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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้บริษทั จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น  

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2564 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  
 
ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี
ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชี
ท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณ   
อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำร
แสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้  

 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุด ตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
ส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
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เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วธีิกำรของผู้สอบบัญชี 

การประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
   

บริษทัมีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีมีจ ำนวนเงินท่ีเป็นสำระส ำคญั
ซ่ึงแสดงในรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ 
  
ผูบ้ริหำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำส ำหรับท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เม่ือมี
ข้อบ่งช้ีกำรด้อยค่ำโดยประมำณจำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน     
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนท่ีพิจำรณำโดยผูบ้ริหำรมำจำกมูลค่ำจำก
กำรใช้ ซ่ึงประมำณกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีได้รับในอนำคตท่ี
เกิดข้ึนจำกกำรใช้สินทรัพย์นั้ นและกำรก ำหนดสมมติฐำนท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ประมำณกำรอตัรำกำรเติบโตของธุรกิจ ประมำณ
กำรรำยได้และอัตรำส่วนต่ำงของรำคำขำยกับต้นทุนเศษเหล็ก    
และประมำณกำรงบจ่ำยลงทุน ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินงำน  
 

กำรใช้ดุลยพินิจและขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ของผูบ้ริหำรและอตัรำ   
คิดลดกระแสเงินสด จะไดรั้บผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
สภำพเศรษฐกิจและสภำวะตลำดในอนำคตได ้ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงให้
ควำมส ำคญัเร่ืองน้ีในกำรตรวจสอบ 
 

 
 

• ท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได ้      
รับคืนท่ีใชใ้นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ 
 

• ประเมินควำมเหมำะสมของขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัซ่ึงผูบ้ริหำร
ใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงินสด รวมถึงอตัรำคิดลด
ท่ีใชใ้นกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนำคต 
 

• เป รียบเทียบและประเมินประมำณกำรกระแสเงินสด               
ข้อสมมติฐำนหลักและอัตรำคิดลดกับงบประมำณและ       
แผนธุรกิจของผู ้บ ริหำร ผลกำรด ำ เ นินงำนในอดีตกับ              
ผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนั สภำพเศรษฐกิจและ
อุตสำหกรรม 

 

• ทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของตำม
แบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีผูบ้ริหำรใช้ และเปรียบเทียบกับ
มูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

• พิจำรณำควำมเพียงพอและเหมำะสมของกำรเปิดเผยขอ้มูล
ของบริษทัในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนนั้น ซ่ึงคำดวำ่รำยงำนประจ ำปีจะถูกจดัเตรียมใหข้ำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบั       
งบกำรเงินหรือกับควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอ่ืนมีกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัหรือไม่  
 
เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ือง
ดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน  

ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน               
และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด  
 

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

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้อยู่ด้วย ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำม
มำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิด
จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือ     
ทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี  
 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำร
ตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง  

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ี
เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด 
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน  

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษทั  

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร  

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชี
ท่ีได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกับเหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั 
ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้
กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้ริษทั
ตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและ
เหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำร
ตรวจสอบของขำ้พเจำ้  
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและได้
ส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ีองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำ
วำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ  
 
จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวด
ปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้
เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของ
ขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 
 
 
 
(นำงสำววิมลศรี จงอุดมสมบติั)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3899 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2565 
 



บริษัท จี เจ สตลี จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

สิ น ท รั พ ย์

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 800,466,397           106,593,691           

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 6 -                          27,922,175             

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7, 14, 27 2,789,087,135        1,361,359,108        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 8 57,664,222             151,578,570           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,647,217,754        1,647,453,544        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร 9, 10 -                          210,000,000           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9, 10, 13, 18, 27, 29 12,561,726,221      12,651,015,945      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 3,604,516                5,215,597                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  - สุทธิ 12 409,681,232           343,721,902           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,975,011,969      13,209,953,444      

รวมสินทรัพย์ 16,622,229,723      14,857,406,988      

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษัท จี เจ สตลี จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 2564 2563

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 7, 14 273,874,622           328,134,141           

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4, 15 315,320,803           289,209,148           

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5,282,530                10,506,608             

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4, 16 23,315,278             198,592,331           

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 17 21,089,630             168,530,256           

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4, 10, 18 -                          311,389,181           

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,756,296                5,740,013                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,833,698                15,240,652             

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 649,472,857           1,327,342,330        

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4, 10, 18 -                          739,059,084           

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 555,308                   2,311,604                

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย 19 133,506,524           128,175,780           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 134,061,832           869,546,468           

รวมหนีสิ้น 783,534,689           2,196,888,798        

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

- ทุนจดทะเบียน 
หุน้สามญั 28,750,859,116 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.96 บาท 27,600,824,751      27,600,824,751      

- ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 25,487,134,896 หุน้ หุน้ละ 0.96 บาท 24,467,649,500      24,467,649,500      

ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั (9,667,487,640)       (9,667,487,640)       

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

- จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 37,000,000             -                          

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 691,851,956           (2,449,324,888)       

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 21 309,681,218           309,681,218           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,838,695,034      12,660,518,190      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,622,229,723      14,857,406,988      

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษทั จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย - สุทธิ 4 18,407,126,387      11,379,228,023      

ตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม 17 278,762,389           -                         

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ -                         38,126,372             

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสัง่ซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ -                         19,175,314             

รายไดอ่ื้น 4 60,709,804             80,132,366             

รวมรายได้ 18,746,598,580      11,516,662,075      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 23

- ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย 4 14,326,029,393      11,222,681,539      

- ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า 57,307,492             69,225,314             

- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 1,410,918               (83,585,796)           

รวมตน้ทุนขาย 14,384,747,803      11,208,321,057      

ค่าใชจ่้ายในการขาย 23 167,941,268           170,162,523           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 23 764,386,295           492,162,333           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 23 109,634,038           -                         

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 13 141,712,332           251,275,182           

รวมค่าใช้จ่าย 15,568,421,736      12,121,921,095      

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 3,178,176,844        (605,259,020)         

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 19 -                         (28,468,676)           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,178,176,844        (633,727,696)         

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 24 0.125                     (0.024)                    

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



บริษทั จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ ส่วนตํ่ากวา่ จดัสรรเป็นทุน องคป์ระกอบอื่น

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร ของส่วนของผูถ้ือหุ้น รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 24,467,648,060   (9,667,486,450)    -                       (1,815,597,192)    309,681,218        13,294,245,636   

ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 1,440                   (1,190)                  -                       -                       -                       250                      

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

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                       -                       3,178,176,844     -                       3,178,176,844     

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 -                       -                       37,000,000          (37,000,000)         -                       -                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 24,467,649,500   (9,667,487,640)    37,000,000          691,851,956        309,681,218        15,838,695,034   

บาท

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 8



บริษทั จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 3,178,176,844        (605,259,020)         

รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)

กิจกรรมดาํเนินงาน:

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 516,337,526           525,845,828           

ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 83,034,051             77,886,845             

ดอกเบ้ียรับ (1,219,193)             (1,618,424)             

ตน้ทุนทางการเงิน 141,712,332           251,275,182           

ตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม - สุทธิ (278,762,389)         -                         

ลา้งบญัชีเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ -                         (10,000,657)           

กาํไรจากการจ่ายชาํระหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ (1,937,914)             -                         

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - สุทธิ 14,839,171             (8,303,048)             

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 1,410,918               (83,759,722)           

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสัง่ซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ -                         (19,175,314)           

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 10,983,445             10,338,684             

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 19,419,026             1,962,476               

ขาดทุนจากการขายเคร่ืองจกัรในงานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 7,213,555               -                         

รายไดจ้ากการชดเชยความเสียหายจากประกนัภยั - สุทธิ -                         (1,835,675)             

ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง -                         2,400,000               

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง  (เพิม่ขึน้):

ลูกหน้ีการคา้ 27,922,175             (21,725,663)           

สินคา้คงเหลือ (1,438,926,005)      89,010,571             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 94,488,021             (66,494,477)           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (183,670,727)         (81,423,402)           

หนีสิ้นดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง):

เจา้หน้ีการคา้ (53,457,897)           (4,750,382)             

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (5,224,078)             707,499                 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17,351,022             (59,725,106)           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,790,951               (2,736,718)             

จ่ายผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ (5,652,701)             (9,839,624)             

จ่ายภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง (2,614,521)             -                         

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 2,146,213,612        (17,220,147)           

บาท
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บริษทั จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (200,941,302)         (128,457,826)         

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (679,454)                (1,682,762)             

รับเงินชดเชยความเสียหายจากประกนัภยั -                         15,985,622             

รับเงินจากการขายเคร่ืองจกัรในงานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 12,684,000             -                         

รับดอกเบ้ีย 1,219,193               1,618,424               

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (187,717,563)         (112,536,542)         

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายชาํระคืนหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกิูจการ (1,469,661)             (2,008,429)             

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,057,238,000)      -                         

จ่ายชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (5,740,013)             (5,426,532)             

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน -                         250                        

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (200,890,834)         (180,271,695)         

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (1,265,338,508)      (187,706,406)         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 693,157,541           (317,463,095)         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 106,593,691           424,062,101           

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 715,165                 (5,315)                    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 800,466,397           106,593,691           

บาท
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บริษทั จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

2564 2563

ข้อมูลเพิม่เติมงบกระแสเงนิสด

1) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนโดย

-  เจา้หน้ีอ่ืน - สุทธิ 12,068,866             193,288                 

-  หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                         12,229,520             

-  รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร 210,000,000           -                         

-  รับโอนจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,809,666               -                         

-  รับโอนจากสินคา้คงเหลือ 9,787,060               -                         

-  รับโอนจากสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,379,064             -                         

-  จ่ายชาํระเงินสด 200,941,302           128,457,826           
รวม 445,985,958           140,880,634           

2) ตดัจาํหน่ายลูกหน้ีการคา้ -                         351,818,433           

3) ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 35,241,471             -                         

4) ตดัจาํหน่ายสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,111,397               -                         

5) ลูกหน้ีอ่ืนจากการขายเคร่ืองจกัรในงานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 12,000,000             -                         

6) ตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม - สุทธิ ประกอบดว้ย

- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง (47,262)                  -                         

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง (2,779,791)             -                         

- เจา้หน้ีการคา้ลดลง 830,337                 -                         

- เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง 1,338,344               -                         

- ดอกเบ้ียคา้งจ่ายลดลง 112,901,826           -                         

- หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการลดลง 154,408,086           -                         

- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 12,110,849             -                         
รวม 278,762,389           -                         

บาท
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หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป และโครงสร้างการถือหุน้   
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน  
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
6   ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  
7   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
8   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  
9   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร  
10   ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ  
11   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
12   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  
13   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
14   เจา้หน้ีการคา้  
15   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  
16   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  
17   หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ  
18   เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  
19   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  
20   ทุนส ารองตามกฎหมาย  
21   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  
22   กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานท่ีจดทะเบียน  
23   ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ  
24   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  
25   การเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงิน  
26   ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  
27   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
28   คดีความ  
29   วงเงินสินเช่ือเพื่อการด าเนินงาน  
30   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาการรายงาน  
31   มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้  
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
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งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 
 

1. ข้อมูลทั่วไปและโครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนดงัน้ี 
 
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 88 อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
   
โรงงานผลิต : เลขท่ี 358 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ทางหลวง 331 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา           

จงัหวดัชลบุรี 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2539  
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 
 

1.2 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เป็นดงัน้ี 
 

  สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 
รายช่ือผูถื้อหุน้  2564  2563 

     

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

  
40.45 

  
40.45 

บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (“จี สตีล”)  8.24  8.24 
นางจารุณี ชินวงศว์รกุล  0.68  7.38 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  1.62  1.62 
บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จ ากดั (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 
   เป็นบริษทัยอ่ยของจี สตีล โดยถือหุน้ร้อยละ 99.99 

  
1.21 

  
1.21 
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สถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 

 
เม่ือตน้ปี 2563 การระบาดของไวรัสโคโรนา (“โควิด-19”) เป็นการระบาดขนาดใหญ่ท่ีเป็นท่ีทราบกนัว่าไดร้ะบาดไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว   
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการจ ากัดการเดินทาง การปิดเมืองและการออกมาตรการป้องกันล่วงหน้าในหลายประเทศ            
ภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดโควิด-19 ท าใหเ้กิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอยา่งมากในประเทศไทยและตลาดการคา้ท่ีบริษทัไดด้ าเนิน
ธุรกิจ 
 
อยา่งไรก็ดี จากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีผลการด าเนินงานดีข้ึนจากการท่ีราคาเหลก็ท่ีปรับตวัสูงข้ึนทัว่โลก 
และจากการปรับปรุงส่วนผสมวตัถุดิบ  ทั้งน้ี บริษทัจะจดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมและทนัการณ์  เพื่อลดผลกระทบของการแพร่ระบาด         
โควิด-19 ต่อการด าเนินงานในอนาคตของบริษทั 
 
2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิ 
 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ทั้งน้ี งบการเงินน้ีมีวตัถุประสงค ์  
ท่ีจดัท าข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น 
 
เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ีซ่ึงไดน้ าเสนอเพื่อ
วตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศเท่านั้น 
 

มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดบัญชีปัจจบุัน 
 
บริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน การรายงาน
ทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุ 3  
 
ฝ่ายบริหารของบริษทัได้ประเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั   
 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดในมือเป็นเงินท่ีบริษทัเก็บไวใ้ชเ้พื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป ส่วนรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแสรายวนั
ซ่ึงเป็นเงินลงทุนท่ีมีสภาพคล่องสูงและพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีแน่นอนและมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ย 
 
ลูกหนีแ้ละค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ 
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามราคาทุนตดัจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (ถา้มี) 
 
บริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน บริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการ
คาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 
 
กำรตรีำคำสินค้ำคงเหลือ 
 
บริษทัตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุน (วิธีราคาทุนถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 
ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยูใ่นสภาพและสถานท่ีปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้
ส าเร็จรูปและงานระหว่างท าท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิต
ตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยประมาณการตน้ทุนการผลิตท่ีท าให้แลว้เสร็จและ
ค่าใชจ่้ายจ าเป็นในการขาย 
 
บริษทัตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 
บริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เกี่ยวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญา Consignment เมื่อบริษทัไดร้ับโอนสิทธิและความ
รับผิดชอบในทางกฎหมายและความเป็นเจา้ของในเชิงเศรษฐกิจของสินคา้ดงักล่าวแลว้ 
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ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม
และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือสินทรัพยถ์ูกขายหรือตดัออกจากบญัชี ตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกตดั
ออกจากบญัชี ก าไรหรือขาดทุนจากการขายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะบนัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
 
ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัต่อไปน้ี 
 
 ปี 
  

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 - 50 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 20 - 41 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 5 - 10 
ยานพาหนะ 5 
 
บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม 
 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และค่ำเส่ือมรำคำ 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้รับรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจาก         
การดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จ านวนเงินของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดข้ึน และการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล
หรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
 
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถาน
ท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 
 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ค  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าคงเหลือ หรืออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท แลว้แต่ระยะเวลาใดจะส้ันกวา่โดยประมาณดงัต่อไปน้ี  
 
 ปี 
  

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

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 10 
ใบอนุญาตในการผลิต 25 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตาม        
ความเหมาะสม 
 
ต้นทุนลูกรีดรอตัดจ ำหน่ำย 
 
ตน้ทุนลูกรีดรอตดัจ าหน่ายแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมโดยมีการตดัจ าหน่ายตามปริมาณการใชง้าน 
 
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดหำเงินกู้รอตัดบัญชี 
 

บริษทัตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูร้อตดับญัชีเป็นตน้ทุนทางการเงินในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายสัุญญาเงินกู ้
 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
บริษทัจะพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน    
(ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ หรือมูลค่าจากการใชแ้ลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า) ต ่ากว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว โดยท่ีการ
สอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
 
ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยการลดราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้นให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน และบนัทึกการปรับลดมูลค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือปรับลดส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาของสินทรัพยใ์นกรณีท่ีสินทรัพยเ์หล่านั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนมาก่อน บริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าซ่ึงได้
บนัทึกไวใ้นปีก่อน ๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลงโดยบนัทึกไวใ้นบญัชี
รายไดอ่ื้น หรือน าไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี ทั้งน้ี จ านวนเงินท่ีเกิดจากการกลบัรายการน้ีจะตอ้งไม่สูงกว่า
มูลค่าตามบญัชี (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือรายจ่ายตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
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หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนการท ารายการและจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่าย
ตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึง
ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนทางการเงินในก าไรหรือขาดทุน 
 
ประมำณกำรหนีสิ้น 
 
บริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินตามภาระหน้ีสินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปไดท่ี้จะก่อให้เกิดภาระหน้ีสินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต
และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีตามภาระหน้ีสินดงักล่าวและสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ บริษทัจะ
พิจารณามูลค่าของประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงมูลค่าของประมาณการหน้ีสินตามประมาณการท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในปัจจุบนั ในกรณีท่ีมูลค่าของเงินถูกกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของเวลา จ านวนเงินประมาณการ
หน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายเพื่อช าระหน้ีสินจะบนัทึกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 
 
ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษยีณอำยุ 
 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุค  านวณจากการประมาณจ านวนผลประโยชน์ท่ีพนกังานควรไดรั้บเป็นการตอบ
แทนส าหรับบริการท่ีพนกังานใหใ้นงวดปัจจุบนัและในงวดก่อน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวพ้ิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มข้ึน และวดัมูลค่าแต่ละหน่วย
แยกจากกนัเพื่อรวมเป็นภาระผูกพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตและก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที บริษทัรับรู้การช าระผลประโยชน์ของโครงการเม่ือมีการลดขนาดโครงการลงและการช าระผลประโยชน์เกิดข้ึน ก าไรหรือ
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังาน     
วดัค่าโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชอ้ตัราส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาล 
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กำรใช้วจิำรณญำณและกำรประมำณกำร 
 
ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นตอ้งใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน  
ท่ีกระทบต่อรายได ้รายจ่าย สินทรัพย ์และหน้ีสิน เพื่อประโยชน์ในการก าหนดมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน     
ดว้ยเหตุดงักล่าวผลของรายการเม่ือเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดป้ระมาณการไว ้
 
การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท างบการเงินน้ีไดมี้การสอบทานอย่างสม ่าเสมอ การเปล่ียนแปลงการประมาณการ 
ทางบญัชีจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงก็ต่อเม่ือผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมีผลต่องวดบญัชีนั้นหรือจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหรือในงวดอนาคตถา้ผลของการเปล่ียนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
 
การใช้วิจารณญาณ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน คือ     
สัญญาเช่า 
 
ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้
ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย 
- มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 
- ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
- การใชป้ระโยชน์ของขาดทุนทางภาษี 
- ขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
- การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ
- ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
- การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
- การพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 
กำรรับรู้รำยได้ 
 
ในการพิจารณาวา่จะรับรู้รายไดห้รือไม่ บริษทัไดด้ าเนินการ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การระบุสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
2) การระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
3) การก าหนดราคาของรายการ 
4) การปันส่วนของราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
5) การรับรู้รายไดเ้ม่ือบริษทัปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
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บริษทัรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือตลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือบริษทัไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน โดยการส่งมอบสินคา้หรือ
บริการท่ีสัญญาวา่จะใหลู้กคา้ 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวม
จ านวนเงินท่ีเกบ็แทนบุคคลท่ีสาม ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้
สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญั
ของรายได้ท่ีรับรู้สะสม ดงันั้น รายได้ท่ีรับรู้จะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต รายได้จากการ
ใหบ้ริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการ 
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑสั์ดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
 
รายได้อ่ืน 
 
รายไดอ้ื่นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 
 
รายจ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายจ่ายนั้น ส่วนรายจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนไดบ้นัทึกรวมไวใ้น
บญัชีอาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
สัญญำเช่ำ 
 
ณ วนัเร่ิมต้นสัญญา บริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือ
ประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบั     
ส่ิงตอบแทน 
 
บริษทั (ในฐานะผูเ้ช่า) ประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่า     
ท่ีมีผลอยู ่ณ วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการ
ขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมี
ความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  
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สัญญาเช่ารับรู้สินทรัพย ์(สินทรัพยสิ์ทธิการใช)้ และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 
บริษทัเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะส้ัน (สัญญาเช่าท่ีมีอายสัุญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่า นบัจากวนัท่ีสัญญา
เช่ามีผลและไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่า
ซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 
 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หักลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และ
จ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายช าระตามสัญญาเช่ายงัรวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิ
การเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษัทจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า                 
หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  
 
บริษทัค านวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ีย
ตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถก าหนดได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล
ปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัจะวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าเพิ่มข้ึนเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี บริษทั
จะวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการ
ซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
บริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน อยา่งไรกต็าม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหา
เงินท่ีมีนยัส าคญั บริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
 
• การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 
บริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการ
จดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
 
บริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
เง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ใน
วนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  
 
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ี
เกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลงหรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารก าหนดให้วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ตราสารทุน) 
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก บริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้เป็นตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณา
เป็นรายตราสาร ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  
 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนใน
สินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน บริษทัจะรับรู้รายการนั้นในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 
นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่มีข้อก าหนดให้ประเมิน            
การดอ้ยค่า 
 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การ
เปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในก าไรหรือขาดทุน 
 
ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวหมายรวมถึงตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้ เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงบริษทั
ไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระ
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 
 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดถือเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน 
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• การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 
 
ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ บริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการท ารายการ               
และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี       
ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในก าไรหรือขาดทุน 
 

• การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชีเม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ี
จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการ
ควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 
 
บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุด
ลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูใ่ห้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนั
อยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้
ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในก าไรหรือขาดทุน  
 

• การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
  
บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน    
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมด          
ท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บช าระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 
 
ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก บริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพย์
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก บริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  
 
บริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
บริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์    
ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  
 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีเม่ือกิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป 
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• การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหกักลบกนัและแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัมีสิทธิบงัคบั
ใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และบริษทัมีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละ
ช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
 
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 
บริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะ
ใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแทน 
 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ใชร้าคาและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนซ่ึงเป็นขอ้มูลจากรายการในตลาด 

ส าหรับสินทรัพย์ หน้ีสิน หรือกลุ่มของสินทรัพย์และหน้ีสินอย่างเดียวกันหรือเปรียบเทียบกันได้ (มีความคล้ายคลึงกัน)            
ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน หรือกลุ่มของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน หรือขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็น
ตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้อง
หรือเพื่อขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียแทจ้ริง 
 

รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

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



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

25 

ภำษีเงินได้ 
 
ภาษีเงินไดค้  านวนจากผลก าไรส าหรับปีโดยพิจารณาถึงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงถึงผลกระทบทางภาษีสุทธิ
ของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย ์     
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีด้วยอตัราภาษีท่ีคาดว่าจะตอ้งใช้ในงวดท่ีบริษทัจะได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีสิน การวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสะทอ้นให้เห็นถึง
ผลทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนตามลกัษณะท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระราคาตามบญัชีของหน้ีสิน 
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
บริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปได้ว่าก าไรทางภาษีมีเพียงพอส าหรับการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์          
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัได้ประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีไม่ได้รับรู้ใหม่               
บริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ในอดีตเท่ากบัจ านวนท่ีพบว่ามีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัจะไดรั้บ
ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้น บริษทัลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลงดว้ยจ านวนท่ีบริษทั
พิจารณาแลว้เห็นวา่มีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่อีกต่อไปท่ีบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช ้
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพย์
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั
ส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นบริษทัมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้
ของปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน 
  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปี 
 
รำยงำนทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) จะแสดงถึง
รายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
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4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือ
ควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือ
ในทางกลับกัน หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น                 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 
ช่ือกิจการ 

 ประเทศท่ีจดัตั้ง/
สัญชาติ 

  
ประเภทของธุรกิจ 

  
ลกัษณะความสัมพนัธ ์

       

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

 ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็  มีผูถื้อหุน้ใหญ่ล าดบัสูงสุดเดียวกนั  

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลด้ิง   
 จ ากดั (“เอสพีเอช”) 

 ไทย  ลงทุนในบริษทัอื่น  บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 

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

 ไทย  กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพือ่การปรับโครงสร้าง 

 บริษทัยอ่ยของ จี สตีล  
 

บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จ ากดั 
    (“โอเอซี”) 

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

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

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

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

 ไทย  โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม  มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
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ช่ือกิจการ 

 ประเทศท่ีจดัตั้ง/
สัญชาติ 

  
ประเภทของธุรกิจ 

  
ลกัษณะความสัมพนัธ ์

       

บริษทั วอลลส์ตรีท ทลัเลทท ์พรีบอนน ์ 
   จ ากดั 

 ไทย 
 

 นายหนา้เก่ียวกบัเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั หลกัทรัพย ์วอลลส์ตรีท  
   ทลัเลทท ์พรีบอนน์ จ ากดั 

 ไทย 
 

 นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั อนัดาดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั  ไทย 
 

 ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีพกัอาศยั 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ดีไซเนอร์ส คอนเซ็ปท ์จ ากดั  ไทย  บริการตกแต่งภายใน  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เอสเค แคปปิตอล แมนเนจเมน้ท ์  
   จ ากดั 

 ไทย  ใหบ้ริการดา้นการใหค้ าปรึกษา
ทางธุรกิจ และการบริหารจดัการ 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั เอส เอน็ พ ีแมนเนจเมนท ์จ ากดั  ไทย  รับเหมาก่อสร้าง  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั อะ มาซนั จ ากดั  
(เดิมช่ือบริษทั เทราโอะซนั จ ากดั) 

 
ไทย 

 การขายส่งเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์อื่น ๆ 

 มีกรรมการร่วมกนักบั จี สตีล 

ผูบ้ริหารส าคญั  ไทย 
 
 
 

 

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

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
   

ขายวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินคา้ส าเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน  อตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั    
ขายสินคา้ส าเร็จรูป -  2 
ขายวตัถุดิบ 1  144 
ซ้ือวตัถดิุบ -  44 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ -  2 
ตน้ทุนทางการเงิน 126  221 
    
ผู้บริหำรส ำคญั    
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั    

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 192  30 
ผลประโยชน์ระยะยาว 0.4  0.6 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี  
 

  ลา้นบาท 
 หมายเหตุ 2564  2563 
     

โปรแกรมค่ำตอบแทนจูงใจค้ำงจ่ำย 15    
ผูบ้ริหารส าคญั  3  - 

     
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ 18    
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน     
Link Capital I   -  1,050 

     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 16    
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน     
Link Capital I  -  78 
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สัญญำส ำคญัที่ท ำกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 
 
สัญญาวงเงินสินเช่ือ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือจาก Link Capital I (Mauritius) Limited จ านวนเงิน 75 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
 
ในระหว่างปี 2564 บริษทัไดช้ าระเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งจ่ายทั้งจ านวน และไดท้ าการยกเลิกสัญญาวงเงินสินเช่ือ
ดงักล่าว และปลดจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัล าดบัท่ีสองส าหรับการใชว้งเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ในต่างประเทศดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 29 
 
สัญญาอื่น ๆ 
 
ในอดีตเม่ือปี 2556 บริษทัไดท้ าบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพื่อยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตสั้ญญาประนีประนอมหน้ีสินจ านวนรวม 25.08 
ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายช าระหน้ีสินแก่โอเอซีแลว้จ านวน 11.63 ลา้นบาท คงเหลือภาระหน้ีจ านวน 13.45 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 และ 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าส่ังให้โอเอซีลม้ละลาย อยา่งไรก็ดี การด าเนินการลม้ละลายอยู่
ระหว่างด าเนินการโดยเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ ซ่ึงจะเป็นผูด้  าเนินการเพิ่มเติมเก่ียวกับยอดเงินท่ีต้องช าระ ดังนั้น บริษทัจึงยงับนัทึก           
ภาระหน้ีสินดงักล่าวเป็นไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 
5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 800  107 

 
ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

สกุลเงินบาท 793  105 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 7  2 
รวม 800  107 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ  
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

กิจการอ่ืน ๆ                     -  28 
    

กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญในระหวา่งปี                     -  (352) 
    
ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญในระหวา่งปี                     -  352 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี                     -  2 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี    
-  ไม่เกิน 3 เดือน                     -  26 
รวม                     -  28 

 
โดยปกติการขายในประเทศคือรับเงินล่วงหนา้และ/หรือใหสิ้นเช่ือไม่เกิน 7 วนัท าการ ส่วนการขายต่างประเทศเป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์
ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัไดย้ื่นค าฟ้องต่อลูกคา้รายท่ี 1 ท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิดสัญญาซ้ือขายระหว่างกนั ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าพิพากษาให้ลูกคา้รายท่ี 1 ลม้ละลายและไดน้ดัไต่สวนกรรมการบริษทัของลูกคา้ดงักล่าว
โดยเปิดเผยในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดท้  ารายงานสรุปขอปิดคดีต่อผูพ้ิพากษา
ศาลลม้ละลายกลางและศาลไดมี้ค าส่ังให้ปิดคดีเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ดงันั้น บริษทัไดพ้ิจารณาตดัหน้ีสูญดงักล่าวตามท่ีไดรั้บอนุมติั
จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 12/2563 เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 
 
ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

สกุลเงินบาท                     -  28 
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7. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

สินคา้ส าเร็จรูป 545  361 
วตัถุดิบ 1,376  445 
วสัดุและอปุกรณ์ 158  85 
อะไหล ่ 424  415 
สินคา้ระหวา่งทาง 288  90 
รวม 2,791  1,396 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (2)  (35) 
สุทธิ 2,789  1,361 
    

กลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือในระหวา่งปี  33  84 

    
ตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือในระหวา่งปี 35                      - 
    

มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ีจ าน าเพื่อค ้าประกนัเจา้หน้ีการคา้ (หมายเหตุ 14)                     -  61 

 
8. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ - กิจการอ่ืน ๆ 24  120 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (10)  (11) 
 14  109 
    

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 6  9 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และอ่ืน ๆ 38  34 
    

สุทธิ 58  152 
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เม่ือวนัท่ี 13 กันยายน 2562 บริษัทได้ยื่นฟ้องบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศไทยพร้อมกับผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของบริษทัดังกล่าว                
เป็นคดีอาญาต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้ในขอ้หาร่วมกนัปลอมเอกสารสิทธิ ร่วมกนัใชห้รืออา้งเอกสารสิทธิปลอม ร่วมกนัฉอ้โกงและท าเอกสาร
ปลอมแปลงบญัชีธนาคารเพื่อการจ่ายช าระหน้ีในสัญญาซ้ือขายสินคา้อีเลคโทรด (Electrode) ของผูผ้ลิตแห่งหน่ึงในต่างประเทศเป็นจ านวน 
2.3 ลา้นบาท และดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท าละเมิด (วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560) จนถึงวนัฟ้อง รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
2.6 ลา้นบาท และดอกเบ้ียในอตัรา 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จ าเลยทั้งสองจะช าระใหแ้ก่โจทกค์รบถว้น  
 
ศาลไดน้ดัไกล่เกล่ียแลว้เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 แต่คู่ความไม่สามารถตกลงกนัได ้ต่อมาศาลจึงไดไ้ต่สวนมูลฟ้องพยานโจทก์ในวนัท่ี   
17 สิงหาคม 2563 วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 และวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 โดยเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 ศาลไดมี้ค าส่ังประทบัรับฟ้องโจทกไ์ว้
พิจารณาต่อไป และไดก้ าหนดวนันดัไกล่เกล่ีย สอบค าให้การ ตรวจพยานหลกัฐานและก าหนดวนัสืบพยานโจทกใ์นวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2565 
ต่อมาศาลไดเ้ล่ือนวนันดัสืบพยานหลกัฐานเป็นวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ตามค าร้องขอของโจทกแ์ละจ าเลย 
 
9. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือที่ดินและอำคำร 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 210 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 10) (210) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 - 

 
เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัและผูข้ายท่ีดินไดน้ าโฉนดท่ีดิน 5 ฉบบั ซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคารจ านวน 
210 ลา้นบาท จดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัการผ่อนช าระภาษีอากรของบริษทั และ จี สตีล ต่อกรมสรรพากรในวงเงินรวม 330 ลา้นบาท 
(เฉพาะของบริษทั 206 ลา้นบาท) 
 
ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดจ่้ายช าระหน้ีสินภาษีผ่อนช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวครบถว้นแลว้และไดท้ าการปลดจ านองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบั
ในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 กรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวไดโ้อนใหบ้ริษทัแลว้  
 
ในเดือนเมษายน 2564 จี สตีล ไดจ่้ายช าระหน้ีสินภาษีผอ่นช าระเรียบร้อยแลว้ และไดท้ าการปลดจ านองโฉนดท่ีดิน 4 ฉบบัในเดือนกรกฎาคม 
2564 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2564 กรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวไดโ้อนใหบ้ริษทัแลว้ 
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10. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 ลา้นบาท 
       เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ  อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ       
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    งานระหวา่ง   

 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
รำคำทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 866  6,247  17,953  185  5  6,880  32,136 
เพิ่มข้ึน 10  7  26  12  2  73  130 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐาน              
  การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16              
  มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563         -  5          -               -  5               -  10 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (146)  (4)  (1)               -  (151) 
โอนเขา้ (ออก) 1          -  93  1               -  (95)               - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 877  6,259  17,926  194  11  6,858  32,125 
เพิ่มข้ึน 19          -  44  6               -  145  214 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (87)  (1)  (6)               -  (94) 
โอนเขา้ (ออก) 210          -  68  2               -  (48)              232 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 1,106  6,259  17,951  201  5  6,955  32,477 

              
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 47  4,362  10,909  155  3               -  15,476 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 5  124  382  9  3               -  523 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (129)  (3)  (1)               -  (133) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 52  4,486  11,162  161  5               -  15,866 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 7  124  371  11  3               -  516 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (66)  (1)  (6)               -  (73) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 59  4,610  11,467  171  2               -  16,309 
              
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 23  76  390               -               -  3,122  3,611 
กลบัรายการ         -          -  (3)               -               -               -  (3) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 23  76  387               -               -  3,122  3,608 
กลบัรายการ         -          -  (2)               -               -               -  (2) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 23  76  385               -               -  3,122  3,606 
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 ลา้นบาท 
       เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ  อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ       
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    งานระหวา่ง   

 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 802  1,694  6,377  33                    -  3,736  12,642 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน         -  3          -                 -  6               -  9 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 802  1,697  6,377  33  6  3,736  12,651 

              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 1,024  1,573  6,099  30                   -  3,833  12,559 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้         -          -          -                 -  3               -  3 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 1,024  1,573  6,099  30  3  3,833  12,562 

 
รายละเอียดของงานระหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038  5,038 
โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525 
อื่น ๆ 392  295 
รวม 6,955  6,858 
หกั ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,122)  (3,122) 
สุทธิ 3,833  3,736 

 
มูลค่าตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์บางรายการของบริษทัซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่บริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในสินทรัพย์
เหล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีจ านวนเงินรวมประมาณ 715 ลา้นบาท และ 709 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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การทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การก าหนดขอ้สมมติฐานมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแนวโนม้ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตและขอ้มูลในอดีต
จากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนปี 2564 มีดงัน้ี 
 
วิธีการประเมินมูลค่า : วิธีคิดลดกระแสเงินสด 
   
ระยะเวลา : ประมาณการทางการเงิน 5 ปี ค านวณจากผลประกอบการในอดีตและประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บใน

อนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดท่ี้คาดไว ้
   
อตัราการเติบโตของ
ปริมาณขาย 

: ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปีในปีแรก และร้อยละ 3 ต่อปีในปีท่ี 2 ถึงปีท่ี 5 

   
อตัราการเติบโตของ
ราคาขาย 

: ในอตัราร้อยละ 1 ต่อปีในปีแรก และร้อยละ 0 ต่อปีในปีท่ี 2 ถึงปีท่ี 5 

   
มูลค่าสุดทา้ย  : อตัราการเติบโตสุดทา้ยร้อยละ 0 ต่อปี จากกระแสเงินสดรับสุทธิในปีท่ี 5 
   
อตัราคิดลด : อตัราร้อยละ 18.36 ต่อปี ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของตน้ทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเฉล่ียของ

ต้นทุนหน้ีสิน อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง ผลตอบแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนและ               
ค่าเบตา้ของบริษทั 

   
อื่น ๆ : สมมติฐานอื่น ๆ เก่ียวกบัการประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งประมาณการจากขอ้มูลทางการเงิน

ในอดีต และประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโต
ของอุตสาหกรรมท่ีคาดไว ้

 
จากการทดสอบการดอ้ยค่าขา้งตน้ ผูบ้ริหารพบว่ามูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม 2564 ไม่มีการดอ้ยค่า
เพิ่มข้ึน 
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การทดสอบความอ่อนไหวจากการทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง
เน่ืองมาจากความผนัผวนของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการค านวณ  
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีวดัมูลค่า (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564) โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมของมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

  ผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) ต่อมูลค่ายติุธรรม  
  ของมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
  ของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  
   (ลา้นบาท) 
  สมมติฐาน   สมมติฐาน  
  เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน  เปล่ียนแปลงลดลง 

อตัราคิดลด     
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5  (418)  441 
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 1  (814)  908 
     
อตัราการเติบโตของปริมาณขาย     
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 5  58  (58) 
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 10  117  (116) 
     
อตัราการเติบโตของราคาขาย     
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5  1,989  (1,963) 
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 1  4,005  (3,899) 

 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงถึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้การประมาณการทางการเงินดงักล่าว        
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จดจ านอง 
 
บริษทัไดย้ื่นฟ้องจ าเลย 3 รายต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้เพื่อขอใหท้รัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุน้กูแ้ละรับจ านองหลกัประกนัแทนผูถื้อตราสารหน้ี
หุ้นกูต่้างประเทศของบริษทัท าการไถ่ถอนจ านองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดท้ าการช าระหน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าวตาม
แผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัชนะคดีและมีค าส่ังให้จ าเลยทั้ง      
3 ราย ท าการไถ่ถอนจ านองหลกัประกัน ปัจจุบันบริษทัได้ด าเนินการไถ่ถอนหลกัประกันกับจ าเลย 2 รายแล้ว และบริษทัอยู่ระหว่าง
กระบวนการไถ่ถอนหลกัประกนัจากจ าเลยรายท่ี 3 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  จ านวนเงินรวม 7,232 ลา้นบาท และ 7,571 
ลา้นบาท ตามล าดบั ไดถู้กน าไปจ านองเป็นหลกัประกนัล าดบัท่ีหน่ึงกบัผูถื้อตราสารหน้ีหุน้กูต้ามท่ีกล่าวขา้งตน้ และจ านองหลกัประกนัล าดบั
ท่ีสองส าหรับการใช้วงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (วงเงินจดจ านองเป็นจ านวนเงิน 6,619  ลา้นบาท)               
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13, 18 และ 29  ในระหว่างปี 2564 บริษทัไดช้ าระเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งจ่ายทั้งจ านวน 
และไดท้ าการยกเลิกสัญญาวงเงินสินเช่ือดงักล่าว และปลดจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัล าดบัท่ีสองส าหรับการ
ใชว้งเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 29 
 
หลักประกนัส าหรับภาระหน้ีสินทางภาษี 
 
เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้วางหลกัประกนัเพิ่มเติมเป็นโฉนดท่ีดิน 5 ฉบบั กบักรมสรรพากร 
และเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัไดด้ าเนินการจดจ านองท่ีดินแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดจ่้าย
ช าระหน้ีสินภาษีผอ่นช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวครบถว้นแลว้และไดป้ลอดจ านองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบัในเดือนสิงหาคม 2563 แลว้ ต่อมาในเดือน 
เมษายน 2564 จี สตีลได้จ่ายช าระหน้ีสินภาษีผ่อนช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวครบถว้นแลว้และไดป้ลอดจ านองโฉนดท่ีดิน 4 ฉบบัในเดือน
กรกฎาคม 2564 แลว้ 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดม้าจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
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11. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 

 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั -  - 
บวก (หกั) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของรายการผลแตกต่างชัว่คราว -  - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  - 

 
รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีส าหรับแต่ละปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีทางบญัชี 3,178  (605) 

    
ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 20 636  (121) 
บวก (หกั): ผลกระทบทางภาษีของ    
-  ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัภาษีได ้ 4  1 
-  ผลแตกต่างชัว่คราวบางรายการท่ีไม่รับรู้ 20  16 
-  การใชป้ระโยชน์ผลแตกต่างชัว่คราวอ่ืนท่ีไม่ไดรั้บรู้ (340)  (91) 
-  การใชป้ระโยชน์ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ีไม่ไดรั้บรู้ (320)  195 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  - 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
ผลแตกต่างชัว่คราว    
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ -  7 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ 2  2 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 721  722 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -  2 
- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 540  528 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 76  411 
- ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน 27  26 
- เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  3 
 1,366  1,701 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 127  449 
รวม 1,493  2,150 

 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2569 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น 
บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมี
ก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 382  2,086 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (381)  (2,053) 
 1  33 
    

หลกัประกนัเงินสดส าหรับการใชไ้ฟฟ้า 112                 - 
หลกัประกนัเงินสดส าหรับการซ้ือกา๊ซธรรมชาติ 45                 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนัส าหรับ    
   การซ้ือก๊าซธรรมชาติและการใชฟ้ลีทการ์ด 1  46 
ลูกรีดรอตดัจ าหน่าย - สุทธิ 250  261 
อื่น ๆ 1  4 
สุทธิ 410  344 

 
งานระหว่างก่อสร้างที่หยดุชะงัก 
 
งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงักได้แก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของบริษทัตดัสินใจชะลอ
โครงการน้ีตั้งแต่ปี 2542  และเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ส านักงานส่งเสริมการลงทุนไดมี้ค าส่ังเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต 
Direct Reduced Iron โดยไม่มีภาระภาษีอากรขาเขา้ดา้นเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบ 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมติัให้ด าเนินการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรท่ีดอ้ยค่าดงักล่าว ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
15 พฤศจิกายน 2564 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเศษเหลก็เคร่ืองจกัรกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง โดยใชเ้กณฑร์าคาตลาดของเศษเหลก็สุทธิ
กบัค่าใช้จ่ายในการร้ือถอนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งเป็นจ านวนเงิน 25 ลา้นบาท บริษทัไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัร
ดงักล่าวจ านวน 7 ลา้นบาท ไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของการลงทุนไดถู้กบนัทึกลดมูลค่าตามราคาบงัคบัขายจ านวน 1 ลา้นบาท และ 33 ลา้นบาท ตามเกณฑร์าคาตลาดของ  
เศษเหลก็ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2564 และ 2563 ตามล าดบั จากการทดสอบการดอ้ยค่า ผูบ้ริหารพบว่ามูลค่าตามบญัชีของงานระหว่างก่อสร้าง
ท่ีหยดุชะงกั ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไม่มีการดอ้ยค่าเพิ่มข้ึน 
 
 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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13. หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 
  ลา้นบาท 
 หมายเหตุ 2564  2563 
ส่วนที่หมุนเวียน     
เจา้หน้ีการคา้ - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 14 3  47 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 15 18  21 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ - ไม่มีหลกัประกนั 17 21  169 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
   ภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 4, 18 -  311 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั  2  6 
     

รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน  44  554 
     

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - มีหลกัประกนั 4, 18 -  739 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ - มีหลกัประกนั  1  2 
     

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  1  741 
     

รวม  45  1,295 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 44  554 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1  741 
รวม 45  1,295 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย ์ดงัน้ี 
 
  ลา้นบาท 
 หมายเหตุ 2564  2563 
     

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 10 7,232  7,571 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

สกุลเงินบาท 24  103 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 21  1,181 
สกุลเงินยโูร -  8 
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ -  3 
รวม 45  1,295 

 
14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

กิจการอ่ืน ๆ 274  328 

 
ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี   
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

สกุลเงินบาท 84  207 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 179  121 
สกุลเงินยโูร 11     - 
รวม 274  328 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าวตัถุดิบ
ภายใตส้ัญญา Consignment จึงมียอดคงคา้งเป็นจ านวนเงินรวม 44 ลา้นบาท (2564: ไม่มียอดเจา้หน้ีคงคา้ง)  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เจา้หน้ีการคา้รายหน่ึงค ้ าประกนัโดยสินคา้คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 61 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7        
(2564: ไม่มี)  
 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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15. เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

โบนสัและโปรแกรมค่าตอบแทนจูงใจคา้งจ่าย 89  5 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า 55  99 
อื่น ๆ 171  185 
รวม 315  289 

 
ยอดเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

สกุลเงินบาท 290  255 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 24  20 
สกุลเงินยโูร 1  14 
รวม 315  289 

 
16. ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

เจา้หน้ีการคา้ 1               1 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  13 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากกิจการอ่ืน ๆ 7  6 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 15  114 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  65 
รวม 23  199 
 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

สกุลเงินบาท 9  58 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 14  133 
สกุลเงินยโูร -  6 
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ -  2 
รวม 23  199 

 
17. หนีสิ้นจำกกำรยกเลกิแผนฟ้ืนฟูกจิกำร 
 
ในปี 2541 บริษทัประสบปัญหาทางการเงิน จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ท าให้บริษทัไม่สามารถช าระหน้ีท่ีมีอยู่ได ้และในเดือนเมษายน 
2543 บริษทัไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใตศ้าลลม้ละลายกลาง โดยในปี 2545 ศาลลม้ละลายกลางไดใ้ห้ความเห็นชอบแผนฟ้ืนฟู
กิจการ ต่อมาในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 บริษทัไดย้ื่นค าร้องขอยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง และวนัท่ี 2 มีนาคม 2552       
ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าส่ังใหย้กเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 
 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงรวมไวใ้นงบการเงินมีดงัน้ี 
 

     ลา้นบาท 

กลุ่มเจา้หน้ี   วนัครบก าหนดช าระ  2564  2563 
        

กลุ่มท่ี 4  พนกังาน กรกฎาคม 2558  4  4 
กลุ่มท่ี 5  หน้ีค่าเคร่ืองมือและอปุกรณ์ ตุลาคม 2554  -  8 
กลุ่มท่ี 13  เจา้หน้ีอ่ืน ตุลาคม 2554  17  157 
รวม     21  169 

 
ตารางการช าระหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละรายในกลุ่ม 4 และ 13 ไม่ไดเ้ป็นวนัเดียวกนัเหมือนกนัทั้งหมด ข้ึนอยู่กบัวนัท่ีท่ีมีการตกลงในการสรุป     
มูลหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละราย อยา่งไรกต็าม ก าหนดเวลาแรกท่ีเจา้หน้ีในกลุ่ม 4 และ 13 จะไดรั้บช าระหน้ีคือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 
 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 169  170 
จ่ายช าระคืนระหวา่งปี (1)  (2) 
ตดัจ าหน่าย (154)  - 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งปี 7  1 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 21  169 

 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัได้ครบก าหนดช าระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่บริษทัได้ผิดนัดช าระหน้ี ซ่ึงบริษทัได้
ด าเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพื่อขอขยายระยะเวลาการช าระหน้ี ดงันั้น บริษทัจึงแสดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 และ 2563 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดงักล่าว ยอดหน้ีคงเหลือสามารถถูกเรียกช าระคืน
ไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผิดนดัช าระ 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมติัให้ตดัจ าหน่ายหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีมีอายุ
เกินระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 10 ปี โดยไม่มีการเรียกร้องใด ๆ จากเจา้หน้ีจ านวนเงิน 154 ลา้นบาท และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจ านวนเงิน           
113 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัจึงไดบ้นัทึกการตดัจ าหน่ายไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตดัจ าหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายุความจ านวนรวม 267 ลา้นบาท       
ไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
ยอดหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

สกุลเงินบาท 4  74 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 17  84 
สกุลเงินยโูร -  8 
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ -  3 
รวม 21  169 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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18. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน - สุทธิ 
 

  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  ลา้นบาท 
วงเงินสินเช่ือ  2564  2563  2564  2563 

         

เงินกูว้งแรก - เงินกู ้  -  30  -  906 
เงินกูว้งท่ีสอง - เงินกู ้  -  5  -  151 
รวม  -  35  -  1,057 

      
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    -  1,057 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี   -  (7) 
   -  1,050 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   -  (311) 
สุทธิ   -  739 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม             1,050  1,049 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชีระหวา่งปี             7  6 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระหวา่งปี         (1,057)              - 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งปี             -  (5) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม              -  1,050 
 

ในระหว่างปี 2564 บริษทัไดช้ าระเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งจ่ายทั้งจ านวน และไดท้ าการยกเลิกสัญญาวงเงินสินเช่ือ
ดงักล่าว และปลดจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัล าดบัท่ีสองส าหรับการใชว้งเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ในต่างประเทศดงักล่าวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 29 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียและก าหนดการจ่ายช าระ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 29 
และค ้าประกนัโดยจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 (2564: ไม่มี) 
 

ยอดเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา             -  1,057 



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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19. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 128  106 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 11  10 
จ่ายผลประโยชน ์ (5)  (10) 
โอนไปเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย                   -  (6) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั                   -                28 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 134  128 

 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
ในก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี :    
-  ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 11  10 
ในก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นส าหรับปี :    
-  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั                   -  28 
รวม 11  38 

 
ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
อตัราคิดลด    ร้อยละ 1.79 ต่อปี 
อตัราการเพิ่มของเงินเดือนท่ีคาดไว ้    ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน    ร้อยละ 3.82 ถึงร้อยละ 11.46 ต่อปี 
อตัรามรณะ    ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560 
 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล               
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
ผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ     
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม    
อตัราคิดลด    
   เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (15)  (15) 
   ลดลงร้อยละ 1 18  18 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน    
   เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 19  17 
   ลดลงร้อยละ 1 (16)  (15) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน    
   เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 (7)  (7) 
   ลดลงร้อยละ 10 8  7 
 
แมว้า่การวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการ
ความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 
 
20. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรเป็นทุนส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี    
หลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ทุนส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้ 
 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 37 ลา้นบาท (2563: ไม่มี) 
 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
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21. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
รายละเอียดองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
เงินท่ีไดรั้บจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ท่ีหมดอาย ุ    
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 1 (ก) 162  162 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2 (ข) 148  148 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 310  310 

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

ไดถู้กโอนจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้นไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 
162 ลา้นบาท 

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

ไดถู้กโอนจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุน้ไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้จ านวนเงิน 
148 ลา้นบาท 

 
22. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำนที่จดทะเบียน 
 
บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน        
โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของ
เงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและ
จดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 
บริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนดงักล่าวขา้งตน้ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเป็นเงินรวมประมาณ 21 ลา้นบาท และ 23 ลา้นบาท 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ตามล าดบั 
 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
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23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 
รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดแ้ก่ 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
    

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 11,844  8,564 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป (184)  (15) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 599  604 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 764  571 
ค่าสาธารณูปโภค 1,204  1,292 
ค่าก๊าซธรรมชาติ 328  280 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 110             - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 762  575 
รวม 15,427  11,871 

 
24. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัแสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท / ลา้นหุน้ 
 2564  2563 
    

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 3,178  (605) 
    

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

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.125  (0.024) 

 
 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
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25. กำรเปิดเผยเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้        
เจ้าหน้ีการค้า เจ้าหน้ีอ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ดอกเบ้ียค้างจ่าย หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัและหน้ีสินตามสัญญาเช่า นโยบายการบญัชีส าหรับการบนัทึกและการวดัมูลค่าของรายการเหล่าน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบาย      
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตุ 3 
 
นโยบำยกำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงิน 
 
บริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการ      
ไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือ
การคา้ 
 
กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการคือการท าให้ฐานเงินทุนกลบัมาแข็งแกร่งเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน เจา้หน้ีและตลาด และเพื่อการ
ด าเนินงานทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต และการรักษาไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 
บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ อยา่งไรกต็ามบริษทัไม่มีการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่บริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 
ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญัเพราะความเส่ียงสูงสุดทางด้านสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
โดยอา้งอิงตามสัญญาในปัจจุบนัผูบ้ริหารไม่ไดท้ าสัญญาเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 

                                                    2564 (ลา้นบาท)   
                        อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

       การวดัมูลค่า  
 

 ภายใน 1 ปี  
มากกว่า 

   1 ถึง 5 ปี  
 

มากกว่า 5 ปี 
ปรับข้ึนลงตาม 
  ราคาตลาด  

     ไม่มี 
 อตัราดอกเบ้ีย 

 
       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

         

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ราคาทุนตดัจ าหน่าย         -           -            -  800          - 800 0.05 - 0.25 
หลกัประกนัเงินสดส าหรับการใช ้         
   ไฟฟ้าและการซ้ือก๊าซธรรมชาติ ราคาทุนตดัจ าหน่าย         -           -            -            -  157 157 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั ราคาทุนตดัจ าหน่าย             1           -            -            -            -               1 0.20 
รวม              1           -            -             800            157          958  
         
หนีสิ้นทำงกำรเงิน         
เจา้หน้ีการคา้ ราคาทุนตดัจ าหน่าย 3           -            -            -  271 274 2.00 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 18           -            -            -  297 315 2.00 - 7.50 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย         -           -            -            -  23 23 - 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ราคาทุนตดัจ าหน่าย 21           -            -            -           - 21 7.50 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ราคาทุนตดัจ าหน่าย             2              1           -            -            -               3 5.28 - 12.00 
รวม             44              1           -            -             591          636  
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                                                    2563 (ลา้นบาท)   
                        อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

       การวดัมูลค่า  
 

 ภายใน 1 ปี  
มากกว่า 

   1 ถึง 5 ปี  
 

มากกว่า 5 ปี 
ปรับข้ึนลงตาม 
  ราคาตลาด  

     ไม่มี 
 อตัราดอกเบ้ีย 

 
       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

         

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

 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

       
              317 

 
740 

  
         - 

 
        - 

 
         - 

 
1,057 

 
14.12 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ราคาทุนตดัจ าหน่าย               6               2           -            -            -                8 5.28 - 12.00 
รวม             560          742           -            -             748         2,050  

 
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกนัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจ   
ในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั บริษทัใชว้ิธีการและสมมติฐาน
ดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภท 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั: มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายติุธรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั 
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั หรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด 
 
ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย: มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน        
ทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน 
 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั: มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายุติธรรมอย่างเป็น 
สาระส าคญั เน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า: มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายติุธรรมเน่ืองจากหน้ีสินเหลา่น้ีค านวนโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด  
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26. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
บริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและ
โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า บริษทัมี
ส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้ าหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 
รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงาน - ก าไรขั้นตน้ ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
มีดงัน้ี 
 
  ลา้นบาท 
  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
             

รายไดจ้ากการขาย  18,071  11,302  336  77  18,407  11,379 
ตน้ทุนขาย  (14,105)  (11,132)  (280)  (76)  (14,385)  (11,208) 
ก าไรขั้นตน้  3,966  170  56  1  4,022  171 
รายไดอ้ื่น          340  99 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน             
   เงินตราต่างประเทศ - สุทธิ          (110)  38 
ค่าใชจ่้ายในการขาย          (168)  (170) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          (764)  (492) 
ตน้ทุนทางการเงิน          (142)  (251) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี          3,178  (605) 

 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพยท่ี์อยูใ่นประเทศไทยเท่านั้น  
 
ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 2 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม 8,659 ลา้นบาท 
(2563: ลูกคา้ 2 ราย จ านวนเงินรวม 6,081 ลา้นบาท) 
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27. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้กบักจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2564  2563 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการ    
ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 4  5 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1                1 
รวม 5  6 

    
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
ซ้ือทรัพยสิ์น 156  136 

    
ภาระผกูพนัเพือ่ซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง    
ซ้ือวตัถดิุบ 711  821 
ซ้ือก๊าซธรรมชาติ 200  271 
รวม 911  1,092 

    
หน้ีสินที่อาจเกดิขึน้    
หนงัสือค ้าประกนั 1  159 

 
สัญญาส าคญั 
 
(ก) เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดมี้การต่ออายสัุญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติเป็นระยะเวลา 5 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2567 โดยบริษทั

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

สัญญาดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาท ต่อเดือน 
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(ค) เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาการใชบ้ริการกบับริษทัในประเทศสองแห่งเพื่อการขนส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ใน
ประเทศเป็นระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2564 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาการใชบ้ริการกบั
บริษทัในประเทศสองแห่งดงักล่าวเป็นระยะเวลาอีก 3 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งน้ี บริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการ
ขนส่งสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

 
ค่าบริการขนส่งสินคา้ตามสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีจ านวน 164 ลา้นบาท     
และ 166 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

(ง) เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาการใชบ้ริการส าหรับจดัการกากแร่ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตและหลอมเป็นเหลก็
แผ่น เพื่อคดัแยกเศษแร่เหล็กท่ีสามารถน ากลบัไปใชเ้พื่อการผลิตไดอี้กกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงมีก าหนด 7 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2561 และสามารถต่ออายุสัญญาไปไดอี้ก 1 ปี โดยอตัโนมติั ยกเวน้ว่าจะมีการแจง้ยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า    
อยา่งนอ้ย 6 เดือน ก่อนท่ีจะหมดอายขุองสัญญา โดยบริษทัผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการจดัการกากแร่ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
 
ค่าบริการจดัการกากแร่ ตามสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีจ านวน 62 ลา้นบาท และ 
74 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

(จ) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายรายเพื่อซ้ือวตัถุดิบภายใตสั้ญญา Consignment โดยความเป็น
เจา้ของของสินคา้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ะเป็นของผูข้าย บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.5  ต่อปี  (2564: ไม่มี)  

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

  วงเงิน 
(ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

    

ประเภทของสินเช่ือ  2564  2563  อตัราดอกเบ้ีย *  เง่ือนไขของสัญญา 
         

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

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดเ้ขา้
ท าสัญญาแกไ้ขสัญญาคร้ังท่ี 6 เพื่อขอขยาย
ระยะเวลาช าระเงินกู้ ร้อยละ 30 ของเงินกู้ 
จ านวนเงิน 9 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไปเป็นช าระ
ใน วัน ค รบก า หนด ปี สุ ดท้ า ย  ( ว ัน ท่ี                  
31 มกราคม 2565) สัญญาแก้ไขดังกล่าวมี
ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2564 

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

วงเงินกูท่ี้สอง - เงินกู ้และ 
Standby letter of credit 

     -  45  - เงินกูใ้นอตัราร้อยละ 12 ต่อปี 

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

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

2) ยอดเงินกู้คงเหลือมีก าหนดจ่ายช าระใน      
ว ันครบก าหนดปีสุดท้าย (ครบรอบปีท่ี 5   
นับจากวนัท่ีมีการเบิกใช้คร้ังแรกในวนัท่ี            
10 ตุลาคม 2565)  

รวม      -  75     

 
*   บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย บริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูใ้หแ้ก่ผูใ้หกู้ใ้นอตัราร้อยละ 2 ของเงินกูย้มืท่ีมีการเบิกใช ้
** วนัท าการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
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วงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัค ้าประกนัโดยจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 
 
เม่ือวนัท่ี 12 กรกฏาคม 2564 บริษทัไดท้ าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสินเช่ือคร้ังท่ี 7 กบั Link Capital I (Mauritius) Limited เพื่อลดวงเงิน
สินเช่ือวงเงินกูท่ี้สอง (เงินกูแ้ละ Standby letter of credit) จากจ านวน 45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยให้มี
ผลตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564  
 
ในระหว่างปี 2564 บริษทัไดช้ าระเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งจ่ายทั้งจ านวนแลว้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 
บริษทัไดท้ าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาสินเช่ือคร้ังท่ี 8 กบั Link Capital I (Mauritius) Limited เพื่อลดวงเงินสินเช่ือวงเงินกูท่ี้สองจากจ านวน 
15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 13 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 และยกเลิกสัญญาวงเงิน
สินเช่ือดงักล่าวโดยมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 16 กนัยายน 2564 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 บริษทัไดท้ าสัญญา  Security Release and Discharge Agreement กบั Link Capital I (Mauritius) Limited 
เพื่อปลดจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัล าดบัท่ีสองส าหรับการใชว้งเงินสินเช่ือดงักล่าว โดยบริษทัไดป้ลดจ านอง
ท่ีดินและอาคารดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564 และอยูร่ะหวา่งด าเนินการปลดจ าน าเคร่ืองจกัรกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
30. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำกำรรำยงำน 
 
เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2565 บริษทัไดรั้บแจง้จาก Kendrick Global Limited (“ผูข้ายหุ้น”) เก่ียวกบัการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้น (“สัญญาซ้ือขาย
หุ้น”) ระหว่างผูข้ายหุ้นกบั Nippon Steel Corporation (“ผูซ้ื้อหุ้น”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์ลายแห่งในประเทศญ่ีปุ่น 
และมีธุรกิจหลกัคือการผลิตเหล็กและแปรรูปเหล็ก และคู่สัญญารายอื่น เพื่อการขายหุ้นสามญัร้อยละ 100 ใน Asia Credit Opportunities I 
(Mauritius) Limited (“ACO I”) จ านวน 19,885,955 หุ้น ใน ACO I (“การซ้ือขายหุ้นใน ACO I”) โดยปัจจุบนั ACO I เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 
40.45 ของหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทั และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
 
เม่ือเสร็จส้ินการท าธุรกรรมการซ้ือขายหุน้ใน ACO I โครงสร้างการถือหุน้ในผูถื้อหุน้รายใหญ่ดงักล่าวของบริษทัจะเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

      ผูถื้อหุน้ใน ACO I 

ก่อนการซ้ือขายหุน้ใน ACO I หลงัการซ้ือขายหุน้ใน ACO I 

จ านวนหุน้ 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ี
มีสิทธิออกเสียงของ 

ACO I 
จ านวนหุน้ 

ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ี
มีสิทธิออกเสียงของ 

ACO I 
     

Kendrick Global Limited 19,885,955 ร้อยละ 100 - - 
     

Nippon Steel Corporation - - 19,885,955 ร้อยละ 100 
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ทั้งน้ี การซ้ือขายหุ้นใน ACO I ดงักล่าว จะไม่ส่งผลให้จ านวนหุ้นท่ี ACO I ถือในบริษทัมีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด แต่จะเป็นกรณีการ
เปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยทางออ้มของบริษทั และจะเป็นกรณีท่ีผูซ้ื้อหุน้เขา้มามีอ านาจควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัในนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อ
หุ้นของกิจการอยู่ก่อนแลว้ตามหลกั Chain Principle ภายใตป้ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ดงันั้น ผูซ้ื้อหุ้นจะมีหนา้ท่ี
ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั (Mandatory Tendor Offer) จากผูถื้อหุน้ท่ีมีทุกรายต่อไป 
 
ในการน้ี ผูซ้ื้อหุ้นไดมี้การประกาศต่อสาธารณะเก่ียวกบัการเขา้ซ้ือขายหุ้นใน ACO I ตามประกาศของผูซ้ื้อหุ้นนั้น ผูซ้ื้อหุ้นไดร้ะบุว่าราคา
เสนอซ้ือบริษทัท่ีคาดหมายจะอยูท่ี่ 0.0178 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น หรือเทียบเท่ากบั 0.59 บาทต่อหุ้น (อา้งอิงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี 33.014 บาท
ต่อเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัระหว่างธนาคารท่ีอา้งอิงจากเว็ปไซค์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี         
18 มกราคม 2565) 
 
เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2565 ผูซ้ื้อหุ้นไดป้ระกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการทั้งหมดของกิจการ จากจ านวนหุ้นท่ี    
เสนอซ้ือคงเหลือ 12,769,143,866 หุ้น (ภายหลงัจากท่ีไดเ้ขา้ถือหุ้นแลว้จ านวน 12,717,991,030 หุ้น) ในราคาท่ีคาดว่าจะเสนอซ้ือ 0.59 บาท   
ต่อหุน้ 
 
เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565 ผูซ้ื้อหุ้นไดป้ระกาศค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมด ในราคาเสนอซ้ือ 0.59 บาทต่อหุ้น โดยก าหนดระยะเวลาการ
รับซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2565 ถึงวนัท่ี 29 มีนาคม 2565 
 
31. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงได้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้ว แต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 
 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                  
1 มกราคม 2565 โดยบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใชใ้นการจดัท างบการเงินน้ีเน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้บริษทัได้
ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบ
ท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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