
 

 

 
 

    

บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)   
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   คณะกรรมการบริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2564 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ของบริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้           

ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบติั)                                

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3899 

บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564  



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2564

สิ น ท รั พ ย์

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 443,961                 106,594                 

ลูกหนี�การคา้ 6 50,729                   27,922                   

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7, 14 2,732,596              1,361,359              

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น - สุทธิ 8 204,986                 151,578                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,432,272              1,647,453              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อที�ดินและอาคาร 9, 10 91,669                   210,000                 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9, 10, 13, 17, 24 12,577,329            12,651,016            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น - สุทธิ 3,866                     5,216                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น  - สุทธิ 12 346,756                 343,722                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,019,620            13,209,954            

รวมสินทรัพย์ 16,451,892            14,857,407            

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 2



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2564

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้ 7, 14 479,303                 328,134                 

เจา้หนี� อื�นและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 430,107                 289,209                 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 114,196                 10,507                   

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 4, 15 245,483                 198,592                 

หนี� สินจากการยกเลิกแผนฟื� นฟกิูจการ 16 173,852                 168,530                 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 4, 10, 17 1,011,288              311,389                 

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 10 3,904                     5,740                     

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 18 27,064                   15,241                   

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 2,485,197              1,327,342              

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ 4, 10, 17 112,580                 739,059                 

หนี� สินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 10 1,227                     2,312                     

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเมื�อเกษียณอายุ 19 133,379                 128,176                 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 247,186                 869,547                 

รวมหนี�สิน 2,732,383              2,196,889              

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

- ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามญั 28,750,859 พนัหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.96 บาท) 27,600,825            27,600,825            

- ทุนที�ออกและชาํระแลว้ (หุ้นสามญั 25,487,135 พนัหุ้น หุ้นละ 0.96 บาท) 24,467,650            24,467,650            

ส่วนตํ�ากวา่มูลค่าหุ้นสามญั (9,667,488)             (9,667,488)             

ขาดทุนสะสม (1,390,334)             (2,449,325)             

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น 309,681                 309,681                 

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 13,719,509            12,660,518            

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,451,892            14,857,407            

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 3



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4, 20 4,701,606              2,752,080              

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ -                         102,197                 

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสั�งซื�อของวตัถุดิบที�ยงัไม่ไดรั้บมอบ -                         14,113                   

รายไดอื้�น 4 13,945                   17,625                   

รวมรายได้ 4,715,551              2,886,015              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย

- ตน้ทุนของสินคา้ที�ขาย 3,579,941              2,842,618              

- ตน้ทุนการผลิตที�สูญเปล่า -                         37,145                   

- กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (161)                       (44,862)                  

รวมตน้ทุนขาย 3,579,780              2,834,901              

ค่าใชจ้่ายในการขาย 43,237                   42,014                   

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 4 224,187                 121,008                 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 25,333                   -                         

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 13 54,406                   67,062                   

รวมค่าใช้จ่าย 3,926,943              3,064,985              

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 788,608                 (178,970)                

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 788,608                 (178,970)                

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 21 0.031                     (0.007)                    

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 4



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4, 20 8,197,884              5,447,999              

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสั�งซื�อของวตัถุดิบที�ยงัไม่ไดรั้บมอบ -                         5,441                     

รายไดอื้�น 4 28,936                   30,384                   

รวมรายได้ 8,226,820              5,483,824              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย

- ตน้ทุนของสินคา้ที�ขาย 6,486,152              5,546,757              

- ตน้ทุนการผลิตที�สูญเปล่า 31,329                   37,145                   

- กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (329)                       (67,585)                  

รวมตน้ทุนขาย 6,517,152              5,516,317              

ค่าใชจ้่ายในการขาย 82,805                   84,585                   

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 4 380,776                 238,377                 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 78,085                   21,163                   

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 13 109,011                 128,647                 

รวมค่าใช้จ่าย 7,167,829              5,989,089              

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 1,058,991              (505,265)                

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,058,991              (505,265)                

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 21 0.042                     (0.020)                    

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 5



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2564

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนตํ�ากวา่ องคป์ระกอบอื�น

ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ขาดทุนสะสม ของส่วนของผูถื้อหุ้น สุทธิ

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

ออกหุ้นสามญัเพิ�มทุน 2                                (2)                               -                             -                             -                             

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

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

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             1,058,991                  -                             1,058,991                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2564 24,467,650                (9,667,488)                 (1,390,334)                 309,681                     13,719,509                

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 6



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2564

2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 1,058,991              (505,265)                

รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก

   กิจกรรมดาํเนินงาน:

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 255,478                 242,453                 

ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 36,734                   39,740                   

ดอกเบี�ยรับ (599)                       (1,438)                    

ตน้ทุนทางการเงิน 109,011                 128,647                 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง - สุทธิ 87,225                   16,704                   

กลบัรายการค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (329)                       (67,585)                  

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสั�งซื�อของวตัถุดิบที�ยงัไม่ไดรั้บมอบ -                         (5,441)                    

ประมาณการหนี� สินผลประโยชน์พนกังานเมื�อเกษียณอายุ 5,492                     5,169                     

กลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                         (175)                       

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 22                          2,462                     

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง  (เพิ�มขึ�น):

ลูกหนี�การคา้ (22,807)                  (31,646)                  

สินคา้คงเหลือ (1,370,908)             188,907                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (53,407)                  (17,362)                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (39,768)                  (26,044)                  

หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง):

เจา้หนี�การคา้ 150,380                 139,204                 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 103,690                 75,609                   

เจา้หนี� อื�นและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 131,134                 (49,102)                  

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 11,132                   (1,453)                    

จ่ายผลประโยชน์พนกังานเมื�อเกษียณอายุ (289)                       -                         

จ่ายภาระหนี� สินจากคดีฟ้องร้อง (2,615)                    -                         

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 458,567                 133,384                 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (50,044)                  (53,120)                  

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น (679)                       (1,567)                    

รับดอกเบี�ย 599 1,438                     

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (50,124)                  (53,249)                  

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี� 7



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2564

2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายชาํระคืนหนี� สินภายใตแ้ผนฟื� นฟกิูจการ (735)                       (1,274)                    

จ่ายชาํระคืนหนี� สินตามสญัญาเช่า (2,920)                    (2,672)                    

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (67,632)                  (114,435)                

เงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (71,287)                  (118,381)                

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ 337,156                 (38,246)                  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 106,594                 424,062                 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศของ

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 211                        325                        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ�นงวด 443,961                 386,141                 

ข้อมูลเพิ�มเติมงบกระแสเงนิสด

1) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ�มขึ�นโดย

-  เจา้หนี� อื�น - สุทธิ 11,410                   9,839                     

-  หนี� สินตามสญัญาเช่า -                         11,306                   

-  จ่ายชาํระเงินสด 50,044                   53,120                   

รวม 61,454                   74,265                   

2) โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อที�ดินและอาคารไปที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 118,331                 -                         

3) โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นไปที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,810                     -                         

4) ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 30,952                   -                         

5) ตดัจาํหน่ายสินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 1,111                     -                         

6) ออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น -                         2                            

พนับาท
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บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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หมายเหตุ  สารบัญ  

    

1   ขอ้มูลทัว่ไป โครงสร้างการถือหุน้และการดาํเนินงานต่อเน่ือง   

2   เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล  

3   นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

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   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  

16   หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ  

17   เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  

18   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  

19   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  

20   ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน  

21   กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  

22   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

23   คดีความ  

24   วงเงินสินเช่ือเพื่อการดาํเนินงาน  
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งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 

 

1. ข้อมูลทั่วไป โครงสร้างการถือหุ้นและการดําเนินงานต่อเน่ือง 

 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 

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

 

สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 88 อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

   

โรงงานผลิต : เลขท่ี 358 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี1 ทางหลวง 331 ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา           

จงัหวดัชลบุรี 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2539  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 

 

1.2 โครงสร้างการถือหุ้น 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

 

  สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 

รายช่ือผูถื้อหุน้  30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

     

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

   เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในสาธารณรัฐมอริเชียส 

  

40.45 

  

40.45 

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

นางจารุณี ชินวงศว์รกุล  4.79  7.38 

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  1.62  1.62 

บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จาํกดั (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

   เป็นบริษทัยอ่ยของจี สตีล โดยถือหุน้ร้อยละ 99.99 

  

1.21 

  

1.21 
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1.3 การดําเนินงานต่อเน่ือง 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั เป็นดงัน้ี 

 

  ลา้นบาท 

    ณ วนัท่ี 

  วนัท่ี 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

           ปัจจยัเส่ียงต่อการดาํเนินงานต่อเน่ือง  2564  2563  2564  2563 

         

(1) กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  789  (179)     

(2) กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  1,059  (505)     

(3) ขาดทุนสะสม      (1,390)  (2,449) 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไม่มีเหตุท่ีทาํให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัความสามารถในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษทัไดบ้รรลุตามแผนงานต่าง ๆโดยดาํเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหญ่ ซ่ึงได้

ดาํเนินการจ่ายชาํระหน้ีและแปลงหน้ีดงักล่าวเป็นทุนเสร็จเรียบร้อยแลว้ในปี 2560 รวมทั้งไดรั้บวงเงินสินเช่ือเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน

ในการดาํเนินงานเพิ่มเติม ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 24 และรวมถึงแผนปรับโครงสร้างทุนตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม

วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 และต่อมาเม่ือวนัท่ี  3 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนชาํระแลว้

เพิ่มเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 

(Rights Offering) นอกจากน้ี บริษทัยงัมีแผนงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคตดงัน้ี 

 

ก) การดาํเนินการผลิต 

 

บริษทัดาํเนินการผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการใช้ไฟฟ้าน้อย (Off Peak) ซ่ึงมีอตัราค่าไฟฟ้าตํ่า เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิต        

ต่อหน่วยให้ลดลง และบริษทัมีแผนปรับตวัโดยจดัทาํโครงการหลายโครงการเพื่อลดตน้ทุนการผลิตให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง 

และผูน้าํเขา้ทั้งในรูปของการลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวน   

การผลิต เป็นตน้ 

 

ข) การสนบัสนุนจากภาครัฐ 

 

บริษทัไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรายอ่ืน ๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นคาํร้องต่อภาครัฐ    

โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอยา่งร้ายแรง ท่ีมีสาเหตุจากการทุ่มตลาดโดยสินคา้

เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกดว้ย ล่าสุดจนถึง

ปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศบังคับใช้มาตรการเยียวยาทางการค้าท่ีเป็นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด                  

(Anti-dumping Measures) เพื่อช่วยใหอุ้ตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมกบัสินคา้นาํเขา้ในตลาดภายในประเทศ

ไดต่้อไป ดงัน้ี 
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มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ระยะเวลา 5 ปี) 

   

  
สินคา้นาํเขา้ 

ประเทศ

แหล่งกาํเนิด 
อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด 

ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้

1 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ)  

ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

14 ประเทศ ร้อยละ 0 ตั้งแต่วนัท่ี 9 มิ.ย. 2564 ถึงวนัท่ี 8 ธ.ค. 2564 ** 

และหลงัจากนั้นจะเป็นหลายอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0 จนถึง

ร้อยละ 128.11 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

9 มิ.ย. 2564 ถึง  

8 มิ.ย. 2569 * 

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 

 

* กลุ่มอุตสาหกรรมภายในไดย้ื่นคาํร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาบงัคบัใช้มาตรการ       

ตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-dumping measures) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศ เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563          

(เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563) “เปิดการทบทวนความจาํเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด       

สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพนัธรัฐรัสเซีย 

สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไตห้วนั สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวกั และประเทศโรมาเนีย ต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้

กระบวนการพิจารณาทบทวนความจาํเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่ายมี

ส่วนร่วมในกระบวนการทบทวนดังกล่าว และในระหว่างการพิจารณาการทบทวนให้เรียกเก็บหลักประกันการชําระอากรตอบโต้               

การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวต่อไปในอัตราเดิมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลังจากส้ินสุดระยะเวลาบังคับใช้มาตรการเดิมเม่ือวนัท่ี                     

22 พฤษภาคม 2563 และล่าสุดกระบวนการพิจารณาทบทวนความจาํเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรตอบโตก้ารทุ่มตลาด ไดเ้สร็จส้ิน

ลงแลว้ โดยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและอุดหนุนไดอ้อกประกาศผลการพิจารณาทบทวนขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการตอบ

โตก้ารทุ่มตลาด ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 และนาํเผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2564 กาํหนดให้เรียกเก็บอากร

ตอบโตก้ารทุ่มตลาดจากการนาํเขา้สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนท่ีนาํเขา้จากทั้ง 14 ประเทศในอตัราเดิมต่อไปอีก 5 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 

9 มิถุนายน 2564 ถึงวนัท่ี 8 มิถุนายน 2569  

 

** และเพื่อให้อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์

การคา้เหลก็ของโลกและสถานการณ์ภายในประเทศท่ีมีความผนัผวน รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทัว่โลกและของประเทศโดยรวม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผูบ้ริโภค และประโยชน์

สาธารณะ จึงให้เรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดจากการนาํเขา้สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งกาํเนิดจาก 

14 ประเทศ ในอตัราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 ถึงวนัท่ี 8 ธนัวาคม 

2564 หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยเม่ือพน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ก็ให้เรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดใน  

อตัราปกติ   
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มาตรการตอบโต้การหลบเลีย่งมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 

 

เพื่อให้การใช้บังคับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อันจะเป็นประโยชน์แก่การคุ้มครอง

อุตสาหกรรมภายในประเทศ ทางภาครัฐจึงทาํการตราพระราชบญัญติั “การตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคา้จากต่างประเทศ 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ” ข้ึนซ่ึงทาํการแกไ้ขเพิ่มเติม “พระราชบญัญติัการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคา้จากต่างประเทศ      

พ.ศ. 2542” โดยไดมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงในพระราชบญัญติัฉบบัน้ีได้มีการเพิ่มมาตรการ     

ตอบโต้การหลบเล่ียงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนเข้ามา โดยเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 ประกาศกระทรวงต่าง ๆ                   

ท่ีเก่ียวข้องกับการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การหลบเล่ียงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีการประกาศใน                         

ราชกิจจานุเบกษา ทาํใหก้ฎหมายมาตรการตอบโตก้ารหลบเล่ียงฯ สามารถบงัคบัใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี 20 มีนาคม 2564 เป็นตน้มา  

 

การรับรองสินค้าท่ีผลติในประเทศไทย Made in Thailand : MiT 

 

นอกจากการสนบัสนุนให้เกิดการคา้ท่ีเป็นธรรมโดยการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดแลว้ ทางภาครัฐยงัส่งเสริมใหมี้การใชสิ้นคา้

ภายในประเทศดว้ย โดยกรมบญัชีกลางไดมี้การประกาศกฎกระทรวง กาํหนดพสัดุและวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริมหรือ

สนับสนุน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจกานุเบกษาเม่ือ 22 ธันวาคม 2563 ไดก้าํหนดให้หน่วยงานของรัฐจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ

ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศท่ีไดข้ึ้นบญัชีรายการพสัดุและบญัชีรายช่ือไวก้บัสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ไดรั้บการรับรองสินคา้

ท่ีผลิตในประเทศไทย Made in Thailand : MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)  โดยในการจดัซ้ือพสัดุของหน่วยงานรัฐตอ้งซ้ือพสัดุ

ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเป็นหลกั และกรณีในการจดัจา้งงานก่อสร้างให้ใชพ้สัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่นอ้ยกว่าร้อยละ

หกสิบของพสัดุท่ีจะใช้ในงานก่อสร้าง โดยให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกลา้ท่ีเป็นพสัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน         

ซ่ึงตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละเกา้สิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกลา้ท่ีใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในงานจดัจา้งงานก่อสร้างนั้น ๆ       

ซ่ึงสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษทั ได้รับการรับรองสินคา้ท่ีผลิตในประเทศไทย MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว           

ซ่ึงกฎกระทรวงฉบบัใหม่ท่ีประกาศใช้น้ีจะมีส่วนช่วยส่งเสริมสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศให้มีการจดัซ้ือจากหน่วยงานรัฐเพิ่มมากข้ึน 

โดยเฉพาะกบัสินคา้เหลก็ท่ีจะไดอ้านิสงส์จากมาตรการท่ีออกมาน้ีเป็นอยา่งมาก 

 

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 

 

เม่ือตน้ปี 2563 การระบาดของไวรัสโคโรนา (“โควิด-19”) เป็นการระบาดขนาดใหญ่ท่ีเป็นท่ีทราบกนัว่าไดร้ะบาดไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว   

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการจาํกัดการเดินทาง การปิดเมืองและการออกมาตรการป้องกันล่วงหน้าในหลายประเทศ            

ภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดโควิด-19 ทาํใหเ้กิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอยา่งมากในประเทศไทยและตลาดการคา้ท่ีบริษทัไดด้าํเนิน

ธุรกิจ 

 

อย่างไรก็ดี จากงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีผลการดาํเนินงานดีข้ึน        

จากการท่ีราคาเหล็กท่ีปรับตวัสูงข้ึนทัว่โลก และจากการปรับปรุงส่วนผสมวตัถุดิบ  ทั้งน้ี บริษทัจะคอยติดตามผลกระทบของโควิด-19             

ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทัอย่างต่อเน่ือง บริษทัจะยงัคงจดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมและทนัการณ์         

เพื่อลดผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทั 
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2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

บริษทัไดจ้ดัทาํบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ทั้งน้ี งบการเงิน

ระหว่างกาลมีวตัถุประสงคท่ี์จดัทาํข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ

ประเทศไทยเท่านั้น    

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็น

ปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้  ดงันั้น งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินระหว่างกาล บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินระหว่างกาล  

ฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้าํเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศเท่านั้น 

 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคญั   

 

3.1 นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ/หรือปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั  

 

3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

 

 บริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

4. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอาํนาจ

ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการ

บริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น                 

การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 

ช่ือกิจการ 

 ประเทศท่ีจดัตั้ง/

สัญชาติ 

  

ประเภทของธุรกิจ 

  

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
       

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน)   

 (“จี สตีล”) 

 ไทย  ผลิตและจาํหน่ายเหลก็  บริษทัใหญ่  

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลด้ิง   

 จาํกดั (“เอสพีเอช”) 

 ไทย  ลงทุนในบริษทัอ่ืน  บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 

บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จาํกดั 

 (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

 ไทย  กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพือ่การปรับโครงสร้าง 

 บริษทัยอ่ยของ จี สตีล  

 

บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จาํกดั 

    (“โอเอซี”) 

 ไทย  ใหค้าํปรึกษาทางดา้นธุรกิจ  บริษทัยอ่ยทางออ้มของ จี สตีล  

(ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํส่ังพิพากษาให้

บริษทัลม้ละลายเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563) 

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) 

   Limited (“ACO I”) 

 สาธารณรัฐ 

มอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพือ่การลงทุน 

 เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 

Ares SSG Capital Partners III, L.P. (“Ares 

SSG III”) 

Link Capital I (Mauritius) Limited 

 (“Link Capital I”) 

 สาธารณรัฐ 

มอริเชียส 

 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 จาํกดั (มหาชน)  ไทย  ผลิตและจาํหน่ายเหลก็  มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบั จี สตีล 

บริษทั พนิชสวสัด์ิ จาํกดั  ไทย  จาํหน่ายเหลก็  บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั และ  

จี สตีล 

บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จาํกดั  ไทย  โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม  มีกรรมการร่วมกนักบั จี สตีล 

บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท  

 (กาญจนบุรี) จาํกดั 

 ไทย  โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม  มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั วอลลส์ตรีท ทลัเลทท ์พรีบอนน ์ 

   จาํกดั 

 ไทย 

 

 นายหนา้เก่ียวกบัเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั หลกัทรัพย ์วอลลส์ตรีท  

   ทลัเลทท ์พรีบอนน์ จาํกดั 

 ไทย 

 

 นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั อนัดาดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั  ไทย 

 

 ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์

ท่ีพกัอาศยั 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ดีไซเนอร์ส คอนเซ็ปท ์จาํกดั  ไทย  บริการตกแต่งภายใน  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั เอสเค แคปปิตอล แมนเนจเมน้ท ์  

   จาํกดั 

 ไทย  ใหบ้ริการดา้นการใหค้าํปรึกษา

ทางธุรกิจ และการบริหารจดัการ 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั เอส เอน็ พ ีแมนเนจเมนท ์จาํกดั  ไทย  รับเหมาก่อสร้าง  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

  



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ช่ือกิจการ 

 ประเทศท่ีจดัตั้ง/

สัญชาติ 

  

ประเภทของธุรกิจ 

  

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
       

บริษทั เทราโอะซนั จาํกดั  
ไทย 

 การขายส่งเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

 มีกรรมการร่วมกนักบั จี สตีล 

ผูบ้ริหารสาํคญั  ไทย 

 

 

 

 

 -  บุคคลท่ีมีอาํนาจ และความรับผิดชอบการ

วางแผน ส่ังการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ  

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 

รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะทํา

หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

   

ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ขายสินคา้สาํเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 

ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

ตน้ทุนทางการเงิน  อตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปได้

ดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน  วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

บริษัทใหญ่ (จี สตลี)        

ซ้ือวตัถดิุบ             -  37              -  37 

        

บุคคลหรือกจิการอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกนัอ่ืน        

ขายสินคา้สาํเร็จรูป             -              -              -  2 

ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ             -              -              -  2 

ตน้ทุนทางการเงิน 49  59  98  115 

        

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 57  9  82  15 

ผลประโยชน์ระยะยาว 0.1  0.2  0.2  0.3 



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี  

 

  ลา้นบาท 

 หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินกู้ยืมระยะยาว     

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     

Link Capital I  17 1,124  1,050 

     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     

Link Capital I 15 114  78 

 

สัญญาสําคญัทีท่ํากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

สัญญาวงเงินสินเช่ือ 

 

เ ม่ือวันท่ี 12 กรกฏาคม 2564 บริษัทได้ทําสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสินเช่ือคร้ังท่ี 7 กับ  Link Capital I (Mauritius) Limited เพื่อลด             

วงเงินสินเช่ือวงเงินกูท่ี้สอง (เงินกูแ้ละ Standby letter of credit) จากจาํนวน 45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564  

 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 444  107 

 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

สกุลเงินบาท 441  105 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา          3  2 

รวม 444  107 
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6. ลูกหนีก้ารค้า 

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

กิจการอ่ืน ๆ 51  28 

    

กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระหวา่งงวด/ปี -  352 

    

ตดัจาํหน่ายหน้ีสูญในระหวา่งงวด/ปี -  352 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

อยูใ่นกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี 36  2 

คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี -  ไม่เกิน 3 เดือน 15  26 

รวม 51  28 

 

โดยปกติการขายในประเทศคือรับเงินล่วงหนา้และ/หรือให้สินเช่ือไม่เกิน 7 วนัทาํการ ส่วนการขายต่างประเทศเป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์

ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น 

 

บริษทัไม่มีรายการขายกบัลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขสําหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564    

และ 2563 

 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

สกุลเงินบาท 51  28 
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7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

สินคา้สาํเร็จรูป 695  361 

วตัถุดิบ 1,193  445 

วสัดุและอปุกรณ์ 135  85 

อะไหล ่ 401  415 

สินคา้ระหวา่งทาง 313  90 

รวม 2,737  1,396 

หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (4)  (35) 

สุทธิ 2,733  1,361 

    

กลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือในระหวา่งงวด/ปี  31  84 

    

ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือในระหวา่งงวด/ปี 31  - 

    

มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ีจาํนาํเพื่อคํ้าประกนัเจา้หน้ีการคา้ (หมายเหตุ 14) -  61 

 

8. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ - กิจการอ่ืน ๆ 137  120 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (11)  (11) 

 126  109 

    

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2  9 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และอ่ืน ๆ 77  34 

    

สุทธิ 205  152 
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เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2562 บริษทัไดย้ื่นคาํฟ้องต่อตวัแทนบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศไทยต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้เน่ืองจากจาํเลยไดท้าํ

เอกสารปลอมแปลงบญัชีธนาคารเพื่อการจ่ายชาํระหน้ีในสัญญาซ้ือขายสินคา้อีเลคโทรดของผูผ้ลิตแห่งหน่ึงในต่างประเทศเป็นจาํนวน         

2.3 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัท่ีจําเลยได้ละเมิดกระทําความผิด ศาลได้นัดไกล่เกล่ียแล้วเม่ือวนัท่ี                         

13 พฤศจิกายน 2562 แต่คู่ความไม่สามารถตกลงกนัได ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 และวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ศาลไดไ้ต่สวนมูลฟ้อง

โจทก ์แต่ยงัไม่แลว้เสร็จ ศาลจึงไดมี้คาํส่ังนดัไต่สวนมูลฟ้องเพิ่มเติมในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 และวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 อยา่งไรกต็าม 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ยงัแพร่ระบาดอยู่ เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 บริษทัจึงไดย้ื่นคาํร้อง       

ขอเล่ือนนดัไต่สวนมูลฟ้องและศาลไดมี้คาํส่ังใหเ้ล่ือนนดัไต่สวนมูลฟ้องไปเป็นวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 

 

9. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือที่ดินและอาคาร 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 210 

โอนไปท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 10) (118) 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 92 

 

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัและผูข้ายท่ีดินไดน้าํโฉนดท่ีดิน 5 ฉบบั ซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคารจาํนวน 

210 ลา้นบาท จดจาํนองเพื่อเป็นหลกัประกนัการผ่อนชาํระภาษีอากรของบริษทั และ จี สตีล ต่อกรมสรรพากรในวงเงินรวม 330 ลา้นบาท 

(เฉพาะของบริษทั 206 ลา้นบาท)  

 

ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดจ่้ายชาํระหน้ีสินภาษีผ่อนชาํระท่ีคงเหลือดงักล่าวครบถว้นแลว้และไดท้าํการปลดจาํนองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบั

ในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 กรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวไดโ้อนใหบ้ริษทัแลว้  

 

ในเดือนเมษายน 2564 จี สตีล ไดจ่้ายชาํระหน้ีสินภาษีผอ่นชาํระเรียบร้อยแลว้ และไดท้าํการปลดจาํนองโฉนดท่ีดิน 4 ฉบบัในเดือนกรกฎาคม 

2564 แลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการโอนจดทะเบียนเป็นช่ือบริษทั 
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10. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

  

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 12,651 

เพิ่มข้ึน 61 

รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร (หมายเหตุ 9) 118 

รับโอนจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 2 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (255) 

ยอดยกไปตามบัญชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 12,577 

  

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 12,572 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5 

รวม 12,577 

 

รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038  5,038 

โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525 

อ่ืน ๆ 299  295 

รวม 6,862  6,858 

หกั ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,122)  (3,122) 

สุทธิ 3,740  3,736 

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จดจํานอง 

 

บริษทัไดย้ืน่ฟ้องจาํเลย 3 รายต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้เพื่อขอใหท้รัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุน้กูแ้ละรับจาํนองหลกัประกนัแทนผูถื้อตราสารหน้ี

หุ้นกูต่้างประเทศของบริษทัทาํการไถ่ถอนจาํนองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดท้าํการชาํระหน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าวตาม

แผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี  28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัชนะคดีและมีคาํส่ังให้จาํเลยทั้ง      

3 ราย ทาํการไถ่ถอนจาํนองหลกัประกนั ปัจจุบนับริษทัได้ดาํเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจาํเลยอีก 2 รายแลว้ และบริษทัอยู่ระหว่าง

กระบวนการไถ่ถอนหลกัประกนัจากจาํเลยรายท่ี 3   
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  จาํนวนเงินรวม 7,407       

ลา้นบาท และ 7,571 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดถู้กนาํไปจาํนองเป็นหลกัประกนัลาํดบัท่ีหน่ึงกบัผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูต้ามท่ีกล่าวขา้งตน้ และ

จาํนองหลกัประกนัลาํดบัท่ีสองสาํหรับการใชว้งเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (วงเงินจดจาํนองเป็นจาํนวนเงิน 

6,619  ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13, 17 และ 24 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดม้าจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 

11. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้นําไปใช้ท่ีมิได้รับรู้ในงบการเงิน       

ระหวา่งกาลมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ผลแตกต่างชัว่คราว    

- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1  7 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ 2  2 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 722  722 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 2  2 

- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 536  538 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 411  411 

- ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน 27  26 

- เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  3 

 1,701  1,711 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 231  449 

รวม 1,932  2,160 

 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2567 ถึง 2568 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนั

นั้น บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินระหวา่งกาลเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้ง

แน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพยีงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 2,086  2,086 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (2,053)  (2,053) 

 33  33 
    

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนัสาํหรับ    

   การซ้ือก๊าซธรรมชาติและการใชฟ้ลีทการ์ด 46  46 

ลูกรีดรอตดัจาํหน่าย - สุทธิ 264  261 

เงินมดัจาํ 1  1 

อ่ืน ๆ 3  3 

สุทธิ 347  344 

 

งานระหว่างก่อสร้างที่หยดุชะงัก 

 

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงักได้แก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของบริษทัตดัสินใจชะลอ

โครงการน้ีตั้งแต่ปี 2542  และเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 สํานักงานส่งเสริมการลงทุนไดมี้คาํส่ังเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต 

Direct Reduced Iron โดยไม่มีภาระภาษีอากรขาเขา้ดา้นเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบ 
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13. หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

  ลา้นบาท 

 หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ส่วนที่หมุนเวียน     

เจา้หน้ีการคา้ - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 14 3  47 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  18  21 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ - ไม่มีหลกัประกนั 16 174  169 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

   ภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 4, 17 1,011  311 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั  4  6 

     

รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน  1,210  554 

     

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน     

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - มีหลกัประกนั 4, 17 113  739 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ - มีหลกัประกนั  1  2 

     

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  114  741 

     

รวม  1,324  1,295 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 1,210  554 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 114  741 

รวม 1,324  1,295 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็น

สินทรัพย ์ดงัน้ี 

 

  ลา้นบาท 

 หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

     

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 10 7,407  7,571 
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ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

สกุลเงินบาท 96  103 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,217  1,181 

สกุลเงินยโูร 8  8 

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 3  3 

รวม 1,324  1,295 

 

14. เจ้าหนีก้ารค้า 

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

กิจการอ่ืน ๆ 479  328 

 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี   

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

สกุลเงินบาท 219  207 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 236  121 

สกุลเงินยโูร 24     - 

รวม 479  328 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าวตัถุดิบ

ภายใตสั้ญญา Consignment จึงมียอดคงคา้งเป็นจาํนวนเงิน 44 ลา้นบาท (วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564: ไม่มี) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เจา้หน้ีการคา้รายหน่ึงคํ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 61 ลา้นบาท (วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564: ไม่มี) 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7  



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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15. ดอกเบีย้ค้างจ่าย 

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

เจา้หน้ีการคา้ 1               1 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  13 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากกิจการอ่ืน ๆ 7  6 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 123  114 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 108  65 

รวม 245  199 

 

ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

สกุลเงินบาท 60  58 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 177  133 

สกุลเงินยโูร 6  6 

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 2  2 

รวม 245  199 

 

16. หนีสิ้นจากการยกเลกิแผนฟ้ืนฟูกจิการ 

 

ในปี 2541 บริษทัประสบปัญหาทางการเงินจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ทาํให้บริษทัไม่สามารถชาํระหน้ีท่ีมีอยู่ได ้และในเดือนเมษายน 

2543 บริษทัไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใตศ้าลลม้ละลายกลาง โดยในปี 2545 ศาลลม้ละลายกลางไดใ้ห้ความเห็นชอบแผนฟ้ืนฟู

กิจการ ต่อมาในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 บริษทัไดย้ื่นคาํร้องขอยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง และวนัท่ี 2 มีนาคม 2552       

ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํส่ังใหย้กเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 

 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 169 

จ่าย (1) 

การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งงวด 6 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 174 



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงรวมไวใ้นงบการเงินระหวา่งกาลมีดงัน้ี 

 

     ลา้นบาท 

กลุ่มเจา้หน้ี   วนัครบกาํหนดชาํระ  30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

        

กลุ่มท่ี 4  พนกังาน กรกฎาคม 2558  4  4 

กลุ่มท่ี 5  หน้ีค่าเคร่ืองมือและอปุกรณ์ ตุลาคม 2554  9  8 

กลุ่มท่ี 13  เจา้หน้ีอ่ืน ตุลาคม 2554  161  157 

รวม     174  169 

 

ตารางการชาํระหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละรายในกลุ่ม 4 และ 13 ไม่ไดเ้ป็นวนัเดียวกนัเหมือนกนัทั้งหมด ข้ึนอยู่กบัวนัท่ีท่ีมีการตกลงในการสรุป     

มูลหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละราย อยา่งไรกต็าม กาํหนดเวลาแรกท่ีเจา้หน้ีในกลุ่ม 4 และ 13 จะไดรั้บชาํระหน้ีคือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 

 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัได้ครบกาํหนดชาํระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่บริษทัได้ผิดนัดชาํระหน้ี ซ่ึงบริษทัได้

ดาํเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพื่อขอขยายระยะเวลาการชาํระหน้ี ดงันั้น บริษทัจึงแสดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดงักล่าว ยอดหน้ีคงเหลือ

สามารถถูกเรียกชาํระคืนไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผิดนดัชาํระ 

 

ยอดหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

สกุลเงินบาท 73  74 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 89  84 

สกุลเงินยโูร 9  8 

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 3  3 

รวม 174  169 

 

  



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ 

 

  จาํนวน   ลา้นบาท 

วงเงินสินเช่ือ  (ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา)   30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

        

เงินกูว้งแรก - เงินกู ้  30   967  906 

เงินกูว้งท่ีสอง - เงินกู ้  5   161  151 

รวม     1,128  1,057 

     

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   1,128  1,057 

หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (4)  (7) 

  1,124  1,050 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (1,011)  (311) 

สุทธิ  113  739 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,050 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชีระหวา่งงวด 3 

การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งงวด 71 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 1,124 

 

ยอดเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,128  1,057 

 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคํ้าประกนัโดยจาํนองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 

 

  



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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18. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 12  11 

ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี 14  3 

อ่ืน ๆ 1  1 

รวม 27  15 

 

ยอดหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

สกุลเงินบาท 15  4 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 10  9 

สกุลเงินยโูร 2  2 

รวม 27  15 

 

19. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ 

 

 ลา้นบาท 

  

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 128 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 5 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 133 

 

จาํนวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน  วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

ในกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด :        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 2  3  5  5 

 

  



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

อตัราคิดลด   ร้อยละ 1.79 ต่อปี 

อตัราการเพิ่มของเงินเดือนท่ีคาดไว ้   ร้อยละ 5.00 ต่อปี 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน   ร้อยละ 3.82 ถึงร้อยละ 11.46 ต่อปี 

อตัรามรณะ   ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560 

 

20. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและ

โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

 

ส่วนงานธุรกจิ 

 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า บริษทัมี

ส่วนงานธุรกิจเพยีงส่วนงานเดียว 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้าํหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ ทางภูมิศาสตร์ สาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 

2563 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

            

รายไดจ้ากส่วนงาน 4,563  2,752  139       -  4,702  2,752 

            

ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 1,104  (83)  18       -  1,122  (83) 

 

  



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ ทางภูมิศาสตร์ สาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 

2563 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

            

รายไดจ้ากส่วนงาน 8,059  5,448  139       -  8,198  5,448 

            

ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 1,663  (68)  18       -  1,681  (68) 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 2 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจาํนวนเงินรวม 1,874 

ลา้นบาท (2563: 3 ราย จาํนวนเงินรวม 1,715 ลา้นบาท) 

 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 2 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจาํนวนเงินรวม  3,514 

ลา้นบาท (2563: 2 ราย จาํนวนเงินรวม 2,949 ลา้นบาท) 

 

21. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด

ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั แสดงการ

คาํนวณดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท / ลา้นหุน้ 

 2564  2563 

    

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 789  (179) 

    

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 เมษายน 25,487  25,487 

ผลกระทบจากการออกหุน้ใหม ่                   -                    - 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  25,487  25,487 

    

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.031  (0.007) 

 

  



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด

ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั แสดงการ

คาํนวณดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท / ลา้นหุน้ 

 2564  2563 

    

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 1,059  (505) 

    

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25,487  25,487 

ผลกระทบจากการออกหุน้ใหม ่                   -                    - 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  25,487  25,487 

    

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.042  (0.020) 

 

22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้กบักจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 
 ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการ    

ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 1  5 

ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี                     1                1 

รวม 2  6 

    

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

ซ้ือทรัพยสิ์น 104  136 

    

ภาระผกูพนัเพือ่ซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง    

ซ้ือวตัถดิุบ 747  821 

ซ้ือก๊าซธรรมชาติ 235  271 

รวม 982  1,092 

    

หน้ีสินที่อาจเกดิขึน้    

หนงัสือคํ้าประกนั 159  159 
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23. คดีความ 

 

อดีตพนักงานของบริษทัท่านหน่ึงได้ยื่นฟ้องบริษทัเป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยมีผลนับแต่วนัท่ี               

10 ธันวาคม 2562 และเรียกร้องให้บริษทัจ่ายชาํระเงินจาํนวน 23 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 ศาลชั้นตน้ไดต้ดัสินให้บริษทั

จ่ายเงินชดเชยแก่พนกังานดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินรวม 2.4 ลา้นบาท บวกดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชาํระเสร็จส้ิน บริษทัไดบ้นัทึก      

ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องจาํนวนเงินรวม 2.4 ลา้นบาท และดอกเบ้ียจาํนวนเงินประมาณ 0.2 ลา้นบาท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ 

“เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย” และ “ดอกเบ้ียคา้งจ่าย” ตามลาํดบั ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อยา่งไรกดี็ ผูบ้ริหาร

ของบริษทัได้ยื่นคาํร้องต่อศาลอุทธรณ์เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 และเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 ศาลอุทธรณ์มีคาํพิพากษายืนตาม                 

คาํพิพากษาศาลแรงงานกลาง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 บริษทัไดจ่้ายหน้ีดงักล่าวเป็นจาํนวนรวม 2.6 ลา้นบาทแลว้ 

 

24. วงเงินสินเช่ือเพ่ือการดําเนินงาน 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือจาก Link Capital I (Mauritius) Limited (กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 

ดงัต่อไปน้ี 

 

  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 วงเงินสินเช่ือ  30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

     

วงเงินกูท่ี้หน่ึง - เงินกู ้  30  30 

วงเงินกูท่ี้สอง - เงินกู ้และ Standby letter of credit  15  45 

รวม  45  75 

 

วงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวคํ้าประกนัโดยจาํนองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 
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