
 

 
 
 

    

บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน)   
 

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564 
และรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ   คณะกรรมการบริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น      
และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาล”) ของบริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้           
ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
(นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบติั)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3899 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564

สิ น ท รั พ ย์

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 129,631                  106,594                  

ลูกหน้ีการคา้ 6 58,118                    27,922                    

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7, 14 1,718,941               1,361,359               

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 8 260,271                  151,578                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,166,961               1,647,453               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร 9 210,000                  210,000                  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10, 13, 18, 25 12,543,514             12,651,016             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 5,107                      5,216                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  - สุทธิ 12 343,554                  343,722                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,102,175             13,209,954             

รวมสินทรัพย์ 15,269,136             14,857,407             

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 2



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หนี้สินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 7, 14 297,148                  328,134                  

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 15 306,711                  289,209                  

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 73,071                    10,507                    

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4, 16 234,252                  198,592                  

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 17 171,824                  168,530                  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4, 18 987,587                  311,389                  

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 4,936                      5,740                      

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 19 20,485                    15,241                    

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,096,014               1,327,342               

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4, 18 109,751                  739,059                  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 10 1,676                      2,312                      

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 20 130,794                  128,176                  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 242,221                  869,547                  

รวมหนี้สิน 2,338,235               2,196,889               

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
- ทุนจดทะเบียน (หุน้สามญั 28,750,859 พนัหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.96 บาท) 27,600,825             27,600,825             

- ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ (หุน้สามญั 25,487,135 พนัหุน้ หุน้ละ 0.96 บาท) 24,467,650             24,467,650             

ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั (9,667,488)              (9,667,488)              

ขาดทุนสะสม (2,178,942)              (2,449,325)              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 309,681                  309,681                  

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 12,930,901             12,660,518             

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,269,136             14,857,407             

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 3



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4, 21 3,496,278               2,695,919               

รายไดอ่ื้น 4 14,991                    12,759                    

รวมรายได้ 3,511,269               2,708,678               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย

- ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย 2,906,211               2,704,139               

- ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า 31,329                    -                          

- กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (168)                        (22,723)                   

รวมตน้ทุนขาย 2,937,372               2,681,416               

ค่าใชจ่้ายในการขาย 39,568                    42,571                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 156,589                  117,369                  

ขาดทุนจากคาํส่ังซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ -                          8,672                      

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 52,752                    123,360                  

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 13 54,605                    61,585                    

รวมค่าใช้จ่าย 3,240,886               3,034,973               

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 11 270,383                  (326,295)                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 270,383                  (326,295)                 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 22 0.011                      (0.013)                     

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 4



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ทุนเรือนหุน้

ที่ออกและ ส่วนตํ่ากวา่ องคป์ระกอบอื่น

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ขาดทุนสะสม ของส่วนของผูถ้ือหุน้ สุทธิ

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

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 2                                 (2)                                -                              -                              -                              

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              (326,295)                     -                              (326,295)                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 24,467,650                 (9,667,488)                  (2,141,892)                  309,681                      12,967,951                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 24,467,650                 (9,667,488)                  (2,449,325)                  309,681                      12,660,518                 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              270,383                      -                              270,383                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 24,467,650                 (9,667,488)                  (2,178,942)                  309,681                      12,930,901                 

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้ 5



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 270,383                  (326,295)                 

รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) 

   กิจกรรมดาํเนินงาน:

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 126,740                  120,885                  

ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 16,456                    21,222                    

ตน้ทุนทางการเงิน 54,605                    61,585                    

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - สุทธิ 57,077                    107,976                  

กลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (168)                        (22,723)                   

ขาดทุนจากคาํส่ังซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ -                          8,673                      

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 2,746                      2,585                      

กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                          (108)                        

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 19                           7                             

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง  (เพิม่ขึน้):

ลูกหน้ีการคา้ (30,195)                   (39,219)                   

สินคา้คงเหลือ (357,414)                 (15,486)                   

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (108,692)                 (60,913)                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (16,289)                   (8,394)                     

หนี้สินดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง):

เจา้หน้ีการคา้ (31,512)                   53,223                    

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 62,564                    76,389                    

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13,977                    6,364                      

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 4,843                      (422)                        

จ่ายผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ (127)                        -                          

จ่ายภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง (2,615)                     -                          

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 62,398                    (14,651)                   

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 6



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (14,099)                   (40,859)                   

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -                          (1,567)                     

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (14,099)                   (42,426)                   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายชาํระคืนหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ (367)                        (906)                        

จ่ายชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (1,439)                     (1,358)                     

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (23,579)                   (52,066)                   

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (25,385)                   (54,330)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 22,914                    (111,407)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 106,594                  424,062                  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 123                         1,079                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 129,631                  313,734                  

ข้อมูลเพิม่เติมงบกระแสเงินสด

1) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนโดย

-  เจา้หน้ีอ่ืน - สุทธิ 5,049                      4,665                      

-  หน้ีสินตามสัญญาเช่า -                          9,839                      

-  จ่ายชาํระเงินสด 14,099                    40,859                    
รวม 19,148                    55,363                    

2) ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 30,952                    

3) ตดัจาํหน่ายสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,111                      -                          

4) ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ -                          2                             

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 7
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หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป โครงสร้างการถือหุน้และการด าเนินงานต่อเน่ือง   
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล  
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
6   ลูกหน้ีการคา้   
7   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
8   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  
9   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร  
10   ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ  
11   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
12   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  
13   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
14   เจา้หน้ีการคา้  
15   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  
16   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  
17   หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ  
18   เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  
19   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  
20   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  
21   ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  
22   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  
23   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
24   คดีความ  
25   วงเงินสินเช่ือเพื่อการด าเนินงาน  
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งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 
 
1. ข้อมูลทั่วไป โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

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

1.2 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 
  สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 

รายช่ือผูถื้อหุน้  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
     

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

  
40.45 

  
40.45 

บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (“จี สตีล”)  8.24  8.24 
นางจารุณี ชินวงศว์รกุล  7.39  7.38 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  1.62  1.62 
บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จ ากดั (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 
   เป็นบริษทัยอ่ยของจี สตีล โดยถือหุน้ร้อยละ 99.99 

  
1.21 

  
1.21 
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1.3 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สถานะทางการเงินบางส่วนของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

  ลา้นบาท 
    ณ วนัท่ี 
  วนัท่ี 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
ปัจจยัเส่ียงต่อการด าเนินงานต่อเน่ือง  2564  2563  2564  2563 
         

(1) ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  270  (326)     
(2) ขาดทุนสะสม      (2,179)  (2,449) 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไม่มีเหตุท่ีท าให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีสาระส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษทัไดบ้รรลุตามแผนงานต่าง ๆโดยด าเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหญ่ ซ่ึงได้
ด าเนินการจ่ายช าระหน้ีและแปลงหน้ีดงักล่าวเป็นทุนเสร็จเรียบร้อยแลว้ในปี 2560 รวมทั้งไดรั้บวงเงินสินเช่ือเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
ในการด าเนินงานเพิ่มเติม ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 25 และรวมถึงแผนปรับโครงสร้างทุนตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 และต่อมาเม่ือวนัท่ี  3 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้
เพิ่มเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) นอกจากน้ีบริษทัยงัมีแผนงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการท าก าไรในอนาคตดงัน้ี 
 

ก) การด าเนินการผลิต 
 

บริษทัด าเนินการผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการใช้ไฟฟ้าน้อย ซ่ึงมีอตัราค่าไฟฟ้าต ่า (Off Peak) เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิต        
ต่อหน่วยให้ลดลง และบริษทัมีแผนปรับตวัโดยจดัท าโครงการหลายโครงการเพื่อลดตน้ทุนการผลิตให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง 
และผูน้ าเขา้ทั้งในรูปของการลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวน   
การผลิต เป็นตน้ 

 

ข) การสนบัสนุนจากภาครัฐ 
 

บริษทัไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรายอ่ืน ๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นค าร้องต่อภาครัฐ    
โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอยา่งร้ายแรง ท่ีมีสาเหตุจากการทุ่มตลาดโดยสินคา้
เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกดว้ย ล่าสุดจนถึง
ปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศบังคับใช้มาตรการเยียวยาทางการค้าท่ีเป็นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด                  
(Anti-dumping Measures) เพื่อช่วยใหอุ้ตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมกบัสินคา้น าเขา้ในตลาดภายในประเทศ
ไดต่้อไป ดงัน้ี 
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มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด (ระยะเวลำ 5 ปี) 
   

  
สินคา้น าเขา้ 

ประเทศ
แหล่งก าเนิด 

อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
1 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ)  

ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 
14 ประเทศ หลายอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 128.11 ของราคา 

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

2 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ)  
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

จีนและ
มาเลเซีย 

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

23 มิ.ย. 2560 ถึง  
22 มิ.ย. 2565 

3 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ)  
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

บราซิล, 
อิหร่าน และ 
ตุรกี 

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

16 พ.ค. 2560 ถึง 
15 พ.ค. 2565 

4 เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน 
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

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

 
* กลุ่มอุตสาหกรรมภายในไดย้ื่นค าร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาบงัคบัใชม้าตรการตอบ
โตก้ารทุ่มตลาด (Antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศ เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 (เผยแพร่ลงใน        
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563) “เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น ท่ีมีแหล่งก าเนิดจากประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้สหพนัธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไตห้วนั สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวกั และประเทศโรมาเนีย ต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณา
ทบทวนความจ าเป็นในการขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทบทวนดงักล่าว และในระหว่างการพิจารณาการทบทวนให้เรียกเก็บหลกัประกนัการช าระอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้
ดงักล่าวต่อไปในอตัราเดิมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการเดิมเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 
 
มำตรกำรตอบโต้กำรหลบเลีย่งมำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุน 
 
เพื่อให้การใช้บังคับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อันจะเป็นประโยชน์แก่การคุ้มครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ ทางภาครัฐจึงท าการตราพระราชบญัญติั “การตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคา้จากต่างประเทศ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ” ข้ึนซ่ึงท าการแกไ้ขเพิ่มเติม “พระราชบญัญติัการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคา้จากต่างประเทศ      
พ.ศ. 2542” โดยไดมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงในพระราชบญัญติัฉบบัน้ีได้มีการเพิ่มมาตรการ     
ตอบโต้การหลบเล่ียงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนเข้ามา โดยเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 ประกาศกระทรวงต่าง ๆ                   
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใช้มาตรการตอบโตก้ารหลบเล่ียงมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนไดมี้การประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ท าใหก้ฎหมายมาตรการตอบโตก้ารหลบเล่ียงฯ สามารถบงัคบัใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี 20 มีนาคม 2564 เป็นตน้มา  
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กำรรับรองสินค้ำที่ผลติในประเทศไทย Made in Thailand : MiT 
 
นอกจากการสนบัสนุนให้เกิดการคา้ท่ีเป็นธรรมโดยการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดแลว้ ทางภาครัฐยงัส่งเสริมให้มีการใชสิ้นคา้
ภายในประเทศดว้ย โดยกรมบญัชีกลางไดมี้การประกาศกฎกระทรวง ก าหนดพสัดุและวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจกานุเบกษาเม่ือ 22 ธันวาคม 2563 ไดก้ าหนดให้หน่วยงานของรัฐจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ
ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศท่ีไดข้ึ้นบญัชีรายการพสัดุและบญัชีรายช่ือไวก้บัสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ไดรั้บการรับรองสินคา้
ท่ีผลิตในประเทศไทย Made in Thailand : MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)  โดยในการจดัซ้ือพสัดุของหน่วยงานรัฐตอ้งซ้ือพสัดุ
ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเป็นหลกั และกรณีในการจดัจา้งงานก่อสร้างให้ใชพ้สัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่นอ้ยกว่าร้อยละ
หกสิบของพสัดุท่ีจะใช้ในงานก่อสร้าง โดยให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกลา้ท่ีเป็นพสัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน         
ซ่ึงตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละเกา้สิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกลา้ท่ีใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในงานจดัจา้งงานก่อสร้างนั้น ๆ       
ซ่ึงสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษทั ได้รับการรับรองสินคา้ท่ีผลิตในประเทศไทย MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว           
ซ่ึงกฎกระทรวงฉบบัใหม่ท่ีประกาศใช้น้ีจะมีส่วนช่วยส่งเสริมสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศให้มีการจดัซ้ือจากหน่วยงานรัฐเพิ่มมากข้ึน 
โดยเฉพาะกบัสินคา้เหลก็ท่ีจะไดอ้านิสงส์จากมาตรการท่ีออกมาน้ีเป็นอยา่งมาก 
 

ค) ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศ (แหล่งท่ีมา : สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย) 
 

ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 
 

ปริมาณความตอ้งการใช้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 มีจ านวน 1.75 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.58       
ลา้นตนัต่อเดือน) เพิ่มข้ึน 0.28 ลา้นตนั หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.93 จากไตรมาส 1 ปี 2563 
 
ในจ านวนดงักล่าวแบ่งออกเป็น ปริมาณสินคา้จากการผลิตภายในประเทศ 0.74 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.25 ลา้นตนัต่อเดือน) ปริมาณการ
น าเขา้ 1.01 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.34 ลา้นตนัต่อเดือน)  และปริมาณการส่งออกเลก็นอ้ย 0.008 ลา้นตนั (เฉล่ีย 0.003 ลา้นตนัต่อเดือน) 
 

สถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 
 
เม่ือตน้ปี 2563 การระบาดของไวรัสโคโรนา (“โควิด-19”) เป็นการระบาดขนาดใหญ่ท่ีเป็นท่ีทราบกนัว่าไดร้ะบาดไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว   
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการจ ากัดการเดินทาง การปิดเมืองและการออกมาตรการป้องกันล่วงหน้าในหลายประเทศ            
ภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดโควิด-19 ท าใหเ้กิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอยา่งมากในประเทศไทยและตลาดการคา้ท่ีบริษทัไดด้ าเนิน
ธุรกิจ 
 
อยา่งไรก็ดี จากงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีผลการด าเนินงานดีข้ึน ทั้งน้ี บริษทัจะคอย
ติดตามผลกระทบของโควิด-19 ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง บริษทัจะยงัคงจดัให้มีมาตรการ
ท่ีเหมาะสมและทนัการณ์เพื่อลดผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อการด าเนินงานในอนาคตของบริษทั 
 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

13 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 
บริษทัไดจ้ดัท าบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ทั้งน้ี งบการเงิน
ระหว่างกาลมีวตัถุประสงคท่ี์จดัท าข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ประเทศไทยเท่านั้น    
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้  ดงันั้น งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินระหวา่งกาล บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบั
ภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้ าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศเท่านั้น 
 
3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั   
 
3.1 นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ/หรือปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั  

 
3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
 

 บริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือ
ควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือ
ในทางกลับกัน หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น                 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 
ช่ือกิจการ 

 ประเทศท่ีจดัตั้ง/
สัญชาติ 

  
ประเภทของธุรกิจ 

  
ลกัษณะความสัมพนัธ ์

       

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

 ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็  บริษทัใหญ่  

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลด้ิง   
 จ ากดั (“เอสพีเอช”) 

 ไทย  ลงทุนในบริษทัอื่น  บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 

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

 ไทย  กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพือ่การปรับโครงสร้าง 

 บริษทัยอ่ยของ จี สตีล  
 

บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จ ากดั 
 (“โอเอซี”) 

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

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพือ่การลงทุน 

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

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพือ่การลงทุน 

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

Synergy Strategic Solutions  
    Management DMCC (“Synergy”) 

 สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

 ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

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

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

 ไทย  โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม  มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั วอลลส์ตรีท ทลัเลทท ์พรีบอนน ์ 
   จ ากดั 

 ไทย 
 

 นายหนา้เก่ียวกบัเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั หลกัทรัพย ์วอลลส์ตรีท  
   ทลัเลทท ์พรีบอนน์ จ ากดั 

 ไทย 
 

 นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั อนัดาดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั  ไทย 
 

 ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีพกัอาศยั 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

ผูบ้ริหารส าคญั  ไทย 
 
 
 

 

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

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
   

ขายวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินคา้ส าเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน  อตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
บริษัทใหญ่ (จี สตลี)    
ขายวตัถุดิบ 1  - 
    
บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน    
ขายสินคา้ส าเร็จรูป -  57 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ -  2 
ตน้ทุนทางการเงิน 49  56 
    
ผู้บริหำรส ำคญั    
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั    

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 25  6 
ผลประโยชน์ระยะยาว 0.1  0.1 

 
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี  
 
  ลา้นบาท 
 หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ     
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน     
Link Capital I  18 1,098  1,050 

     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน     
Link Capital I 16 106  78 
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5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 
 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 130  107 
 
ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

สกุลเงินบาท 125  105 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา          5  2 
รวม 130  107 
 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

กิจการอ่ืน ๆ 58  28 
    

กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระหวา่งงวด/ปี -  (352) 
    

ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญในระหวา่งงวด/ปี -  352 
 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 20  2 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี -  ไม่เกิน 3 เดือน 38  26 
รวม 58  28 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัส าหรับการขายในประเทศคือขายเงินสดและไม่เกิน 7 วนัท าการ และการขายต่างประเทศ
เป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น 
 
บริษทัไม่มีรายการขายกบัลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
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ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    
สกุลเงินบาท 58  28 

 
7. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    
สินคา้ส าเร็จรูป 307  361 
งานระหวา่งท า 2  - 
วตัถุดิบ 788  445 
วสัดุและอปุกรณ์ 108  85 
อะไหล ่ 372  415 
สินคา้ระหวา่งทาง 146  90 
รวม 1,723  1,396 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (4)  (35) 
สุทธิ 1,719  1,361 

    
กลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือในระหวา่งงวด/ปี  (31)  (84) 

    
ตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือในระหวา่งงวด/ปี 31  - 

    
มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ีจ าน าเพื่อค ้าประกนัเจา้หน้ีการคา้ (หมายเหตุ 14) -  61 
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8. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ - กิจการอ่ืน ๆ 115  120 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (10)  (11) 
 105  109 
    

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 8  9 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และอ่ืน ๆ 147  34 
    

สุทธิ 260  152 

 
เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2562 บริษทัไดย้ื่นค าฟ้องต่อตวัแทนบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศไทยต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้เน่ืองจากจ าเลยไดท้ า
เอกสารปลอมแปลงบญัชีธนาคารเพื่อการจ่ายช าระหน้ีในสัญญาซ้ือขายสินคา้อีเลคโทรดของผูผ้ลิตแห่งหน่ึงในต่างประเทศเป็นจ านวน         
2.3 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัท่ีจ าเลยได้ละเมิดกระท าความผิด  ศาลได้นัดไกล่เกล่ียแล้วเม่ือวนัท่ี                         
13 พฤศจิกายน 2562 แต่คู่ความไม่สามารถตกลงกนัได ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 และวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ศาลไดไ้ต่สวนมูลฟ้อง
โจทก ์แต่ยงัไม่แลว้เสร็จ ศาลจึงไดมี้ค าส่ังนดัไต่สวนมูลฟ้องเพิ่มเติมในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 และวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 
 
9. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือที่ดินและอำคำร 
 
เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัและผูข้ายท่ีดินไดน้ าโฉนดท่ีดิน 5 ฉบบั ซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคารจ านวน 
210 ลา้นบาท จดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัการผ่อนช าระภาษีอากรของบริษทั และ จี สตีล ต่อกรมสรรพากรในวงเงินรวม 330 ลา้นบาท 
(เฉพาะของบริษทั 206 ลา้นบาท) ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดจ่้ายช าระหน้ีสินภาษีผ่อนช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวครบถว้นแลว้และไดท้ า
การปลอดจ านองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบัในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 กรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวไดโ้อนใหบ้ริษทัแลว้ 
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10. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
  

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 12,651 
เพิ่มข้ึน 19 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (127) 
ยอดยกไปตำมบัญชีสุทธิ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 12,543 
  

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 12,536 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 7 
รวม 12,543 
 

รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038  5,038 
โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525 
อื่น ๆ 298  295 
รวม 6,861  6,858 
หกั ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,122)  (3,122) 
สุทธิ 3,739  3,736 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จดจ านอง 
 

บริษทัไดย้ื่นฟ้องจ าเลย 3 รายต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้เพื่อขอใหท้รัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุน้กูแ้ละรับจ านองหลกัประกนัแทนผูถื้อตราสารหน้ี
หุ้นกูต่้างประเทศของบริษทัท าการไถ่ถอนจ านองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดท้ าการช าระหน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าวตาม
แผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี  28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัชนะคดีและมีค าส่ังให้จ าเลยทั้ง      
3 ราย ท าการไถ่ถอนจ านองหลกัประกนั ปัจจุบนับริษทัได้ด าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจ าเลยอีก 2 รายแล้ว และบริษทัอยู่ระหว่าง
กระบวนการไถ่ถอนหลกัประกนัจากจ าเลยรายท่ี 3 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  จ านวนเงินรวม 7,477       
ลา้นบาท และ 7,571 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดถู้กน าไปจ านองเป็นหลกัประกนัล าดบัท่ีหน่ึงกบัผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูต้ามท่ีกล่าวขา้งตน้ และ
จ านองหลกัประกนัล าดบัท่ีสองส าหรับการใชว้งเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (วงเงินจดจ านองเป็นจ านวนเงิน 
6,619  ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13, 18 และ 25 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดม้าจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
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11. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้น าไปใช้ท่ีมิได้รับรู้ในงบการเงินมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ผลแตกต่างชัว่คราว    
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1  7 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ 2  2 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 722  722 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 2  2 
- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 543  538 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 411  411 
- ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน 26  26 
- เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  3 
 1,707  1,711 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 392  449 
รวม 2,099  2,160 

 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2567 ถึง 2568 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนั
นั้น บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทั
จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
 
บริษทัไม่มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เน่ืองจากบริษทัใชผ้ลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ีไม่ไดรั้บรู้ 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
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12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

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

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนัส าหรับ    
   การซ้ือก๊าซธรรมชาติและการใชฟ้ลีทการ์ด 46  46 
ลูกรีดรอตดัจ าหน่าย - สุทธิ 261  261 
เงินมดัจ า 1  1 
อื่น ๆ 3  3 
สุทธิ 344  344 

 
งานระหว่างก่อสร้างที่หยดุชะงัก 
 
งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงักได้แก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของบริษทัตดัสินใจชะลอ
โครงการน้ีตั้งแต่ปี 2542  และเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ส านักงานส่งเสริมการลงทุนไดมี้ค าส่ังเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต 
Direct Reduced Iron โดยไม่มีภาระภาษีอากรขาเขา้ดา้นเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบ  
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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13. หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 
  ลา้นบาท 
 หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ส่วนที่หมุนเวียน     
เจา้หน้ีการคา้ - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 14 49  47 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 15 18  21 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ - ไม่มีหลกัประกนั 17 172  169 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
   ภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 4, 18 988  311 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั  5  6 
     

รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน  1,232  554 
     

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - มีหลกัประกนั 4, 18 110  739 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ - มีหลกัประกนั  2  2 
     

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  112  741 
     

รวม  1,344  1,295 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 1,232  554 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 112  741 
รวม 1,344  1,295 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็น
สินทรัพย ์ดงัน้ี 
 
  ลา้นบาท 
 หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
     

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 10 7,477  7,571 

 



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
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23 

ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

สกุลเงินบาท 98  103 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,234  1,181 
สกุลเงินยโูร 8  8 
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 4  3 
รวม 1,344  1,295 

 
14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 
 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

กิจการอ่ืน ๆ 297  328 

 
ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี   
 
 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

สกุลเงินบาท 137  207 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 150  121 
สกุลเงินยโูร                 10     - 
รวม 297  328 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่
ยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าวตัถุดิบภายใตสั้ญญา Consignment จึงมียอดคงคา้งเป็นจ านวนเงิน 45 ลา้นบาท และ 44 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เจา้หน้ีการคา้รายหน่ึงค ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 61 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 มีนาคม 2564: ไม่มี) ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
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15. เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
 
 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า 64  99 
อื่น ๆ 243  190 
รวม 307  289 

 
ยอดเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

สกุลเงินบาท 273  255 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 26  20 
สกุลเงินยโูร 8  14 
รวม 307  289 

 
16. ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
 
 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

เจา้หน้ีการคา้                2               1 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  13 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากกิจการอ่ืน ๆ 7  6 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 119  114 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 106  65 
รวม 234  199 

  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
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ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

สกุลเงินบาท 58  58 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 167  133 
สกุลเงินยโูร 6  6 
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 3  2 
รวม 234  199 

 
17. หนีสิ้นจำกกำรยกเลกิแผนฟ้ืนฟูกจิกำร 
 
ในปี 2541 บริษทัประสบปัญหาทางการเงินจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ท าให้บริษทัไม่สามารถช าระหน้ีท่ีมีอยู่ได ้และในเดือนเมษายน 
2543 บริษทัไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใตศ้าลลม้ละลายกลาง โดยในปี 2545 ศาลลม้ละลายกลางไดใ้ห้ความเห็นชอบแผนฟ้ืนฟู
กิจการ ต่อมาในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 บริษทัไดย้ื่นค าร้องขอยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง และวนัท่ี 2 มีนาคม 2552       
ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าส่ังใหย้กเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 
 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 169 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งงวด 3 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 172 

 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงรวมไวใ้นงบการเงินมีดงัน้ี 
 

     ลา้นบาท 

กลุ่มเจา้หน้ี   วนัครบก าหนดช าระ  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

กลุ่มท่ี 4  พนกังาน กรกฎาคม 2558  4  4 
กลุ่มท่ี 5  หน้ีค่าเคร่ืองมือและอปุกรณ์ ตุลาคม 2554  9  8 
กลุ่มท่ี 13  เจา้หน้ีอ่ืน ตุลาคม 2554  159  157 
รวม     172  169 
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ตารางการช าระหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละรายในกลุ่ม 4 และ 13 ไม่ไดเ้ป็นวนัเดียวกนัเหมือนกนัทั้งหมด ข้ึนอยู่กบัวนัท่ีท่ีมีการตกลงในการสรุป     
มูลหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละราย อยา่งไรกต็าม ก าหนดเวลาแรกท่ีเจา้หน้ีในกลุ่ม 4 และ 13 จะไดรั้บช าระหน้ีคือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 
 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัได้ครบก าหนดช าระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่บริษทัได้ผิดนัดช าระหน้ี ซ่ึงบริษทัได้
ด าเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพื่อขอขยายระยะเวลาการช าระหน้ี ดงันั้น บริษทัจึงแสดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดงักล่าว ยอดหน้ีคงเหลือ
สามารถถูกเรียกช าระคืนไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผิดนดัช าระ 
 
ยอดหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

สกุลเงินบาท 73  74 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 88  84 
สกุลเงินยโูร 8  8 
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 3  3 
รวม 172  169 

 
18. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน - สุทธิ 
 
  จ านวน   ลา้นบาท 

วงเงินสินเช่ือ  (ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา)   31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
        

เงินกูว้งแรก - เงินกู ้  30   945  906 
เงินกูว้งท่ีสอง - เงินกู ้  5   158  151 
รวม     1,103  1,057 

     
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   1,103  1,057 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (5)  (7) 
  1,098  1,050 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (988)  (311) 
สุทธิ  110  739 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,050 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชีระหวา่งงวด (1) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งงวด 49 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 1,098 

 
ยอดเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,103  1,057 

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัค ้าประกนัโดยจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 
 
19. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 
 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 11  11 
ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี 8  3 
อื่น ๆ 1  1 
รวม 20  15 

 
ยอดหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
    

สกุลเงินบาท 9  4 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 10  9 
สกุลเงินยโูร 1  2 
รวม 20  15 

 



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
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20. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
 ลา้นบาท 
  

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 128 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 3 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564 131 

 
จ านวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
ในก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด :    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 3  2 

 
ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
อตัราคิดลด   ร้อยละ 1.79 ต่อปี 
อตัราการเพิ่มของเงินเดือนท่ีคาดไว ้   ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน   ร้อยละ 3.82 ถึงร้อยละ 11.46 ต่อปี 
อตัรามรณะ   ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560 
 
21. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
บริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและ
โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงำนธุรกจิ 
 
บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า บริษทัมี
ส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
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วนัที่ 31 มีนำคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ส่วนงำนภูมิศำสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้ าหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 
รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงาน - ก าไรขั้นตน้ ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    
รายไดจ้ากส่วนงาน - ในประเทศ 3,496  2,696 

    
ผลการด าเนินงานจากส่วนงาน - ก าไรขั้นตน้ 559  15 

 
ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 3 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม 2,049
ลา้นบาท (2563: 2 ราย จ านวนเงินรวม 1,592 ลา้นบาท) 
 
22. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด
ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัแสดงการ
ค านวณดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท / ลา้นหุน้ 
 2564  2563 
    

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 270  (326) 
    

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

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.011  (0.013) 
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23. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้กบักจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการ    
ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 3  5 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี                      1                1 
รวม 4  6 

    
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
ซ้ือทรัพยสิ์น 137  136 

    
ภาระผกูพนัเพือ่ซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง    
ซ้ือวตัถดิุบ 959  821 
ซ้ือก๊าซธรรมชาติ 253  271 
รวม 1,212  1,092 

    
หน้ีสินที่อาจเกดิขึน้    
หนงัสือค ้าประกนั 159  159 

 
24. คดีควำม 
 
อดีตพนักงานของบริษทัท่านหน่ึงได้ยื่นฟ้องบริษทัเป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยมีผลนับแต่วนัท่ี               
10 ธันวาคม 2562 และเรียกร้องให้บริษทัจ่ายช าระเงินจ านวน 23 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 ศาลชั้นตน้ไดต้ดัสินให้บริษทั
จ่ายเงินชดเชยแก่พนกังานดงักล่าวเป็นจ านวนเงินรวม 2.4 ลา้นบาท บวกดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน บริษทัไดบ้นัทึก      
ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องจ านวนเงินรวม 2.4 ลา้นบาท และดอกเบ้ียจ านวนเงินประมาณ 0.2 ลา้นบาท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ 
“เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย” และ “ดอกเบ้ียคา้งจ่าย” ตามล าดบั ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อยา่งไรกดี็ ผูบ้ริหาร
ของบริษทัได้ยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 และเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายืนตาม                 
ค  าพิพากษาศาลแรงงานกลาง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 บริษทัไดจ่้ายหน้ีดงักล่าวเป็นจ านวนรวม 2.6 ลา้นบาทแลว้ 
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25. วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรด ำเนินงำน 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือจาก Link Capital I (Mauritius) Limited (กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 
ดงัต่อไปน้ี 
 
  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

วงเงินสินเช่ือ  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
     

วงเงินกูท่ี้หน่ึง - เงินกู ้  30  30 
วงเงินกูท่ี้สอง - เงินกู ้และ Standby letter of credit  45  45 
รวม  75  75 

 
วงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัค ้าประกนัโดยจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 
 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

