2563  2562 
ผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ     
   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม    
อตัราคิดลด    
   เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (15)  (11) 
   ลดลงร้อยละ 1 18  13 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน    
   เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 17  12 
   ลดลงร้อยละ 1 (15)  (11) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน    
   เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 (7)  (6) 
   ลดลงร้อยละ 10 7  7 
 
แมว่้าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการ
ความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 
 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัที่ 5 พฤษภาคม 2562โดยมี
สาระส าคญัคือการปรับเพ่ิมอตัราค่าชดเชยให้กบัลูกจา้งท่ีท างานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปให้ได้ค่าชดเชยอตัราใหม่จากเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานของบริษทัท่ีค านวณถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นประมาณ 20 ลา้นบาท 
โดยบริษทัไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ านวนในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แลว้ 
 

  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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25. ทุนเรือนหุ้นและส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุ้นส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 31 ธันวำคม 0.96  28,751  27,601  0.96  28,751  27,601 
            

ทุนท่ีออกและช 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 31 ธันวำคม 0.96  25,487  24,468  0.96  25,487  24,468 
 

ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้น  
 

รายการเคล่ือนไหวของส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

ณ วนัที่ 1 มกราคม (9,667)  (61,757) 
ลดมูลค่าหุ้นสามญั           -   61,757 
ออกหุ้นใหม่           -   (9,667) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม (9,667)  (9,667) 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัที่ 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติั 
 
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 ่ากว่า
มูลค่าหุ้นจ านวน 61,757.4 ล้านบาท และล้างขาดทุนสะสมจ านวน 20,975.7 ล้านบาท ตามล าดับ บริษทัได้จดทะเบียนการลดทุน
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัที่ 18 มีนาคม 2562 
 

ค) การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนจ านวน  17,989.3 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 18,738.89 ลา้นหุ้น มูลค่า  
หุ้นละ 0.96 บาท) คงเหลือเป็น 16,109.9 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 16,781.14 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.96 บาท) โดยการ      
ตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัจ านวน 1,957.75 ลา้นหุ้น บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ
วนัที่ 19 มีนาคม 2562 

 
ง) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนจ านวน 16,109.9 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 16,781.14 ลา้นหุ้น มูลค่า  

หุ้นละ 0.96 บาท) เป็นจ านวน 27,600.8 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 28,750.86 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.96 บาท) บริษทัได้      
จดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัที่ 20 มีนาคม 2562  

 
จ) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัดงักล่าวจ านวนไม่เกิน 11,969.72 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.96 บาท ดงัน้ี 
 

- จดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 11,560.35 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.96 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั     
ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่  (Right Offering) ในราคาหุ้นละ 0.13 บาท ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ      
0.83 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 

 

- จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั GJS-W3 จ านวนไม่เกิน 230.54 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 0.96 บาท และใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั GJS-W4 จ านวนไม่เกิน 178.83 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.96 บาท 

 

- บริษทัได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 จากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จ านวน 11,559.0 ล้านหุ้น รวมกับ         
ทุนช าระเดิมแลว้เป็นจ านวน 25,487.1 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท ทั้งน้ี การเพ่ิมทุนดงักล่าวส่งผลให้บริษทัมีส่วน
ต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัเพ่ิมขึ้นจ านวน 9,594 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นเพ่ิมทุนเป็นจ านวน 73.5 ลา้นบาท ซ่ึงน ามา
บนัทึกเป็นส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัดว้ย 
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26. ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 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  - 
รายการเปล่ียนแปลงระหว่างปี          
-  การหมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ   (6,428)  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม          
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GJS-W3) 0.00  -  -  3,674  - 

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

 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัที่ 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิใน
การซ้ือหุ้นสามญั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W3 และ GJS-W4 โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
26.1 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 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

62 

26.2 การปรับสิทธิในกรณีท่ีบริษทั จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้น       
แต่ละรายถืออยู ่(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 31 ธนัวาคม 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 31 ธนัวาคม 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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27. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
รายละเอียดองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
เงินท่ีไดรั้บจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นท่ีหมดอาย ุ    
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 1 (ก) 162  162 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 2 (ข) 148  148 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 310  310 

 
(ก) จากการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 1 ในปี 2554 จ านวน 3,234 ล้านหน่วย ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีหน่วยละ 0.05 บาท              

ไดถู้กโอนจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้นไปยงัองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 
162 ลา้นบาท 

 
(ข) จากการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 2 ในปี 2560 จ านวน 4,933 ล้านหน่วย ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีหน่วยละ 0.03 บาท              

ไดถู้กโอนจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้นไปยงัองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวนเงิน 
148 ลา้นบาท 

 
28. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำนท่ีจดทะเบียน 
 
บริษทัได้จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน        
โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของ
เงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและ
จดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที่ไดรั้บอนุญาต 
 
บริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนดงักล่าวขา้งตน้ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเป็นเงินรวมประมาณ 23 ลา้นบาท และ 24 ลา้นบาท 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ตามล าดบั 
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29. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 
รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดแ้ก ่
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 8,564  9,573 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป (15)  786 
ค่าจา้งผลิตสินคา้           -  274 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 604  975 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 571  615 
ค่าสาธารณูปโภค 1,292  1,245 
ค่าก๊าซธรรมชาติ 280  299 
ค่าใชจ่้ายอื่น 575  506 
รวม 11,871  14,273 

 
30. ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 
 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากขาดทุนส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัแสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท / ลา้นหุ้น 
 2563  2562 
    

ขาดทุนส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั (605)  (1,353) 
    

จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัที่ 1 มกราคม 25,487  13,928 
ผลกระทบจากการออกหุ้นใหม่                   -  7,695 
จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  25,487  21,623 
    

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.024)  (0.063) 

 
บริษทัไม่ไดแ้สดงขาดทุนต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพราะราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของ
บริษทัมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัและการน าหุ้นที่ถือเสมือนว่ามีการใชสิ้ทธิดงักล่าวมารวมจะท าให้ขาดทุนต่อ หุ้น
ลดลง 
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31. กำรเปิดเผยเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้า        
เจ้าหน้ีการค้า เจ้าหน้ีอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ดอกเบ้ียค้างจ่าย หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัและหน้ีสินตามสัญญาเช่า นโยบายการบญัชีส าหรับการบนัทึกและการวดัมูลค่าของรายการเหล่าน้ีได้เปิดเผยไวใ้นนโยบาย      
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตุ 3 
 
นโยบำยกำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงิน 
 
บริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการ      
ไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือ
การคา้ 
 
กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการคือการท าให้ฐานเงินทุนกลบัมาแข็งแกร่งเพ่ือรักษาความเช่ือมั่นของผูล้งทุน เจ้าหน้ีและตลาด และเพ่ือการ
ด าเนินงานทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต และการรักษาไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
 
ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
 
บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ อยา่งไรก็ตามบริษทัไม่มีการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่บริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 
ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญัเพราะบริษทัยกเลิกนโยบายท่ีจะให้วงเงินสินเช่ือแก่ลูกคา้ ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 7 ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้ หน้ีสินจากการยกเลิกแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีโดยอา้งอิงตามสัญญา     
ในปัจจุบนัผูบ้ริหารไม่ไดท้ าสัญญาเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอัตรา
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 

                                                   2563 (ลา้นบาท)   
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

 ภายใน 1 ปี  
มากกว่า 

    1 ถึง 5 ปี  
 

มากกว่า 5 ปี 
ปรับขึ้นลงตาม 
   ราคาตลาด  

     ไม่ม ี
 อตัราดอกเบ้ีย  

 
       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         -        -        - 107          - 107 0.05 - 0.25 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ         -        -        -       - 28 28 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั          46           -            -         -        -            46 0.25 - 1.05 
รวม          46           -            -          107          28         181  
        
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจา้หน้ีการคา้ 47        -          -         - 281 328 2.00 - 3.50 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 21        -          -         - 268 289 2.00 - 7.50 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย         -        -        -       - 199 199 - 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 169        -          -         -          - 169 7.50 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       
              317 

 
740 

  
         - 

 
        - 

 
         - 

 
1,057 

 
14.12 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า               6               2           -            -            -                8 5.28 - 12.00 
รวม            560          742           -            -             748        2,050  
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                                                   2562 (ลา้นบาท)   
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

 ภายใน 1 ปี  
มากกว่า 

    1 ถึง 5 ปี  
 

มากกว่า 5 ปี 
ปรับขึ้นลงตาม 
   ราคาตลาด  

     ไม่ม ี
 อตัราดอกเบ้ีย  

 
       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         -        -        - 424          - 424 0.22 - 0.50 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ         -        -        -       - 6 6 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั          46           -            -          -        -            46 1.375 - 1.65 
รวม         46           -            -             424            6         476  
        
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจา้หน้ีการคา้         -        -          -         - 333 333 - 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13        -          -         - 327 340 7.50 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย         -        -        -       - 137 137 - 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 170        -          -         -          - 170 7.50 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       
         - 

 
1,062 

  
         - 

 
        - 

 
         - 

 
1,062 

 
14.12 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า           -               1           -            -            -                1 5.28 
รวม            183       1,063           -            -             797        2,043  
 
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกนัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจ   
ในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั บริษทัใชว้ิธีการและสมมติฐาน
ดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลคา่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภท 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระผกูพนั: มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายุติธรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั 
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั หรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด 

 
ลูกหน้ีการคา้ เจ้าหน้ีการคา้ เจ้าหน้ีอื่นและค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย: มีราคาตามบัญชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน        
ทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั: มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายุติธรรมอย่างเป็น 
สาระส าคญั เน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า: มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายุติธรรมเน่ืองจากหน้ีสินเหล่าน้ีค  านวนโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด  
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32. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
บริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและ
โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า บริษทัมี
ส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้ าหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 
รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงาน - ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 
 
  ลา้นบาท 
  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายไดจ้ากการขาย  11,302  12,923  77       -  11,379  12,923 
ตน้ทุนขาย  (11,132)  (13,555)  (76)       -  (11,208)  (13,555) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้  170  (632)  1       -  171  (632) 
รายไดอ้ื่น          137  345 
ค่าใชจ่้ายในการขาย          (170)  (174) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          (492)  (544) 
ตน้ทุนทางการเงิน          (251)  (348) 
ขาดทุนส าหรับปี          (605)  (1,353) 

 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพยท่ี์อยูใ่นประเทศไทยเท่านั้น  
 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีรายได้จากลูกคา้ 2 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม 6,081 ลา้นบาท 
(2562: ลูกคา้ 4 ราย จ านวนเงินรวม 8,192 ลา้นบาท) 
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33. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้กับบุคคลหรือกิจกำรท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการ    
ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 5  7 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี               1  5 
รวม 6  12 

    
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน    
ซ้ือทรัพยสิ์น 136  109 

    
ภาระผูกพันเพ่ือซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง    
ซ้ือวตัถุดิบ 821  819 
ซ้ือก๊าซธรรมชาติ 271  342 
รวม 1,092  1,161 

    
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น    
หนงัสือค ้าประกนั 159  170 
Standby letter of credit -  399 
รวม 159  569 

 
สัญญาส าคัญ 
 
(ก) เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดมี้การต่ออายสุัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติเป็นระยะเวลา 5 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2567 โดยบริษทั

ผกูพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติในแต่ละเดือนตามปริมาณท่ีใช ้
 
(ข) เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือก๊าซออกซิเจน อาร์กอนและไนโตรเจนเป็นเวลา 20 ปี โดยค่าใชจ่้ายขั้นต ่าภายใต้

สัญญาดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาท ต่อเดือน 
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(ค) เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 บริษทัได้เขา้ท าสัญญาการใชบ้ริการกบับริษทัในประเทศสองแห่งเพื่อการขนส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ใน
ประเทศเป็นระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 โดยบริษทัผกูพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าบริการขนส่งสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

 
ค่าบริการขนส่งสินคา้ตามสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวน 166 ลา้นบาท และ 
152 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 
(ง) เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาการใชบ้ริการส าหรับจดัการกากแร่ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตและหลอมเป็นเหลก็

แผ่น เพื่อคดัแยกเศษแร่เหล็กท่ีสามารถน ากลบัไปใช้เพื่อการผลิตไดอ้ีกกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงมีก าหนด 7 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2561 และสามารถต่ออายุสัญญาไปได้อีก 1 ปี โดยอตัโนมติั ยกเวน้ว่าจะมีการแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อกัษรล่วงหน้า     
อยา่งนอ้ย 6 เดือน ก่อนท่ีจะหมดอายขุองสัญญา โดยบริษทัผกูพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าบริการจดัการกากแร่ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
 
ค่าบริการจดัการกากแร่ ตามสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวน 74 ลา้นบาท และ        
73 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

(จ) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายรายเพื่อซ้ือวตัถุดิบภายใตส้ัญญา Consignment โดยความเป็น
เจา้ของของสินคา้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ะเป็นของผูข้าย บริษทัมีภาระผกูพนัที่จะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.5  ต่อปี  (2562: ร้อยละ 
3 ถึงร้อยละ 6 ต่อปี)  

 
34. คดีควำม 
 
(ก) เจา้หน้ีจ านวน 1 รายได้ย่ืนฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบัติตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ทุนทรัพยฟ้์องจ านวนเงิน        

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

 
(ข) อดีตพนักงานของบริษทัท่านหน่ึงได้ยื่นฟ้องบริษทัเป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม โดยมีผลนับแต่วนัที่      

10 ธันวาคม 2562 และเรียกร้องให้บริษทัจ่ายช าระเงิน 23 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 ศาลชั้นตน้ได้ตดัสินให้บริษทั
จ่ายเงินชดเชยแก่พนักงานดังกล่าวเป็นจ านวนเงินรวม 2.4 ล้านบาท บวกดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน บริษทั           
ไดบ้นัทึกประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องจ านวนเงินรวม 2.4 ลา้นบาท และดอกเบ้ียจ านวนเงินประมาณ 0.2 ลา้นบาท ไวเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของ “เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย” และ “ดอกเบ้ียคา้งจ่าย” ตามล าดบั ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
อย่างไรก็ดี ผูบ้ริหารของบริษทัไดย้ื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2563 แลว้ และศาลได้มีค  าสั่งนัดไต่สวนมูลฟ้อง
เพ่ิมเติมในวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 
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35. วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรด ำเนินงำน 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือจาก Link Capital I (Mauritius) Limited ดงัต่อไปน้ี 
 

  วงเงิน 
(ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

    

ประเภทของสินเช่ือ  2563  2562  อตัราดอกเบ้ีย *  เง่ือนไขของสัญญา 
         

วงเงินกูท่ี้หน่ึง - เงินกู ้  30  30  ร้อยละ 12 ต่อปี  1) ร้อยละ 30 ของยอดเงินกู ้มีก าหนดช าระเม่ือ
ครบรอบปีท่ี 4 นับจากวันท่ีมีการเบิกใช้   
คร้ังแรก (ครบก าหนดวันท่ี 29 มกราคม 
2564 **)  

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัได้เขา้
ท าสัญญาแกไ้ขสัญญาคร้ังท่ี 6 เพื่อขอขยาย
ระยะเวลาช าระเงินกู้ ร้อยละ 30 ของเงินกู้ 
จ านวนเงิน 9 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไปเป็นช าระ
ใ น วัน ค รบ ก า หน ด ปี สุ ด ท้ า ย  ( วัน ท่ี                  
31 มกราคม 2565) สัญญาแก้ไขดังกล่าวมี
ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัที่ 29 มกราคม 2564 

2) ยอดเงินกู้คงเหลือมีก าหนดจ่ายช าระ ใน     
วนัครบก าหนดปีสุดท้าย (ครบรอบปีท่ี 5 
นับจากวนัท่ีมีการเบิกใช้คร้ังแรกในวนัท่ี                    
31 มกราคม 2565)  

วงเงินกูท่ี้สอง - เงินกู ้และ 
Standby letter of credit 

 45  45  - เงินกูใ้นอตัราร้อยละ 12 ต่อปี 

- Standby letter of credit อัตร า
ดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี ตามยอด
ภาระหน้ีภาระผูกพนัท่ียงัไม่ได้
เ บิกใช้  และ ร้อยละ  5 ต่อ ปี  
ส าหรับยอดภาระผูกพนัท่ีไดใ้ช้
ไม่เกิน 180 วนั และร้อยละ 8 
ต่อปี ส าหรับระยะเวลาการใช้
เกิน 180 วนั 

 1) ร้อยละ 30 ของยอดเงินกู ้มีก าหนดช าระเม่ือ
ครบรอบปีท่ี 4 นับจากวนัท่ีมีการเบิกใชค้ร้ัง
แรก (ครบก าหนดวนัที่ 11 ตุลาคม 2564 **)  

2) ยอดเงินกู้คงเหลือมีก าหนดจ่ายช าระ ใน      
ว ันครบก าหนดปีสุดท้าย (ครบรอบปีท่ี 5   
นับจากวันท่ีมีการเบิกใช้คร้ังแรกในวนัท่ี            
10 ตุลาคม 2565)  

รวม  75  75     
 

*   บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย บริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูใ้ห้แก่ผูใ้ห้กูใ้นอตัราร้อยละ 2 ของเงินกูย้ืมท่ีมีการเบิกใช ้
** วนัท าการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

วงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัค ้าประกนัโดยจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 
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