
 

 

 
 

    

บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)   
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   คณะกรรมการบริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

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

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้           

ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบติั)                                

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3899 

บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564  



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564

สิ น ท รั พ ย์

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 960,789                  106,594                  

ลูกหนีการคา้ 6 48,944                    27,922                    

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7, 14 2,170,070               1,361,359               

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน - สุทธิ 8 154,183                  151,578                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,333,986               1,647,453               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือทีดินและอาคาร 9, 10 -                         210,000                  

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 9, 10, 13, 17, 24 12,630,087             12,651,016             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน - สุทธิ 3,738                      5,216                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน  - สุทธิ 12 447,483                  343,722                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,081,308             13,209,954             

รวมสินทรัพย์ 16,415,294             14,857,407             

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 2



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หนสิีนหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้ 7, 14 441,568                  328,134                  

เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 443,144                  289,209                  

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 166,267                  10,507                    

ดอกเบียคา้งจ่าย 4, 15 138,781                  198,592                  

หนีสินจากการยกเลิกแผนฟืนฟกิูจการ 16 179,096                  168,530                  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4, 10, 17 -                         311,389                  

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 2,786                      5,740                      

หนีสินหมุนเวียนอืน 18 29,397                    15,241                    

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 1,401,039               1,327,342               

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 4, 10, 17 -                         739,059                  

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 10 894                         2,312                      

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายุ 19 133,432                  128,176                  

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 134,326                  869,547                  

รวมหนสิีน 1,535,365               2,196,889               

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

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

- ทุนทีออกและชาํระแลว้ (หุ้นสามญั 25,487,135 พนัหุ้น หุ้นละ 0.96 บาท) 24,467,650             24,467,650             

ส่วนตาํกวา่มูลค่าหุ้นสามญั (9,667,488)              (9,667,488)              

ขาดทุนสะสม (229,914)                 (2,449,325)              

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 309,681                  309,681                  

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 14,879,929             12,660,518             

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,415,294             14,857,407             

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 3



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 4, 20 5,610,698               3,080,358               

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสงัซือของวตัถุดิบทียงัไม่ไดรั้บมอบ -                         13,734                    

รายไดอื้น 4 14,757                    26,646                    

รวมรายได้ 5,625,455               3,120,738               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย

- ตน้ทุนของสินคา้ทีขาย 4,135,361               3,038,310               

- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 1,710                      (14,275)                  

รวมตน้ทุนขาย 4,137,071               3,024,035               

ค่าใชจ่้ายในการขาย 46,777                    45,308                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 207,853                  138,602                  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 42,366                    27,647                    

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 13 30,968                    65,469                    

รวมค่าใช้จ่าย 4,465,035               3,301,061               

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 1,160,420               (180,323)                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 1,160,420               (180,323)                 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 21 0.046                      (0.007)                    

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 4



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 4, 20 13,808,582             8,528,357               

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสงัซือของวตัถุดิบทียงัไม่ไดรั้บมอบ -                         19,175                    

รายไดอื้น 4 43,693                    57,030                    

รวมรายได้ 13,852,275             8,604,562               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย

- ตน้ทุนของสินคา้ทีขาย 10,621,513             8,585,067               

- ตน้ทุนการผลิตทีสูญเปล่า 31,329                    37,145                    

- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 1,381                      (81,860)                  

รวมตน้ทุนขาย 10,654,223             8,540,352               

ค่าใชจ่้ายในการขาย 129,582                  129,893                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 588,629                  376,979                  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 120,451                  48,810                    

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 13 139,979                  194,116                  

รวมค่าใช้จ่าย 11,632,864             9,290,150               

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 2,219,411               (685,588)                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 2,219,411               (685,588)                 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 21 0.087                      (0.027)                    

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 5



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนตาํกวา่ องคป์ระกอบอืน

ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ขาดทุนสะสม ของส่วนของผูถื้อหุ้น สุทธิ

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

ออกหุ้นสามญัเพมิทุน 2                                (2)                               -                             -                             -                             

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             (685,588)                    -                             (685,588)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 24,467,650                 (9,667,488)                  (2,501,185)                  309,681                      12,608,658                 

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             2,219,411                   -                             2,219,411                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564 24,467,650                 (9,667,488)                  (229,914)                    309,681                      14,879,929                 

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 6



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 2,219,411               (685,588)                 

รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก

   กิจกรรมดาํเนินงาน:

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 387,168                  396,543                  

ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 66,789                    60,530                    

ดอกเบียรับ (601)                       (1,448)                    

ตน้ทุนทางการเงิน 139,979                  194,116                  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทียงัไม่เกิดขึนจริง - สุทธิ 21,301                    65,511                    

ค่าเผอืการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 1,381                      (81,860)                  

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสงัซือของวตัถุดิบทียงัไม่ไดรั้บมอบ -                         (19,175)                  

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายุ 8,238                      7,754                      

กลบัรายการค่าเผือการดอ้ยค่าทีดิน อาคารและอปุกรณ์ -                         (175)                       

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 18,963                    2,137                      

รายไดจ้ากการชดเชยความเสียหายจากประกนัภยั - สุทธิ -                         (1,836)                    

ประมาณการภาระหนีสินจากคดีฟ้องร้อง -                         2,400                      

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง  (เพมิขนึ):

ลูกหนีการคา้ (21,022)                  (50,682)                  

สินคา้คงเหลือ (817,039)                 (24,745)                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 34,617                    (29,036)                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (215,650)                 (62,067)                  

หนสิีนดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง):

เจา้หนีการคา้ 113,322                  275,665                  

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 155,760                  29,050                    

เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 149,129                  (31,941)                  

หนีสินหมุนเวียนอืน 12,821                    (1,796)                    

จ่ายผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายุ (2,982)                    (7,625)                    

จ่ายภาระหนีสินจากคดีฟ้องร้อง (2,615)                    -                         

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,268,970               35,732                    

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 7



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (151,914)                 (112,308)                 

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (679)                       (1,567)                    

รับเงินชดเชยความเสียหายจากประกนัภยั -                         12,629                    

รับดอกเบีย 601                         1,448                      

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (151,992)                 (99,798)                  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายชาํระคืนหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟกิูจการ (1,102)                    (1,641)                    

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (1,057,238)              -                         

จ่ายชาํระคืนหนีสินตามสญัญาเช่า (4,371)                    (4,029)                    

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (200,839)                 (177,367)                 

เงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,263,550)              (183,037)                 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) - สุทธิ 853,428                  (247,103)                 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 106,594                  424,062                  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของ

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 767                         6                             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินงวด 960,789                  176,965                  

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 8



บริษทั จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

2564 2563

ข้อมูลเพมิเติมงบกระแสเงนิสด

1) ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ เพิมขึนโดย

-  เจา้หนีอืน - สุทธิ 6,305                      1,837                      

-  หนีสินตามสญัญาเช่า -                         11,450                    

-  รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือทีดินและอาคาร 210,000                  -                         

-  รับโอนจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 1,810                      -                         

-  รับโอนจากสินคา้คงเหลือ 6,947                      -                         

-  รับโอนจากสินทรัพยห์มุนเวียนอืน 7,878                      -                         

-  จ่ายชาํระเงินสด 151,914                  112,308                  

รวม 384,854                  125,595                  

2) ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 30,952                    -                         

3) ตดัจาํหน่ายสินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,111                      -                         

4) ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายุ

โอนไปเป็นเจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -                         6,478                      

5) ออกหุ้นสามญัเพมิทุนจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น -                         2                             

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 9



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

วันท่ี 30 กันยายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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หมายเหตุ  สารบัญ  

    

1   ขอ้มูลทัว่ไป โครงสร้างการถือหุ้นและการดาํเนินงานต่อเน่ือง   

2   เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล  

3   นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

5   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

6   ลูกหน้ีการคา้   

7   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  

8   สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น - สุทธิ  

9   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร  

10   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  

11   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

12   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ  

13   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  

14   เจา้หน้ีการคา้  

15   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  

16   หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ  

17   เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  

18   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  

19   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  

20   ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน  

21   กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  

22   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นกบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

23   คดีความ  

24   วงเงินสินเช่ือเพ่ือการดาํเนินงาน  

 

  

 



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กันยายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป โครงสร้างการถือหุ้นและการดําเนินงานต่อเน่ือง 

 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

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

 

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

   

โรงงานผลิต : เลขท่ี 358 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี1 ทางหลวง 331 ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา           

จงัหวดัชลบุรี 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2539  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 

 

1.2 โครงสร้างการถือหุ้น 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

 

  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

รายช่ือผูถื้อหุ้น  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

     

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

   เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐมอริเชียส 

  

40.45 

  

40.45 

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

นางจารุณี ชินวงศว์รกุล  2.05  7.38 

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  1.62  1.62 

บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จาํกดั (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

   เป็นบริษทัยอ่ยของจี สตีล โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 

  

1.21 

  

1.21 
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สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 

 

เม่ือตน้ปี 2563 การระบาดของไวรัสโคโรนา (“โควิด-19”) เป็นการระบาดขนาดใหญ่ท่ีเป็นท่ีทราบกนัว่าได้ระบาดไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว   

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการจํากัดการเดินทาง การปิดเมืองและการออกมาตรการป้องกันล่วงหน้าในหลายประเทศ            

ภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดโควิด-19 ทาํให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอยา่งมากในประเทศไทยและตลาดการคา้ท่ีบริษทัไดด้าํเนิน

ธุรกิจ 

 

อย่างไรก็ดี จากงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีผลการดาํเนินงานดีขึ้น        

จากการท่ีราคาเหล็กท่ีปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก และจากการปรับปรุงส่วนผสมวตัถุดิบ  ทั้งน้ี บริษทัจะคอยติดตามผลกระทบของโควิด-19             

ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทัอย่างต่อเน่ือง บริษทัจะยงัคงจัดให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมและทันการณ์         

เพ่ือลดผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทั 

 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

บริษทัไดจ้ดัทาํบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ทั้งน้ี งบการเงิน

ระหว่างกาลมีวตัถุประสงคท่ี์จดัทาํขึ้นเพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ

ประเทศไทยเท่านั้น    

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็น

ปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้  ดงันั้น งบการเงิน

ระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

เพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินระหว่างกาล บริษทัได้จดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษขึ้นจากงบการเงินระหว่างกาล  

ฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้าํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศเท่านั้น 

 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ   

 

3.1 นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด

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 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับงวด

สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

4. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  

 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอาํนาจ

ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการ

บริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอ้ิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น                 

การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 

ช่ือกิจการ 

 ประเทศท่ีจดัตั้ง/

สัญชาติ 

  

ประเภทของธุรกิจ 

  

ลกัษณะความสัมพนัธ ์
       

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน)   

 (“จี สตีล”) 

 ไทย  ผลิตและจาํหน่ายเหลก็  บริษทัใหญ่  

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลด้ิง   

 จาํกดั (“เอสพีเอช”) 

 ไทย  ลงทุนในบริษทัอื่น  บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 

บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จาํกดั 

 (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

 ไทย  กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพ่ือการปรับโครงสร้าง 

 บริษทัยอ่ยของ จี สตีล  

 

บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จาํกดั 

    (“โอเอซี”) 

 ไทย  ให้คาํปรึกษาทางดา้นธุรกิจ  บริษทัยอ่ยทางออ้มของ จี สตีล  

(ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งพิพากษาให้

บริษทัลม้ละลายเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563) 

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) 

   Limited (“ACO I”) 

 สาธารณรัฐ 

มอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพ่ือการลงทุน 

 เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 

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

SSG III”) 

Link Capital I (Mauritius) Limited 

 (“Link Capital I”) 

 สาธารณรัฐ 

มอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพ่ือการลงทุน 

 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  มีผูถื้อหุ้นร่วมกนักบั 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  มีผูถื้อหุ้นร่วมกนักบับริษทั 



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กันยายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ช่ือกิจการ 

 ประเทศท่ีจดัตั้ง/

สัญชาติ 

  

ประเภทของธุรกิจ 

  

ลกัษณะความสัมพนัธ ์
       

บริษทั วอลลส์ตรีท ทลัเลทท ์พรีบอนน์  

   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  ให้บริการดา้นการให้คาํปรึกษา

ทางธุรกิจ และการบริหารจดัการ 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั เอส เอน็ พี แมนเนจเมนท ์จาํกดั  ไทย  รับเหมาก่อสร้าง  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั อะ มาซนั จาํกดั  

(เดิมช่ือบริษทั เทราโอะซนั จาํกดั) 

 
ไทย 

 การขายส่งเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์อื่น ๆ 

 มีกรรมการร่วมกนักบั จี สตีล 

ผูบ้ริหารสาํคญั  ไทย 

 

 

 

 

 -  บุคคลท่ีมีอาํนาจ และความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ  

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 

รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะทํา

หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
   

ขายวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ขายสินคา้สาํเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 

ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

ตน้ทุนทางการเงิน  อตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา 

 

  



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 
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15 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปได้

ดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน  วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564  2563  2564  2563 

บริษัทใหญ่ (จี สตีล)        

ขายวตัถุดิบ             -  144              1  144 

ซ้ือวตัถุดิบ             -              -              -  37 
        

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืน        

ขายสินคา้สาํเร็จรูป             -              -              -  2 

ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ             -              -              -  2 

ตน้ทุนทางการเงิน 28  57  126  172 
        

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 68  9  150  24 

ผลประโยชนร์ะยะยาว 0.1  0.1  0.3  0.4 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี  

 

  ลา้นบาท 

 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินกู้ยืมระยะยาว     

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     

Link Capital I  17 -  1,050 

     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     

Link Capital I 15 -  78 
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สัญญาสําคัญท่ีทํากับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

สัญญาวงเงินสินเช่ือ 

 

เ ม่ือวันท่ี  12 กรกฏาคม 2564 บริษัทได้ทําสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาสินเช่ือคร้ังท่ี 7 กับ  Link Capital I (Mauritius) Limited เ พ่ือลด             

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

โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564  

 

ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัไดช้าํระเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งจ่ายทั้งจาํนวนแลว้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 

2564 บริษทัได้ทาํสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาสินเช่ือคร้ังท่ี 8 กับ Link Capital I (Mauritius) Limited เพ่ือลดวงเงินสินเช่ือวงเงินกู้ท่ีสอง       

จากจาํนวน 15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 13 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยให้มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 และยกเลิก

สัญญาวงเงินสินเช่ือดงักล่าวโดยมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 16 กนัยายน 2564 ปัจจุบนับริษทัอยูใ่นระหว่างการบอกเลิกสัญญาวงเงินสินเช่ือวงเงินกู้

ท่ีหน่ึงและปลดจาํนองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 

 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 961  107 

 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

สกุลเงินบาท 954  105 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 7  2 

รวม 961  107 
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6. ลูกหนีก้ารค้า 

 

 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

กิจการอื่น ๆ 49  28 

    

กลบัรายการค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างงวด/ปี -  352 

    

ตดัจาํหน่ายหน้ีสูญในระหว่างงวด/ปี -  352 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

อยูใ่นกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี 41  2 

คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี -  ไม่เกิน 3 เดือน 8  26 

รวม 49  28 

 

โดยปกติการขายในประเทศคือรับเงินล่วงหนา้และ/หรือให้สินเช่ือไม่เกิน 7 วนัทาํการ ส่วนการขายต่างประเทศเป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์

ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น 

 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

สกุลเงินบาท 49  28 
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7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

สินคา้สาํเร็จรูป 570  361 

วตัถุดิบ 627  445 

วสัดุและอุปกรณ ์ 161  85 

อะไหล่ 421  415 

สินคา้ระหว่างทาง 397  90 

รวม 2,176  1,396 

หกั ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (6)  (35) 

สุทธิ 2,170  1,361 

    

กลบัรายการค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือในระหว่างงวด/ปี  29  84 

    

ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือในระหว่างงวด/ปี 31  - 

    

มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ีจาํนาํเพ่ือคํ้าประกนัเจา้หน้ีการคา้ (หมายเหตุ 14) -  61 

 

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

 

 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ - กิจการอื่น ๆ 62  120 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (10)  (11) 

 52  109 
    

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนัสาํหรับการซ้ือก๊าซธรรมชาติ 45  - 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 10  9 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และอื่น ๆ 47  34 

สุทธิ 154  152 
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เม่ือวนัท่ี 13 กันยายน 2562 บริษัทได้ย่ืนฟ้องบริษัทแห่งหน่ึงในประเทศไทยพร้อมกับผู ้มีอ ํานาจกระทําการแทนของบริษัทดังกล่าว                

เป็นคดีอาญาต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้ในขอ้หาร่วมกนัปลอมเอกสารสิทธิ ร่วมกนัใชห้รืออา้งเอกสารสิทธิปลอม ร่วมกนัฉ้อโกงและทาํเอกสาร

ปลอมแปลงบญัชีธนาคารเพ่ือการจ่ายชาํระหน้ีในสัญญาซ้ือขายสินคา้อีเลคโทรด (Electrode) ของผูผ้ลิตแห่งหน่ึงในต่างประเทศเป็นจาํนวน 

2.3 ลา้นบาท และดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัทาํละเมิด (วนัท่ี 19 ธันวาคม 2560) จนถึงวนัฟ้อง รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 

2.6 ลา้นบาท และดอกเบ้ียในอตัรา 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจาํเลยทั้งสองจะชาํระให้แก่โจทกค์รบถว้น  

 

ศาลไดน้ดัไกล่เกล่ียแลว้เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 แต่คู่ความไม่สามารถตกลงกนัได ้ต่อมาศาลจึงไดไ้ต่สวนมูลฟ้องพยานโจทก์ในวนัท่ี   

17 สิงหาคม 2563 วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 และวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 โดยเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 ศาลไดมี้คาํสั่งประทบัรับฟ้องโจทก์ไว้

พิจารณาต่อไป และไดก้าํหนดวนันดัไกล่เกล่ีย สอบคาํให้การ ตรวจพยานหลกัฐานและกาํหนดวนัสืบพยานโจทกใ์นวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

9. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 210 

โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 10) (210) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 - 

 

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัและผูข้ายท่ีดินไดน้าํโฉนดท่ีดิน 5 ฉบบั ซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดินและอาคารจาํนวน 

210 ลา้นบาท จดจาํนองเพ่ือเป็นหลกัประกนัการผ่อนชาํระภาษีอากรของบริษทั และ จี สตีล ต่อกรมสรรพากรในวงเงินรวม 330 ลา้นบาท 

(เฉพาะของบริษทั 206 ลา้นบาท)  

 

ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดจ่้ายชาํระหน้ีสินภาษีผ่อนชาํระท่ีคงเหลือดงักล่าวครบถว้นแลว้และไดท้าํการปลดจาํนองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบั

ในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 กรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวไดโ้อนให้บริษทัแลว้  

 

ในเดือนเมษายน 2564 จี สตีล ไดจ่้ายชาํระหน้ีสินภาษีผอ่นชาํระเรียบร้อยแลว้ และไดท้าํการปลดจาํนองโฉนดท่ีดิน 4 ฉบบัในเดือนกรกฎาคม 

2564 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2564 กรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวไดโ้อนให้บริษทัแลว้ 
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10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

  

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 12,651 

เพ่ิมขึ้น (รวมรับโอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคารตามหมายเหตุ 9) 385 

ตดัจาํหน่าย (19) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (387) 

ยอดยกไปตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 12,630 

  

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 12,626 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 4 

รวม 12,630 

 

รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038  5,038 

โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525 

อื่น ๆ 283  295 

รวม 6,846  6,858 

หกั ค่าเผ่ือขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,122)  (3,122) 

สุทธิ 3,724  3,736 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีจดจํานอง 

 

บริษทัไดย้ื่นฟ้องจาํเลย 3 รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพ่ือขอให้ทรัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูแ้ละรับจาํนองหลกัประกนัแทนผูถื้อตราสารหน้ี

หุ้นกูต่้างประเทศของบริษทัทาํการไถ่ถอนจาํนองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดท้าํการชาํระหน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าวตาม

แผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี  28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัชนะคดีและมีคาํสั่งให้จาํเลยทั้ง      

3 ราย ทาํการไถ่ถอนจาํนองหลักประกัน ปัจจุบันบริษทัได้ดําเนินการไถ่ถอนหลักประกันกับจําเลย 2 รายแลว้ และบริษทัอยู่ระหว่าง

กระบวนการไถ่ถอนหลกัประกนัจากจาํเลยรายท่ี 3   
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  จาํนวนเงินรวม 7,337       

ลา้นบาท และ 7,571 ลา้นบาท ตามลาํดบั ได้ถูกนาํไปจาํนองเป็นหลกัประกนัลาํดบัท่ีหน่ึงกบัผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกู้ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และ

จาํนองหลกัประกนัลาํดบัท่ีสองสาํหรับการใชว้งเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (วงเงินจดจาํนองเป็นจาํนวนเงิน 

6,619  ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13, 17 และ 24 

 

ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัไดช้าํระเงินกูยื้มจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งจ่ายเต็มจาํนวนแลว้ และอยูใ่นระหว่างการบอก

เลิกสัญญาวงเงินสินเช่ือและปลดจาํนองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดม้าจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 

11. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้นําไปใช้ท่ีมิได้รับรู้ในงบการเงิน       

ระหว่างกาลมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ผลแตกต่างชัว่คราว    

- ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1  7 

- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ 2  2 

- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 721  722 

- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 2  2 

- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 534  538 

- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 411  411 

- ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน 27  26 

- เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  3 

 1,698  1,711 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษ ี -  449 

รวม 1,698  2,160 

 

ในระหว่างงวดบริษทัใชป้ระโยชน์ผลขาดทุนสะสมทางภาษเีน่ืองจากบริษทัมีกาํไรทางภาษี  

 

บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินระหว่างกาลเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่

ว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

 

 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 2,086  2,086 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (2,053)  (2,053) 

 33  33 
    

หลกัประกนัเงินสดสาํหรับการใชไ้ฟฟ้า 112  - 

หลกัประกนัเงินสดสาํหรับการซ้ือกา๊ซธรรมชาติ 45  - 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนัสาํหรับ    

   การซ้ือก๊าซธรรมชาติและการใชฟ้ลีทการ์ด 1  46 

ลูกรีดรอตดัจาํหน่าย - สุทธิ 253  261 

อื่น ๆ 3  4 

สุทธิ 447  344 

 

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงัก 

 

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

โครงการน้ีตั้งแต่ปี 2542  และเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 สํานักงานส่งเสริมการลงทุนได้มีคาํสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต 

Direct Reduced Iron โดยไม่มีภาระภาษีอากรขาเขา้ดา้นเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบ 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้ดาํเนินการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรท่ีดอ้ยค่าดงักล่าว  
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13. หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

 

  ลา้นบาท 

 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ส่วนท่ีหมุนเวียน     

เจา้หน้ีการคา้ - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 14 3  47 

เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  19  21 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ - ไม่มีหลกัประกนั 16 179  169 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

   ภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 4, 17 -  311 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั  3  6 

     

รวมส่วนท่ีหมุนเวียน  204  554 

     

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - มีหลกัประกนั 4, 17 -  739 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ - มีหลกัประกนั  1  2 

     

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  1  741 

     

รวม  205  1,295 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 204  554 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1  741 

รวม 205  1,295 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็น

สินทรัพย ์ดงัน้ี 

 

  ลา้นบาท 

 หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 7,337  7,571 

 



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กันยายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

สกุลเงินบาท 94  103 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 98  1,181 

สกุลเงินยโูร 9  8 

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 4  3 

รวม 205  1,295 

 

14. เจ้าหนีก้ารค้า 

 

 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

กิจการอื่น ๆ 442  328 

 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี   

 

 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

สกุลเงินบาท 125  207 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 308  121 

สกุลเงินยโูร 9     - 

รวม 442  328 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าวตัถุดิบ

ภายใตส้ัญญา Consignment จึงมียอดคงคา้งเป็นจาํนวนเงิน 44 ลา้นบาท (วนัท่ี 30 กนัยายน 2564: ไม่มี) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เจา้หน้ีการคา้รายหน่ึงคํ้ าประกนัโดยสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 61 ลา้นบาท (วนัท่ี 30 กนัยายน 2564: ไม่มี) 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7  



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กันยายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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15. ดอกเบีย้ค้างจ่าย 

 

 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

เจา้หน้ีการคา้ 1               1 

เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  13 

เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากกิจการอื่น ๆ 7  6 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 131  114 

เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  65 

รวม 139  199 

 

ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

สกุลเงินบาท 62  58 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 67  133 

สกุลเงินยโูร 7  6 

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 3  2 

รวม 139  199 

 

16. หนีสิ้นจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

 

ในปี 2541 บริษทัประสบปัญหาทางการเงินจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ทาํให้บริษทัไม่สามารถชาํระหน้ีท่ีมีอยู่ได้ และในเดือนเมษายน 

2543 บริษทัไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใตศ้าลลม้ละลายกลาง โดยในปี 2545 ศาลลม้ละลายกลางได้ให้ความเห็นชอบแผนฟ้ืนฟู

กิจการ ต่อมาในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 บริษทัได้ย่ืนคาํร้องขอยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง และวนัท่ี 2 มีนาคม 2552       

ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งให้ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 

 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 169 

จ่าย (1) 

การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหว่างงวด 11 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 179 



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กันยายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงรวมไวใ้นงบการเงินระหว่างกาลมีดงัน้ี 

 

     ลา้นบาท 

กลุ่มเจา้หน้ี   วนัครบกาํหนดชาํระ  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

        

กลุ่มท่ี 4  พนกังาน กรกฎาคม 2558  4  4 

กลุ่มท่ี 5  หน้ีค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ ์ ตุลาคม 2554  9  8 

กลุ่มท่ี 13  เจา้หน้ีอื่น ตุลาคม 2554  166  157 

รวม     179  169 

 

ตารางการชาํระหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละรายในกลุ่ม 4 และ 13 ไม่ไดเ้ป็นวนัเดียวกนัเหมือนกนัทั้งหมด ขึ้นอยู่กบัวนัท่ีท่ีมีการตกลงในการสรุป     

มูลหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละราย อยา่งไรก็ตาม กาํหนดเวลาแรกท่ีเจา้หน้ีในกลุ่ม 4 และ 13 จะไดรั้บชาํระหน้ีคือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 

 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัได้ครบกาํหนดชําระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่บริษทัได้ผิดนัดชําระหน้ี ซ่ึงบริษทัได้

ดาํเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพ่ือขอขยายระยะเวลาการชาํระหน้ี ดงันั้น บริษทัจึงแสดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดงักล่าว ยอดหน้ีคงเหลือ

สามารถถูกเรียกชาํระคืนไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผิดนดัชาํระ 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้ตดัจาํหน่ายหน้ีสินพร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีมี

อายเุกินระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 10 ปี โดยไม่มีการเรียกร้องใด ๆ จากเจา้หน้ี ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2564 จาํนวนเงินรวม 303 ลา้นบาท 

 

ยอดหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

สกุลเงินบาท 72  74 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 94  84 

สกุลเงินยโูร 9  8 

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 4  3 

รวม 179  169 

 

  



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กันยายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ 

 

  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  ลา้นบาท 

วงเงินสินเช่ือ  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

         

เงินกูว้งแรก - เงินกู ้  -  30  -  906 

เงินกูว้งท่ีสอง - เงินกู ้  -  5  -  151 

รวม  -  35  -  1,057 

      

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    -  1,057 

หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูยื้มรอตดับญัชี   -  (7) 

   -  1,050 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   -  (311) 

สุทธิ   -  739 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,050 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชีระหว่างงวด 7 

จ่าย (1,057) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 - 

 

ยอดเงินกูยื้มจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา -  1,057 

 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคํ้าประกนัโดยจาํนองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 

 

ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัไดช้าํระเงินกูยื้มจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งจ่ายเต็มจาํนวนแลว้ ซ่ึงอยู่ในระหว่างการบอก

เลิกสัญญาวงเงินสินเช่ือและปลดจาํนองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นหลักทรัพย์ค ํ้ าประกนัไวก้ับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศ       

แห่งหน่ึง 

  



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กันยายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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18. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

 

 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 13  11 

ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษ ี 15  3 

อื่น ๆ 1  1 

รวม 29  15 

 

ยอดหน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

    

สกุลเงินบาท 16  4 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 11  9 

สกุลเงินยโูร 2  2 

รวม 29  15 

 

19. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ 

 

 ลา้นบาท 

  

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 128 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 8 

จ่าย (3) 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 133 

 

จาํนวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน  วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564  2563  2564  2563 

ในกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด :        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 3  2  8  7 

 



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 30 กันยายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

อตัราคิดลด   ร้อยละ 1.79 ต่อปี 

อตัราการเพ่ิมของเงินเดือนท่ีคาดไว ้   ร้อยละ 5.00 ต่อปี 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน   ร้อยละ 3.82 ถึงร้อยละ 11.46 ต่อปี 

อตัรามรณะ   ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560 

 

20. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและ

โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

 

ส่วนงานธุรกิจ 

 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า บริษทัมี

ส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้าํหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไรขั้นตน้ ทางภูมิศาสตร์ สําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มี

ดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

            

รายไดจ้ากส่วนงาน 5,414  3,080  197       -  5,611  3,080 

            

ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไรขั้นตน้ 1,435  56  38       -  1,473  56 
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ ทางภูมิศาสตร์ สาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 

2563 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

            

รายไดจ้ากส่วนงาน 13,473  8,528  336       -  13,809  8,528 

            

ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 3,098  (12)  56       -  3,154  (12) 

 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 3 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจาํนวนเงินรวม 3,282 

ลา้นบาท (2563: 3 ราย จาํนวนเงินรวม 1,918 ลา้นบาท) 

 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 2 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจาํนวนเงินรวม  6,221  

ลา้นบาท (2563: 2 ราย จาํนวนเงินรวม 4,526 ลา้นบาท) 

 

21. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด

ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก แสดงการ

คาํนวณดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท / ลา้นหุ้น 

 2564  2563 

    

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 1,160  (180) 

    

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 25,487  25,487 

ผลกระทบจากการออกหุ้นใหม่                   -                    - 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  25,487  25,487 

    

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.046  (0.007) 
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กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด

ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั แสดงการ

คาํนวณดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท / ลา้นหุ้น 

 2564  2563 

    

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 2,219  (685) 

    

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25,487  25,487 

ผลกระทบจากการออกหุ้นใหม่                   -                    - 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  25,487  25,487 

    

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.087  (0.027) 

 

22. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึน้กับกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นกบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 
 ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการ    

ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 2  5 

ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1                1 

รวม 3  6 

    

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน    

ซ้ือทรัพยสิ์น 175  136 

    

ภาระผูกพันเพ่ือซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง    

ซ้ือวตัถุดิบ 1,384  821 

ซ้ือก๊าซธรรมชาติ 218  271 

รวม 1,602  1,092 

    

หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น    

หนงัสือคํ้าประกนั 46  159 
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23. คดีความ 

 

อดีตพนักงานของบริษทัท่านหน่ึงได้ย่ืนฟ้องบริษทัเป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 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 

“เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย” และ “ดอกเบ้ียคา้งจ่าย” ตามลาํดบั ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อยา่งไรก็ดี ผูบ้ริหาร

ของบริษัทได้ย่ืนคาํร้องต่อศาลอุทธรณ์เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 และเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 ศาลอุทธรณ์มีคาํพิพากษายืนตาม                 

คาํพิพากษาศาลแรงงานกลาง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 บริษทัไดจ่้ายหน้ีดงักล่าวเป็นจาํนวนรวม 2.6 ลา้นบาทแลว้ 

 

24. วงเงินสินเช่ือเพ่ือการดําเนินงาน 

 

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

ดงัต่อไปน้ี 

 

  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 วงเงินสินเช่ือ  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

     

วงเงินกูท่ี้หน่ึง - เงินกู ้  -  30 

วงเงินกูท่ี้สอง - เงินกู ้และ Standby letter of credit  -  45 

รวม  -  75 

 

วงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวคํ้าประกนัโดยจาํนองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 

 

ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัไดช้าํระเงินกูยื้มจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งจ่ายทั้งจาํนวนแลว้ และอยูใ่นระหว่างการบอก

เลิกสัญญาวงเงินสินเช่ือและปลดจาํนองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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