
 

 

 
 

    

บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)   
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   คณะกรรมการบริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2565 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบ

การเงินแบบยอ่ (“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ

และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้

เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้           

ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบติั)                                

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3899 

บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 



บริษทั จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

สิ น ท รั พ ย์

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,860,665              800,467                 
ลูกหน้ีการคา้ 6 102,766                 -                         
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7, 21 2,377,949              2,789,087              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 8 83,596                   57,664                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,424,976              3,647,218              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9, 21 12,453,436            12,561,726            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 5,239                     3,605                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  - สุทธิ 11 401,100                 409,681                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 12,859,775            12,975,012            

รวมสินทรัพย์ 17,284,751            16,622,230            

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 2



บริษทั จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้ 13 338,576                 273,875                 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4, 14 344,128                 315,321                 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 4 85,461                   5,282                     
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 15 23,941                   23,315                   
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ 16 21,019                   21,090                   
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 1,761                     1,756                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,747                   8,834                     
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 838,633                 649,473                 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 9 549                        555                        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 17 136,295                 133,507                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 136,844                 134,062                 

รวมหนีสิ้น 975,477                 783,535                 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

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

- ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ (หุ้นสามญั 25,487,135 พนัหุ้น หุ้นละ 0.96 บาท) 24,467,650            24,467,650            
ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุ้นสามญั (9,667,488)             (9,667,488)             
กาํไรสะสม

- จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 37,000                   37,000                   
- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,162,431              691,852                 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 309,681                 309,681                 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,309,274            15,838,695            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,284,751            16,622,230            

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 3



บริษทั จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 19 5,066,388              3,496,278              
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 2,951                     -                         
รายไดอ่ื้น 4 12,711                   14,991                   
รวมรายได้ 5,082,050              3,511,269              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย

- ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย 4,416,578              2,906,211              
- ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า -                         31,329                   
- กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (30)                         (168)                       
รวมตน้ทุนขาย 4,416,548              2,937,372              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 45,610                   39,568                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 148,611                 156,589                 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ -                         52,752                   
ตน้ทุนทางการเงิน 4, 12 702                        54,605                   
รวมค่าใช้จ่าย 4,611,471              3,240,886              

กําไรสําหรับงวด 10 470,579                 270,383                 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 470,579                 270,383                 

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 20 0.018                     0.011                     

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 4



บริษทั จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ ส่วนตํ่ากวา่ จดัสรรเป็นทุน องคป์ระกอบอื่น

ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร ของส่วนของผูถ้ือหุ้น รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 24,467,650              (9,667,488)               -                           (2,449,325)               309,681                   12,660,518              
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           270,383                   -                           270,383                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 24,467,650              (9,667,488)               -                           (2,178,942)               309,681                   12,930,901              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 24,467,650              (9,667,488)               37,000                     691,852                   309,681                   15,838,695              
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           470,579                   -                           470,579                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 24,467,650              (9,667,488)               37,000                     1,162,431                309,681                   16,309,274              

พนับาท

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้ 5



บริษทั จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบกระแสเงนิสด "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 470,579                 270,383                 
รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน:
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 126,967                 126,740                 
ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 23,136                   16,456                   
ตน้ทุนทางการเงิน 702                        54,605                   
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - สุทธิ (75)                         57,077                   
กลบัรายการค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (30)                         (168)                       
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกษียณอายุ 2,788                     2,746                     
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 32,198                   19                          
สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง  (เพิม่ขึน้):
ลูกหน้ีการคา้ (102,766)                (30,195)                  
สินคา้คงเหลือ 411,168                 (357,414)                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (25,932)                  (108,692)                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (14,555)                  (16,289)                  
หนีสิ้นดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง):
เจา้หน้ีการคา้ 64,691                   (31,512)                  
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 80,179                   62,564                   
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 37,651                   13,977                   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,913                   4,843                     
จ่ายผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ -                         (127)                       
จ่ายภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง -                         (2,615)                    
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,121,614              62,398                   

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 6



บริษทั จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) "สอบทานแลว้"
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (58,834)                  (14,099)                  
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (1,800)                    -                         
เงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (60,634)                  (14,099)                  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายชาํระคืนหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกิูจการ -                         (367)                       
จ่ายชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (693)                       (1,439)                    
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (66)                         (23,579)                  
เงนิสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (759)                       (25,385)                  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ - สุทธิ 1,060,221              22,914                   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 800,467                 106,594                 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (23)                         123                        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 1,860,665              129,631                 

ข้อมูลเพิม่เติมงบกระแสเงนิสด

1) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนโดย
-  เจา้หน้ีอ่ืน - สุทธิ (8,859)                    5,049                     
-  หน้ีสินตามสญัญาเช่า 734                        -                         
-  จ่ายชาํระเงินสด 58,834                   14,099                   
รวม 50,709                   19,148                   

2) ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ -                         30,952                   

3) ตดัจาํหน่ายสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -                         1,111                     

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 7
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วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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หมายเหตุ  สารบัญ  

    

1   ขอ้มูลทัว่ไป โครงสร้างการถือหุน้และการดาํเนินงานต่อเน่ือง   

2   เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล  

3   นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

4   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

5   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

6   ลูกหน้ีการคา้   

7   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  

8   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  

9   ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ  

10   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

11   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  

12   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  

13   เจา้หน้ีการคา้  

14   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  

15   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  

16   หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ  

17   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  

18   ทุนสาํรองตามกฎหมาย  

19   ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน  

20   กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  

21   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
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งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 

 

1. ข้อมูลทั่วไปและโครงสร้างการถือหุ้น 

 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 

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

 

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

   

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

จงัหวดัชลบุรี 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2539  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 

 

1.2 โครงสร้างการถือหุ้น 

 

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2565 บริษัทได้รับแจ้งจาก Kendrick Global Limited (“ผู ้ขายหุ้น”) เก่ียวกับการเข้าทําสัญญาซ้ือขายหุ้น      

(“สัญญาซ้ือขายหุ้น”) ระหว่างผูข้ายหุ้นกบั Nippon Steel Corporation (“ผูซ้ื้อหุ้น”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

หลายแห่งในประเทศญ่ีปุ่น และมีธุรกิจหลกัคือการผลิตเหลก็และแปรรูปเหลก็ และคู่สัญญารายอ่ืน เพื่อการขายหุ้นสามญัร้อยละ 100 

ในAsia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) จํานวน  19,885,955 หุ้นใน  ACO I (“การซ้ือขายหุ้นใน  ACO I”)                

โดยปัจจุบนั ACO I เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 40.45 ของหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทั และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 

เม่ือเสร็จส้ินการทาํธุรกรรมการซ้ือขายหุน้ใน ACO I โครงสร้างการถือหุน้ในผูถื้อหุน้รายใหญ่ดงักล่าวของบริษทัจะเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 

      ผูถื้อหุน้ใน ACO I 

ก่อนการซ้ือขายหุน้ใน ACO I หลงัการซ้ือขายหุน้ใน ACO I 

จาํนวนหุน้ 
ร้อยละของจาํนวนหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียงของ ACO I 
จาํนวนหุน้ 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียงของ 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 จะไม่ส่งผลให้จาํนวนหุ้นท่ี ACO I ถือในบริษทัมีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด แต่จะเป็น      

กรณีการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้มของบริษทั และจะเป็นกรณีท่ีผูซ้ื้อหุ้นเขา้มามีอาํนาจควบคุมอย่างมีนยัสําคญัใน    

นิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของกิจการอยูก่่อนแลว้ตามหลกั Chain Principle ภายใตป้ระกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554  

เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบงาํกิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข

เพิ่มเติม) ดงันั้น ผูซ้ื้อหุน้จะมีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั (Mandatory Tendor Offer) จากผูถื้อหุน้ท่ีมีทุกราย

ต่อไป 

 

ในการน้ี ผูซ้ื้อหุ้นไดมี้การประกาศต่อสาธารณะเก่ียวกบัการเขา้ซ้ือขายหุ้นใน ACO I ตามประกาศของผูซ้ื้อหุ้นนั้น ผูซ้ื้อหุ้นไดร้ะบุว่า

ราคาเสนอซ้ือบริษทัท่ีคาดหมายจะอยูท่ี่ 0.0178 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น หรือเทียบเท่ากบั 0.59 บาทต่อหุ้น (อา้งอิงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี 

33.014 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็นอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักระหว่างธนาคารท่ีอา้งอิงจากเว็ปไซค์ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ณ วนัท่ี 18 มกราคม 2565) 

 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2565 ผูซ้ื้อหุน้ไดป้ระกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบงาํกิจการทั้งหมดของกิจการ จากจาํนวนหุน้

ท่ีเสนอซ้ือคงเหลือ 12,769,143,866 หุ้น (ภายหลงัจากท่ีไดเ้ขา้ถือหุ้นแลว้จาํนวน 12,717,991,030 หุ้น) ในราคาท่ีคาดว่าจะเสนอซ้ือ 

0.59 บาทต่อหุน้ 

 

เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565 ผูซ้ื้อหุ้นได้ประกาศคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมด ในราคาเสนอซ้ือ 0.59 บาทต่อหุ้น โดยกาํหนด

ระยะเวลาการรับซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัท่ี 29 มีนาคม 2565   

 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2565 ผูซ้ื้อ (Nippon Steel Corporation) รายงานผลการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัดงัต่อไปน้ี 

 

 

ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้ 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั

จาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมดของกิจการ 

ร้อยละเม่ือเทียบ

กบัสิทธิออก

เสียงทั้งหมด

ของกิจการ 

I. ผูท้าํคาํเสนอซ้ือ หุน้สามญั 1,962,277,175 7.70 7.70 

II. บุคคลกลุ่มเดียวกบัผูท้าํ 

คาํเสนอซ้ือ 

-       - - - 

III. บุคคลตามมาตรา 258 ของ

บุคคลตาม I และ II 

    

1. Asia Credit 

Opportunities I 

(Mauritius) Limited 

หุน้สามญั 10,310,359,336 40.45 40.45 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิใน

ผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก

หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 

(NVDR) 

204,485 - - 
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ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้ 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั

จาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมดของกิจการ 

ร้อยละเม่ือเทียบ

กบัสิทธิออก

เสียงทั้งหมด

ของกิจการ 

2. บริษทั จี สตีล จาํกดั 

(มหาชน) 

หุน้สามญั 2,100,427,209 8.24 8.24 

3. บริษทั จี เอส ซิเคียวริต้ี 

โฮลด้ิง จาํกดั 

หุน้สามญั 307,000,000 1.21 1.21 

รวม หุน้สามญั 14,680,063,720 57.60 57.60 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิใน

ผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก

หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 

(NVDR) 

204,485 - - 

รวม 14,680,268,205 57.60 57.60 

 
ดงันั้น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

 

  สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 

รายช่ือผูถื้อหุน้  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

     

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

   เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในสาธารณรัฐมอริเชียส 

  

40.45 

  

40.45 

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

Nippon Steel Corporation (“NSC”)  7.70              - 

นางสาวอรุณศรี รัตนธญัญาภรณ์  5.56  4.69 

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  1.62  1.62 

บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จาํกดั (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

   เป็นบริษทัยอ่ยของจี สตีล โดยถือหุน้ร้อยละ 99.99 

  

1.21 

  

1.21 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ผูถื้อหุน้ใหญ่ลาํดบัสูงสุดของบริษทั คือ Nippon Steel Corporation ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ

ญ่ีปุ่นและมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์ลายแห่งในประเทศญ่ีปุ่น 
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สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 

 

เม่ือตน้ปี 2563 การระบาดของไวรัสโคโรนา (“โควิด-19”) เป็นการระบาดขนาดใหญ่ท่ีเป็นท่ีทราบกนัว่าไดร้ะบาดไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว   

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการจาํกัดการเดินทาง การปิดเมืองและการออกมาตรการป้องกันล่วงหน้าในหลายประเทศ            

ภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดโควิด-19 ทาํใหเ้กิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอยา่งมากในประเทศไทยและตลาดการคา้ท่ีบริษทัไดด้าํเนิน

ธุรกิจ 

 

อยา่งไรกดี็ จากงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีผลการดาํเนินงานดีข้ึนจากการท่ีราคาเหลก็ท่ี

ปรับตวัสูงข้ึนทัว่โลก และจากการปรับปรุงส่วนผสมวตัถุดิบ ทั้งน้ี บริษทัจะคอยติดตามผลกระทบของโควิด-19 ท่ีมีต่อฐานะการเงินและ      

ผลการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทัอย่างต่อเน่ือง บริษทัจะยงัคงจัดให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมและทนัการณ์เพื่อลดผลกระทบของ            

การแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทั 

 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

บริษทัไดจ้ดัทาํบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ทั้งน้ี งบการเงิน

ระหว่างกาลมีวตัถุประสงคท่ี์จดัทาํข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ

ประเทศไทยเท่านั้น    

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็น

ปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้  ดงันั้น งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินระหว่างกาล บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินระหว่างกาล  

ฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้าํเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศเท่านั้น 

 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคญั   

 

3.1 นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ยกเวน้บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ/หรือปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั  

 

3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

 

 บริษทัได้เปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน         

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับ      

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

13 

4. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอาํนาจ

ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการ

บริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น                 

การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ  ประเทศท่ีจดัตั้ง  ประเภทของธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

       

Nippon Steel Corporation (“NSC”)  ญ่ีปุ่น  ผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑเ์หลก็ 

วิศวกรรมและการก่อสร้าง 

เคมีภณัฑแ์ละวสัดุและระบบ

โซลูชัน่ 

 เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ลาํดบัสูงสุดทางออ้ม 

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) 

   Limited (“ACO I”) 

 สาธารณรัฐ 

มอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพือ่การลงทุน 

 เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 

NSC 

Link Capital I (Mauritius) Limited  

 (“Link Captial I”) 

 สาธารณรัฐ 

มอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพือ่การลงทุน 

 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

ของ NSC 

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน)   

 (“จี สตีล”) 

 ไทย  ผลิตและจาํหน่ายเหลก็  มีผูถื้อหุน้ใหญ่ลาํดบัสูงสุดทางออ้มดียวกนั 

       

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลด้ิง   

 จาํกดั (“เอสพีเอช”) 

 ไทย  ลงทุนในบริษทัอ่ืน  บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 

บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จาํกดั 

 (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

 ไทย  กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพือ่การปรับโครงสร้าง 

 บริษทัยอ่ยของ จี สตีล  

 

บริษทั เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน)  ไทย  ผลิตและจาํหน่ายเหลก็  มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบั จี สตีล 

บริษทั พนิชสวสัด์ิ จาํกดั  ไทย  จาํหน่ายเหลก็  บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั และ  

จี สตีล 

บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท  

 (กาญจนบุรี) จาํกดั 

 ไทย  โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม  มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

ผูบ้ริหารสาํคญั  - 

 

 

 

 

 -  บุคคลท่ีมีอาํนาจ และความรับผิดชอบการ

วางแผน ส่ังการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ  

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 

รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะทํา

หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

  



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
   

ขายวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม  

ตน้ทุนทางการเงิน  อตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 2565  2564 

กจิการที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน    

ขายวตัถุดิบ 30  1 

ตน้ทุนทางการเงิน -  49 

    

ผู้บริหารสําคญั    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั    

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 6  25 

ผลประโยชน์ระยะยาว 0.1  0.1 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี  

 

  ลา้นบาท 

 หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

     

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน  19  - 

     

โปรแกรมค่าตอบแทนจูงใจค้างจ่าย 14    

ผูบ้ริหารสาํคญั  2  3 

 

  



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

15 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

    

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 1,861  800 

 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

    

สกุลเงินบาท 1,854  793 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 7  7 

รวม 1,861  800 

 

6. ลูกหนีก้ารค้า 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

    

กิจการอ่ืน ๆ 103                      - 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

    

อยูใ่นกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี 40                      - 

คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี -  ไม่เกิน 3 เดือน 63                      - 

รวม 103                      - 

 

โดยปกติการขายในประเทศคือรับเงินล่วงหนา้และ/หรือให้สินเช่ือไม่เกิน 7 วนัทาํการ ส่วนการขายต่างประเทศเป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์

ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น 

 

  



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

    

สกุลเงินบาท 103                      - 

 

7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

    

สินคา้สาํเร็จรูป 492  545 

วตัถุดิบ 1,084  1,376 

วสัดุและอปุกรณ์ 192  158 

อะไหล ่ 428  424 

สินคา้ระหวา่งทาง 184  288 

รวม 2,380  2,791 

หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (2)  (2) 

สุทธิ 2,378  2,789 

    

กลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือในระหวา่งงวด/ปี  -  33 

    

ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือในระหวา่งงวด/ปี -  35 

 

  



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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8. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

    

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ - กิจการอ่ืน ๆ 68  24 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (10)  (10) 

 58  14 
    

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 13  6 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และอ่ืน ๆ 13  38 

สุทธิ 84  58 

 

เม่ือวนัท่ี 13 กันยายน 2562 บริษัทได้ยื่นฟ้องบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศไทยพร้อมกับผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของบริษทัดังกล่าว                

เป็นคดีอาญาต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้ในขอ้หาร่วมกนัปลอมเอกสารสิทธิ ร่วมกนัใชห้รืออา้งเอกสารสิทธิปลอม ร่วมกนัฉอ้โกงและทาํเอกสาร

ปลอมแปลงบญัชีธนาคารเพื่อการจ่ายชาํระหน้ีในสัญญาซ้ือขายสินคา้อีเลคโทรด (Electrode) ของผูผ้ลิตแห่งหน่ึงในต่างประเทศเป็นจาํนวน 

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

2.6 ลา้นบาท และดอกเบ้ียในอตัรา 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จาํเลยทั้งสองจะชาํระใหแ้ก่โจทกค์รบถว้น  

 

ศาลไดน้ดัไกล่เกล่ียแลว้เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 แต่คู่ความไม่สามารถตกลงกนัได ้ต่อมาศาลจึงไดไ้ต่สวนมูลฟ้องพยานโจทก์ในวนัท่ี   

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

พิจารณาต่อไป และไดก้าํหนดวนันดัไกล่เกล่ีย สอบคาํใหก้าร ตรวจพยานหลกัฐานและกาํหนดวนัสืบพยานโจทกใ์นวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2565 

ต่อมาศาลไดเ้ล่ือนวนันดัสืบพยานหลกัฐานเป็นวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ตามคาํร้องขอของโจทกแ์ละจาํเลย   

 

9. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 แสดงไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 
  

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 12,562 

เพิ่มข้ึน 50 

ตดัจาํหน่าย (32) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (127) 

ยอดยกไปตามบัญชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 12,453 

  

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 12,450 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3 

รวม 12,453 



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
    

โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038  5,038 

โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525 

อ่ืน ๆ 388  392 

รวม 6,951  6,955 

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

สุทธิ 3,829  3,833 

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จดจํานอง 

 

บริษทัไดย้ื่นฟ้องจาํเลย 3 รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพื่อขอให้ทรัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูแ้ละรับจาํนองหลกัประกนัแทนผูถื้อตราสารหน้ี    

หุ้นกูต่้างประเทศของบริษทัทาํการไถ่ถอนจาํนองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดท้าํการชาํระหน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าวตาม    

แผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัชนะคดีและมีคาํส่ังให้จาํเลยทั้ง 3 ราย 

ทาํการไถ่ถอนจาํนองหลกัประกนั ปัจจุบนับริษทัไดด้าํเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจาํเลย 2 รายแลว้ และบริษทัอยูร่ะหวา่งกระบวนการไถ่ถอน

หลกัประกนัจากจาํเลยรายท่ี 3 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จาํนวนเงินรวม 7,145          

ล้านบาท และ 7,232 ล้านบาท ตามลาํดับ ได้ถูกนําไปจาํนองเป็นหลกัประกันลาํดับท่ีหน่ึงกับผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกู้ตามท่ีกล่าวข้างต้น      

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดป้ลดจาํนองเคร่ืองจกัรท่ีเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัลาํดบัสองสาํหรับการใชว้งเงินสินเช่ือท่ีชาํระหน้ีครบถว้นแลว้กบั

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2565 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดม้าจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 

  



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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10. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

ไม่มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 

 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีสาํหรับแต่ละงวดส้ินสุดวนัท่ี          

31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 2565  2564 

    

กาํไรก่อนภาษีทางบญัชี 471  270 

    

ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราร้อยละ 20 94  54 

บวก (หกั): ผลกระทบทางภาษีของ    

-  ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 6  - 

-  ผลแตกต่างชัว่คราวบางรายการท่ีไม่รับรู้ 5  5 

-  การใชป้ระโยชน์ผลแตกต่างชัว่คราวอ่ืนท่ีไมไ่ดรั้บรู้ -  (5) 

-  การใชป้ระโยชน์ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ีไม่ไดรั้บรู้ (105)  (54) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  - 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

ผลแตกต่างชัว่คราว    

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ 2  2 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 721  721 

- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 550  540 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอ่ืน 76  76 

- ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ 27  27 

 1,376  1,366 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 22  127 

รวม 1,398  1,493 

 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2569 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น 

บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมี

กาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

    

งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 382  382 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (381)  (381) 

 1  1 
    

หลกัประกนัเงินสดสาํหรับการใชไ้ฟฟ้า 112  112 

หลกัประกนัเงินสดสาํหรับการซ้ือกา๊ซธรรมชาติ 45  45 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนัสาํหรับการใชฟ้ลีทการ์ด 1  1 

ลูกรีดรอตดัจาํหน่าย - สุทธิ 241  250 

อ่ืน ๆ 1  1 

สุทธิ 401  410 

 

งานระหว่างก่อสร้างที่หยดุชะงัก 

 

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

โครงการน้ีตั้งแต่ปี 2542  และเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 สํานักงานส่งเสริมการลงทุนไดมี้คาํส่ังเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต 

Direct Reduced Iron โดยไม่มีภาระภาษีอากรขาเขา้ดา้นเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบ เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมี

มติอนุมติัให้ดาํเนินการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรท่ีดอ้ยค่า โดยบริษทัไดจ้าํหน่ายเคร่ืองจกัรดงักล่าวแลว้ในไตรมาส 4 ปี 2564 ปัจจุบนัยอดคงเหลือ

คืออาคารและส่ิงปลูกสร้างโครงการ DRI 

 

  



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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12. หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

  ลา้นบาท 

 หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

ส่วนที่หมุนเวียน     

เจา้หน้ีการคา้ - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 13 4  3 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 14 18  18 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ - ไม่มีหลกัประกนั 16 21  21 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั  2  2 

     

รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน  45  44 

     

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ - มีหลกัประกนั  1  1 

     

รวม  46  45 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

    

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 45  44 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1  1 

รวม 46  45 

 

  



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

22 

ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

    

สกุลเงินบาท 25  24 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 21  21 

รวม 46  45 

 

13. เจ้าหนีก้ารค้า 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

    

กิจการอ่ืน ๆ 339  274 

 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี   

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

    

สกุลเงินบาท 190  84 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 132  179 

สกุลเงินยโูร 17  11 

รวม 339  274 

 

  



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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14. เจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

    

โบนสัและโปรแกรมค่าตอบแทนจูงใจคา้งจ่าย 19  89 

เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า 127  55 

อ่ืน ๆ 198  171 

รวม 344  315 

 

ยอดเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

    

สกุลเงินบาท 332  290 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 10  24 

สกุลเงินยโูร 2  1 

รวม 344  315 

 

15. ดอกเบีย้ค้างจ่าย 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

    

เจา้หน้ีการคา้ 1  1 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8  7 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 15  15 

รวม 24  23 

 

ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

    

สกุลเงินบาท 10  9 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 14  14 

รวม 24  23 



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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16. หนีสิ้นจากการยกเลกิแผนฟ้ืนฟูกจิการ 

 

ในปี 2541 บริษทัประสบปัญหาทางการเงินจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ทาํให้บริษทัไม่สามารถชาํระหน้ีท่ีมีอยู่ได ้และในเดือนเมษายน 

2543 บริษทัไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใตศ้าลลม้ละลายกลาง โดยในปี 2545 ศาลลม้ละลายกลางไดใ้ห้ความเห็นชอบแผนฟ้ืนฟู

กิจการ ต่อมาในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 บริษทัไดย้ื่นคาํร้องขอยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง และวนัท่ี 2 มีนาคม 2552       

ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํส่ังใหย้กเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 

 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงรวมไวใ้นงบการเงินมีดงัน้ี 

 

     ลา้นบาท 

กลุ่มเจา้หน้ี   วนัครบกาํหนดชาํระ  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

        

กลุ่มท่ี 4  พนกังาน กรกฎาคม 2558  4  4 

กลุ่มท่ี 13  เจา้หน้ีอ่ืน ตุลาคม 2554  17  17 

รวม     21  21 

 

ตารางการชาํระหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละรายในกลุ่ม 4 และ 13 ไม่ไดเ้ป็นวนัเดียวกนัเหมือนกนัทั้งหมด ข้ึนอยู่กบัวนัท่ีท่ีมีการตกลงในการสรุป     

มูลหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละราย อยา่งไรกต็าม กาํหนดเวลาแรกท่ีเจา้หน้ีในกลุ่ม 4 และ 13 จะไดรั้บชาํระหน้ีคือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 

 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 แสดงไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 21 

การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งงวด                   - 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 21 

 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัได้ครบกาํหนดชาํระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่บริษทัได้ผิดนัดชาํระหน้ี ซ่ึงบริษทัได้

ดาํเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพื่อขอขยายระยะเวลาการชาํระหน้ี ดงันั้น บริษทัจึงแสดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดงักล่าว ยอดหน้ีคงเหลือ

สามารถถูกเรียกชาํระคืนไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผิดนดัชาํระ 

 

ยอดหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
    

สกุลเงินบาท 4  4 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 17  17 

รวม 21  21 



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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17. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ 

 

 ลา้นบาท 

  

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 134 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 2 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 136 

 

จาํนวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 2565  2564 

ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด :    

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 2  3 

 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

อตัราคิดลด   ร้อยละ 1.79 ต่อปี 

อตัราการเพิ่มของเงินเดือนท่ีคาดไว ้   ร้อยละ 5.00 ต่อปี 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน   ร้อยละ 3.82 ถึงร้อยละ 11.46 ต่อปี 

อตัรามรณะ   ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560 

 

18. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรเป็นทุนสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี    

หลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็น

เงินปันผลไม่ได ้ 

 

  



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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19. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและ

โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

 

ส่วนงานธุรกจิ 

 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า บริษทัมี

ส่วนงานธุรกิจเพยีงส่วนงานเดียว 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้าํหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไรขั้นตน้ ทางภูมิศาสตร์ สําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564         

มีดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท 

 2565  2564 

    

รายไดจ้ากส่วนงาน - ในประเทศ 5,066  3,496 

    

ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไรขั้นตน้ 650  559 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 3 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจาํนวนเงินรวม 3,381 

ลา้นบาท (2564: 3 ราย จาํนวนเงินรวม 2,049 ลา้นบาท) 

 

  



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
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20. กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อ

หุน้ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 

 ลา้นบาท / ลา้นหุน้ 

 2565  2564 

    

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 471  270 

    

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25,487  25,487 

ผลกระทบจากการออกหุน้ใหม ่                   -                    - 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  25,487  25,487 

    

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.018  0.011 

 

21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้กบักจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 
 ลา้นบาท 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการ    

ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 6  4 

ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี -  1 

รวม 6  5 

    

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

ซ้ือทรัพยสิ์น 328  156 

    

ภาระผกูพนัเพือ่ซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง    

ซ้ือวตัถดิุบและวสัดุส้ินเปลือง 1,804  711 

ซ้ือก๊าซธรรมชาติ 183  200 

รวม 1,987  911 

    

หน้ีสินที่อาจเกดิขึน้    

หนงัสือคํ้าประกนั 1  1 
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