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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : 
หุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ (02) 009-9999  โทรสาร (02) 009-9991  

หุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited 

 Level 30, HSBC Main Building, 1 Queen’s Road Central, Hong Kong 

ผู้ตรวจสอบบัญชี : ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จ ากัด 
 นายชัยยุทธ อังศุวิทยา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885) หรือ 

 นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563) 

 เลขที่ 491/27 อาคารสีลมพลาซ่า ชั้น1 ถนนสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ (02) 234-1676 โทรสาร (02) 237-2133  

นักลงทุนสัมพันธ์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
โทรศัพท์ (02) 267-8222 ต่อ 1229 และ 1438 
E-mail : IR@gjsteel.co.th 

ข้อมูลส าคัญอ่ืน : - ไม่มี - 

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท (ถ้ามี)” ทั้งนี้ ในการแสดงข้อมูล
ข้างต้น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์สามารถพิจารณารูปแบบการอธิบายได้ตามความเหมาะสม โดยอาจใช้วิธิการที่
ช่วยในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจได้ง่ายขึ้น ด้วยก็ได้ เช่น กราฟ ภาพประกอบ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ข้อมูล
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เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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สารจากประธานกรรมการ 
สถานะเศรษฐกิจโลกในปี 2560 เติบโตขึ้นร้อยละ 3.6 และคาดการณ์ว่าจะยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยมีอัตราการขยายตัว

อยู่ที่ร้อยละ 3.7 ในปี 2561 อย่างไรก็ตามสถานะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ยังคงมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ปัญหาด้านการเมือง และความเสี่ยงทางเศรษฐกิจต่างๆ ในระดับมหภาค ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงได้รับ
การคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นจากการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross 
Domestic Product: GDP) ที่ร้อยละ 4 ในปี 2561 จากการลงทุนและการส่งออกท่ีเพิ่มมากข้ึน ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมเหล็กใน
ประเทศเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีต่อธุรกิจที่เน้นการขยายตัวภายในประเทศเป็นหลัก 

อุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกยังคงมีความท้าทาย แม้ว่าจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นของอุตสาหกรรมเหล็กในช่วงปี 2560 มีการ
ขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.3 ท าสถิติการผลิตเหล็กดิบสูงสุดที่ 1,691.2 ล้านตัน สมาคมเหล็กโลก (World Steel Association: 
WSA) คาดการณ์ความต้องการเหล็กส าเร็จรูปทั่วโลกอยู่ท่ี 1,649.5 ล้านตัน โดยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 1.6 ในปี 2561 
ในขณะท่ีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโตของประเทศไทย มีแนวโน้มที่ดีในช่วง 10 ปีนี้ ส่งผลให้ความต้องการ
เหล็กในประเทศไทยได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีการเจริญเติบโตอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเหล็กใน
ประเทศไทยจะยังคงมีความตึงเครียดอยู่ แม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการออกและต่ออายุมาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) และมาตรการปกป้องการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measures: SG) เพื่อ
ช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถฟื้นฟูวัฏจักรการลงทุน สร้างโอกาสในการจ้างงาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผ่าน
การปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย ฯลฯ 

ปี 2017 เป็นปีที่ส าคัญของบริษัทกับความส าเร็จของการปรับโครงสร้างทางการเงินและธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้สถานะ
ทางการเงินของบริษัทดีขึ้น โดยการปรับโครงสร้างนี้เป็นการการแปลงหนี้ระยะยาวส่วนใหญ่เป็นทุน ได้รับยกเว้นดอกเบี้ยพร้อม
กับวงเงินกู้เพิ่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมโดยนักลงทุนใหม่ เมื่อบริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น และการจัดการทางการเงินที่
รอบคอบ บริษัท ในขณะนี้ได้ด าเนินการโครงการลงทุนเพื่อซ่อมแซมและพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์ อัพเกรดเทคโนโลยี และเตรียม
ความพร้อมส าหรับการผลิตเหล็กที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value added Steel)  

บริษัทได้ด าเนินโครงการหลายโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในระยะสั้น และระยะ
ยาว ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 บริษัทมีการขยายเวลาการผลิตมากกว่าในอดีตที่เคยผลิตอยู่เฉพาะในช่วง Off-peak ที่มีอัตราค่า
ไฟฟ้าที่ต่ า ไปในบางส่วนของช่วง On-peak ที่มีอัตราค่าไฟฟ้าที่สูง ท าให้มีผลผลิตมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน และ
จะขยายก าลังการผลิตต่อเนื่องไปในอนาคต ในปี 2018 บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณการขายให้เติบโตร้อยละ 18 ผลการ
ด าเนินงานของหลายๆ เดือนที่ผ่านมาได้สร้างความเช่ือมั่น และความพร้อมที่จะเพิ่มก าลังการผลิตในปี 2561 รวมถึงการพัฒนาของ
ผลผลิตใหม่ การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การลดค่าใช้จ่ายในการผลิต การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย และการ
ซ่อมบ ารุงดูแลสภาพของโรงงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมด บริษัทมีความพยายามที่จะเพิ่มก าลังการผลิตให้เพียงพอต่อความ
ต้องการเพิ่มขึ้นของตลาดภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยลดการน าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กของประเทศไปในเวลาเดียวกัน 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และรัฐบาลที่ให้
การสนับสนุน ซึ่งหวังว่าจะให้การสนับสนุนอันมีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 

นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 
ประธานกรรมการ 
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โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

รายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตเหล็ก
แผ่นรีดร้อนแบบครบวงจร หลอม หล่อ รีด ในโรงงานเดียวกัน จึงด าเนินนโยบายทางธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายในการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบใส่ใจในการดูแลกระบวนการผลิต ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ า พลังงานไฟฟ้า และอื่นๆ ผลิตสินค้าที่ดีให้แก่ผู้บริโภค ดูแลและ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม อีกทั้งให้ความส าคัญกับการดูแลพนักงานภายในองค์กรให้มีความสุข ท างาน
อย่างปลอดภัย มีสวัสดิการความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนให้การสนับสนุนอบรมพัฒนาบุคคลากร ให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน เพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอ โดยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นนโยบายหลักของบริษัทเสมอมา 

ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้ด าเนินกิจกรรมด้าน CSR โดยแบ่งเป็น กิจกรรมภายในองค์กร โดยเน้นการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณภาพ และการส่งเสริมวัฒนธรรมและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เช่น การบริจาค
โลหิตเพื่อช่วยชีวิตกับผู้ป่วย กิจกรรมท าบุญวันสงกรานต์ในบริษัท  รวมถึงการมีกิจกรรมร่วมกับสังคมชุมชน เน้นการร่วม
ส่งเสริมให้การพัฒนาการศึกษา กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆในชุมขน เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรม
ร่วมทอดกระฐินและท าโรงทาน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมการท าเตาเผาถ่าน น้ าส้มควันไม้ ร่วมกับโรงเรียนบ้านเขา
หิน และในส่วนการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทก็ได้ตระหนักและดูแลให้อยู่ภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิด
ภาวะมลพิษต่อชุมชนรอบข้าง 

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) ยังคงมีความมุ่งมั่นในนโยบายที่จะให้องค์กรเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ทีจ่ะยังคงมีความมุ่งมั่นร่วมกันภายใต้จิต
อาสาและความเสียสละอย่างสืบเนื่องต่อไป 

 

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและนโยบายในการด าเนินธุรกิจ 
วิสัยทัศน ์

“เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงชั้นน าในประเทศ และภูมิภาคอาเซียนในฐานะบริษัทผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่มี
คุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ”  

พันธกิจ 

 มุ่งสู่ตลาดสากลด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กท่ีหลากหลาย 
 มุ่งสู่การเจริญเติบโตด้วยการขยายก าลังการผลิตและผลิตสินค้าด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสม 
 ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
 มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบแทนสู่สังคม 
 เสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ร่วมมือต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2560 เป็นปีท่ีมีการพัฒนาของตลาดเหล็กท่ัวโลกเป็นอย่างดีในด้านของการเติบโตของการผลิต โดยผลผลิตเหล็ก
โตขึ้นร้อยละ 5.3 หรือคิดเป็น 1,691.1 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากประเทศจีน ซึ่งเติบโตร้อยละ 831.7 และคิดเป็นร้อย
ละ 49 ของผลผลิตทั่วโลก ตลาดเหล็กท้ัวโลกปรับตัวดีขึ้น เนื่องมาจากความต้องการของเหล็กในตลาดโลกท่ีสูงข้ึน และราคา
เหล็กท่ีสูงขึ้นในครึ่งหลังของปี 2560 ในขณะที่ความต้องการเหล็กในหลายๆ ภูมิภาคปรับตัวสูงขึ้น การใช้งานเหล็กในประเทศ
ไทยกลับปรับตัวลดลง คิดเป็นร้อยละ 13.69 ในปี 2560 การใช้งานเหล็กทรงยาวลดลงร้อยละ 25.7 และเหล็กทรงแบนลดลง
ร้อยละ 5.9 ในปี 2560 ผลผลิตเหล็กในประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 6.86 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 3.72 คิดเป็นร้อยละ 30-40 
ของก าลังการผลิตทั้งหมด ความต้องการเหล็กต่อหัว (Per capita steel consumption) ในประเทศไทยคิดเป็น 251 กิโลกรัม 
น้อยกว่าความต้องการเหล็กต่อหัวในประเทศจีนที่ 493 กิโลกรัม แต่สูงกว่าความต้องการเหล็กต่อหัวเฉลี่ยทั่วโลกที่ 208 
กิโลกรัม ทั้งนี้ ประเทศไทยยังมีการน าเข้าเหล็กอยู่ดังเช่นปีที่ผ่านมา โดยประเทศผู้ผลิตหลัก เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน 
ออสเตรเลีย และอิยิปต์ยังคงส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กมายังประเทศไทย ส่งผลให้การแข่งขันภายในประเทศมีอยู่สูงมาก อย่างไร
ก็ตาม ในปี 2561 ความต้องการเหล็กในประเทศไทยยังคงได้รบัการคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นเป็น 18.6 ล้านตัน (16.64 ล้านตันใน
ปี 2560) จากโครงการภาครัฐที่เน้นการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้  อุตสากรรมเหล็กในประเทศจะได้รับการ
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
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เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
 

6



GJS  รายงานประจ าปี 2560 
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เหตุการณ์ส าคัญในรอบปี 2560 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับการปรับโครงสร้างทางการเงิน 
 ขยายก าลังการผลติไปในช่วง On-peak เพื่อเพ่ิมการผลิตจ านวนร้อยละ 14 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 
 เพิ่มการลงทุนเพื่อปรับปรุงสภาพเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงการพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
 เพิ่มระดับเงินทุนหมุนเวยีนผ่านการจัดหาเงินทุนจากนักลงทุนรายใหม่ 
 เพิ่มปริมาณการค้ากับลูกค้าและคู่ค้า 

เดือนสิงหาคม 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธท่ี 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ช้ัน 3 
โรงแรมอโนมาแกรนด์ ได้มีมติที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 อนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน3,343,000,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท ให้แก่ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) เพื่อ
ช าระหนี้การค้าสุทธิจ านวน 32,934,250 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1,136,535,345.40 บาท โดยบริษัทจะก าหนด
ราคาแปลงหนี้เป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,136,620,000.00 บาท 

 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไม่ เกิน 26,160,481,980 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
103,137,868,438.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 129,298,350,418.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวนไม่เกิน 3,791,374,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 อนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 3,791,374,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
6.90 บาท ดังนี้ (1) เพื่อรองรับของการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  จ านวนไม่เกิน 
3,343,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท ให้แก่ ACO I โดยบริษัท จะก าหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่
ราคาหุ้นละ 0.34 บาทรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,136,620,000 บาท เพื่อช าระหนี้การค้าสุทธิจ านวน 
32,934,250 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1,136,535,345.40 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และ (2) เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ GJS-W2, GJS-W3,  และ GJS-W4 ของบริษัท 

 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดโดยก าหนดราคาเสนอขายที่มี
ส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด โดยจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ACO I ทั้งนี้ บริษัท จะก าหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็น
มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,136,620,000.00 บาท เพื่อช าระหนี้การค้าสุทธิจ านวน 32,934,250 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิด
เป็น 1,136,535,345.40 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนและเป็นราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558  

 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการของบริษัท และการแต่งต้ังกรรมการใหม่ โดยให้มีการเปลี่ยนแปลง
จ านวนกรรมการของบริษทั จาก 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน และแต่งตั้งนายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส และนายสุดีร์ มาเห
ชาวารี เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท 
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 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

3 
 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันท่ี 31 มกราคม 2561 มีดังนี ้

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1. Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited  3,342,751,016 24.00 
2. บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 2,122,427,209 15.24 
3. NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER 

SEGREGATED ACCOUNT 
1,086,456,038 

 
7.80 

 
4. บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จ ากัด 507,000,000 3.64 
5. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 500,000,000  3.59 
6. OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C 

CLIENT  
480,768,667  3.45 

7. บริษัท ซูพีเรียร ์โอเวอร์ซสี์ (ประเทศไทย) จ ากัด 412,500,000 2.96 
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากัด 227,057,447 1.63 
9. นายสมชาย ปดัภัย 203,059,300 1.46 
10. นายสุรพันธ์ ตติยมณีกุล 186,521,600  1.34 
11. ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ 4,859,587,956 34.89 

 รวม 13,928,129,233 100.00 
 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 
  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการขาย             

เหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) 15,071 92.65% 11,648 99.11% 12,075 98.14% 
เหล็กจากการปรับสภาพผิว (RTM) 107 0.66% 22 0.18% 185 1.51% 

รายได้อื่น             
ดอกเบี้ย 9 0.06% 3 0.03% 1 0.01% 
เศษซาก 24 0.15% 14 0.12% 26 0.21% 
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้ 734 4.51% 8 0.07% 7 0.06% 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 311 1.91% 54 0.46% 0 0.00% 
รายได้อื่นๆ 9 0.06% 5 0.04% 9 0.07% 

ปริมาณการขายของบริษัทในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้ 

   
(หน่วย: ตัน) 

ปริมาณการขาย ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

 ปริมาณการขายในประเทศ       
- บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง            29,362              6,520             16,428  
- กลุ่มอื่นๆ 782,751  715,137  711,796  

 รวมปริมาณการขายในประเทศ          812,113           721,657           728,224  
 ปริมาณการขายในต่างประเทศ           -          315            -    
 รวม 812,113  721,972  728,224  

สัดส่วนยอดขายภายในประเทศและต่างประเทศต่อยอดขายรวมของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทในช่วง 3 ปี 
ที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้ 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ในประเทศ 15,181 100.02% 11,669 100.00% 12,264 100.03% 
ต่างประเทศ 0 0.00% 5 0.04% 0 0.00% 
หัก: ส่วนลดการค้า       (3) (0.02%)       (5) (0.04%)        (4) (0.03%) 

รวม 15,178 100.00% 11,669 100.00% 12,260 100.00% 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

2 
 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสายผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
1) เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) 
2) เหล็กแผ่นรีดร้อนปรับสภาพผิวชนิดม้วน (Tempered Hot Rolled Coil) 
3) เหล็กแผ่นรีดร้อนล้างผิวและเคลือบน้ ามัน (Hot Rolled Pickled and Oiled Product)  
โดยผลิตภณัฑ์เหล่านี้จะมีการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ดังต่อไปนี ้

ชนิด การน าไปใช้ 
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน  
(Hot Rolled Coil) 

ท่อเครื่องกล ท่อไฟฟ้า ท่อน้ า การก่อสร้าง เหล็กตัวซี ห้างที่ใช้ใน
การก่อสร้าง เสาไฟฟ้า ถังแก๊ส ท่อสตีมด า ผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ต้านทานการกัดกร่อนจากบรรยากาศ ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น 

เหล็กแผ่นรีดร้อนปรับสภาพผิวชนิดม้วน 
(Tempered Hot Rolled Coil) 

เครื่องมือการเกษตร การก่อสร้างทั่วไป แผ่นเหล็กโครงสร้าง  

เหล็กแผ่นรีดร้อนล้างผิวและเคลือบน้ ามัน  
(Hot Rolled Pickled & Oiled Product) 

คัสซีรถ ล้อรถ คอมเพรสเซอร์ โครงตู้เย็น โครงตู้ไมโครเวฟ 

การตลาดและการแข่งขัน 
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 

บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านความหนาของเหล็ก เช่น ความ
หนาปกติสูงสุดอยู่ที่ 12.70 มม. แต่บริษัทสามารถพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาถึง 25 มม. ในรูปของม้วน อีกทั้งเรื่อง
ของคุณภาพพิเศษ ที่ตลาดยังต้องพึ่งพาการน าเข้า เช่น เหล็กคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมถังแก๊ส เหล็กคุณภาพส าหรับงานเช่ือม
และทนแรงดึงสูง  

บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ดังนี ้

1. มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ตามความต้องการตลาด และมีการใช้งานอยู่สม่ าเสมอ   
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับตลาดที่ไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วไป แต่รวมไปถึงอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ และ

อุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดใหญ่ รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและครัวเรือน 
3. พัฒนาเหล็กแผ่นรีดร้อนที่น าไปใช้ส าหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold-rolled Coil) เหล็กแผ่น

เคลือบสังกะสี (Galvanizing steel) 
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กม้วนที่มีความหนาพิเศษ ตามความต้องการของตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน 

กลยุทธ์ด้านราคา 
1. ก าหนดราคาที่เหมาะสมส าหรับสินค้าเหล็กเกรดทั่วไป เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าคู่แข่งได้ และยังรักษาส่วน

แบ่งการตลาด 
2. มีการปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ต้นทุนการผลิตต่ า และมีโอกาสเข้าสู่ตลาดใหม่ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

3 
 

3. บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งได้ทั้งในเรื่องคุณภาพและเกรด จึงสามารถก าหนดราคาขายที่สูง
กว่าได้ 

4. การให้ข้อมูลกับลูกค้ามากขึ้น เพื่อให้ความมั่นใจในการบริโภคเหล็กของบริษัท รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ศูนย์บริการตัดเหล็ก (Steel Service Centre) คือ ผู้ที่ซื้อเหล็กรีดร้อนและรีดเย็นเพื่อน ามาตัดออกเป็นขนาดต่างๆ 
หรือข้ึนรูปเป็นเหล็กรูปแบบต่างๆ ส าหรับจ าหน่ายให้กับผู้ใช้อีกทอดหนึ่ง  

2. ผู้ผลิตท่อเหล็ก (Pipe Maker) ได้แก่ โรงงานผลิตท่อเหล็กขนาดต่างๆ เพื่อใช้ในงานท่อ รวมทั้งผลิตเพื่อส่งออกไป
ขายต่างประเทศ  

3. ผู้ใช้โดยตรงอ่ืนๆ (Direct User) เช่น ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นในประเทศ ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ส าหรับการขายในประเทศ บริษัทมีการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่าน 2 ช่องทางดังนี ้

1. การจัดจ าหน่ายโดยตรง (Direct Sale)  

บริษัทมีแผนที่จะจัดจ าหน่ายโดยตรงส าหรับกลุ่มลูกค้าประเภทศูนย์บริการเหล็ก ผู้ผลิตท่อเหล็ก ผู้ผลิตช้ินส่วน
รถยนต์ และผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของยอดจ าหน่ายภายในประเทศท้ังหมด 

2. การจัดจ าหน่ายผ่านตัวแทนขายส่ง (Wholesaler) 

ส าหรับกลุ่มลูกค้าอ่ืนๆ ซึ่งเป็นลูกค้ารายเล็กและมีจ านวนมาก บริษัทจะท าการจัดจ าหน่ายผ่านตัวแทนขายส่ง ซึ่งจะ
ท าให้บริษัทลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานขายและค่าใช้จ่ายด้านการตลาดได้มาก นอกจากน้ียังเป็นการแบ่งภาระความ
เสี่ยงด้านเครดิตในลูกค้ากลุ่มนี้ให้กับตัวแทนขายส่งเป็นผู้รับผิดชอบ บริษัทคาดว่าจะขายผ่านช่องทางนี้เป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 40 ของยอดจ าหน่ายภายในประเทศ 

บริษัทมีแผนที่จะกลับมาส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อรักษาความสมดุลของราคาและอุปทานในตลาด รวมถึง
เป็นการเทียบระดับสินค้ากับผู้ผลิตอื่นในระดับโลกและสร้างช่ือเสียงของบริษัทในระดับโลก 

กลยุทธ์การตลาด 
1. บริษัทมีลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ชัดเจนมากข้ึน เช่น กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมผู้ผลิตท่อ กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตเหล็ก

แผ่นรีดเย็น ท้ังในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าศูนย์บริการเหล็กแผ่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มลูกค้า
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการใช้เหล็กคุณภาพพิเศษ  

2. บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นตลอดเวลา โดยการลงทุนในเรื่องของเครื่องมือให้ทันสมัย 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพ ปรับปรุงคุณภาพ และลดต้นทุนในการผลิต 

3. บริษัทมีการส่งทีมงานท่ีมีความสามารถและความช านาญในการน าเหล็กไปใช้ในงานต่างๆ และยังให้การสนับสนุนให้
ความรู้เกี่ยวกับเหล็กแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมตา่งๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้เหล็ก
ให้เหมาะสม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
 

11



GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

4 
 

4. บริษัทประสบความส าเร็จอย่างมากในการสร้างความเช่ือมั่นในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงต่อเวลา ท าให้
ลูกค้าสามารถวางแผนและบริหารปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม 

5. บริษัทให้ความส าคัญต่อการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัท อย่างสม่ าเสมอ โดยได้มีการส ารวจและรับ
ฟังความคิดเห็นจากลูกค้าเป็นระยะๆ ท าให้บริษัททราบถึงความต้องการที่ถูกต้องและเหมาะสมของลูกค้าได้อย่างชัดเจน 

การวางแผนการผลิตในการประกอบธุรกิจ  
เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัท ดูเหมือนมีความคล้ายคลึงกันกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ คือ บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) แต่ในความเป็นจริง ลักษณะของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนมีความหลากหลาย
อย่างมากทั้งเกรด (ระดับคุณภาพ) และขนาด โดยหากพิจารณาถึงความคล้ายคลึงหรือการทับซ้อนของสินค้านั้นจ าเป็นต้อง
พิจารณารายละเอียดให้ครบถ้วน ท้ัง 3 ประการ ดังน้ี  

1. เกรด (ระดับคุณภาพ) ตามมาตรฐานสากล และตามข้อก าหนดเฉพาะของลูกค้า (tailor-made) ซึ่งโรงงานของ
บริษัทและโรงงานของบริษัท จี สตีล สามารถผลิตได้หลายร้อยเกรด 

2. ความกว้าง (Width) โรงงานของบริษัทและโรงงานของบริษัท จี สตีล สามารถผลิตได้ ตั้งแต่ 900 มม. ถึง 1,571 
มม. โดยทุกความกว้างที่ต่างกันทุก 1 มม. นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกัน รวมเป็นขนาดความกว้างทั้งหมด 672 
ขนาด   

3. ความหนา (Thickness or Gauge) โรงงานของบริษัทและโรงงานของบริษัท จี สตีล สามารถผลิตได้ ต้ังแต่ 1.00 
มม. ถึง 25.00 มม. โดยความหนาทุก 0.05 มม. นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกัน รวมเป็นขนาดความหนาทั้งหมด 
480 ขนาดความหนา เม่ือน าเพียงความหนาและความกว้างของผลิตภัณฑ์มาคูณกัน จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดที่
แตกต่างกันทั้งหมดกว่า 268,800 ขนาด ทั้งนี้ ยังไม่ได้พิจารณาถึงจ านวนเกรดที่ผลิตได้อีกหลายร้อยเกรด และไม่ได้
จ าแนกชนิดของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมดา (basic products) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงคุณภาพหรือ
เพิ่มมูลค่าแล้ว (value-added products) เช่น เหล็กแผ่นปรับสภาพผิว (skin-passed), เหล็กแผ่นล้างผิวและ
เคลือบน้ ามัน (pickled & oiled) เป็นต้น ดังน้ัน สายการผลิตจริงจะมีจ านวนรายการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันและไม่
ทับซ้อนกันเป็นจ านวนมาก  

อย่างไรก็ตาม ท้ังสองบริษัทได้มีการวางแผนการตลาดร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงและลดการทับซ้อนของผลิตภัณฑ์โดยที่
บริษัทจะมุ่งเน้นการผลิตเหล็กรีดร้อนที่มีขนาดบางและมีหน้ากว้าง โดยมีความหนาระหว่าง 1.20-1.95 มม. (เป็นช่วง
ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบางเป็นพิเศษ) และความหนาระหว่าง 13.00-25.00 มม. (ซึ่งเป็นช่วงความหนาพิเศษ) เนื่องจากเหมาะกับ
สายการผลิตและเทคโนโลยีของบริษัทที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นชนิดบางได้ดีกว่า ในขณะที่การผลิตของโรงงานบริษัท จี สตีล 
ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการผลิตสินค้าท่ีมีขนาดหนากว่า 2 มม. ซึ่งประโยชน์ท่ีได้จากการวางแผนการตลาดร่วมกันน้ัน ท าให้ทั้งสอง
บริษัทมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น ได้ประโยชน์ Economy of scale ตลอดจนลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตที่ไม่
ต่อเนื่องจากการที่ต้องผลิตสินค้าหลากหลายลักษณะ  

ในอนาคต บริษัทได้วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมุ่งไปสู่การผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (Galvanizing) และ
เหล็กรีดเย็น (cold-rolled) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กท่ีเป็น value added และเป็น segment ที่มีการเติบโตของความต้องการ
และมีการน าเข้าสูง โดยสายการผลิตของบริษัทได้ถูกออกแบบมาให้รองรับการขยายการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่แล้ว ดังนั้น 
การทับซ้อนของผลิตภัณฑ์จะมีสัดส่วนท่ีลดลงอีกในอนาคต 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
 

12



GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก 
ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยปี 2560 

จากข้อมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ( ISIT) รายงานยอดการผลิตเหล็กส าเร็จรูปใน
ประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2560 มีจ านวน 6.87 ล้านตัน ลดลง 13.72% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (2559) 
โดยในปี 2560 มีการผลิตเหล็กทรงแบนเพิ่มขึ้น 9.28% อยู่ที่ 2.92 ล้านตัน อย่างไรก็ตามการผลิตเหล็กทรงยาวกลับลดลง
อย่างมากถงึ 25.38% โดยมีปริมาณการผลิตรวมทั้งสิ้น 3.94 ล้านตัน เป็นผลมาจากการผลิตเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณรีด
ร้อนลดลง 32.86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 3.19 ล้านตัน ส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้มากท่ีสุดคือเหล็กแผ่นรีด
ร้อน ซึ่งในปี 2560 มียอดการผลิตรวมทั้งสิ้น 2.72 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.68% รองลงมาคือเหล็กแผ่นรีดเย็นที่ 1.96 ล้านตัน 
เพิ่มขึ้น 6.19% เมื่อเทียบกับปีก่อนและเหล็กเคลือบ 1.47 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.07% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งบริษัท มีส่วนช่วยใน
การเพิ่มยอดผลิตของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนในประเทศ โดยมียอดการผลิตที่สูงขึ้น 7.3% มากกว่าในปี 2559 

ผลติภณัฑเ์หล็กส ำเร็จรูป (หนว่ย : ตนั) ปี 2559 ปี 2560 % เปลีย่นแปลง
การผลติ 7,957,351 6,865,628 -13.72%

การน าเขา้ 12,614,629 11,326,134 -10.21%

การสง่ออก 1,294,821 1,553,247 19.96%

การบรโิภค 19,277,158 16,638,515 -13.69%

ผลติภณัฑเ์หล็กทรงยำว (หนว่ย : ตนั) ปี 2559 ปี 2560 % เปลีย่นแปลง
การผลติ 5,281,006 3,940,866 -25.38%

การน าเขา้ 3,125,418 2,614,416 -16.35%

การสง่ออก 816,505 917,682 12.39%

การบรโิภค 7,589,920 5,637,600 -25.72%

ผลติภณัฑเ์หล็กทรงแบน (หนว่ย : ตนั) ปี 2559 ปี 2560 % เปลีย่นแปลง
การผลติ 2,676,344 2,924,761 9.28%

การน าเขา้ 9,489,211 8,711,718 -8.19%

การสง่ออก 478,317 635,565 32.88%

การบรโิภค 11,687,239 11,000,914 -5.87%

ทีม่า : ศนูย์ขอ้มูลเชงิลกึอุตสาหกรรมเหล็ก สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แหง่ประเทศไทย  
ส าหรับปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปภายในประเทศของไทย  (Total Apparent Finished Steel 

Consumption) ในปี 2560 อยู่ท่ี 16.64 ล้านตัน ลดลง 13.69% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา หากพิจารณา
ปริมาณการใช้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่าปริมาณการใช้เหล็กทรงยาวหดตัว 25.72% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่าน
มา อยู่ท่ี 5.64 ล้านตัน ขณะที่ปริมาณการใช้เหล็กทรงแบนก็มีการหดตัวลดลง 5.87% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่
ผ่านมา อยู่ที่ 11.00 ล้านตัน โดยผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการใช้งานมากท่ีสุด คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) 7.08 ล้านตัน 
รองลงมาคือ เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณรีดร้อน 5.39 ล้านตัน และเหล็กแผ่นเคลือบ 3.81 ล้านตัน ตามล าดับ 

การน าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยในปี 2560 อยู่ท่ี 11.33 ล้านตัน ลดลง 10.21% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการน าเข้ามากที่สุดคือ เหล็กแผ่นรีดร้อน 4.16 ล้านตัน รองลงมาคือ เหล็กแผ่นเคลือบ 2.56 ล้านตัน และ
เหล็กลวด 1.30 ล้านตัน ตามล าดับ หากพิจารณาสัดส่วนการใช้เหล็กน าเข้าเทียบกับการใช้เหล็กผลิตในประเทศ อยู่ที่ 
68.07% ต่อ 31.93% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไทยมีการพึ่งพาสินค้าน าเข้าเหล็กปริมาณค่อนข้างสูง 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

2 
 

ส าหรับยอดการส่งออกเหล็กส าเร็จรูปของไทยอยู่ที่ 1.55 ล้านตัน ขยายตัว 19.96% ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการส่งออก
มากที่สุดคือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อยู่ที่ 353,539 ตัน รองลงมา คือ เหล็กแผ่นเคลือบ 219,798 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันกับปีท่ีผ่านมา  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศปี 2560 
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของไทยไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตขั้นต้นที่เริ่มจากการถลุงจากแร่เหล็กที่มีต้นทุนใน

การผลิตที่ต่ า ดังนั้นอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของไทยจึงเริ่มจากการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางด้วยการหลอม
เศษเหล็กจากโรงงานท่ีมีเตาหลอมเศษเหล็กดว้ยเตา Electrical arc furnace (EAF) ของผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่มีต้นทุนสูงในการผลิตและมีความผันผวนในด้านของราคาค่อนข้างมาก จากน้ันผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงถูกส่งต่อไปยังการผลิตในขั้น
ปลาย โดยแบ่งเป็นอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long steel products) อาทิ Bar, HR section, Wire rod, Cold-drawn 
bar, Steel wire, Seamless pipes เป็นต้น และอุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน (Flat steel products) อาทิ HR plate, HR 
sheet, CR sheet, Coated, Cold-formed section, Welded pipe เป็นต้น จากนั้นจึงส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้
เหล็กต่อไป ส าหรับภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย ข้อมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  
(ISIT) รายงานยอดการผลิต การน าเข้า การส่งออก และปริมาณการใช้ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 2560 ดังนี้  

 ยอดการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ภายในประเทศปี 2560 อยู่ที่ 2.92 ล้าน
ตัน ขยายตัว 9.28% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR sheet) อยู่ที่ 
2.72 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 8.68% ขณะที่ยอดการผลิตเหล็กรีดร้อนแผ่นหนา 
(HR plate) ก็มีการขยายตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 17.82% อยู่ท่ี 206,205 ตัน  

ผลติภณัฑเ์หล็กแผน่รดีรอ้น (หนว่ย : ตนั)
(ไมร่วมเหล็กแผน่รดีรอ้นไรส้นมิl)
การผลติ 2,676,344 2,924,761 9.28%

การน าเขา้ 4,684,252 3,865,120 -17.49%

การสง่ออก 16,195 10,322 -36.27%

การบรโิภค 7,344,401 6,779,559 -7.69%

ผลติภณัฑเ์หล็กแผน่รดีรอ้นแผน่หนำ (หนว่ย : ตนั)
(ไมร่วมเหล็กแผน่รดีรอ้นไรส้นมิl)
การผลติ 175,016 206,205 17.82%

การน าเขา้ 486,363 424,603 -12.70%

การสง่ออก 3,296 1,654 -49.83%

การบรโิภค 658,082 629,154 -4.40%

ผลติภณัฑเ์หล็กแผน่รดีรอ้นแผน่บำง (หนว่ย : ตนั)
(ไมร่วมเหล็กแผน่รดีรอ้นไรส้นมิl)
การผลติ 2,501,328 2,718,556 8.68%

การน าเขา้ 4,197,890 3,440,517 -18.04%

การสง่ออก 12,899 8,668 -32.80%

การบรโิภค 6,686,319 6,150,405 -8.02%

ทีม่า : ศนูย์ขอ้มูลเชงิลกึอุตสาหกรรมเหล็ก สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แหง่ประเทศไทย

ปี 2559

ปี 2559 ปี 2560 % เปลีย่นแปลง

ปี 2559 ปี 2560 % เปลีย่นแปลง

ปี 2560 % เปลีย่นแปลง

 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

3 
 

 ส าหรับปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ภายในประเทศปี 
2560 อยู่ท่ี 6.78 ล้านตัน ลดลง 7.69% โดยแยกเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR sheet) อยู่ที่ 6.15 ล้าน
ตัน หดตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 8.02% และเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (HR plate) อยู่ที่ 
629,154 ตัน หดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 4.40%  

 ส่วนการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน ทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนของไทยปี 2560 ลดลง 17.49% อยู่ที่ 3.87 ล้าน
ตัน โดยเป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR sheet) 3.44 ล้านตัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดี่ยวกันของปี
ก่อน 18.04% และเป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (HR Plate) อยู่ท่ี 424,603 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน 12.70% ซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตในประเทศท่ีสูงขึ้น 

 การส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อน ทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ของไทยในปี 2560 อยู่ที่ 10,322 ตัน ส่งออกลดลง 
36.27% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR sheet) 8,668 ตัน หดตัว 
32.80% จากช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน และเป็นการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (HR plate) 1,654 ตัน หด
ตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีก่อน 49.83%  

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหลก็ในประเทศไทยปี 2561  
ในปี 2560 ราคาเหล็กในตลาดโลกฟื้นตัวมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงปี 2555 แต่ยังต่ ากว่าปี 2551 อยู่มาก ผู้ผลิต

เหล็กได้รับอานิสงค์จากราคาผลิตภัณฑ์เหล็กที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ยอดการผลิตเหล็กของโลกขยายตัวร้อยละ 5.3 ขณะที่ความ
ต้องการใช้เหล็กท่ัวโลกขยายตัวเพียงร้อยละ 2.9 สะท้อนปัญหาก าลังการผลิตส่วนเกิน (Excess Capacity) ของอุตสาหกรรม
เหล็กท่ียังคงมีอยู่ ประเทศผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ยงัคงมุ่งส่งออกเหล็กไปเจาะตลาดท่ัวโลก ท าให้ประเทศต่างๆ ให้ความส าคัญกับ
การใช้มาตรการทางการค้า ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเหล็กมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมเหล็กใน
ประเทศไทยในปี 2560 ที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเหลก็ล้นตลาดด้วยเช่นเดยีวกัน ซึ่งภาวะดังกล่าวได้สร้างแรงกดดนั
และส่งผลต่อผู้ผลิตเหล็กในประเทศต่างๆ อย่างมาก จนท าให้เกิดการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด Anti-dumping (AD) 
เพิ่มขึ้นจากหลายประเทศ รวมถึงไทยที่มีการออกและการต่ออายุมาตรการเยียวยาทางการค้าที่เป็นมาตรการการตอบโต้การ
ทุ่มตลาด (Antidumping measures) และมาตรการปกป้องจากสินค้าน าเข้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard measures) เพื่อช่วยให้
อุตสาหกรรมภายในได้มีเวลาปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าน าเข้าที่มีราคาถูกกว่าได้ ในขณะที่นโยบายการปรับลด
ก าลังการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กของจีน คาดว่าไม่สามารถช่วยลดก าลังการผลิตส่วนเกินได้ในระยะเวลาอันสั้น ขณะที่
ปริมาณความต้องการในการใช้เหล็กในประเทศจีนยังไม่มีแนวโน้มฟื้นตัว ดังนั้นคาดว่าผู้ผลิตเหล็กในประเทศต่างๆ รวมถึงไทย
จะเผชิญกับการแข่งขันจากเหล็กน าเข้าในปี 2561 ต่อไปอีก 

ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก สมาคมเหล็กโลก หรือ Worldsteel คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กส าเร็จรูป
ของโลกปี 2561 มีแนวโน้มขยายตัว 1.6% อยู่ท่ี 1,648 ล้านตัน อุตสาหกรรมเหล็กโลกเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวหลังจากท่ีผ่านจุดต่ าสุด
ในช่วงปี 2558 และคาดว่าความต้องการใช้เหล็กดิบของโลกจะขยายตัวในระดับปานกลางในปี 2561 โดยปัจจัยเสี่ยงมาจาก
เศรษฐกิจจีนขยายตัวในอัตราที่ลดลง โดยสมาคมเหล็กโลกคาดว่าแนวโน้มความต้องการใช้เหล็กของจีนปี 2561 ยังคงอ่อนตัว
และไม่น่าจะเติบโตมากกว่าช่วงปี 2560 สาเหตุหลักมาจากการท่ีรัฐบาลจีนพยายามปรับสมดุลทางเศรษฐกิจและสนับสนุน
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ขณะที่ประเทศก าลังพัฒนา เช่น อียิปต์ บราซิล อาร์เจนติน่า เม็กซิโก และอินเดียได้รับประโยชน์
จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่าปีท่ีผ่านมาเศรษฐกิจอินเดียจะชะลอตัวลง แต่
การปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลอินเดียจช่วยเร่งให้เกิดการลงทุนที่ดีส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจเติบโตในปีต่อๆ ไป ส่วนภูมิภาค
อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคที่เศรษฐกิจเติบโตสูง โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ขณะที่ประเทศไทยและมาเลเซีย
เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ช้าลง  

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย ทางสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) ได้ประมาณการ
ความต้องการใช้เหล็กของไทยในปี 2561 อยู่ท่ี 18.6 – 19.1 ล้านตัน ซึ่งขยายตัว 11.72% ถึง 14.72% โดยเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น
จากปีที่แล้วที่หดตัว 13.69% และจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปถึงปี 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมปลายน้ าที่ใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบ อันได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ ์

แนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

จากการคาดการณ์ในแง่บวกและแง่ลบของอุตสาหกรรมเหล็กทั้งในและต่างประเทศ บริษัทได้ให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินธุรกิจเป็นหลักและมีกลยุทธ์ในการลดผลกระทบจากปัจจัยลบต่างๆ โดยมุ่งเน้นในการลดต้นทุนการ
ผลิตและเพิ่มยอดขาย โดยบริษัทได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นกว่า 18% ในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ผ่านมา 
โดยจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดภายในประเทศเป็นส าคัญ ด้วยการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งให้เกิดความเป็นเลิศในการด าเนินงาน
และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและหลากหลายให้กับลูกค้า ซึ่งปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นจะช่วยลดการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนในประเทศได้ โดยบริษัทตั้งใจจะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ในปี 
2561 ที่เกินกว่า 4% 
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ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 
 นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย  
 

วันเดือนปีเกิด และอาย ุ(ปี) 
 

 10 มกราคม 2488 อาย ุ73 ปี  
 ต าแหน่งปัจจุบัน  
 ประธานกรรมการ  
 วันเข้าด ารงต าแหน่ง  
 30 สิงหาคม 2560  
 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง  
 7 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา  
 - ปริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management 
 - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2543 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 2556 ถึง สิงหาคม 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2557 ถึง ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ Salan Development Co., Ltd. 
 2550 ถึง ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยเซนจอห์น มหาวิทยาลัยเซนจอห์น 
 2545 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากัด 
 2537 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซนตจ์อห์นเพ่ือการศึกษา จ ากัด 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่ม ี
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ ไม่ม ี
 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
 

19



 รายงานประจําป 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 

GJS
 รศ. นิพัทธ จิตรประสงค  
 วันเดือนปเกิด และอายุ (ป)  

 21 มีนาคม 2481 (76 ป)  

 ตําแหนงปจจุบัน 

 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

- กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี 

- กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 วันเขาดํารงตําแหนง  

 2 มิถุนายน 2551  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง 10 ป  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท  MBA in International Trade & Finance, 

Gothenburg School of Economics and Business 

Administration, Sweden 

  - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร (เกียรตินิยม “ดีมาก”) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  - หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน 

(หลักสูตร วตท.) รุนท่ี 2 

  - ว.ป.ร.อ. รุน 377 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและ

ทักษะของการเปนกรรมการ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุนท่ี 85 (85/2007) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 2554 ถึง ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 

 2551 ถึง ปจจุบัน ท่ีปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน / กิจการอ่ืน ไมม ี

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมม ี

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมม ี

2 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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 รายงานประจําป 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 

GJS
 ดร. นฤมล สอาดโฉม 

 วันเดือนปเกิด และอายุ (ป) 
 

 29 ตุลาคม 2516 อายุ 44 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

- ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

- กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

 

 วันเขาดํารงตําแหนง 30 สิงหาคม 2560 

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง 0 ป 7 เดือน 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาเอก สาขาบริหารความเส่ียง และประกันภัย  

The Wharton School, University of Pennsylvania 

  - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรประยุกต  
The Wharton School, University of Pennsylvania 

  - ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรประกันภัย, J. Mack Robinson 
College of Business, Georgia State University 

  - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
สาขาสถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ
ของการเปนกรรมการ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee 
(RCC) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

 เมษายน 2560 ถึง ปจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 ป 2559 ถึง ปจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด    
 ป 2559 ถึง ปจจุบัน   กรรมการอิสระ ธนาคารอาคารสงเคราะห   
 ป 2558 ถึง ปจจุบัน  

 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน    

 ป 2557 ถึง ปจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท พรีไซซ คอรปอเรชั่น จํากัด   

 ป 2552 ถึง ปจจุบัน   คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ไทยพรอสเพอริต้ี แอ็ดไวซอรี่ จํากัด  

 ป 2550 ถึง ปจจุบัน   ท่ีปรึกษา ฝายบริหารความเส่ียง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

3 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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 รายงานประจําป 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 

GJS
 นายสตีเฟน คารล สจวต 

 วันเดือนปเกิด และอายุ (ป)  

 13 พฤศจิกายน 2493 อาย ุ67 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

- กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

- กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

 วันเขาดํารงตําแหนง  

 30 สิงหาคม 2560  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 0 ป 7 เดือน  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไฟเฟอร  

มลรัฐนอรทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  - วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยไรทสเตท  

เมืองเดยทัล  มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไมม ี

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน / กิจการอ่ืน  

 2558 ถึง ปจจุบัน - ผูบริหาร บริษัท วรวุฒิ เฟอรนิเจอร แอนด เดคคอร จํากัด 

- ผูบริหาร แบงกาแรง ศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางกายและ

สุขภาพจิต 

 2549 ถึง 2558 - ผูบริหารระดับสูง บริษัท แอร อินเตอรเนช่ันแนล เทอรมอล  

ซิสเต็มส บริษัทเอกชนผูถือหุน   

 ตั้งแต ป 2520 - รองประธานกรรมการ ผูจัดการท่ัวไป บริษัทอิเมอรสัน 

เอเชียแปซิฟก, อดีตคณะกรรมการ 10 ป บริษัทเคอรลอส

การ โคปแลนด และ บริษัท ทาทา โตโย เรดิเอเตอร เมือง

ปูนเน อินเดีย  

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมม ี

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมม ี

4 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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 รายงานประจําป 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 

GJS
 นายยรรยง คุโรวาท 
 

วันเดือนปเกิด และอายุ (ป) 
 

 21 มีนาคม 2481 อายุ 79 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ  

- กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

 

 วันเขาดํารงตําแหนง   
 ตั้งแตป 2547   

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 13 ป  

 การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในบริษัทท่ีผานมา  
 มกราคม 2560 ถึง สิงหาคม 2560 ประธานกรรมการ 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - หลักสูตรวิทยาลัยปองกัน ราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนท่ี 5 

(วปรอ. 355) 
  - ประกาศนียบัตรช้ันสูง สาขาวิชาการปกครอง  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

  - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและ
ทักษะของการเปนกรรมการ 

- ประกาศนียบัตร หลักสตูร Role of the Chairman Program (RCP) 
รุนท่ี 41/2017 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Social Responsibility 
(CSR) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 2560 ถึง ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จี สตลี จํากัด (มหาชน) 

 2547 ถึง 2560 กรรมการ บริษัท จี สตลี จํากัด (มหาชน) 
 การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน / กิจการอ่ืน  

 2558 ถึง ปจจุบัน  นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมเหล็กแผนรีดรอนไทย 

 2550 ถึง ปจจุบัน  อุปนายกราชยานยนต สมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

 2546 ถึง ปจจุบัน ท่ีปรึกษา บริษัท เอ เอ เอส ออโต เซอรวิส จํากัด 
 2552 ถึง 2554 กรรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 2546 ถึง 2550 ประธานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดปทุมธานี 

 2543 ถึง ปจจุบัน กรรมการผูจดัการ บริษัท เทคโนโลย ีโอเปอเรช่ัน กรุป จํากัด 

 2539 ถึง 2543  ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมม ี

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   ไมม ี

5 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

6 

 นายสมชัย ลีสวสัดิต์ระกูล 
 

วันเดือนปีเกิด และอาย ุ(ปี) 
 

 29 กรกฎาคม 2505 อายุ 55 ปี  
 ต าแหน่งปัจจุบัน  
 กรรมการ  

- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
- ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านสื่อสารราชการ  
- กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง  
 9 กรกฎาคม 2558   
 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 2 ปี  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
  - ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ Northrop University, USA  
  - Business course, Columbus Business University, USA 
  - การบริหารธุรกิจสังหารมิทรัพย์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
  - ผู้บรหิารกระบวนการยตุิธรรม ระดับสูง วิทยาลัยการยตุิธรรม สถาบัน

พัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม ส านักงานศาลยตุิธรรม 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบตัร หลักสตูร Director Certification Program 

(DCP 162/2012), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - หลักสตูรภมูิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2555 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2558 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 2556 ถึง ปัจจุบัน - ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านสื่อสารราชการ 

- บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไม่ม ี
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่ม ี
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ไม่ม ี

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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 รายงานประจําป 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 

GJS
 นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล 
 วันเดือนปเกิด และอายุ (ป)  

 18 พฤษภาคม 2510 อายุ 50 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ  

- ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชี และการเงิน  

- กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

 วันเขาดํารงตําแหนง  

 20 มีนาคม 2558  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 3 ป  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลย ี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ

ของการเปนกรรมการ 

- ประกาศนียบัตรการอบรม Strategic CFO in Capital Markets 

Program รุนท่ี 5 ป 2560 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 2017)  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program  

(DCP 215/2015) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

 2558 – ปจจุบัน - กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน และ

เลขานุการบริษัท บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2548 - 2549 - ผูอํานวยการสินเชื่อบรรษัทธนกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 

(มหาชน) (เดิมธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)) 

 2539 - 2548 - ผูชวยผูอํานวยการสินเชื่อบรรษัทธนกิจ  

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) (เดิมธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 2555 ถึง 2557  - ผูแนะนําธุรกิจสําหรับตลาดประเทศไทย Bank of Singapore  

(a Private banking of OCBC group) 

 2553 ถึง 2555  - ผูอํานวยการบริหารและหัวหนาฝายบรรษัทธนกิจ Oversea-Chinese 

Banking Corporation Ltd., Bangkok Branch 

 2549 ถึง 2553 - ผูอํานวยการสินเชื่อพาณิชยธนกิจ (ลูกคารายใหญ) Hong Kong and 

Shanghai Banking Corporation Ltd., Bangkok Branch 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   ไมมี 
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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 รายงานประจําป 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 

GJS
 นายริชารด จิม ยี 
 

วันเดือนปเกิด และอายุ (ป) 
 

 10 ตุลาคม 2512 อายุ 48 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ 

- กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

- กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

 

 

 วันเขาดํารงตําแหนง  

 30 สิงหาคม 2560  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 0 ป 7 เดือน  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Laws (Taxation), 

New York University School of Law, USA 

  - Juris Doctor, Loyola Law School, USA 

  - Bachelor of Arts in Economics, 

University of California, Berkeley, USA 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไมม ี

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน / กิจการอ่ืน  

 2558 ถึง ปจจุบัน Director, Jamestrong Investment Holding Limited  

 2557 ถึง ปจจุบัน  General Counsel & Managing Director, 

SSG Capital Management (Hong Kong) Limited 

 2552 ถึง 2557 Managing Director & Chief Operating Officer, 

ABAX Global Capital 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมม ี

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   ไมม ี
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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 รายงานประจําป 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 

GJS
 นายโทไบอัส เอิรนสต ชุน ดาเม็ก 
 

วันเดือนปเกิด และอายุ (ป) 
 

 25 เมษายน 2521 อายุ 39 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ  

 วันเขาดํารงตําแหนง  

 30 สิงหาคม 2560  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 0 ป 7 เดือน  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - MBA from INSEAD, France 

  - MSci in Physics, Cambridge University, England 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไมม ี

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน / กิจการอ่ืน  

 ป 2552 ถึง ปจจุบัน กรรมการผูจดัการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการ 

SSG Capital Management  

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมม ี

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   ไมม ี
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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 รายงานประจําป 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 

GJS
 นายแอนเดรอสั ไรซลั วัวรลูมิส 
 

วันเดือนปเกิด และอายุ (ป) 
 

 24 พฤศจิกายน 2517 อายุ 43 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ  

 วันเขาดํารงตําแหนง  

 30 สิงหาคม 2560  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 0 ป 7 เดือน  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาประวัติศาสตรเศรษฐศาสตร 

London School of Economics and Political Science 

  - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร London School of 

Economics and Political Science 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไมม ี

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน / กิจการอ่ืน  

 ป 2552 ถึง ปจจุบัน หุนสวนและผูรวมกอตั้ง SSG Capital Holdings Limited  

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมม ี

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   ไมม ี

  

10 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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 Mr. Andreas Rizal Vourloumis 

 
Date of Birth, Age 

 

 24 November 1974, 43 years  

 Current position  

 Director  

 Date of Appointment   

 30 August 2017  

 No. of years in position  

 0 Year 7 months  

 Education / Training  

 Education - Master of Science (Economic History),  
London School of Economics and Political Science 

  - Bachelor’s degree in Economics, London School of 
Economics and Political Science 

 Positions in other listed companies None 

 Positions in other non-listed companies 

 2009 - Present Partner and Co-Founder,  
SSG Capital Management (Hong Kong) Limited 

 No. of share(s) in the Company 
(as at 31 December 2017) 

- Held personally: None 

- Held by Spouse or Minor children: None 

 Family Relationship among Directors 
and Executives 

None 

 Director has direct & indirect in any 
contract entered into by company 

None 

   



 รายงานประจําป 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 

GJS
 นายสุดีร  มาเหชาวาร ี

 วันเดือนปเกิด และอายุ (ป)  

 2 พฤศจิกายน 2506 อายุ 54 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ 

- กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 

 

 วันเขาดํารงตําแหนง  

 30 สิงหาคม 2560  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 0 ป 7 เดือน  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - Chartered Accountant,  

Institute of Chartered Accountant India 

  - Company Secretary – Institute of Company 

Secretaries of India 

  - Bachelor’s degree (Honors) in Accounting and 

Commerce, St. Xavier's 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและ

ทักษะของการเปนกรรมการ 

ไมม ี

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไมม ี

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน / กิจการอ่ืน  

2558 ถึง ปจจุบัน Founder & Managing Partner, Synergy Capital 

2551 ถึง 2558  Managing Director, Mittal Investments 

2549 ถึง 2558  

 

Member of Group Management Board / Alternate 

Chairman of the Corporate Finance & Tax, 

ArcelorMittal Group 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมม ี

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   ไมม ี
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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 รายงานประจําป 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 

GJS
ผูบริหาร 

 คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 

 
วันเดือนปเกิด และอายุ (ป) 

 

 14 กุมภาพันธ 2508 อายุ 53 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม 

 วันเขาดํารงตําแหนง  

 ป 2550  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 10 ป  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม 

การทองเท่ียว มหาวิทยาลยัครสิเตยีน 

  - ปริญญาดุริยางคศาสตร ดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

  - ปริญญาปรัชญาดษุฎบัีณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎบัีณฑิต กิตตมิศักดิ์การบริหารท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

The University of Manchester ประเทศอังกฤษ  

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Wharton-NIDA Executive 

Leadership Program, University of Pennsylvania 

- ประกาศนียบัตร หลักสตูรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ 

ตลาดทุน (วตท.) รุนท่ี 5 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง 

(บ.ย.ส.) รุนท่ี 16 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุนท่ี 1 
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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 รายงานประจําป 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 

GJS
 ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและ

ทักษะของการเปนกรรมการ 

- ประกาศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบัตรหลักสตูร Director Certification Program 

(DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบัตรหลักสตูร The Role of Chairman Program 

(RCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors 

(FSD) สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 2546 ถึง ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2550 ถึง ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม  

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน / กิจการอ่ืน  

 ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จํากัด 
  - ประธานชมรมผูรูคุณแผนดิน 

  - ประธานคณะกรรมการกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม  

กรมสงเสรมิวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

- กรรมการกลาง มลูนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

- กรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการบรหิารสถาบัน 

เพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย 

- ประธานวงดุรยิางคฟลฮารโมนิกแหงประเทศไทย 

- ประธานท่ีปรึกษามูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ 

- นายกกิตติมศักดิ์และผูกอตั้งสมาคมขับรองประสานเสียง 

แหงประเทศไทย 

- นายกสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

- กรรมการมลูนิธิเพ่ือการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

- ผูทรงคุณวุฒิดานการสนับสนุนสงเสริมศลิปน ในคณะทํางาน

ผูทรงคุณวุฒิของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

- ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ประจําคณะกรรมมาธิการปฏิรูปกีฬา 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง 11,783,333 หุน (รอยละ 0.0846) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมม ี

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมม ี
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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 รายงานประจําป 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 

GJS
 นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดร ี
 

วันเดือนปเกิด และอายุ (ป) 

 

 26 ธันวาคม 2496 อายุ 64 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

 วันเขาดํารงตําแหนง  

 31 ตุลาคม 2560  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง 3 เดือน  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - M.SC. Engineering, Design, Regional Engineering College 

Rourkela, Orissa, India 

  - B.SC. Engineering (Mechanical), MIT, Muzaffarpur, India  

  - Advance Management, Project Management, Costing, 

Energy Management 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัท

จดทะเบียนอ่ืน  

 

 ตุลาคม 2560 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท จี สตีล จาํกัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน / กิจการอ่ืน  

 2559 ถึง 2560 Advisory Board Member, Synergy Capital, UK 

 2557 ถึง 2560 Independent Director, RDF Power, ILFS 

 2558 ถึง 2559 Member of “Governmental Task Force for MOU for energy 

sector” 

 2557 ถึง 2558 Principal Advisor, NMDC flat product - CSP route steel plant 

 2554 ถึง 2556 Chairman of Bird Group of Companies, Mining 

 2554 ถึง 2556 Chairman, RINMOIL Ferro Alloys Pvt Ltd 

 2554 ถึง 2556 Board Member of World Steel Association 

 2552 ถึง 2556  Chairman-cum-Managing Director, CEO and Chairman of the 

Board of RINL, Director (Project), 7.3 MTPA Steel Plant  

 2551 ถึง 2552 Executive Director, SAIL, 17 MTPA Steel Plant 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมม ี

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   ไมม ี
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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 รายงานประจําป 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 

GJS
 นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิต์ระกูล 

 วันเดือนปเกิด และอายุ (ป)  

 29 พฤษภาคม 2521 อายุ 40 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการผลิต  

 วันเขาดํารงตําแหนง  

 3 พฤษภาคม 2560  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 0 ป 11 เดือน  

 
การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในบริษัทท่ีผานมา 

 

 2554 ถึง พฤษภาคม 2560 กรรมการ 

 2557 ถึง เมษายน 2560 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานปฏบัิติการ และรักษาการผูอํานวยการ

บริหารฝายการตลาด 

 2554 ถึง 2557 ผูอํานวยการบริหารฝายการตลาด 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาวิชาการวิเคราะหและการสรางตัวแบบธุรกิจ 

(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัมหิดล 

- Bachelor of Science (General Engineering), Queen 

Mary University (London), United Kingdom 

- Executive Certificate in Strategy – Building and 

Sustaining Competitive Advantage, Harvard University 

- Executive Certificate in Management and Leadership, 

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 

- Executive Certificate in Transforming Your Leadership 

Strategy, Massachusetts Institute of Technology, 

Cambridge 

- Executive Certificate in Developing a Leading Edge 

Operations Strategy, Massachusetts Institute of 

Technology. Cambridge 

- Executive Certificate in Fundamental of finance for the 

Technical Executive, Massachusetts Institute of 

Technology, Cambridge 
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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 รายงานประจําป 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 

GJS
 คุณวุฒิทางการศึกษา (ตอ) - Executive Certificate in Strategic Cost Analysis for 

Managers, Massachusetts Institute of Technology, 

Cambridge 

- โครงการอบรมกฎหมาย องคกรธุรกิจ การธนาคารและการ

บริหารทางการเงิน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและ

ทักษะของการเปนกรรมการ 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

(163/2012) สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 พฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2560 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการผลิต บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2557 ถึง ตุลาคม 2560 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานปฏิบัติการ และรักษาการผูอํานวยการบริหาร 

ฝายการตลาด บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน / กิจการอ่ืน  

 2551 ถึง 2554 - Senior officer, steel division  

บริษัท มิตซุยแอนดคัมปนี (ไทยแลนด) จํากัด 

 2549 ถึง 2551 - Business Assistant, steel division,  

Mitsui & Co. Europe Plc 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมม ี

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   ไมม ี
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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 นายทูสซา คานธี ซาฮ ู
 วันเดือนปีเกิด และอาย ุ(ปี)  

 12 ตุลาคม 2499 อายุ 61 ปี  

 ต าแหน่งปัจจุบัน  
 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านการค้า  

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง  

 3 พฤษภาคม 2560  

 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง  

 10 เดือน  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - B.Sc (Hons)  

- MBA (International Marketing) 

 ประวัติการอบรม - Advanced Management Training at Indian Institute 

of Management, Kolkata(2010)  

- Specialised Training in Marketing skills, British Steel 

Training Institute, U.K. (1994)  

- Advanced Logistics Course, Indian Institute of 

Management, Ahmedabad(2006) 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 3 พฤษภาคม 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการค้า บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 2553 ถึง 2559 Executive Director (Marketing), 

Steel Authority of India Ltd. (SAIL), India 

 2559 ถึง 2559 Director Commercial (Actg.), 

Steel Authority of India Ltd.(SAIL), India 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไม่ม ี

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่ม ี

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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 รายงานประจําป 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 

GJS
 นางสาวเมธิกานต ชุตพิงศสิริ 
 

วันเดือนปเกิด และอายุ (ป) 
 

 23 กันยายน 2509 อายุ 51 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานสารสนเทศ  

 วันเขาดํารงตําแหนง  

 31 ตุลาคม 2560  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 0 ป 5 เดือน  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 

 พฤษภาคม 2560 ถึง ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการจัดการ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 ตุลาคม 2558 ถึง ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จี สตลี จํากัด (มหาชน) 

 2560 ถึง ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน / กิจการอ่ืน ไมม ี

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  เปนนองสาว คุณหญิงปทมา ลสีวัสดิ์ตระกูล 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  ไมม ี
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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 รายงานประจําป 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 

GJS
 นางสาวพรรณี ตานะประทีปกุล 
 

วันเดือนปเกิด และอายุ (ป) 
 

 9 กันยายน 2505 อายุ 55 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 เลขานุการบริษัท  

 วันเขาดํารงตําแหนง  

 20 มีนาคม 2558  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 3 ป  

 การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในบริษัทท่ีผานมา  

 2558 ถึง เมษายน 2560 รักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหารดานเทคโนโลย-ีสารสนเทศ และ 

  ผูจัดการท่ัวไปอาวุโสฝายทรัพยากรมนุษยและบริหาร 
 2556 ถึง 2558 ผูอํานวยการบริหารฝายจัดซื้อจดัหา 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมมาธิราช 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและ

ทักษะของการเปนเลขานุการ 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 2011 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัท

จดทะเบียนอ่ืน  

 

 2558 ถึง ปจจุบัน ผูจัดการท่ัวไปอาวุโสฝายทรัพยากรมนุษย และบริหาร  

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2558 ถึง เมษายน 2560 รักษาการ ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานเทคโนโลย-ีสารสนเทศ 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 
 2556 ถึง 2558 ผูอํานวยการบริหารฝายจัดซื้อจดัหา 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน / กิจการอ่ืน ไมม ี

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมม ี

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   ไมม ี
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

โครงสร้างการจัดการ 
ณ วันท่ี 31 มกราคม 2561 โครงสร้างการจัดการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ

ทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท  
ค านิยาม 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่งไม่ได้มีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจ าของ
บริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจ า มีอ านาจในการจัดการ และ
มีอ านาจในการลงนามผูกพันบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 11 คน ดังนี ้

 รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายชัยณรงค์(1) มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ / กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
2. รศ. นิพัทธ์  จิตรประสงค ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร. นฤมล(1)  สอาดโฉม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายสตเีฟ่น(1)  คาร์ล สจ๊วต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายยรรยง คุโรวาท กรรมการ / กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
6. นายสมชัย  ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการ / กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
7. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ / กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
8. นายริชาร์ด(1)   จิม ย ี กรรมการ / กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
9. นายโทไบอัส(1)   เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก กรรมการ / กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
10. นายแอนเดรอสั(2)   ไรซลั วัวร์ลมูิส กรรมการ / กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
11. นายสุดรี์(2)   มาเหชาวาร ี กรรมการ / กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

หมายเหตุ  

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ประชุมเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้มีมติรับทราบการลาออกของ
นายไมเคิล ไวเออร์ นายโกมล วงศ์อภัย นายริวโซ โอกิโน นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน และนางสุกัญญา ตันธนวัฒน์ จาก 
การเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป และมีมติแต่งตั้งนายชัยณรงค์ มนเทียร
วิเชียรฉาย ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการ ดร. นฤมล สอาดโฉม นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต นายริชาร์ด จิม ยี และนาย
โทไบอัส เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 30 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

(2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2560 ประชุมวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้าง
มากแต่งตั้งนายนายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส และนายสุดีร์ มาเหชาวารี ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท โดยมีผล
ตั้งแต่วันท่ี 30 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้ 

“นายยรรยง คุโรวาท หรือ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล หรือ นายสมชัย ลีสวัสด์ิตระกูล กรรมการสองในสามคนนี้  
ลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท” 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณาก าหนดเป็นประการใดๆ  เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. การเข้าลงทุนในส่วนของทุน หรือการเข้าซื้อทรัพย์สินของกิจการอื่นที่มิใช่กรณีการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท
อื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

2. การเข้าท าสัญญาร่วมทุน ห้างหุ้นส่วน หรือกระท าการอื่นใดกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
3. การได้มา จ าหน่ายไป โอน หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในกรรมวิธี เครื่องหมายการค้า 

ช่ือทางการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในรูปแบบเดียวกันของบุคคลอื่นอันมิใช่เป็นทาง
การค้าปกติ 

4. การอนุมัติงบประมาณและค่าใช้จ่ายประจ าปีของบริษัท 
5. การอนุมัติการก่อสร้างโรงงานเหล็กแห่งใหม่ 
6. การกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) โดยมีจ านวนไม่เกินหนึ่ง

ร้อยล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (100,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) หรือเทียบเท่าในสกุลเงินบาท 
7. การเข้าท าสัญญาที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งปี (1 ปี) ขึ้นไป หรือท่ีมิใช่เป็นทางการค้าปกติ 
8. การบังคับตามสิทธิต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องภายใตส้ัญญาบรหิาร (Management Agreement) และสัญญาให้ค าแนะน า

และให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (Management Advisory and Technical Assistance Agreement) 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การด าเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้ก าหนดให้กรรมการท่านนั้นไม่มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว ท้ังนี้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ 

(ก)  กรรมการอิสระ  

ค านิยาม 

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ไม่เป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย เว้นแต่จะได้พ้นการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา   
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุม ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในเรื่องการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้น 

6. ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
8. สามารถท าหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ตัดสินใจในกิจกรรมที่ส าคัญของบริษัทได้ 

อนึ่ง การก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเคร่งครัดมากกว่าที่
ก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ 

บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ 
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่ากรรมการอิสระ
ข้างต้นสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการอิสระจ านวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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ความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ตลอดจนมีคุณสมบัติและหน้าท่ีใน
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สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการท าหน้าท่ีอื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ  

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทก าหนดขึ้น และเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า 
ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช เป็นผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ด้านการ
ตรวจสอบมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็นอย่างดี จึงมี
มติแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมกับได้เปิดเผยประวัติของ ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ไว้ใน
หนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ได้น าส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2551 ตามระเบียบใหม่
เพิ่มเติมแล้ว 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. รศ. นิพัทธ์  จิตรประสงค ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร. นฤมล(1)  สอาดโฉม กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสตเีฟ่น(1)  คาร์ล สจ๊วต กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ  
1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ประชุมเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้มีมติรับทราบการลาออกของ

นายไมเคิล ไวเออร์ และนางสุกัญญา ตันธนวัฒน์ จากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่
วันท่ี 30 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป และมีมติแต่งตั้งดร. นฤมล สอาดโฉม และนายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที ่30 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (InternalControl) และระบบการตรวจสอบภายใน (InternalAudit) 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

5 
 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

(Charter) 
(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. สอบทานมาตรการของบริษัท ในการจัดการการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแล

กิจการที่ดีตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อเสนอแนะและสิ่งที่ตรวจพบให้
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การด าเนินการเรื่องใดท่ีกรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงรายการที่
เกี่ยวโยงกัน (ถ้ามี) ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องน าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว
ภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(ค)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ค านิยาม 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน โดยผู้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และใน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน เพื่อความโปร่งใสและเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสรรหากรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งการท าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้ง
การท าหน้าท่ีอื่นในฐานะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทก าหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 4 คน ดังนี ้

 รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. รศ. นิพัทธ์(1) จิตรประสงค ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. ดร. นฤมล(2)  สอาดโฉม กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายสมชัย  ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. นายสุดรี์(2)  มาเหชาวาร ี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

หมายเหตุ  
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งรศ. นิพัทธ์ จิตร

ประสงค์ ด ารงต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 
2561 เป็นต้นไป 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้งดร. นฤมล สอาดโฉม 
และนายสุดีร์ มาเหชาวารีด ารงต าแหน่ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 
2560 เป็นต้นไป 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. พิจารณาและสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  โดยพิจารณาจาก

บุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติแล้วแต่กรณี 

4. ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทในแต่ละปี 

5. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใด ที่เห็นว่าคณะกรรมการ
บริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัท 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

(ง)  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ค านิยาม 

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้เป็นประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีความรู้อย่าง
เพียงพอเรื่องการปฏิบัติตามเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่
ก าหนดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
 

43



GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

7 
 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
จ านวน 4 คน ดังนี ้

 รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. ดร. นฤมล(1)  สอาดโฉม ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
2. รศ. นิพัทธ์(1)  จิตรประสงค ์ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
3. นายสตเีฟ่น(1)  คาร์ล สจ๊วต กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
4. นายริชาร์ด(1) จิม ย ี กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

หมายเหตุ  
(1) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้งดร. นฤมล สอาดโฉม 

ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต และนายริ
ชาร์ดจิม ยี ด ารงต าแหน่ง กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 22 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
1. เสนอและทบทวนนโยบาย การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 
2. พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติ ในการก ากับดูแลกิจการที่ ดี เพื่อน าเสนอหรือแนะน าต่อ

คณะกรรมการบริษัท 
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
5. รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 

(จ)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ค านิยาม 

กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่ในการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้าของ
ลักษณะความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท  

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน 
4 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. ดร. นฤมล(1)  สอาดโฉม ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. รศ. นิพัทธ์(1)  จิตรประสงค ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
3. นายสตเีฟ่น(1)  คาร์ล สจ๊วต กรรมการบริหารความเสี่ยง  
4. นายริชาร์ด(1) จิม ย ี กรรมการบริหารความเสี่ยง  

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS รายงานประจําปี 2560
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุ  
(1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 9/2560 ประชุมเมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร. นฤมล สอาดโฉม 

ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต และนาย 
ริชาร์ดจิม ยี ดํารงตําแหน่ง กรรมการบรหิารความเส่ียง โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 22 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเส่ียงให้ครอบคลุมท้ังองค์กร 
2. ทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่

พบว่าระดับความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการ
ผิดปกติท้ังหลาย 

3. รายงานความคืบหน้าของลักษณะความเส่ียง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

ผู้บริหาร 
ณ วันท่ี 31 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย  

ลําดับ รายชื่อผู้บริหาร ตําแหน่ง
1. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม 
2. นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสด์ิตระกูล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการผลิต 
4. นายทูสซา คานธี ซาฮู ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการค้า 
5. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านบัญชีและการเงิน 
6. นางสาวเมธิกานต์  ชุติพงศ์สิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านสารสนเทศ 
7. นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการส่ือสารราชการ 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. กําหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจําปี เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร และ/
หรือคณะกรรมการบริษัท  

2. ดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และข้อพึงปฏิบัติในการทํางานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

3. รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวม และพิจารณานโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพ่ือให้การ
ดําเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณท่ีได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

4. พิจารณาอนุมัติให้ดําเนินการ หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพ่ือการดําเนินการต่างๆ ตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัท หรือ
ตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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5. สรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน และเลิกจ้างผู้บริหารและพนักงานในทุกต าแหน่ง รวมถึงการ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม ส าหรับต าแหน่งระดับเทียบเท่าตั้งแต่
ผู้อ านวยการอาวุโสขึ้นไป ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ ส่วนต าแหน่งระดับเทียบเท่าผู้บริหาร
ส านักตรวจสอบภายใน ให้ด าเนินการภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. แต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษัททั้งด้านบัญชี การเงิน การสั่งซื้อ การผลิต การขาย และการ
บริหารทั่วไป รวมทั้งเอกสารส าคัญอื่นๆ 

7. ก าหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกกฎระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมทั้งระบบควบคุม
ภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และเพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตาม
นโยบายที่บริษัทก าหนด 

8. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้  รวมถึงมีอ านาจในการแต่งตั้ง
ทนายความเพื่อฟ้องร้องด าเนินคดี หรือเข้าสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

9. มอบหมายเพื่อใหบุ้คคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระท าการอยา่งหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควร และสามารถยกเลกิ
เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้ 

10. รายงานผลการด าเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการบริษัท 

11. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การด าเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

การสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร 

(1) การสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เมื่อต าแหน่งกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทว่างลง คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริ ษัทก่อนเป็นล าดับ โดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามประกาศ หรือกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงข้อบังคับของบริษัท 

2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ 

3. เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดง
ความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศ
เวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ 
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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(2)  การสรรหากรรมการ (กรณีที่ออกจากต าแหน่งตามวาระตามกฎหมาย) 

การเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งเมื่อครบวาระจะต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง
จากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง ซึ่งมีหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถอืหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 ในการเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยกว่ากันไม่ได้ 
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

นอกจากนี้การเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่มิใช่เนื่องมาจากการครบวาระตามกฎหมาย 
จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่าสองในสามของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 
ทั้งนี้บคุคลที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนท่ีจะต้องมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป 

ส าหรับในกรณีกรรมการลาออก ซึ่งข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังกรรมการแทนได้ 

(3)  การสรรหาผู้บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอ านาจให้เป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด้าน
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ โดยจะด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยถ้าเป็นต าแหน่งระดับเทียบเท่าตั้งแต่ผู้อ านวยการอาวุโสขึ้นไปจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อรับทราบ ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารส านักตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาว
พรรณี ตานะประทีปกุล ด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อให้ค าแนะน าด้าน
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

1) ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติ
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ 

2) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ
บริษัท และข้อปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

3) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อก าหนดของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 

4) จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
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ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

11 
 

ก) ทะเบียนกรรมการ 
ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจ าปีของบริษัท 
ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
6) สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย 
7) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  

ส าหรับในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนค านึงถึงผลประกอบการ ผลงาน 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจึงมีมติก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการส าหรับปี 2560 ไว้ในอัตราเดียวกับปี 2559 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้ 

ตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2560 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
ประจ า

ต าแหน่ง 
(บาท/เดือน) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ประธานกรรมการ 60,000 - 6,250 
กรรมการ - 20,000 5,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 - 6,250 
กรรมการตรวจสอบ - 20,000 5,000 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน - - 6,250 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน - - 5,000 
ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี - - 6,250 
กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี - - 5,000 
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ - - - 

หมายเหตุ  
(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และค่าเบี้ยประชุม 
(2) กรรมการที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัท และได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไม่ได้รับ  

ค่าบ าเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม 
 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

13 
 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่นๆ  
 
หน ่วย : ล้านบาท ป ี 2560 (31 ธันวาคม 2560) ป ี 2559 (31 ธันวาคม 2559) 
เงน ิ  เด ือนและค่าแรง 38 36 
ค่าสวัสดิการ 4 5 
เงน ิ  สมทบกองทน ุ  สา   รองเลี้ยงชีพ 2 1 
อื่นๆ 0 0 
รวม 44 42 

หมายเหต ุ  
(1) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จ านวน 3 ราย และผู้จัดการทั่วไปอาวุโส จ านวน 3 คน 

บุคลากร  
 จ านวนบุคลากร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานรวม 728 คน โดยจ านวนพนักงานในแต่ละฝ่าย มีดังต่อไปนี้ 
ฝ่าย จ านวนพนกังาน (คน) 

ฝ่ายบรหิาร 56 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 46 
ฝ่ายบัญชี และการเงิน และคลังสนิค้า 62 
ฝ่ายจัดซื้อ และขนส่ง 52 
ฝ่ายขายและการตลาด 6 
ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร 10 
ฝ่ายผลิต  217 
ฝ่ายวางแผนและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 38 
ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง 227 
ฝ่ายอาชีวะอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 9 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 3 
ฝ่ายกฏหมายและนิติกรรม 1 
รวม 728 

ค่าตอบแทนบุคลากร  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนท้ังหมดให้แก่พนักงานของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทน จ านวน (ล้านบาท) 
เงินเดือน   344 
ค่าสวัสดิการ 151 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 20 
รวม 515 

 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ตลอดปี 2560 คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับการก ากับดูแลกิจการของ

บริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงได้น าเอาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self-Assessment) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารการจัดการที่มีประสทิธิภาพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการให้ความส าคัญต่อสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ส าหรับปีที่ผ่านมามีรายละเอียด
เกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจะรายงานให้ทราบ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1.1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์
อักษรขึ้นเมื่อปี 2549 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ที่ส าคัญ ตลอดจนปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยก าหนดนโยบายไว้ดังนี้ 

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิ
ในการมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไข
ข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ
ล่วงหน้า สิทธิในการส่งค าถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งค าถามต่อ 
ที่ประชุม เป็นต้น  

3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการงดเว้นการกระท าใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจ ากัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทท่ีต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญโดย
ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น 

4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลส าคัญที่เป็น
ปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น 

1.2. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้น านโยบายสิทธิของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติและมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิตาม

กฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 บริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น  

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

2 

1.3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวนัประชุม ในวันประชุม และหลังวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 

ในการจัดส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีให้แก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูลมากขึ้น 

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
ไม่ได้น ามาในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งจัดท าป้ายสัญลักษณ์ส าหรับ ผู้ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออกท่ี
ประชุมโดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่ 

ขณะประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็นสักขีพยานใน
การตรวจนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดมีความประสงค์ดังกล่าว คุณศุภพงศ์ ตันเงิน ทนายความอิสระ จึงเป็นสักขีพยานในการตรวจ
นับคะแนน ร่วมกับทางบริษัทดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฏหมาย และตามข้อบังคับบริษัท 
รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีดี ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศแจ้งจ านวน และสัดส่วน ผู้ถือหุ้นท่ีประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าประชุม และ
แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ รวมถึง
แจ้งวิธีลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน 

หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทได้น าเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม 
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนค าถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น รวบรวมจัดท าเป็น “รายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560” เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของระเบียบส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หลังการประชุม บริษัทได้บันทึกภาพบรรยากาศการประชุม พร้อม
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เป็นที่ได้รับทราบถึงรายละเอียดข้อมูลการประชุม นอกเหนือจากรายงานการประชุมที่ได้
เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.4. การป้องกันกรณีการจ ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมลูและสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่จ ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทล่วงหน้า ทั้งในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทไม่มีการแจกโดยกะทันหันซึ่ง
เอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้า ซึ่งในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าวนี้ 

1.5. การอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธ ิ

บริษัทอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยการน าระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มาใช้ พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมด้วยตนเองก่อนการประชุม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งใน  
วันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑแ์ละขั้นตอนการออกเสยีงลงมตดิังกล่าวลงในรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น
ทุกครั้ง 

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล
ข่าวสารและสารสนเทศท่ีเป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ  

1.6. การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็น 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความ
คิดเห็น โดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งได้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งค าช้ีแจงของคณะกรรมการบริษัทและ/ 
หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง 

บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยรายละเอียดสาระส าคัญของการซักถามในระหว่างการ
ประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสามารถใช้อ้างอิงในภายหลัง และช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม
สามารถติดตามรายละเอียดได้ 

1.7. การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ทั้งนี้ กรรมการบริษัท 9 ท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน รวม 9 ท่าน เข้า
ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
2.1 นโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  

คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้ก าหนดนโยบายในการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้ดังต่อไปนี้ 

นโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเคารพถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ส าหรับการประชุมสามัญ  

ผู้ถือหุ้นประจ าปี ซึ่งได้แก่ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า การเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ
ล่วงหน้า การส่งค าถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นต้น  

3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นศึกษา
ข้อมูลล่วงหน้าก่อนการตัดสินใจ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดการ
ลงคะแนนเสียงเองได้ สบับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการมอบฉันทะโดยบริษัทจะเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 คนเป็นทางเลือกไว้ เป็นต้น 
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
 

53



GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

4 

2.2 หลักเกณฑก์ารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า   

บริษัทได้เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม
ล่วงหน้า โดยได้จัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่เป็นผู้
รวบรวมวาระการประชุมและน าเสนอต่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาก่อนในเบื้องต้น หากกรรมการอิสระพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีความเหมาะสมก็ให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาออกเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ต่อไป ซึ่งปรากฏว่า ในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยหลักเกณฑ์การเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีดังนี ้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ
หลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันท่ีถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการ
ประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท  

3. เกณฑ์การพิจารณาที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม  
1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตาม

ความเป็นจริง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ด าเนินการ

ก าหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้งอยู่แล้ว 
3) เรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือเรื่องที่บริษัทได้ด าเนินการไปแล้ว 
4) เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมี

นัยส าคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 
5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติ

สนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

6) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท และ/หรือเรื่องที่ซ้ ากับท่ีได้เคยเสนอมาก่อนแล้ว 
7) เรื่องที่ขัดกับข้อบังคับบริษัท กฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานที่ก ากับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และจริยธรรมการด าเนินธุรกิจ 
8) เรื่องปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนืออ านาจควบคุมที่บริษัทจะด าเนินการได้ 

4. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ
บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องท่ีผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในค าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ต่อไป 

2.3 การพิจารณาไม่เพ่ิมวาระการประชุมผู้ถือหุน้ล่วงหน้า   

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นท่ีได้ก าหนดไว้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการแจกเอกสาร
ที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบเป็นการล่วงหน้า 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 
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สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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2.4 หลักเกณฑก์ารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

บริษัทได้เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยได้จัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งมีเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับ
การเสนอช่ือ แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมาตาม
กระบวนการสรรหาที่บริษัทได้ก าหนดไว้ โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม ก็ให้น าเสนอต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งปรากฏว่าในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อมีดังนี้ 
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้นอย่าง

ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ
หลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันท่ีถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอช่ือบุคคลเป็นเวลา ไม่น้อย
กว่า 12 เดือน 

2. การเสนอช่ือบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มจ านวน 3 แบบฟอร์ม 
ดังต่อไปนี้ 
1) แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2) แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  
3) หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี  
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ 

3. ในการเสนอรายช่ือบุคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท 

4. คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

2.5 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสอืมอบฉันทะ  

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดท า
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะส าหรับ Custodian) 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุมเพื่อการดาวน์โหลดอีกด้วย  

2.6 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียง   

คณะกรรมการบริษัทอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะ
ใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน 
ผู้ถือหุ้น จ านวน 2 คน คือ รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) และ 
รองศาสตราจารย์สุกัญญา ตันธนวัฒน์ (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้   
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

6 

2.7 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล   
คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือ

หุ้นไว้ และแจกในขณะลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งได้จัดท าบัตรลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เช่น การพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินปันผล การพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล เป็น
ต้น รายละเอียดการนับคะแนนเสียงดังกล่าวมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ในกรณีหากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นในภายหลัง  
2.8 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ  

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา

ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช้

ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้งมาตรการดังกล่าวผ่าน

ทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิจทางการจัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริษัท  นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้ับผดิชอบในการแจง้หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือการท ารายการระหว่างกัน

ของกรรมการและผู้บริหาร 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายก าหนด

เท่านั้น ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้พิจารณาบ่งช้ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นใหม่ พร้อมกับก าหนดเป็นนโยบายและมาตรการในการดูแล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ที่ได้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กันไป โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ดังนี ้

1. พนักงานและครอบครัว 

2. ลูกค้า และเจ้าหนี้ 

3. ผู้ถือหุ้น 

4. ชุมชนรอบโรงงาน 

5. หน่วยงานราชการ 

6. Supplier และ Contractor 

7. นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน 

8. นักวิชาการ 

9. สถาบันการศึกษา 

10. สื่อมวลชน 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
4.1 ผลการปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ท าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
ต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  และ
โปร่งใส ผ่านช่องทางระบบ online ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งไม่เคยถูก
ส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด าเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามก าหนด 
นอกจากนี้บริษัทยังได้ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจ า และปฏิบัติตามก าหนด
ระยะเวลาที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างเคร่งครัด  

นอกจากนี้บริษัทยังได้น าข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข่าวสาร
ต่างๆ ของบริษัทเปิดเผยผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยา่งสม่ าเสมอ และจัดให้มีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน  

4.2  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงไว้ดังต่อไปนี้ 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง 

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความยุติธรรม และการจูงใจที่เพียงพอ สามารถเทียบเคียงกับ
ค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

2. โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การ
อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี การก าหนดค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรวมถึงค่าเบี้ยประชุม  

3. ทั้งนี้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทน 
และรายละเอียดค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีด้วย นอกจากนี้ยังต้องเปิดเผยถึงส่วนที่กรรมการ
ได้รับจากการท าหน้าท่ีอื่นให้บริษัท เช่น ท่ีปรึกษา และรวมถึงส่วนท่ีได้รับจากการเป็นกรรมการและการท าหน้าที่อื่น 
เช่น ท่ีปรึกษาในบริษัทย่อย เป็นต้น 

4. ในการก าหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการที่ท าหน้าท่ีในฝ่ายบริหารและได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัท 
มิให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาน าเสนอวงเงินและรายละเอียดการตอบแทนกรรมการ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแก่
กรรมการ ซึ่งมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้กรรมการ
ของบริษัทท่ีเป็นกรรมการของบริษัทย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย 

4.3  รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทได้มีการจัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงาน

ของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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4.4  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการ  

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย 
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยในการศึกษารายละเอียด ติดตาม 
ควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองงานต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

ส าหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน ผู้สอบบัญชี 
และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมดว้ย โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบรษิัท ส าหรับปี 2560 ดังนี ้
ล าดับ รายช่ือกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท 

จ านวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
จ านวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

การเข้าร่วมการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2560 

1. นายชัยณรงค์(1) มนเทียรวิเชียรฉาย 3 / 3 - - - 
2. รศ. นิพัทธ์  จิตรประสงค์ 11 / 11 7 / 7 -  
3. นางสาวนฤมล(1)  สอาดโฉม 2 / 3 2 / 2 - - 
4. นายสตีเฟ่น(1)  คาร์ล สจ๊วต 2 / 3 2 / 2 - - 
5. นายยรรยง คุโรวาท 11 / 11 - -  
6. นายสมชัย  ลีสวัสด์ิตระกูล 11 / 11 - 1 / 1  
7. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล 11 / 11 - -  
8. นายริชาร์ด(1)   จิม ยี 3 / 3 - - - 
9. นายโทไบอัส(1)   เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก 2 / 3 - - - 
10. นายแอนเดรอัส(2) ไรซัล วัวร์ลูมิส 4 / 4 - - - 
11. นายสุดีร์(2)   มาเหชาวารี 4 / 4 - - - 

หมายเหตุ  
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ประชุมเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้มีมติรับทราบการลาออกของ

นายไมเคิล ไวเออร์ นายโกมล วงศ์อภัย นายริวโซ โอกิโน นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน และนางสุกัญญา ตันธนวัฒน์ จากการ
เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 30 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป และมีมติแต่งตั้งนายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียร
ฉาย ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการ นางสาวนฤมล สอาดโฉม นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต นายริชาร์ด จิม ยี และนาย 
โทไบอัส เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 30 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

(2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2560 ประชุมวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้าง
มากแต่งตั้งนายนายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส และนายสุดีร์ มาเหชาวารี ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท โดยมีผล
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ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
5.1 นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะก ากับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยตระหนักถึง
ประโยชน์และความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาวอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้ก าหนดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นนโยบายที่ดีเป็นลาย
ลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ดังมีรายละเอียดนโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี
ดังต่อไปนี้ 

1. การค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่ างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น ตลอดจนไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
3. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทั่วถึง เท่าเทียมกัน 

และภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น  

4. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการก ากับดูแลและการบริหารงานต้องเป็นไปด้วย
ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลโยชน์ต่างๆ  

5. การบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  
6. การควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการด าเนินกิจการของบริษัท 
7. การด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ 

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทค านึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง (Check and Balance) นอกจากนี้ยังได้
ก าหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที่ชัดเจน (Board Diversity) ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ท้ังในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่
เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่
เข้มแข็ง และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่และบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง รายละเอียดปรากฏ
ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงการบริหารงานท่ีโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็นส าคัญ ดังนั้น ประธานกรรมการ
ของบริษัทจึงไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้อ านวยการ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความ
เห็นชอบในการก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มกว่าข้อก าหนดที่ก าหนดไว้โดยส านักงาน ก.ล.ต. เช่น 
ก าหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 0.5 ซึ่งเคร่งครัดกว่าข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต.  
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เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ส าหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิธีการที่เป็นทางการโดยยึดหลักความโปร่งใส 
ปราศจากอิทธิพลของฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุม คือ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาบุคคลด ารงต าแหน่ง
กรรมการโดยท าการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ท างาน ฯลฯ 
เพื่อให้ตรงกับภาระหน้าที่ของกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ และเมื่อคัดเลือกกรรมการที่
เหมาะสมได้แล้ว จึงน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยรายช่ือของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ โดยเปิดเผยช่ือ
กรรมการรายบุคคล ต าแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ท างาน และความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหาร โดยได้เปิดเผยไว้ผ่านช่องทางต่างๆ ท้ังในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนที่ไม่เกิน 5 แห่ง ในการประชุมจ านวนองค์ประชุมขั้นต่ าว่าไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด มีการก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้ท่านกรรมการสามารถวางแผนในการเข้าร่วมประชุมได้ 

5.3 ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน ์

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่าง
ชัดเจน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้หาข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตัดสินใจ  

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังที่จะให้กิจการของบริษัทมีความมั่นคง และมีความส าเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว 
จึงได้ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
ก าหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณ โดยค านึงถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด และความมั่นคงในระยะยาว
ของบริษัทและของผู้ถือหุ้น ตลอดจนท าหน้าที่ในการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึง
ได้เป็นผู้น าในการก าหนดแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณ มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการ
ระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขตอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่าง
ผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบรษิัทระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
อ านาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างอิสระ  

5.4  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการท ารายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้
ถือหุ้น กรรมการ และฝ่ายบริหาร ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี 
ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยยึดผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส าคัญ รวมทั้งยึดถือการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของของการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมมีส่วนร่วมในการพิจารณารายการ และ
ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่
น าเสนอนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป ในรายงานประจ าปี  

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดท าหลักจรรยาบรรณส าหรับผู้บริหารและพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ และยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและเคร่งครัด โดย
ครอบคลุมทั้งด้านการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเท่าเทียมและเป็น
ธรรม การป้องกันการละเมิดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลในทาง
ท่ีผิด ตลอดจนเรื่องการรับสินบน ของขวัญ และของรางวัล  รวมถึงการร่วมมือต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ทั้งนี้ ได้
มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแลให้การประกอบธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การ
ด าเนินการของฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี นอกเหนือจาก
ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลส าคัญแก่สาธารณชนที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท 
เช่น ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น 

5.6 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
จ านวน 4 คน กรรมการอิสระจ านวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน 3 คน และ รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 
11 คน โดยมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

5.7 การรวมหรือแยกต าแหน่งเพ่ือการถ่วงดุลอ านาจการบริหารงาน  

คณะกรรมการบริษัทก าหนดแบ่งแยกขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการดูแล
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการ
ก าหนดให้บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่
จ ากัด และสามารถท่ีจะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานได้ 

5.8  คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยงานคณะกรรมการบริษัทในการศึกษา
รายละเอียด ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองกิจการที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการก าหนดขอบเขต อ านาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จ านวน 4 ชุด ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่
แตกต่างกัน โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ 

5.9 บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

ในปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ท าหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
รวมทั้งก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงตามงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความ
เห็นชอบในนโยบายดังกล่าวไว้แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

คณะกรรมการบริษัทได้จัดท าหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นไว้แล้ว และได้เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าใหม่ รวมทั้งด าเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานเดิม เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมถึงการท ารายการที่เกี่ยวโยง
กัน ซึ่งอาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ซึ่งบริษัทไม่มีรายการ
ดังกล่าว 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ 
ซึ่งจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งมีความอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีการทบทวนระบบดังกล่าว
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.10  การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง และด าเนินการประชุมให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่
ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบ รวมทั้งจัดให้มีการจดบันทึก
รายงานการประชุมทุกครั้งเพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ   

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้นปี 2560 นั้น เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดท าก าหนดการประชุม
ประจ าปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบก าหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ท้ังนี้ เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผน
ล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ 

ในการก าหนดจ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และ
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะใช้เวลาในการประชุมประมาณ 1-2 ช่ัวโมง ซึ่ง
เป็นเวลาเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะน าเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาส าคัญได้อย่างรอบคอบโดย
ทั่วกัน ทั้งนี้ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการในที่ประชุมใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และสอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใด
สอบถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ในการประชุมแต่ละวาระทุกครั้ง 

5.11 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 นั้น เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้จัดท า 

“แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self-Assessment) และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานให้ดีขึ้น เป็นรายบุคคล 

5.12 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
ส าหรับในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว โดยค านึงถึงความ

เหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนค านึงถึงผลประกอบการ 
ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจึงมีมติก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2560 ไว้ในอัตราเดียวกับปี 2559 

5.13 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่กรรมการที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการ และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ประวัติ การถือ

ครองหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ 
รวมถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการเชิญกรรมการใหม่ไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทเพื่อแนะน าลักษณะธุรกิจ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ทราบ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดท ารายงานเพื่อทราบเป็นประจ าถึงแผนการพัฒนา
และสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ านวยการ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องผู้สืบทอดงานในกรณีที่
ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไว้แล้ว  

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดโครงสร้างส าหรับการพัฒนาผู้บริหาร โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายงานเป็นประจ าทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ด าเนินการไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กับแผนการสืบทอดงาน 

โดยในปี 2560 กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ล าดับ รายชื่อและต าแหน่ง หลักสูตร จัดโดย 
1 นายยรรยง คุโรวาท 

กรรมการ 
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman 
Program (RCP) รุ่นท่ี 41/2017  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

2 นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารด้านบัญชี และการเงิน 

 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Ethical Leadership 
Program (ELP 2017) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

  ประกาศนียบัตรการอบรม Strategic CFO in 
Capital Markets Program รุ่นท่ี 5 ปี 2560  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง สามารถสรุปได้ ดังนี ้

ความเสี่ยงด้านการผลิต 
ความเสี่ยงด้านการจัดหาเศษเหล็กในประเทศ 

ความเสี่ยงด้านปริมาณเศษเหล็กในประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักท่ีส าคัญต่อการผลิต โดยมีสัดส่วนการใช้ประมาณร้อย
ละ 25-30 ของวัตถุดิบหลักทั้งหมด ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการในการผลิตและปริมาณวัตถุดิบหลักอื่นๆ ทางบริษัทได้มีการวางแผน
จัดหาวัตถุดิบในประเทศ ซึ่งเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี โดยมีตัวแทนในการจัดหาวัตถุดิบเป็นตัวกลางในการเข้าร่วมประมูลหรือ
จัดหาวัตถุดิบให้กับทางบริษัท โดยมีข้อตกลงซื้อขายกับตัวแทนเป็นการซื้อขายกันอย่างต่อเนื่องในทุกสภาวะของตลาด ท าให้
ตัวแทนมีความมั่นใจและสามารถจัดหา ตลอดจนสต๊อกวัตถุดิบไว้ให้กับทางโรงงานใช้ได้อย่างต่อเนื่อง มีปริมาณตรงตามความ
ต้องการที่ฝ่ายผลิตวางแผนไว้ 

ความเสี่ยงด้านการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า 

ราคาน้ ามันเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อต้นทุนค่าขนส่งของบริษัทส าหรับการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดย
บริษัทใช้ตัวแทนขนส่ง (Transportation Agencies) เป็นหลัก ดังนั้น แนวทางส าหรับการจัดการในด้านนี้คือ บริษัทมีการท า
สัญญาระยะยาวกับบริษัทขนส่งมากกว่า 1 ราย และมีข้อตกลงในด้านราคาก าหนดชัดเจนในแต่ละช่วงราคาน้ ามันที่มีการปรับ
ขึ้นลงและจ านวนรถขนส่ง รวมถึงค่าชดเชยความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้า 

การจัดซ้ือเศษเหล็กและเหล็กดิบจากต่างประเทศ (Import Scrap and Pig Iron) 

ความเสี่ยง 

 ราคาและจ านวนวัตถุดิบท่ีมีในตลาดซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดโลก และส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัท 
 ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า 2-3 เดือน เพื่อใหเ้พียงพอต่อความต้องการ จึงมีความเสี่ยงด้านการผันผวนของราคาเมื่อ

ของมาถึงโรงงาน 
 การขนส่งใช้เวลานาน เนื่องจากระยะทางไกล (ประมาณ 30 วัน) 
 อาจเกิดความล่าช้าในการขนส่ง 
 อาจได้รับวัตถุดิบด้อยคุณภาพ / น้ าหนักขาด / หรือปัญหาอื่นๆ ท่ีจะสามารถตรวจสอบได้หลังจากวัตถุดิบมาถึง ซึ่ง

ต้องมีการเคลมเกิดขึ้น 

ข้อแนะน าในการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง 

 คอยติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลกอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ 
 ซื้อของแค่เพียงพอกับความต้องการในการใช้ผลิต  
 พยายามหาผู้ขายท่ีน่าเชื่อถือเพิ่มจากเดิม 
 คอยประสานงานและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้น (การขนส่งวัตถุดิบบางประเภทอาจจะล่าช้า) 

เพื่อปรับเปลี่ยนสัดส่วนการใช้วัตถุดิบแต่ละประเภทให้เหมาะสม เพื่อปัองกันการหยุดการผลิตเนื่องจากขาดวัตถุดิบ 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

2 

 หาแหล่งวัตถุดิบจากประเทศใกล้ๆ เพื่อลดระยะเวลาขนส่งและเป็นการลดปริมาณวัตถุดิบส ารองใช้ที่โรงงาน 
(Safety Stock) ด้วย 

 ก าหนดปริมาณ Safety Stock ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขนส่งวัตถุดิบล่าช้า หรือมีวัตถุดิบมากเกิน
ความต้องการ 

 ระบุเงื่อนไขการเคลมและการชดใช้ในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบให้เหมาะสมและรัดกุม 

ความเสี่ยงด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย 
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ อันเกิดจากวัฏจักรธุรกิจขาลง 

เนื่องจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องบางประเภทที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่นอุตสาหกรรมท่อเหล็ก อุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง เช่นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) มีลักษณะขึ้นลงตามวัฏจักรธุรกิจ ส่งผลให้ความต้องการ
และราคาของผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความผันผวนไปตามวัฏจักรธุรกิจด้วย และอาจส่งผลต่อผลก าไรของบริษัทในอนาคตได้
ในช่วงธุรกิจขาลง ความผันผวนของราคาตลาดของผลติภัณฑ์ในตลาดจงึอาจเป็นผลให้รายไดข้องบริษัทมีความผันผวนในแต่ละ
ช่วงเวลา และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานในอนาคต 

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นสินค้าที่มีความต้องการน า ไปใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม
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และบางส่วนท าการส่งออก ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าในตลาดต่างประเทศไว้แล้วและจะขยายมากขึ้นในอนาคต 

อีกทั้งนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมอุสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทได้ในเวลาเดียวกัน ท า
ให้มีการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนน้อยลง ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนดีขึ้นในระดับที่เหมาะสม 

บริษัทพยายามอย่างมากที่จะลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ผ่านการปรับราคาต้นทุนวัตถุดิบให้
เหมาะสม และลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ความผันผวนของค่าเงินบาทต่อเงินเหรียญสหรัฐ สามารถส่งผลต่อต้นทุนของบริษัท และมีผลกระทบต่อก าไรหรือ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัททั้งเศษเหล็กและเหล็กถลุง ส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อจาก
ต่างประเทศท าให้มีค่าใช้จ่ายในเงินสกุลเหรียญสหรัฐเป็นจ านวนมาก ในขณะที่บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลบาท 
ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ท าสัญญาป้องกันความเสี่ยง บริษัทคาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะมีผลต่อธุรกิจของบริษั ทไม่มากนัก 
เนื่องจากการก าหนดราคาขายของบริษัทได้มีการอ้างอิงกับราคาขายในตลาดโลก ซึ่งเป็นหน่วยสกุลเหรียญสหรัฐ อีกทั้งบริษัท
เริ่มมีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้
ลดน้อยลง  

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างทางการเงินโดยการแปลงหนี้ระยะสั้นในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยหนี้ส่วนหนึ่งมี
การแปลงเป็นส่วนทุน หนี้บางส่วนมีการยกเว้นภาระหนี้ให้ และส่วนท่ีเหลือปรับเป็นหนี้ระยะยาว 5 ปี  ซึ่งหนี้เดิมดังกล่าวเป็น
หนีท้ี่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจโลกช่วงปี 2551 ทั้งนี้ผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในทางบัญชีเท่าน้ัน ไม่กระทบกับกระแสเงินสดจริงในการด าเนินงานของบริษัท 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และด้านบุคลากร 
ความเสี่ยงจากการผลิตที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ 

บริษัทประกอบธุรกิจในการผลิตแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน ซึ่งมีทั้งกระบวนการหลอม หล่อ และรีด ซึ่งโดยปกติ
อุตสาหกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดมลภาวะได้ ทั้งในด้านฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนในอากาศ โลหะหนักที่อาจปนเปื้อนในน้ า และ
อุณหภูมิของน้ าที่ผ่านกระบวนการผลิต รวมถึงระดับความดังของเสียงที่อาจสูงเกินค่ามาตรฐาน ทั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดให้มี
ระบบป้องกันมลพิษทางอากาศ เพื่อดักจับฝุ่นก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ มีระบบบ าบัดน้ าหอหล่อเย็น เพื่อบ าบัดโลหะหนักที่อาจ
ปนเปื้อนมาสู่น้ าท้ิงของระบบหอหล่อเย็น แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทมิได้ทิ้งน้ าดังกล่าวนี้ออกนอกโรงงาน ทางบริษัทได้น าน้ า
ทิ้งนั้นไปใช้การพรมตะกรันเหล็กขณะร้อน ซึ่งน้ าดังกล่าวจะระเหยสู่บรรยากาศทั้งหมด ตลอดจนปลูกต้นไม้สลับฟันปลาเพื่อ
เป็นแนวกันฝุ่นและเสียงรอบโรงงาน ซึ่งมาตรการต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แต่
ทั้งนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทอาจตรวจไม่พบมลพิษที่อาจสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจท าให้บริษัทมี
ต้นทุนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมซึ่งถูกท าลาย หรือบริษัทอาจต้องเพิ่มระบบตรวจสอบและควบคุมมลภาวะให้
สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อก าหนดที่อาจเข้มงวดขึ้นในอนาคต ท าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
จากการถูกฟ้องร้องหากบริษัทไม่สามารถลดมลภาวะหรือมลพิษที่เกิดขึ้นได้ และในที่สุดอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะ
การเงิน และผลการด าเนินงานในอนาคต 

นอกจากน้ีบริษัทยังมีการว่าจ้างบริษัทที่เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เข้าท าการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
เป็นประจ า ทุกๆ รอบ 6 เดือน และได้น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบฯ ต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเช่ือมั่น
ว่าจะไม่ประสบปัญหาในเรื่องดังกล่าว 

ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจทีอ่าจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อพนักงาน 

บริษัทประกอบธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมหนัก ท าให้พนักงานของบริษัทอาจได้รับอันตรายที่เกิดจากกระบวนการ
หลอมเหล็ก หล่อเหล็ก และรีดเหล็ก และการขนถ่ายวัสดุที่มีน้ าหนักมาก ซึ่งอาจส่งผลท าให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
จากการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่ได้รับอันตราย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าปรับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษัทได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) และมาตรการด้านความปลอดภัยในขณะท างานที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง อีกทั้งได้รับใบรับรองมาตรฐาน มอก./OHSAS 18001 ใน
การป้องกันหรือลดอัตราความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน ทั้งนี้จากข้อมูลในอดีตพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุของ
บริษัทตั้งแต่ก่อตั้งโรงงานมีอัตราต่ า และไม่เคยมีกรณีร้องเรียนเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดต่อพนักงานเลย 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ความเสี่ยงจากข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ซ่ึงครอบคลุมสินค้าเหลก็แผ่นรีดร้อน 

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีความผูกพันต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กดังต่อไปนี้  

 ข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น (JTEPA) ได้สิ้นสุดลง เมื่อ
สิ้นป ีพ.ศ. 2559 ท าให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถส่งสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเข้ามายังประเทศไทยได้โดยไม่ถูกจ ากัดโควต้าอีกต่อไป 
และได้ปรับลดภาษีน าเข้าเป็นศูนย์ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 ท าให้บริษัทได้รับผลกระทบในด้านโอกาสทางการตลาดอย่าง
แน่นอน  

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

4 

 นอกจากน้ี ความตกลงการค้าเสรีระหว่าง “อาเซียนกับประเทศจีน”, “อาเซียนกับฮ่องกง”, “อาเซียนกับ
ประเทศเกาหลีใต้” และความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มีข้อก าหนดให้ยกเว้นภาษีน าเข้า (เป็นศูนย์) 
ส าหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ (other alloy steel) นอกเหนือจากเหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าความเร็วสูงและ
เหล็กกล้าซิลิคอนส าหรับงานไฟฟ้า ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (ที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ) ที่
น าเข้าจากประเทศภาคีคู่เจรจาโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี 2552 เป็นต้นมา ส่งผลให้ข้อยกเว้นภาษีน าเข้าดังกล่าวเอื้อประโยชน์
ต่อผู้ผลิตและผู้ส่งออกในต่างประเทศให้ส่งออกสินค้ามาที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นมาก พบว่า มีการน าเข้าสินค้าเหล็กกล้าเจือ เช่น 
เจือโบรอนหรือเจือโครเมียม หรือเจืออื่นๆ ที่น าเข้ามาแข่งขันกับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเหล็กกล้าไม่เจือ (เหล็กกล้า
คาร์บอน) ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ โดยมีปริมาณน าเข้าท่ีเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง 

 ซึ่งความเสี่ยงจากข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ซึ่งครอบคลุมสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนนี้ รวมทั้งความเสี่ยงจาก
การค้าระหว่างประเทศท่ีไม่เป็นธรรม (Unfair Trade) ต่างๆ สามารถจัดการ ควบคุม และลดความเสี่ยงลงได้โดยการร้องขอให้
ภาครัฐใช้มาตรการตอบโต้และเยียวยาทางการค้า (Trade Protections and Remedies Measures) ซึ่งในปัจจุบันประเทศ
ไทยมีกฎหมายบังคับใช้แล้ว 2 ฉบับคือ 

1. การจัดการความเสี่ยงด้วยการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนตาม พรบ . การตอบโต้การทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคขั้นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศและมี
ผู้ผลิตที่มีขนาดใหญ่อยู่หลายรายทั่วโลก ดังนั้น ภายใต้การแข่งขันที่เข้มข้นในโลกการค้าเสรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ าอย่างต่อเนื่องนานหลายปี ท าให้ผู้ผลิตต่างต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด โดยการระบายสินค้าส่วนเกินไปยัง
ต่างประเทศ จึงส่งผลให้เกิดการค้าขายในลักษณะของการทุ่มตลาดมากข้ึน (คือการขายส่งออกไปต่างประเทศด้วยราคาขายที่
ต่ ากว่าราคาขายในประเทศตนเอง) ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งส่งผลให้กลไกราคาตลาดในประเทศท่ีมีการน าเข้าสนิค้าทุ่มตลาดถูก
บิดเบือนไป หรือกล่าวได้ว่าเป็นการท าลายตลาดของอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น 
ดังนั้น นโยบายการตอบโต้การทุ่มตลาดจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญท่ีจะช่วยบรรเทาความเสียหายของอุตสาหกรรมเหล็กใน
ประเทศ และท าให้เกิดการค้าที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายได้ 

อนึ่งเนื่องจากในปัจจุบันยังพบว่า ผู้น าเข้าได้มีความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาด เพื่อ
หลีกเลี่ยงการต้องจ่ายอากรตอบโต้การทุ่มตลาดเพิ่มเติมจากภาษีน าเข้าปกติอยู่เสมอ ท าให้มาตรการที่บังคับใช้ไร้ประสิทธิผล
และขาดประสิทธิภาพ อีกท้ังมาตรการตอบโต้การอุดหนุนก็ยังขาดกฎหมายลูกท าให้ยังขอใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุนไม่ได้ 

ทางภาครัฐโดยกรมการค้าต่างประเทศ จึงได้ท าการเสนอปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ให้เกิดประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้เพิ่มขึ้นโดย 

 ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมและป้องกันการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
 เพิ่มมาตรการควบคุมการจัดเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนให้มีประสิธิภาพมากข้ึน 
 ออกกฎหมายลูกส าหรับมาตรการตอบโต้การอุดหนุน 
ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน 

ดังนี ้

 การขยายเวลาบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดส าหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่
เป็นม้วนท่ีที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี 
มีผลตั้งแต่วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี 22 มิถุนายน 2565  

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

5 

 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดส าหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 5 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 26 ธันวาคม 2555 ถึงวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 
(เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 กรมการค้าต่างประเทศประกาศต่ออายุมาตรการดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี มี
ผลวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึง 25 ธันวาคม 2561 โดยระหว่างนี้จะด าเนินกระบวนการทบทวนความ
จ าเป็นในการขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดส าหรับกรณีนี้ไปอีก 5 ปี) 

 การขยายเวลาบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดส าหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่
เป็นม้วนที่น าเข้าจาก 14 ประเทศต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ถึง
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดส าหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งก าเนิด
จากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี เป็นระยะเวลา 5 ปี มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2565 

การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าวของภาครัฐส่งผลให้สามารถบรรเทาปัญหาทางการค้าอันเนื่องมาจาก
การทุ่มตลาดโดยประเทศที่ถูกใช้มาตรการดังกล่าวเบาบางลง จึงช่วยสามารถประคับประคองอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อน
โดยรวมไว้ได้พอสมควร 

นอกจากน้ี ในปี 2560 บริษัทได้ร่วมกับผู้ผลิตในประเทศรายอื่นๆ ยื่นค าขอต่อกรมการค้าต่างประเทศเพื่อพิจารณา
เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดของสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งก าเนิดจากเครือรัฐออสเตรเลีย 
และสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ซึ่งกรมฯ ได้ออกประกาศเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2560 และทางกรมฯ ได้จัดส่งแบบสอบถามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องช้ีแจงข้อมูล จากน้ัน จะน าข้อมูล
ดังกล่าวมารวบรวมเพื่อพิจารณาผลขั้นที่สุด และประกาศผลขั้นที่สุดลงในราชกิจจานุเบกษาอีกครั้ง ระหว่างนี้ บริษัทยังคง
ติดตามสถานการณ์การทุ่มตลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากประเทศอื่นๆ หรือในลักษณะอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยับยั้งหรือป้องกันการ
ก่อให้เกิดการค้าที่ไม่เป็นธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นกับตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทยต่อไป 

2. การจัดการความเสี่ยงด้วยการใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้น (Safeguard Measures) ตาม
กฎหมายที่มีอยู ่

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลังจากท่ีภาครัฐได้มีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ท าให้การน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่น
รีดร้อนมีราคาน าเข้าโดยรวมสูงขึ้นและท าได้ยากขึ้น ทางผู้น าเข้าและผู้ส่งออกจากต่างประเทศจึงได้ท าการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการน าเข้าโดยการพยายามหาช่องว่างจากการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด โดยหันไปน าเข้าเหล็กแผ่นรีด
ร้อนเจืออื่นๆ โดยการเติมธาตุเจือในปริมาณขั้นต่ าเพียงเล็กน้อยที่สามารถ ท าให้เปลี่ยนพิกัดศุกลกากรเพื่อการน าเข้าได้ หรือ 
น าเข้าเป็นสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีมีความกว้างเกินกว่า 1,550 มม. (เพื่อตัดซอยย่อยให้แคบลง) หรือ น าเข้าเป็นสินค้าเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดอื่นๆ แทน ซึ่งส่งผลให้สามารถหลีกเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันได้ อีกทั้งยังได้
สิทธิประโยชน์จากการลดอากรขาเข้าภายใต้ FTA ดังท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น ท าให้การน าเข้าสินค้าในลักษณะดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศ
รวมทั้งบริษัทด้วย ดังนั้น บริษัทจึงได้ร่วมมือกับผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนรายอื่นๆ ในประเทศท าการยื่นค าขอต่อภาครัฐให้
พิจารณาถึงผลกระทบดังกล่าว โดยขอให้พิจารณาออกมาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งทาง
ภาครัฐก็ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกมาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นส าหรับ
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนดังน้ี 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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 มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่ เพิ่มขึ้น 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นมา ครบระยะเวลา 3 ปี และได้ขยายเวลาการบังคับใช้
หลังจากสิ้นสุดมาตรการลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 แล้ว จึงมีผลต่อไปอีก 3 ปี (27 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 
26 กุมภาพันธ์ 2562) 

 มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (ไม่เจือ) ที่มีความกว้างตั้งแต่ 600 ถึง 3,048 มม. 
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นมา เป็น
ระยะเวลา 3 ปี และได้ขยายเวลาการบังคับใช้หลังจากสิ้นสุดมาตรการลงเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 แล้ว 
จึงมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก 3 ปี (7 มิถุนายน 2560 ถึง 6 มิถุนายน 2563) 

มาตรการดังกล่าวข้างต้นได้ส่งผลดีกับอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศเป็นอย่างมาก อีกท้ังยังช่วยบรรเทา
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จ าเป็นในการปรับขึ้นราคาได้ต่อไป 

ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท 
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ของบริษัทได้  

 
ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจําป 2560
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

7 

เมื่อเดือนตุลาคม 2559 รัฐบาลไดประกาศนโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 
2560 - 2579) โดยกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต โดยใหความสําคัญกับ
กลุมที่ 1 First S-Curve และกลุมที่ 2 New S-Curve เปนหลัก แตสําหรับอุตสาหกรรมเหล็กน้ันอยูในกลุมที่ 3 (อุตสาหกรรม
ที่ควรปฏิรูป) ซึ่งเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูง ยากตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิต  

ดังนั้น บริษัทและกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กรายอ่ืนๆ จึงจําเปนตองลดความเส่ียงดวยการเขารวมกับ
กลุมคลัสเตอรวัสดุกอสราง คลัสเตอรเครื่องจักรกล และคลัสเตอรยานยนต เพราะเหล็กเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมเปาหมาย
เหลานี้ ทั้งนี้เพื่อลดความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจที่อาจไดรับผลกระทบจากนโยบายดังกลาวและเพื่อใหอุตสาหกรรมใน
กลุมนี้สามารถพัฒนาตอไปได 

แตอยางไรก็ตาม เน่ืองจากปจจุบัน บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และไดรับ
ความคุมครองภายใตมาตรการตอบโตการทุมตลาดและมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงอาจมีความ
เสี่ยงจากการประกอบธุรกิจที่อาจไดรับผลกระทบหากภาครัฐเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาว บริษัทคาดวาการเปลี่ยนนโยบาย
ในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจะไมสงผลกระทบตอบริษัทแตอยางใด ทั้งนี้  เนื่องจากบริษัทไดรับบัตร
สงเสริมการลงทุนแลวและมีผลใชอยูในปจจุบัน ทั้งในสวนที่ดําเนินธุรกิจอยูปจจุบันและในสวนตอขยาย  (expansion) ซึ่งท่ี
ผานมาการเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐจะไมมีผลยอนหลังกับโครงการที่อนุมัติไปแลว  

และสําหรับการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดนับเปนนโยบายที่รัฐบาลอาจพิจารณายกเลิกในภายหลังหากมีเหตุ
อันสมควร แตเนื่องจากภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย ใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของ
ประเทศและใหการชวยเหลือเมื่ออุตสาหกรรมประสบปญหา ดังนั้น บริษัทจึงประเมินวาไมมีความเสี่ยงในนโยบายดานนี้กรณีที่
อาจจะยกเลิกใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมีศักยภาพในการผลิตสินคาท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน ดวย
ตนทุนที่สามารถแขงขันไดทัดเทียมกับคูแขงในตลาดกรณีที่เปนการแขงขันอยางเปนธรรม  

ความเสี่ยงทั่วไป 
ความเสี่ยงจากการไมสามารถดําเนินกิจการเน่ืองจากปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได 

บริษัทอาจจะมีความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ จากปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดหลายประการเชน จากการกอ
วินาศกรรม ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุในอุตสาหกรรม การกอการราย ปญหา และความผิดพลาดจากเทคนิค 

ทั้งนี้ ในแตละปจจัยที่กลาวมาอาจจะควบคุมไมได แตบริษัทมีความเชื่อมั่นในการปองกันและแกไข ไมใหเกิดปญหา
ถึงขั้นรุนแรงกอใหเกิดการสูญเสียรายไดอยางเปนนัยสําคัญ เชน การใหการฝกอบรมพนักงานใหมีทักษะและความชํานาญ 
อยางสม่ําเสมอ การใหความรูอบรมความปลอดภัยในการใชเครื่องมือเคร่ืองจักรทํางานใหอยางตอเนื่อง รวมทั้งบริษัทมีระบบ
รักษาความปลอดภัย มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ทั้งเปนพนักงานของบริษัทและการวาจางบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพเขามาดูแลและตรวจตราการเขา-ออกอยางเขมงวดตลอด 24 ชั่วโมง และบริษัทไดทํากรมธรรมประกันภัยซึ่งให
ความคุมครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสินในกรณีภัยที่กระทําดวยเจตนารายและภัยจากธรรมชาติทุกประเภท สวน
ในดานแรงงานสัมพันธ บริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการฝายลูกจางและฝายนายจาง รวมทั้งคณะกรรมการดูแลดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม CSR ที่จะเปนตัวแทนดูแลความเปนอยูสวัสดิการของพนักงานใหเหมาะสมและเปนธรรม 
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ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายใน 
ในการพิจารณาจัดท าแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน บริษัทได้พิจารณาทั้งหมด 5 ส่วนด้วยกัน 

ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม ส่วนท่ี 2 การบริหารความเสี่ยง ส่วนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร ส่วนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และส่วนท่ี 5 ระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ อีกทั้งยังได้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงช่วยท าหน้าที่ในการทบทวนระบบ
และประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงตลอดทั้งปี 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนั บสนุนให้ฝ่ายจัดการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดท าแบบประเมินความเพียงพอของแบบสอบถาม การควบคุมภายในประจ าปี 
2560 เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจ าปี 2560 แล้ว 
มีสาระส าคัญทั้ง 5 ส่วนดังนี ้

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม 
คณะกรรมการบริษัทได้มีการก ากับดูแลการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัททั้งแบบระยะสั้น 1 ปี แบบ

ระยะปานกลาง 5 ปี และแบบระยะยาว 10 ปี ควบคู่ไปกับการก าหนดงบประมาณประจ าปี โดยได้มีการติดตามผลเป็นระยะๆ 
อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินธุรกิจในช่วงระหว่างด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นตามความ
เหมาะสม ท้ังนี้เรื่องดังกล่าวได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และได้ทบทวนแล้วว่าสามารถ
ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายจริง โดยวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจและผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลด้วย 

บริษัทได้มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน โดยแยกการบริหารออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของฝ่ายผลิต
และฝ่ายซ่อมบ ารุง กับส่วนงานสนับสนุน เพื่อให้สะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

บริษัทได้มีการปรับปรุงหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ในปี 2561 เพิ่มเติม ซึ่งได้ก าหนดนโยบายใน
ด้านจริยธรรมและข้อก าหนดที่เกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อให้ครอบคลุมถึงการห้าม มิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนใน
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและคู่ค้าของบริษัท รวมทั้งยังเน้นย้ าเรื่องการร่วมมือในนโยบาย
การต่อต้านทุจริตด้วย และได้ก าหนดบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิดไว้อย่างชัดเจน 

บริษัทได้มีการจัดท านโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ  
และการบริหารทั่วไปแบบรัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้ พร้อมท้ังก าหนดอ านาจอนุมัติเป็นวงเงินไว้อย่างชัดเจน 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

2 

บริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วย
ในการควบคุมการทุจริต  

ในการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า โดยได้ก าหนดไว้เป็น
นโยบายและเกณฑ์การปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุก
ราย ตลอดจนก าหนดมาตรการให้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์สุจริต เท่าเทียมกัน ห้ามมิให้มีการรับสินบนจากคู่ค้าอย่างเด็ดขาด 
อีกทั้งต้องรักษาความลับของคู่ค้า ห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้าให้กับคู่ค้ารายอื่นรับทราบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ส่วนที่ 2  การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ซึ่งผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละสายงานจะน าเสนอ

ผลการด าเนินงาน ปัญหาและความเสี่ยงท่ีเผชิญอยู่ เข้าหารือในที่ประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไข 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะท าการวิเคราะห์และรายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง และแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดให้มีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ ตลอดจนก าหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงอันจะเกิดความสูญเสียต่อบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงประจ าปี และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไป
ด าเนินการปฏิบัติตามแผน และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
บริษัทได้มีการปรับปรุงระเบียบอ านาจอนุมัติด้านการเงิน และการด าเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทได้จัดแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานแยกจากกันโดยชัดเจน และมี Work Flow ที่แสดง
ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บริษัทได้ก าหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน และได้ก าหนดไว้เป็นนโยบายเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณส าหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ท าหน้าที่ตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วม
พิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ในการตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษัทได้ค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นส าคัญ และกรณีเป็นธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องรายงานให้คณะกร รมการ
ตรวจสอบรับทราบ หรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้วแต่กรณี 

บริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามสัญญา และข้อตกลงท่ีมีผลผูกพันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท อีกทั้งบริษัทได้มีมาตรการที่จะให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
โดยบริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะด้านจากภายนอก เพื่อให้เข้ามาช่วยสอบทานเอกสาร และให้ค าปรึกษาใน
การด าเนินการด้านต่างๆ ตลอดจนบริษัทได้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

ส่วนที่ 4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  
บริษัทให้ความส าคัญกับคุณภาพของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการ

ปฎิบัติงานด้าน การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศดังต่อไปนี้ 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลทั่วไป 
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ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 
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ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

3 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูล และ
รายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพิจารณาที่ส าคัญ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า และ
หากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริษัทจะจัดส่งให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการประชุม
ใหักับคณะกรรมการก่อนวันประชุมหรือภายในวันประชุม 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่แล้ว 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให้กับกรรมการบริษัททุกครั้ งที่มีการประชุม เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่
กรรมการบริษัทโดยจัดส่งล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนวันประชุม 

บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ รวมถึง
ข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง และข้อคัดค้าน (ถ้ามี) และได้ให้คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุม
ครั้งถัดไป ซึ่งประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในรายงานการประชุมได้อย่าง
อิสระ 

บริษัทได้จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้อย่างเป็นสัดส่วน  

บริษัทได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้การก ากับและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตภายนอก  

บริษัทมีระบบและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางเว็บไซด์และอีเมล
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม  
ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส 

นอกจากน้ันบริษัทได้เตรียมจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีส าหรับใช้ในปีหน้า และจะน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ด าเนินงาน และรายงานเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลต่างอย่างเป็นระบบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารทุกสัปดาห์ เพื่อท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และหารือถึงแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนั้นยังได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามเป้าหมายของบริษัท โดยเน้นการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ าเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในท าหน้าที่จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งครอบคลุมทั้งการเงิน การด าเนินการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่  

การรายงานผลการตรวจสอบและการรายงานความคืบหน้า ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญเพื่อน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่ง
ที่ได้ท าการตัดสินใจด าเนินการในเรื่องต่างๆ หรืออาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้
รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่พบ อาทิ เรื่องการทุจริตหรือการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

รายการระหว่างกัน 
บริษัทมีการท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการท ารายการกับผู้ถือ

หุ้น และ/ หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้  

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ ์
บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (“จี สตีล”) บริษัทใหญ่  
บริษัท จีเจเอส โน๊ตส์ โฮลดิ้งส์ จ ากัด  บริษัทย่อยของบริษัท  

(จดทะเบียนเลิกบริษัท เมือวันที่ 18 เมษายน 2559 ) 
บริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จ ากัด บริษัทย่อยของ จี สตีล 
บริษัท สยามโปรเฟสช่ันแนล โฮลดิ้งส์ จ ากัด บริษัทย่อยของ จี สตีล 
บริษัท จีเอส ซีเคยีวริตี้ โฮลดิ้งส์ จ ากัด บริษัทย่อยของ จี สตีล 
บริษัท จีเอส โน๊ตส์ โฮลดิ้งส์ 2 จ ากัด บริษัทย่อยของ จี สตีล 

(จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560) 
Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็น

บริษัทในกลุ่ม SSG Capital Partners III, L.P.  
Link Capital I (Mauritius) Limited ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

เนื่องจากเป็นบริษัทในกลุ่ม SSG Capital Partners III, L.P. 
บริษัท เอส เอส พี เพลส จ ากัด มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ จี สตีล 
บริษัท พนิช สวัสดิ์ จ ากัด กรรมการเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ จี สตีล 
บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากัด มีผู้บริหารร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จ ากัด (มหาชน) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท เกรทสยามสตีลเวิร์คส จ ากดั มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท อินเทลลิเจนท์ ซิสเท็ม เน็ทเวอร์ค จ ากัด มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท  

(จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อ วันท่ี 21 กรกฏาคม 2560) 
บริษัท เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท (กาญจนบุรี) จ ากัด มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากดั บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนักับผู้ถือหุ้นของ จี สตีล  
บริษัท มหาชัย สตลี อินเตอร์ จ ากดั บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของ จี สตีล  

(จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2559) 
บริษัท เมทัล อินเตอร์ จ ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของ จี สตีล  
บริษัท เอ็มแอนด์แอล สตีล จ ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของ จี สตีล  
บริษัท เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน) บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของ จี สตลี 
บริษัท ลิเบอรต์ี้ สตลี สยาม จ ากัด บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของ จี สตลี 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

2 
 

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2560 และปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้   

1. รายการกับบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2559 

- รายไดจ้ากการขายวตัถุดิบ 
- ซื้อวัตถุดิบ 
- ค่าจ้างผลิตสินค้า 
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
- ดอกเบี้ยค้างรับ 
- เจ้าหนี้การค้า 
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถดุิบ 

- 
937.38 
536.23 
94.00 
5.54 

122.89 
166.96 

1.83 
0.63 

- 
- 
- 
- 
- 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่ เกิดขึ้นตาม
เง่ือนไขธุรกิจปกติในการด าเนินงานของ
บริษัท 

2. รายการกับบริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จ ากัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2559 

- ต้นทุนทางการเงิน 
- เจ้าหนี้อ่ืน 
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 
 

1.01 
 13.45 

2.60 

1.01 
13.45 
1.59 

 
 

ฝ่ ายจัดการมีความเห็นว่ ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจ าเป็น
และสมเหตุสมผล รวมทั้งได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการเจ้าหนี้แล้ว 
โดยค่ า ใ ช้จ่ ายที่ เ กิดขึ้น เป็นไปตาม
ข้อตกลงในการจัดการดูแลวงเงินสินเช่ือ
หมุนเวียนเพื่อใช้ในการด าเนินกิจการ, 
การเป็นท่ีปรึกษาในการวางกลยุทธ์ เพื่อ
ช่วยในการบริหารการด าเนินงานของ
บริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ใน
การผลิต กระบวนการผลิต การขาย 
การตลาด การส่งเสริมการขาย การ
กระจายสินค้ าทั้ ง ในประ เทศและ
ต่างประเทศ และอื่นๆ  ตามระยะเวลา
ที่ตกลงกัน  

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

3 
 

3. รายการกับบริษัท จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลดิ้ง จ ากัด  

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2559 

- ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน 
- ต้นทุนทางการเงิน 
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 
- หุ้นกู ้

1.59 
0.22 

  - 
- 

1.59 
6.41 
0.03 

62.61 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเง่ือนไขธุรกิจ
ปกติในการด าเนินงานของบริษัท 

4. รายการกับ Link Capital I (Mauritius) Limited  

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2559 

- ต้นทุนทางการเงิน 
- commitment fee 
- เงินกู้ยืมระยะสั้น 
- เงินกู้ยืมระยะยาว 
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 
 

89.60 
0.84 

1,476.20 
1,479.36 

106.77 

- 
- 
- 
- 
- 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการท่ีมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ 
แจ้งสารสนเทศผ่าน ตลท. เมื่อวันที่  13 
พฤศจิกายน 2560 เพื่อใช้ในการช าระหนี้
บางส่วน และ เป็นทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินกิจการ จัดซื้อวัตถุดิบ และ เพิ่มก าลัง
การผลิตของบริษัท  

5. รายการกับบริษัท เอส เอส พี เพลส จ ากัด  

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2559 

- ค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนท่ี       
  ส านักงานและค่าบริการอื่นๆ  
- เจ้าหนี้อ่ืน 
 

 
3.74 
0.33 

 
3.74 
0.32 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่า บริษัทมีการเช่า
พื้นที่ส านักงาน เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยค่าเช่าพื้นท่ีส านักงานท่ีบริษัท 
เอส เอส พี เพลส จ ากัด เรียกเก็บจากบริษัท 
เป็นอัตราเดียวกับค่าเช่าพื้นที่ส านักงานที่
บริษัท เอส เอส พี เพลส จ ากัด เรียกเก็บ
จากผู้เช่ารายอื่น 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

4 
 

6. รายการกับบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน)   

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2559 

- รายได้จากการขายสินค้าส าเร็จรปู 
 

- 
 

51.39 
 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเง่ือนไขธุรกิจ
ปกติในการด าเนินงานของบริษัท 

7. รายการกับบริษัท พณิชสวัสดิ์ จ ากัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2559 

- รายได้จากการขายสินค้าส าเร็จรปู 
- ซื้อวัตถุดิบ  
- เจ้าหนี้การค้า 
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

69.56 
103.03 

- 
- 

38.85 
160.16 

8.65 
2.88 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเง่ือนไขธุรกิจ
ปกติในการด าเนินงานของบริษัท 

8. รายการกับบริษัท โรงแรม อโนมา กรุงเทพ จ ากัด  

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2559 

-  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
-  เจ้าหนี้อ่ืน 

0.83 
0.15 

1.06 
4.49 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเง่ือนไขธุรกิจ
ปกติในการด าเนินงานของบริษัท 

9. รายการกับบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2559 

- รายได้จากการขายสินค้าส าเร็จรูป 
- ซื้อวัตถุดิบ 
- เจ้าหนี้การค้า 
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

- 
1,224.45 

66.30 
19.94 

4.94 
1,119.89 

47.68 
36.82 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเง่ือนไขธุรกิจ
ปกติในการด าเนินงานของบริษัท 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

5 
 

10. รายการกับบริษัท เดอะ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2559 

- รายได้จากการขายสินค้าส าเร็จรูป 
- ลูกหนี้การค้า 
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

513.25 
0.41 
4.29 

9.08 
- 
- 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเง่ือนไขธุรกิจ
ปกติในการด าเนินงานของบริษัท 

11. รายการกับบริษัท ลิเบอร์ต้ี สตีล สยาม จ ากัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2559 

- รายไดจ้ากการขายสินค้าส าเร็จรปู 
- ซื้อวัตถุดิบ 

- 
105.78 

64.77 
411.27 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเง่ือนไขธุรกิจ
ปกติในการด าเนินงานของบริษัท 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  
การท ารายการระหว่างกันต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และข้อบังคับ 

ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการท ารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออก
เสียงลงมติในการท ารายการระหว่างกันนั้นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องตรวจสอบและ
ควบคุมดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าว ฝ่ายจัดการและหรือกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าวจะ
เป็นผู้ด าเนินการและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ไม่รวมรายการซื้อขายซึ่งเป็นเงื่อนไขปกติธุรกิจ  

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการท ารายการอนุมัติรายการระหว่างกันจะเป็นไปตามระเบียบของบริษัทโดยการขอความเห็น
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล และแจ้งต่อคณะกรรมการหรือขออนุมัติจาก
คณะกรรมการและ/หรือผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยว
โยงกันด้วยในฐานะบริษัทจดทะเบียน นอกจากน้ีบริษัทยังมีนโยบายในการท ารายการระหว่างกันในอนาคตเกี่ยวกับธุรกิจปกติ 
และการให้กู้ยืม ดังน้ี 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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1. ธุรกิจปกติ และรายการสนับสนนุธุรกิจปกติ ซ่ึงมีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป 

ในอนาคต บริษัทอาจมีการท ารายการประเภทธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้า
ทั่วไปกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในอนาคต เช่น การซื้อขายสินค้า การเช่าพื้นที่ส านักงาน หรือ การใช้สถานท่ีใน
การจัดสัมมนา โดยเง่ือนไข การท ารายการระหว่างกัน จะเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติเสมือนลูกค้าทั่วไป ในราคาที่เป็นธรรม 

2. ธุรกิจปกติ และรายการสนับสนนุธุรกิจปกติ ซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ  

ในอนาคต บริษัทอาจมีการท ารายการประเภทธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้า
ทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในอนาคต เช่น การท าธุรกรรมกับพันธมิตรที่
ปรึกษากลยุทธ์ของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด และหากมีการท ารายการระหว่าง
กันอื่นเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน โดย
คณะกรรมการของบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามขอบเขตอ านาจของ
คณะกรรมการที่ได้ระบุไว้  

3. การให้กู้ยืม 

บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่น รวมทั้งพันธมิตรที่ปรึกษาทางกลยุทธ์  อย่างไรก็ตาม หากมีความ
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ บริษัทจะต้องปฎิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน โดย
คณะกรรมการของบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามขอบเขตอ านาจของ
คณะกรรมการที่ได้ระบุไว้ 

นอกจากน้ี เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (“จี สตีล”) มีความ
คล้ายคลึงกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ทางฝ่ายจัดการของบริษัทจึงได้มีแนวทางใน
การก าหนดมาตรการดังต่อไปนี้ 

1) การลดโอกาสการท าธุรกิจแข่งขนักันระหว่างบริษัท และ จี สตีล 

ฝ่ายจัดการของบริษัทและ จี สตีล จะมีการวางแผนจัดท าแนวทางการขยายธุรกิจในอนาคตของแต่ละ
บริษัทโดยตั้งอยู่บนหลักการว่าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับความช านาญ กระบวนการผลิต กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในปัจจุบัน
ของแต่ละบริษัท สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ในอนาคตของแต่ละกลุ่มลูกค้า  หลีกเลี่ยงการลงทุนที่ซ้ าซ้อน 
และสร้าง Economy of Scale ในการผลิตและการจัดซื้อวัตถุดิบ 

2) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

ทั้งสองบริษัทได้บริหารโดยต่างมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของทั้งสองฝ่าย และฝ่ายจัดการมีนโยบายการด าเนินธุรกิจโดยด ารงความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการของแต่ละบริษัท 

3) การท ารายการระหว่างกันระหว่างบริษัท และ จี สตีล  

บริษัทมีนโยบายในการด ารงหลักการท าการค้าปกติท่ัวไป (Commercial Arm’s Length Basis) ในการ
ท ารายการระหว่างบริษัทและ จี สตีล โดยหากมีการท ารายการระหว่างกันบริษัททั้งสอง ได้จัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่
โปร่งใสต่อผู้สอบบัญชีของสองบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบและให้ความเห็นความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจะท า
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทอย่างเพียงพอ 
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ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
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จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายภาพรวม 
บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการด าเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) ภายใต้การบริหารจัดการที่ยึดหลักการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี และการให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธาน
เจ้าหน้าท่ีดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Chief CSR) เป็นผู้รับผิดชอบ ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินงานด้าน CSR 
ให้เกิดเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดนโยบายในการมุ่งเน้นการท า CSR จากภายในบริษัทสู่ชุมชนและสังคมภายนอก 
(inside out) ซึ่งหมายความรวมถึงการดูแลเอาใจใส่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บริษัทได้บ่งช้ีไว้ (Stakeholder) ได้แก่ 
พนักงานและครอบครัว, ลูกค้าและเจ้าหนี้, ผู้ถือหุ้น, ชุมชนรอบโรงงาน, หน่วยงานราชการ, Supplier และ Contractor, 
นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน, นักวิชาการ, สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน  

ทั้งนี้ บริษัทได้ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยยึดตามแนวทางวิสัยทัศน์ คือ “เป็นผู้น า
ในอุตสาหกรรมเหล็กระดับโลก” และมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ “อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและตอบแทนสู่สังคม” และ “เสริมสร้างคุณค่าให้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ส าคัญที่จะน าไปสู่
ความยั่งยืน  

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

องค์กรยึดหลักในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติแรงงาน
อย่างเป็นธรรม ต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ท าการตลาดที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภค และค านึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
ขององค์กร รวมทั้งให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม และการให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

การด าเนินงาน 
บริษัทมีการก าหนดนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานที่เป็นธรรม สัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และการด าเนินงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

1. การก ากับดูแลองค์กร 

โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีหลักจริยธรรมในการท างาน 
ยึดถือระเบียบข้อบังคับของบริษัท อยู่ภายใต้ข้อก าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่างเคร่งครัด และให้ความเคารพต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บริษัทสัมพันธ์ด้วย ตลอดจนให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่ท าหน้าท่ีก ากับดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัท รวมถึงการต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ทั้งในด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและส่วนรวม ทั้งยังสามารถเปิดเผยข้อมูล มีการทบทวนติดตามผลการ
ด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
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2. สิทธิมนษุยชน 

โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน โดยให้ถือหลักปฏิบัติตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ซึ่งได้แก่ สิทธิขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต
และการท างาน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก รวมทั้งสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และ
การเมือง โดยไม่เลือกปฏิบัติในด้านเช้ือชาติ ศาสนา ไม่ล่วงละเมิดสิทธิต่างๆ รวมถึงการไม่เอารัดเอาเปรียบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม และรวมถึงกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี  ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้จะต้อง
หลีกเลี่ยงการร่วมกระท าความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท
ด้วย 

3. การแข่งขันที่เป็นธรรม 

โดยมีนโยบายในการแข่งขันธุรกิจโดยท าการตลาดอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ค านึงถึงผลกระทบของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการต่อต้านการทุ่มตลาด ต่อต้านการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทมีความ
เข้มแข็งและต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และปฏิบัติตามนโยบาย
ว่าด้วยเรื่องการแข่งขันอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้วิธีการแข่งขันที่เป็นการเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามที่ไม่
เป็นธรรม และ/หรือเป็นการขัดต่อหลักจริยธรรมทางธุรกิจ  

4. สัมพันธภาพกับพนักงาน 

โดยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในระดับ
สากล และให้พนักงานถือปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทจะ
รวบรวมและเก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามที่กฎหมายก าหนด 
โดยให้ถือเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายจ าเป็นต้องรับทราบเท่านั้น 
และเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับได้พัฒนาทักษะ ฝึกอบรม เพื่อให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพ้ืนฐานความเท่าเทียมกัน
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ประจ าทุกปี 

5. สัมพันธภาพกับลกูค้า 

บริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสมัพันธ์และความร่วมมอืในระยะยาวกับลูกคา้ โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
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พึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความส าคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็น
อันดับแรก โดยบริษัทถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1) ยึดมั่นในการน าเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า 
2) ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ท าข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด 
3) การเสนอราคาและเง่ือนไขการค้าให้แก่ลูกค้าท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน 
4) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ 

เพื่อสร้างความเช่ือมั่น และความเป็นธรรมให้กับลูกค้าของเรา 
5) พร้อมที่จะตอบค าถามของลูกค้า รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้ค าแนะน า และการ

ติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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6. สัมพันธภาพกับคู่ค้า 

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับคู่คา้ (Supplier / Sub Contractor) โดยเปิดโอกาสให้น าเสนอสินค้า/
บริการได้โดยเท่าเทียมกัน ผู้บริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การพิจารณาและตัดสินใจ
ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการเปรียบเทียบในด้านคุณภาพสินค้า/บริการ ราคา และเง่ือนไขต่างๆ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือเรียกค่านายหน้าใดๆ จากคู่ค้า รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูล
หรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้กับคู่ค้ารายอื่นๆ รับทราบท้ังทางตรงและทางอ้อม 

7. สัมพันธภาพกับชมุชนท้องถิ่น 
บริษัทมีนโยบายในการดูแลชุมชนท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบตัิต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกบั

บริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1) ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยความเคารพในสิทธิ มีความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
การให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่
ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น 
รวมทั้งไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกัน กลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในท้องถิ่น เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

2) ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยความรับผิดชอบ จัดให้มีการด าเนินการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ ที่ได้รับ
ผลมาจากการด าเนินงานของบริษัทอย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีส่วนร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทตามความ
เหมาะสม 

3) จัดให้มีการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและ
หน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นด้วยความเต็มใจ และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่น  

8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติร่วมกันรับผิดชอบในการดู แล

และปรับปรุงกระบวนการผลิต และระบบบ าบัดของเสียต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด และต้อง
ด าเนินการแก้ไขในทันทีอย่างจริงจังและเร่งด่วนหากได้รับร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ด าเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นส าคัญ โดยต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ท าให้เบี่ยงเบน
ไปจากหลักการข้างต้น และเข้าลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและลูกค้าของ
บริษัท 

10. การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือซ้ือขายหลักทรัพย์ 
โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องยึดถือและเก็บรักษาข้อมูลภายในเป็นความลับ เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่

นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งหากมี
บุคคลที่รับทราบข้อมูลภายในแล้วน าไปใช้เพื่อการซื้อขายหุ้นของบริษัทโดยข้อมูลนั้นยังมิได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว ย่อมท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนรายอื่นที่ยังไม่มีโอกาสรับทราบข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงได้มี
นโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อการซื้อขายหุ้นของบริษัท 
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เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

4 
 

11. การต่อต้านการคอร์รัปชั่นและการติดสินบน 

บริษัทให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุริต ยึดมั่นในความรับผดิชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามข้อก าหนดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนั้น บริษัทฯ จึง
ประกาศการก าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความส าคัญของ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันกับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ  

โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนห้ามให้ หรือ เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม และห้าม
มอบหมายให้ผู้อื่น ให้ หรือ เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือ
ผลประโยชน์ด้านการเงินต่างๆ และห้ามไม่ให้ให้สินบนทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมือง เพื่อ
โน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นใช้ดุลพินิจในทางที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ขัดต่อหลักจริยธรรมและต้องมี
ความผิดทางกฎหมาย รวมถึงห้ามมิให้พนักงานทุกคนยอมรับของขวัญ ของรางวัล และการรับรองใดๆ ที่ให้โดยคู่ค้าเกินกว่า
ความเอื้อเฟื้อตามปกติที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน
และการติดสินบน และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางกล่องรับความคิดเห็น หรืออีเมลล์ หรือ
โทรศัพท์ แจ้งถึงผู้ตรวจสอบภายในโดยตรง โดยการด าเนินการต่างๆ จะกระท าด้วยความระมัดระวังและเก็บเป็นความลับ 
รวมทั้งจะไม่เปิดเผยและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบตอ่สังคม 
- ไม่มี - 

 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS 
รายงานประจําป 2560 

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

กิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) โดยคุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะกรรมการดูแลดานสังคม และ

สิ่งแวดลอม ไดใหนโยบาย พรอมการสนับสนุน และสงเสริมการดําเนินกิจกรรมดานสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมใหเกิดเปน

รูปธรรมอยางตอเน่ืองทุกป ไมวาจะเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในองคกร และภายนอกองคกรโดยในระหวางป 2560 

บริษัทไดดําเนินกิจกรรมดาน CSR ดังน้ี 

กิจกรรมภายในองคกร 

1. การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมใหเปนสังคมท่ีดีมีคุณภาพ 

การบริจาคโลหิตเพ่ือชวยชีวิตกับผูปวย บริษัทไดรวมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 

จัดใหพนักงานมีสวนรวมบริจาคโลหิตกับทางหนวยเคลื่อนท่ีสภากาชาดไทย  

      
 

      

2. สงเสริมวัฒนธรรมและการอนรัุกษมรดกทางวัฒนธรรม 

กิจกรรมทําบุญวันสงกรานตในบริษัท บริษัท ตระหนักถึงการสืบสานประเพณีท่ีดีของไทย จึงจัดใหมีกิจกรรมวัน

สงกรานต โดยใหพนักงานมีสวนรวมในการทําบุญใสบาตรขาวสารอาหารแหง เพ่ือเปนศิริมงคล โดยรับพรจากพระสงฆ สรงนํ้า

พระพุทธรูป และรดนํ้าดําหัวผูบริหาร  

     

  

 
1 

 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS 
รายงานประจําป 2560 

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

กิจกรรมรวมกับสังคมชุมชน 

1. กิจกรรมวันเด็ก 

เพ่ือเปนการสนับสนุนเยาวชน เน่ืองในวันเด็ก บริษัทไดมอบทุนการศึกษา และพนักงานเขารวมกิจกรรม “วันเด็ก

แหงชาติ” โรงเรียนบานเขาหิน ตําบลบอวิน จังหวัดชลบุรี 

 

       

 

   

 

 

2. กิจกรรมวันเขาพรรษาเพ่ือเปนการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาน เน่ืองในวันเขาพรรษา บริษัทไดนําพนักงานเขา

รวมกิจกรรมแหเทียนพรรษากับโรงเรียนบานเขาหิน โดยจัดทําตนเทียนพรรษา และ ชุดหลอดไฟนีออนถวายใหกับวัดพันเสด็จใน 

ตําบลบอวิน จังหวัดชลบุรี 

   

 

                  

 

 

   

3. กิจกรรมวันแมแหงชาติ 

เน่ืองในวันแมแหงชาติ บริษัทไดรวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงกับโรงเรียนบานเขาหิน และผูปกครอง

นักเรียน ตลอดจนถึงผูนําทองถ่ิน ตําบลบอวิน จังหวัดชลบุรี 

 

 

2 
 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS 
รายงานประจําป 2560 

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

4. กิจกรรมรวมทอดกระฐินและทําโรงทาน  

กิจกรรมทอดกฐิน วัดบอวิน ต. บอวิน อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพ่ือเปนการสืบทอดขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

ณ วัดบอวิน มีการจัดงานทอดกฐินประจําปเพ่ือรวบรวมปจจัยใชในการบูรณะสถานตางท่ีชํารุดภายในวัด เพ่ือใหประชาชนไดใช

ประติบัติศาสนกิจทางศาสนา ทางบริษัทไดสงตัวแทนพนักงานและจัดทํากองกฐินรวมถึงการเปดโรงทานไปรวมในกิจกรรมครั้งน้ี 

 

   

 

     

 

5. กิจกรรมการทําเตาเผาถาน น้ําสมควันไม รวมกับโรงเรียนบานเขาหิน 

เพ่ือเปนการนําความรูจากภูมิปญญาจากปราชญชาวบาน ไปถายทอดใหกับเยาวชนรุนใหมและผูท่ีสนใจไดรับรูถึงการนํา

ประโยชนจากเศษก่ิงไมมาทําเปนถานไฟ ในการหุงตมและยังไดนํายาปราบศัตรูพืชจากธรรมชาติ เปนการสนองตอบการดําเนินชีวิต

แบบเศรฐกิจพอเพียงไดเปนอยางด ี

                     

 

                      

 

  

   

3 
 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 1 
 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ตามงบการเงินท่ีอ้างถึง บริษัทมีก าไรสุทธิ 990 ล้านบาท และ ขาดทุนสุทธิ 7 ล้านบาท ส าหรับปี 2560 และ 2559 
ตามล าดับ และมีก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายในการตัดจ าหน่าย (EBITDA) ส าหรับ ปี 2560 และ 2559 
เป็นจ านวนเงิน 1,062 ล้านบาท และ 1,189 ล้านบาท ตามล าดับ สืบเนื่องจาก  

 ราคาขายของเหล็กแผ่นรีดร้อนที่เพิ่มขึ้น : ราคาขายเฉลี่ยของเหล็กแผ่นรีดร้อนใน ปี 2560 อยู่ที่ 18,690 บาท/ตัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 จากราคาขายเฉลี่ยในปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 16,163 บาท/ตัน เป็นทิศทางเดียวกันกับราคาของเหล็ก
แผ่นรีดร้อนในต่างประเทศ 

 ก าไรขั้นต้นของเหล็กแผ่นรีดร้อน (Cash cost ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) ใน ปี 2560 อยู่ที่ 1,700 บาท/ ตัน เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 7.2 จากปีท่ีแล้ว 

 ปริมาณยอดขาย (ตัน) และปริมาณการผลิตใน ปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยในปี 2560 มีปริมาณการขาย และ 
ปริมาณการผลิต จ านวน 812,113 ตัน และ 875,874 ตัน ตามล าดับ (ส าหรับปี 2559: ปริมาณยอดขาย และ 
ปริมาณการผลิต จ านวน 721,972 ตัน และ 733,327 ตัน ตามล าดับ) โดยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.5 ส าหรับยอดขาย 
และ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 ส าหรับปริมาณการผลิต ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทได้มีการว่าจ้าง จี สตีล เพื่อผลิตเหล็กแผ่นรีด
ร้อน เพื่อเพ่ิมก าลังการผลิตปกติในช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้า off peak ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 

 ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จ านวน 734 ล้านบาท บางส่วนมาจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่ได้รับอนุมัติ
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ค่าใช้จ่ายในการขายนี้อยู่อัตราส่วนต่อปริมาณการขายในระดับใกล้เคียงกัน 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปี 2560 และ 2559 เป็นจ านวนเงิน 496 ล้านบาท และ 529 ล้านบาท ตามล าดับ 

โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงจ านวน 33 ล้านบาท ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากในปี 2559 ได้มีค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรม
ศุลกากรจ านวน 72 ล้านบาท หักกลบบางส่วนกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้นในปี 2560 
จ านวน 36 ล้านบาท 

ต้นทุนทางการเงิน 
บริษัท มีต้นทุนทางการเงินส าหรับปี 2560 และ 2559 เป็นจ านวนเงิน 271 ล้านบาท และ 203 ล้านบาท ตามล าดบั 

โดยต้นทุนทางการเงินท่ีเพิ่มขึ้นจ านวน 68 ล้านบาท เป็นผลจากการปรับโครงสร้างหนี้จากเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นระยะยาวจาก
เงินกู้ยืมระยะยาว 5 ปี เพื่อให้บริษัท มีสภาพคล่องที่ดีขึ้นและมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจได้นานขึ้น 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ
บริษัท บันทึกผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนส าหรับปี 2560 จ านวนเงิน 311 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 257 

ล้านบาท เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐ  
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 
ส าหรับปี 2560 บริษัท บันทึกก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ จ านวนเงิน 734 ล้านบาท จากการที่เจ้าหนี้ยอมลดหนี้

ของดอกเบี้ยค้างช าระให้บางส่วนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนท่ีได้รับอนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1 เมื่อวันท่ี 30 
สิงหาคม 2560 

ฐานะทางการเงิน  
สินทรัพย ์
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมทั้งสิ้น 19,546 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่

ผ่านมา ในจ านวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน จ านวน 4,378 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 149.8 จากปี 2559 ที่
ผ่านมา และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 15,168 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.6 จากปี 2559 ที่ผ่านมา สินทรัพยห์มุนเวียนที่
เพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ และ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบเป็นหลัก ส าหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 
มาจากการคดิค่าเสื่อมราคาส าหรบับัญชีอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 578 ล้านบาท ลดลง 32 ล้านบาท หรือ ลดลง

ร้อยละ 5 จากปี 2559 โดยบริษัทมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 1,296 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 100 ล้าน
บาท และเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,365 ล้านบาทตามล าดับ จึงท าให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 

ลูกหนีก้ารค้า 
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีลูกหนี้การค้าจ านวน 450 ล้านบาท หักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 417 ล้านบาท เหลือ

ลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 33 ล้านบาท และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีลูกหนี้การค้าจ านวน 613 ล้านบาท หักค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสญูจ านวน 417 ล้านบาท เหลือลูกหนี้การค้าสุทธิ เท่ากบั 196 ล้านบาท โดยลูกหนี้ท่ีลดลงระหว่างปีจ านวน 163 
ล้านบาท ส่วนใหญ่แล้วสืบเนื่องมาจากในระหว่างปี 2560 บริษัทไดท้ าบันทึกข้อตกลงช าระหนี้และหกักลบลบหนี้กับลูกหนี้ราย
หนึ่ง “คู่สญัญา” ซึ่งตกลงให้น าหนี้จ านวน 172 ล้านบาทซึ่งเป็นลกูหนี้บริษัท หักกลบหนี้จ านวน 181 ล้านบาท ซึ่งคู่สญัญา
เป็นเจ้าหนี้บริษัท และ บริษัทตกลงช าระหนีส้่วนท่ีเหลือจ านวน 9 ล้านบาทภายในวันท่ี 7 มีนาคม 2561 ในขณะที่ลูกหนีร้าย
อื่นๆ บริษัทไดม้ีการตดิตามทวงหนี้ไม่ให้เกินเครดติเทอมอย่างสม่ าเสมอ 
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เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

3 
 

สินค้าคงเหลือ 
ณ สิ้นปี 2560 และ 2559 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิ จ านวน 3,279 ล้านบาท และ 855 ล้านบาท ตามล าดับ 

เพิ่มขึ้น 2,424 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการว่าจ้าง จี สตีล เพื่อผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตปกติใน
ช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้า off peak ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
ณ สิ้นปี 2560 และ 2559 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนมีจ านวน 394 ล้านบาท และ 92 ล้านบาทตามล าดับ เพิ่มขึ้น 302 

ล้านบาท สาเหตุจาก เงินล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิจ านวน 14,638 ล้านบาท และ 15,558 

ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 920 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 5.91 เกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาประจ าปี  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจ านวน 523 ล้านบาท และ 494 ล้านบาท 

ตามล าดับเพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท เกิดจากในระหว่างปีได้มีการสั่งซื้อลูกรีดเพื่อส ารองในการใช้งานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  
หนี้สิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมมีมูลค่าเท่ากับ 5,492 ล้านบาท และ 5,871 ล้านบาท 

ตามล าดับ ลดลงเป็นจ านวน 379 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 6.46 เนื่องจากเหตุผลดังนี้ 
เจ้าหนี้การค้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าจ านวน 870 ล้านบาท และ 2,039 ล้านบาท 

ตามล าดับ ลดลง 1,169 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือ
หุ้นวิสามัญครั้งที่ 1 ปี 2560 เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2560 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อช าระหนี้การค้าสุทธิจ านวน 1,136 
ล้านบาท และบางส่วนจากการจ่ายช าระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้าตามปกติ 

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจ านวน 956  ล้านบาท และ 1,695 

ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 739 ล้านบาท เนื่องจากมีเจ้าหนี้อื่นบางส่วนลดลงจากการแปลงหนี้เป็นทุน และ บางส่วนจากการ
บริษัทได้ช าระคืนหนี้ 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลอืน่ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น จ านวน 0 ล้านบาท และ 19 ล้าน

บาท ตามล าดับ ลดลงจ านวน 19 ล้านบาท เนื่องจากได้มีการจ่ายช าระคืนหนี้เงินกู้ครบถ้วนแล้ว 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีดอกเบี้ยค้างจ่ายจ านวน 201 ล้านบาท และ 1,478 ล้านบาท 

ตามล าดับ ลดลง จ านวน 1,277 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 86 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการการได้รับการลดหนี้ดอกเบ้ียค้าง
ช าระบางส่วนจากเจ้าหนี้การค้าตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจ านวน 734 ล้านบาท และ บางส่วนเกิดจากการบริษัทได้มีการ
ช าระดอกเบี้ยค้างจ่าย 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

4 
 

หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการจ านวน 204 ล้านบาทและ 226 ล้าน
บาท ตามล าดับ โดยลดลงจ านวน 22 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากช าระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมกับเจ้าหนี้ 

ประมาณการหนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีประมาณการหนี้สินภาษีอากร และเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวน 0 
ล้านบาท และ 72 ล้านบาท ตามล าดับ โดยลดลงจ านวน 72 ล้านบาท เนื่องจากได้มีการจ่ายช าระหนี้สินภาษีอากร และเงิน
เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  

หุ้นกู ้

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันคงเหลือจ านวน 0 ล้านบาทและ 63 ล้าน
บาท ตามล าดับ โดยลดลงจ านวน 63 ล้านบาท เนื่องจากได้มีการไถถ่อนหุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว 

ภาระผูกพันธ์ผลประโยชน์พนักงาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีภาระผูกพันธ์ผลประโยชน์พนักงานจ านวน 72 ล้านบาทและ 54 
ล้านบาท ตามล าดับ โดยเพิม่ขึ้นจ านวน 18 ล้านบาท เพราะ บริษัทต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่อง
ผลประโยชน์พนักงาน ทีใ่นปี 2560 ได้มีการทบทวนสมมติฐานที่ใช้ในการค านวณใหม่โดยนักคณิตศาสตรป์ระกันภัยจึงท าใหม้ี
การประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนักงานเพิ่ม เนื่องจากข้อสมมติฐานเกี่ยวกับ อัตราคิดลดที่ใช้ในการค านวณ ไดม้ีการ
เปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิม คือ จากร้อยละ 3.9 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.8 ต่อป ี และ อัตรามรณะไทยได้มีการประกาศใหม่ในป ี
2560 ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากท่ีไดม้ีประกาศใช้ในปี 2551 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 
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เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 
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วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 
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จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด  (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 ซึ่งระบุว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนสูง
กว่าหนี้สินหมุนเวียน จ านวน 672 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้บรรลุตามแผนงานต่างๆโดยด าเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้
กับเจ้าหนี้รายใหญ่ซึ่งได้ด าเนินการแปลงหนี้ดังกล่าวเป็นทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ  
งบการเงิน ข้อ 1.3 และข้อ 28 รวมทั้งได้รับวงเงินสินเช่ือเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานเพิ่มเติม ตามที่ได้กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 44 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จึงไม่มีเหตุที่ท าให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไป 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขในเรื่องนี้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้ก าหนดเรื่องที่จะ
กล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

2 
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ 

การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4(ฉ) ข้อ 4(ฌ) และข้อ 12 บริษัท มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นจ านวนที่มี
นัยส าคัญ ได้ถูกแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งการพิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจท่ีส าคัญของฝ่ายบริหารของบริษัท เนื่องจากการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท ซึ่งก าหนดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์นั้น  ดังนั้น บริษัทต้องประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการด าเนินงานและการประเมิน
แผนงานในอนาคต รวมถึงการก าหนดอัตราคิดลดและข้อสมมติต่างๆ ที่ส าคัญ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงระบุว่าการพิจารณาการด้อย
ค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเรื่องที่มีนัยส าคัญ ซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังกล่าว โดยข้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจและประเมินความ
สมเหตุสมผลรวมถึงหลักฐานท่ีใช้สนับสนุนในเรื่องของข้อสมมติและวิธีการที่ใช้ในการจัดท าประมาณการกระแสเงินสดรับและ
จ่ายในอนาคตที่จะได้รับจากการใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของอัตราคิดลดที่
บริษัทใช้ในการค านวณหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว และยังได้พิจารณาถึงความเพียงพอ
ของข้อมูลที่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินของ บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่น ามาแสดงเปรียบเทียบ 
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่นในส านักงานเดียวกันกับข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี และเสนอรายงานไว้อย่างไม่มี
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
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1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน  

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บรหิาร
มีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าทีใ่นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ
บัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นก าร
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าข้ึนโดยผู้บริหาร  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
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รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

4 
 

เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลง
ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้ สอบบัญชีของข้าพเจ้า 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ท่ีส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเ ช่ือว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบง บ
การเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้น
แต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 
 
 
 
 
 

 (นางณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน) 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 4563 

 
 
ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 578,123,897            610,143,344            
ลูกหน้ีการคา้ 7 32,960,295              195,959,729            
สินคา้คงเหลือ 8 3,278,913,905         854,625,845            
เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 9 94,000,000              -                           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5, 10 394,308,180            91,760,792              
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,378,306,277         1,752,489,710         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 11 210,000,000            210,000,000            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 14,637,995,867       15,558,144,841       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 6,224,647                7,806,914                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15 313,227,607            284,426,968            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,167,448,121       16,060,378,723       

รวมสินทรัพย์ 19,545,754,398       17,812,868,433       

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
1

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559

หนีสิ้นหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 1.3, 5, 21 870,384,829            2,039,408,917         
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1.3, 5, 22 723,523,901            1,238,899,457         
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 41.4 192,349,206            190,096,043            
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 17 -                           18,500,000              
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,18 1,476,200,847         -                           
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1.3, 5, 23 201,051,061            1,477,823,631         
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 25 204,359,878            225,733,960            
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 394,896                   -                           
ประมาณการหน้ีสิน 26 -                           72,240,064              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24 38,251,428              35,075,821              
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,706,516,046         5,297,777,893         

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1.3, 5, 22 232,315,868            456,221,868            
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 18 1,479,358,073         -                           
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 19 1,805,104                -                           
หุน้กู้ 5, 20 -                           62,606,649              
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27 72,154,476              53,982,203              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,785,633,521         572,810,720            

รวมหนีสิ้น 5,492,149,567         5,870,588,613         

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
2

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 28

ทุนจดทะเบียน 129,298,350,419     103,137,868,439     
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 96,104,091,707       73,039,109,697       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 29 -                           147,991,749            
ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้สามญั 28 (61,757,357,060)      (39,828,910,395)      
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้
         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30 18,507,422              18,507,422              

ขาดทุนสะสม (20,621,318,456)      (21,596,108,122)      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 309,681,218            161,689,469            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,053,604,831       11,942,279,820       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 19,545,754,398       17,812,868,433       

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุน

หมายเหตุ 2560 2559

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 5, 32 15,178,061,681       11,669,471,645       
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 310,910,398            53,612,272              
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีสุทธิ 1.3, 31 734,023,402            7,711,336                
รายไดอ่ื้น 5 42,589,497              21,954,847              
รวมรายได้ 16,265,584,978       11,752,750,100       

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย

- ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย 5 14,315,399,500       10,808,548,385       
- ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า -                           66,126,144              
- (กลบัรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 4,051,344                (8,607,463)               
รวมตน้ทุนขาย 14,319,450,844       10,866,067,066       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 33 185,209,817            159,813,899            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 34 496,310,021            529,147,049            
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 3,155,639                1,291,819                
ตน้ทุนทางการเงิน 5, 16, 37 271,127,538            203,460,702            
รวมค่าใช้จ่าย 15,275,253,859       11,759,780,535       

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี 990,331,119            (7,030,435)               

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 39
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.086                       (0.001)                      

 31 ธนัวาคม

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี 990,331,119            (7,030,435)               
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไป
ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 27 (15,541,453)             -                           

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอ่ืน - ของส่วนของผูถื้อหุน้ -                           -                           
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี (15,541,453)             -                           

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 974,789,666            (7,030,435)               

31 ธนัวาคม

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 990,331,119                (7,030,435)                   
รายการปรับปรุง
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 926,258,623                924,941,549                
คา่ตดัจาํหน่ายลูกรีด 107,197,678                96,038,403                  
ดอกเบ้ียรับ (9,337,998)                   (3,188,510)                   
ตน้ทุนทางการเงิน 271,127,538                203,460,702                
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (211,740)                      -                               
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีสุทธิ (734,023,402)               (7,711,336)                   
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนของหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี ณ วนัท่ีแปลงหน้ีเป็นทุน (78,650,962)                 -                               
ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (94,919,859)                 (21,309,889)                 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 3,155,639                    1,291,819                    
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 4,051,344                    (8,365,436)                   
ประมาณการภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี -                               72,240,064                  
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 3,925,962                    6,524,032                    
ขาดทุน(กาํไร)จากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 7,803,930                    (1,126,263)                   

1,396,707,872             1,255,764,700             
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (8,869,077)                   19,123,430                  
สินคา้คงเหลือ (2,428,339,405)            (185,380,184)               
เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ (177,080,695)               (3,296,615)                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (123,082,606)               (333,742)                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (135,998,318)               (168,737,152)               
เจา้หน้ีการคา้ 456,710,814                (9,166,295)                   
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2,253,163                    12,364,712                  
เจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (283,114,740)               (90,550,230)                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,680,608                    380,944                       
จ่ายชาํระหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (1,295,142)                   -                               
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (1,296,427,526)            830,169,568                

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 3,798,272                    3,188,510                    
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง(เพ่ิมข้ึน) (94,000,000)                 -                               
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (9,919,570)                   (33,408,945)                 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (100,121,298)               (30,220,435)                 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,473,155,000             -                               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 1,430,645,800             -                               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 167,553,000                -                               
จ่ายชาํระเพ่ือไถ่ถอนหุน้กู้ (62,606,649)                 (280,741,310)               
ชาํระคืนหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกิูจการ (12,921,734)                 (14,777,265)                 
ชาํระคืนหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี (922,204,180)               -                               
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน (18,500,000)                 (11,500,000)                 
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน
   - หน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี (516,033,506)               -                               
   - อ่ืนๆ (173,999,336)               (39,612,388)                 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 1,365,088,395             (346,630,963)               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (31,460,429)                 453,318,170                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 610,143,344                156,862,959                
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราตา่งประเทศ
   คงเหลือส้ินปี (559,018)                      (37,785)                        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 578,123,897                610,143,344                

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
โอนเจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย และดอกเบ้ียคา้งจ่ายไปเป็น
หน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี 3,239,738,757             -                               

โอนดอกเบ้ียคา้งจ่ายไปเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 206,577,995                -                               
โอนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษีไปเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 72,240,064                  -                               
หน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี และเจา้หน้ีอ่ืนและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย ลดลง 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ และส่วนตํ่ากวา่มูลคา่หุน้สามญั เพ่ิมข้ึน 
จากการแปลงหน้ีเป็นทุน 1,136,535,345             -                               

หกักลบลบหน้ีระหวา่งลูกหน้ีการคา้กบัเจา้หน้ีการคา้ 171,868,511                -                               
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึนจากการซ้ือยานพาหนะ 2,200,000                    -                               

 31 ธนัวาคม

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

9 

หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป การดาํเนินงานต่อเน่ือง และการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 สินคา้คงเหลือ 
9 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
10 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
11 เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
14 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
15 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
16 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
17 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 
18 เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
19 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
20 หุน้กู ้
21 เจา้หน้ีการคา้ 
22 เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
23 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
24 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
25 หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 
26 ประมาณการหน้ีสิน 
27 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
28 ทุนเรือนหุน้ 
29 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
30 สาํรอง 
31 กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีสุทธิ 
32 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

10 

หมายเหตุ  สารบัญ 
33 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
34 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
35 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน  
36 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
37 ตน้ทุนทางการเงิน 
38 ภาษีเงินได ้
39 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
40 เคร่ืองมือทางการเงิน 
41 ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
42 คดีความ 
43 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
44 วงเงินสินเช่ือเพื่อการดาํเนินงาน 
45 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

11 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์  2561 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป การดาํเนินงานต่อเน่ือง และการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษทั 
 

1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

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

สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 88 อาคารปาโซ่ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
   

โรงงานผลิต : เลขท่ี 358 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรีทางหลวง 331 ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบุรี 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(“ตลท”) เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2539  
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ไดแ้ก่ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) (ถือหุน้ร้อยละ 
24) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในต่างประเทศ บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) (“จี สตีล”) (ถือหุน้ร้อยละ 15.08 ) บริษทั ซูพีเรียร์  
โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (ถือหุน้ร้อยละ 2.96 ) และบริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลดิ้ง จาํกดั (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) (ถือหุ้น 
ร้อยละ 3.64 ) ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงจีเอส ซีเคียวริต้ีเป็นบริษทัยอ่ยของ จี สตีล โดยถือหุน้
ร้อยละ 99.99 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น  
 

1.2 การดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สถานะทางการเงินบางส่วนของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

  ลา้นบาท 
ปัจจยัเส่ียง  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ต่อการดาํเนินงานต่อเน่ือง  2560  2559 
(1) กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี  990          (7) 
(2) ขาดทุนสะสม  20,621  21,596 
(3) สินทรัพยห์มุนเวียนมากกวา่หน้ีสินหมุนเวียน     

(หน้ีสินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน)  672  (3,545) 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

12 

 

ซ่ึงปัจจยัเส่ียงต่อการดาํเนินงานต่อเน่ือง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เกิดจากผลกระทบจากปัจจยัหลายประการ เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ีผนัผวน การผิดนดัชาํระหน้ีตามแผนปรับโครงสร้างหน้ี และการทุ่มตลาดของผูผ้ลิตเหล็กต่างประเทศ ปัจจยั
ดงักล่าวอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ไม่มีเหตุท่ีทาํใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษทั
ไดบ้รรลุตามแผนงานต่างๆโดยดาํเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหญ่ซ่ึงไดด้าํเนินการแปลงหน้ีดงักล่าวเป็นทุน
เสร็จเรียบร้อยแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 1.3 และขอ้ 28 รวมทั้งไดรั้บวงเงินสินเช่ือเพื่อเป็นทุน
หมุนเวียนในการดาํเนินงานเพ่ิมเติม ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 44 และส่งผลให ้ณ 31 ธนัวาคม 2560 
บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนสูงกว่าหน้ีสินหมุนเวียน จาํนวน 672 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัยงัมีแผนงานต่างๆ เพื่อเพิ ่ม
ความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคตดงัน้ี 

 

ก) การดาํเนินการผลิต 
 

บริษทัดาํเนินการผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้านอ้ย ซ่ึงมีอตัราค่าไฟฟ้าตํ่า (Off Peak) ในปี 2560 บริษทัสามารถ
เพิ่มปริมาณการผลิตจนเกือบเต็มกาํลงัการผลิตในช่วง Off Peak และในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2561 บริษทัมีแผนท่ีจะเพิ่ม
จาํนวนชัว่โมงการผลิตอีก 5 ชัว่โมง เน่ืองจากบริษทัคาดว่าจะเบิกใชว้งเงินกูว้งเงินท่ีเหลือในปี 2561 ตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 44.3 และบริษทัคาดวา่ความตอ้งการใชเ้หลก็แผน่รีดร้อนในประเทศจะสูงข้ึน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการลดตน้ทุนการ
ผลิตต่อหน่วยให้ลดลง และบริษทัมีแผนปรับตวัโดยจดัทาํโครงการหลายโครงการเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตให้สามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่ง และผูน้าํเขา้ทั้งในรูปของการลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลด
การสูญเสียในกระบวนการผลิต เป็นตน้  

 

ข) การสนบัสนุนจากภาครัฐ 
 

บริษทั ไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรายอ่ืนๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นคาํร้องต่อ
ภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอย่างร้ายแรง ท่ีมีสาเหตุจากการทุ่ม
ตลาดโดยสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ  และจากปริมาณการนาํเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีเพิ่มข้ึน
อย่างรวดเร็วมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกดว้ย ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั กระทรวง
พาณิชยไ์ดอ้อกประกาศบงัคบัใชม้าตรการเยยีวยาทางการคา้ท่ีเป็นมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (antidumping measures) 
และมาตรการปกป้องจากสินคา้นาํเขา้ท่ีเพิ่มข้ึน (safeguard measures)  เพื่อช่วยใหอุ้ตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนั
อยา่งเป็นธรรมกบัสินคา้นาํเขา้และสามารถปรับตวัเพือ่แข่งขนักบัสินคา้นาํเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต้่อไป ดงัน้ี 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
 

108



บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ระยะเวลา 5 ปี) 
 

  สินคา้นาํเขา้ ประเทศ
แหล่งกาํเนิด อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
1 
 

เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิด
เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

14 ประเทศ 
 

หลายอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 128.11 ของราคา 
ซี.ไอ.เอฟ. 

23 พ.ค. 2558 ถึง 
22 พ.ค. 2563 

2 
 

เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิด
เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

จีนและ
มาเลเซีย 

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

23 มิ.ย. 2560 ถึง 
22 มิ.ย. 255 * 

3 
 
 

เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิด
เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 
 

บราซิล, 
อิหร่าน และ 
ตุรกี 

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

16 พ.ค. 2560 ถึง 
15 พ.ค. 255 ** 
 

4 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

จีน 
 

อตัราร้อยละ 14.28 - 19.47 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 
 

26 ธ.ค. 2560 ถึง 
25 ธ.ค. 2561 *** 

 

* กลุ่มอุตสาหกรรมภายในได้ยื่นคาํร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาบังคบัใช้
มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศได้ออกประกาศ เม่ือวนัท่ี 14 
มิถุนายน 2559 (เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 23 มิถุนายน 2559) “เปิดการทบทวนความจาํเป็นเพื่อขยายเวลาการบงัคบัใช้
มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผน่รีดร้อนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
และประเทศมาเลเซียต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณาทบทวนความจาํเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการ
ตอบโตก้ารทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวนดงักล่าว และในระหว่างการพิจารณา
ทบทวนดังกล่าวมีการเรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดต่อไปอีกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และล่าสุดกระบวนการพิจารณา
ทบทวนความจาํเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรตอบโตก้ารทุ่มตลาดฯ ไดเ้สร็จส้ินลงแลว้ โดยคณะกรรมการพิจารณาการ
ทุ่มตลาดและอุดหนุนไดอ้อกประกาศผลการพิจารณาทบทวนขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดฯ ลงวนัท่ี 19 
มิถุนายน 2560 และนาํเผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2560 กาํหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่ม
ตลาดจากการนาํเขา้สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนฯ ท่ีนาํเขา้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซียในอตัารเดิมต่อไป
อีก 5 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 23 มิถุนายน 2560 ถึงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2565 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

14 

 

** กลุ่มอุตสาหกรรมภายในไดย้ื่นคาํร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อขอให้พิจารณาบงัคบัใช้
มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (antidumping) และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศได้ออกประกาศเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559 
(เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 18 มกราคม 2559) “เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดเป็นมว้นและไม่
เป็นมว้นท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากสหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้
กระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดเพ่ือบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมใน
กระบวนการไต่สวนดงักล่าว และในระหว่างกระบวนการไต่สวนดงักล่าว ทางกรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศเม่ือวนัท่ี 11 
พฤศจิกายน 2559 (เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2559) “การตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากสหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี” 
กาํหนดใหมี้การใชม้าตรการชัว่คราว โดยการเรียกเก็บอากรชัว่คราวหรือหลกัประกนัการชาํระอากรชัว่คราวเป็นหนงัสือคํ้าประกนั
จากธนาคารพาณิชย ์เป็นกาํหนดเวลา 4 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี  พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงต่อมากรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศ
เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 (เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 14 มีนาคม 2560) ใหมี้การขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการชัว่คราว
ออกไปอีก 2 เดือน จากเดิมส้ินสุดวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 เป็นส้ินสุดวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 และล่าสุดกระบวนการพิจารณาไต่
สวนการทุ่มตลาดฯ ไดเ้สร็จส้ินลงแลว้ โดยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและอุดหนุนไดอ้อกประกาศการตอบโตก้ารรทุ่ม
ตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากสหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และนาํเผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 
กาํหนดใหเ้รียกเกบ็อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดจากการนาํเขา้สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนฯ ท่ีนาํเขา้จาก 3 ประเทศดงักล่าวเป็นระยะเวลา 
5 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี  พฤษภาคม 2560 

 

*** กลุ่มอุตสาหกรรมภายในได้ยื่นคาํร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาบังคบัใช้
มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศได้ออกประกาศ เม่ือวนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2560 (เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 13 ธนัวาคม 2560) “เปิดการทบทวนความจาํเป็นในการใชม้าตรการตอบโต้
การทุ่มตลาดสินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป” 
ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณาทบทวนความจาํเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด โดยมีผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวนดงักล่าว และในระหว่างการพิจารณาทบทวนดงักล่าวมีการเรียกเก็บ
อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดต่อไปอีกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการเดิมเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 
2560 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

15 

 

มาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าที่เพิม่ขึน้ (ระยะเวลา 3 ปี) 
 

  สินคา้นาํเขา้ ประเทศแหล่งกาํเนิด อตัราอากรปกป้อง ระยะเวลาท่ีมีผล
บงัคบัใช ้

1 
 
 
 
 
 

เหลก็แผ่นรีดร้อนเจือ
อ่ืนๆ (โบรอน โครเมียม 
หรือธาตุอ่ืนๆ) ชนิดเป็น
มว้นและไม่เป็นมว้น 
 
 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ
กาํลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วนส่งออก
มาประเทศไทยไม่ถึงร้อยละ 3 
ของปริมาณการนาํเขา้รวมของ
สินคา้ชนิดน้ี 
 

- นาํเขา้ 27 ก.พ. 255 - 26 ก.พ. 2560 อตัรา
ร้อยละ 41.67 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- นาํเขา้ 27 ก.พ. 2560 - 26 ก.พ. 2561 อตัรา
ร้อยละ 0.42 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- นาํเขา้ 27 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2562 อตัรา
ร้อยละ 39. ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

27 ก.พ. 2559 ถึง  
26 ก.พ. 2562 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

เหลก็แผ่นรีดร้อนไม่เจือ
ชนิดเป็นมว้นและไม่
เป็นมว้น 
 
 
 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ
กาํลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วนส่งออก
มาประเทศไทยไม่ถึงร้อยละ 3 
ของปริมาณการนาํเขา้รวมของ
สินคา้ชนิดน้ี 
 

- นาํเขา้ 7 มิ.ย. 2560 - 6 มิ.ย.  2561 อตัรา
ร้อยละ 21.00 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- นาํเขา้ 7 มิ.ย. 2561 - 6 มิ.ย. 2562 อตัรา
ร้อยละ 20.87 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- นาํเขา้ 7 มิ.ย. 2562 - 6 มิ.ย. 2563 อตัรา
ร้อยละ 20.74 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

7 มิ.ย. 2560 ถึง  
6 มิ.ย. 2563  
(ขยายเวลาต่อจาก
เดิม 7 มิ.ย. 2557 ถึง 
6 มิ.ย. 2560) **** 
 

 

**** กลุ่มอุตสาหกรรมภายในไดย้ื่นคาํร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลา
บงัคบัใชม้าตรการปกป้องต่อไปอีก 3 ปี ต่อมา กรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 (เผยแพร่ลงในราช
กิจจานุเบกษาเม่ือ 3 ตุลาคม 2559) “เปิดการทบทวนความจาํเป็นเพื่อขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการปกป้องจากการนาํเขา้สินคา้
เหลก็แผน่รีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีเพิ่มข้ึน” นบัเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณาทบทวนความจาํเป็นใน
การขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการปกป้องฯ ซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการ และล่าสุดกระบวนการ
พิจารณาทบทวนความจาํเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการปกป้องฯ ไดเ้สร็จส้ินลงแลว้ โดยคณะกรรมการพิจารณา
มาตรการปกป้องไดอ้อกประกาศผลการพิจารณาทบทวนมาตรการปกป้องฯ ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 และนาํเผยแพร่ลงในราช
กิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 ใหม้าตรการปกป้องดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดใน
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2563  

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

16 

 

ค) ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศ 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดเป็นมว้น (ลา้นตนั) ปี 2560 ปี 2559 เพิม่ข้ึน / (ลดลง) 
ผลิต . 2.68 . 
นาํเขา้  . 4.68 (.) 
ส่งออก . 0.016 (.) 
ความตอ้งการใช ้ . 7.34 (.) 

 

สาํหรับแนวโนม้อุตสาหกรรมเหลก็ สมาคมเหลก็โลก (World Steel Association) คาดการณ์ว่าความตอ้งการใชเ้หลก็ใน
กลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2561 จะขยายตวั 6.8% ต่อปี สาํหรับประเทศไทยความตอ้งการใชเ้หลก็ในประเทศคาดว่าจะ
เติบโตอยูใ่นช่วง 0 - 3% ต่อปี ตามความตอ้งการใชเ้หลก็ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองภายในประเทศ 

 

1.3 การปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัท 
 

การปรับโครงสร้างเจ้าหนีก้ารค้ารายใหญ่ 
 

ในอดีตบริษทัไดท้าํขอ้ตกลงกบัเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่ จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงิน 83 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (3,004 ลา้นบาท)  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงบริษทัไดผ้ดินดัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงและอยูร่ะหวา่งการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีท่ีบริษทัคา้งชาํระแก่เจา้หน้ีทั้ง 3 รายขา้งตน้
และเจ้าหน้ีอ่ืนอีก 1 รายรวมถึงภาระหน้ีสินท่ีพึงมีทั้งหมดตามสัญญาเดิมจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 มีจาํนวนรวม  
91 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ใหแ้ก่บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “เจา้หน้ีรายใหม่” และเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 
2560 บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายบางส่วนแก่เจา้หน้ีรายใหม่จาํนวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จากการเบิกใช้
วงเงินกู ้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 
 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 เจา้หน้ีรายใหม่ตกลงลดยอดดอกเบ้ียคา้งจ่ายใหบ้ริษทัจาํนวน 15 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ คงเหลือยอด
หน้ีสินจาํนวน 36 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เงินตน้จาํนวน 33 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจาํนวน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
โดยบริษทัจะตอ้งปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหม่ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ซ่ึงเจา้หน้ีรายใหม่ตกลงคิด
ดอกเบ้ียของเงินต้นดังกล่าวในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และหากการปรับโครงสร้างหน้ียงัไม่แล้วเสร็จภายในวันท่ี  
31 มีนาคม 2560 อตัราดอกเบ้ียจะปรับเป็นร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 จนกว่าจะมีการปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ีแลว้เสร็จหรือมีการจ่ายชาํระหน้ีครบถว้นแลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560  และ ต่อมาวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560  บริษทัและเจา้หน้ีรายใหม่ตกลงขยายระยะเวลาการปรับ
โครงสร้างหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 โดยเจา้หน้ีรายใหม่ตกลงคิดอตัราดอกเบ้ียของเงินตน้ดงักล่าวในอตัรา
ร้อยละ 4 ต่อปี และหากการปรับโครงสร้างหน้ียงัไม่แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 อตัราดอกเบ้ียจะปรับเป็นร้อยละ 
7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จนกวา่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแลว้เสร็จหรือมีการจ่ายชาํระหน้ีครบถว้นแลว้ 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

17 

 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 บริษทัได้เขา้ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ (“MOU”) กับบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็น 
ผูถื้อหุน้ของเจา้หน้ีรายใหม่ โดยภายใต ้MOU ดงักล่าว กาํหนดแผนการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัดงัน้ี 
 

ก) บริษทัมีหน้ีท่ีคา้งชาํระกบัเจา้หน้ีรายใหม่ จาํนวน 36.70 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  แบ่งเป็นเงินตน้จาํนวน 32.35 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ และ ดอกเบ้ียจาํนวน 4.35 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยไดค้าํนวณดอกเบ้ียจนถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560  
 

ข) เจา้หน้ีรายใหม่ตกลงจะลดหน้ีในส่วนของดอกเบ้ียคงคา้งจาํนวน 3.77 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ทาํใหบ้ริษทัมีจาํนวนหน้ีคงเหลือ
ก่อนการแปลงหน้ีเป็นทุนจาํนวน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ทั้งน้ีอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่า โครงการจดัสรรและเสนอขาย 
หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560  
ในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ก่อน 

 

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 ได้มีมติอนุมติัโครงการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญั 
เพิม่ทุนของบริษทัตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28.1 
 

เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 บริษทั ไดเ้ขา้ลงนาม Share Subscription Agreement กบั Asia Credit Opportunities I (Maurtius) 
Limited ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีรายใหม่ โดยสัญญาไดร้ะบุเง่ือนไขการแปลงหน้ีเป็นทุน และขอ้กาํหนดท่ีตอ้งปฏิบติัตามใหค้รบถว้น
ก่อนท่ีจะดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และกรอบระยะเวลาการดาํเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และเม่ือ
วนัท่ี 21 กนัยายน 2560 บริษทัไดด้าํเนินการแปลงหน้ีเป็นทุนตามสัญญาดงักล่าวแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 28.2 
 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  - 
โอนมาจากบญัชีเจา้หน้ีการคา้ 21 ,454 
โอนมาจากบญัชีเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22 613 
โอนมาจากบญัชีดอกเบ้ียคา้งจ่าย 23 1,173 
รวมยอดหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 3,240 
หกั จ่ายระหว่างไตรมาส  (1,438) 
หกั กาํไรจากการท่ีเจา้หน้ีลดหน้ีใหใ้นระหวา่งไตรมาส  (531) 
บวก ดอกเบ้ียคา้งจ่ายตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 31 
หกั กาํไรจากการท่ีเจา้หน้ีลดหน้ีใหใ้นระหวา่งไตรมาส  (125) 
หกั แปลงหน้ีเป็นทุนในระหว่างไตรมาส  (1,096) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งปี (81) 
ยอดคงเหลือของหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  - 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

18 

 

การปรับโครงสร้างเจ้าหนีร้ายอืน่ 
 

บริษทัไดมี้การเจรจาทาํสัญญาการปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายอ่ืน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  

 

  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   91 
หกั จ่ายระหว่างปี  (25) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งปี  (1) 
ยอดคงเหลือของเจา้หน้ีรายอ่ืนท่ีทาํการปรับโครงสร้างหน้ี  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  
 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ  
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

ในระหว่างปีบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ซ่ึงการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ในปีปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีนยัสาํคญั 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเ งินฉบับ อ่ืนๆ  ซ่ึ ง มีผลบังคับสําหรับงบการ เ งินท่ี เ ร่ิมในหรือหลังวัน ท่ี  
 มกราคม 561 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจัดทาํข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทยในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กันหรือมีการตีความใน 
สองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

(ข) เกณฑ์การวดัมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีสาํคญัท่ีแสดงในนโยบายการบญัชี 
 

(ค) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

19 

 

(ง) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ 
 

ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและ  
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะ
บนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบสาํคญัต่อ
การรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 การประเมินมูลค่าและค่าเผือ่ดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้คา่ซ้ือเคร่ืองจกัร 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 การประเมินมูลค่าและค่าเผือ่ดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 การประเมินมูลค่าและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 การประเมินมูลค่าและค่าเผือ่การดอ้ยค่างานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 ประมาณการหน้ีสิน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 ผลประโยชนข์องพนกังาน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 42 และ 4 คดีความ และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีย่งัไม่มผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
 

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม 2561 ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

20 

  
มาตรฐานการบญัชี 

 ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

  
  

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

21 

  

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 

กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ            

และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 

และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 

และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ีสาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 

ฝ่ายบริหารของบริษทั ไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัที่ 2, ฉบบัที่ 7, ฉบบัที่ 8, ฉบบัที่ 10, ฉบบัท่ี 
12, ฉบบัท่ี 16, ฉบบัท่ี 17, ฉบบัท่ี 18, ฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 21, ฉบบัท่ี 24, ฉบบัท่ี 33, ฉบบัท่ี 34, ฉบบัท่ี 36, ฉบบัท่ี 37, ฉบบัท่ี 38 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2, ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี  และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 จะ
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั ส่วนมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนๆไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั ดงันั้นจึงไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

22 

 

4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน   
 

(ก) เงนิตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานของบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน  
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงคา่บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่า
เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  
 

(ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ค) ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของ
ลูกคา้  ลูกหน้ีจะถกูตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

(ง) สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืน
เพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการ
ปันส่วนของค่าโสหุย้ผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นโดยประมาณในการขาย  

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

23 

 

บริษทัตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือ สาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

บริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญา Consignment เม่ือบริษทัไดรั้บโอนสิทธิและความ
รับผดิชอบในทางกฎหมายและความเป็นเจา้ของในเชิงเศรษฐกิจของสินคา้ดงักล่าวแลว้ 
 

(จ) เงนิลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน 
 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีได้รับและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนสะสม  
จากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถือ
อยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 

 

(ฉ) ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวดัมูลคา่ 
 

สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัคา่เส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุแรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ใน
สภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน  การขนยา้ย  การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุน
การกูย้ืม  นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์
ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอปุกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่า
ตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน  

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
 

119



บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

24 

 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการ
นั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุน 
ในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลคา่คงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 
อาคาร 20 - 50 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 15 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ช) สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตน้ทุนของใบอนุญาตในการผลิต สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดัแสดงในราคาทุนหกัคา่ตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย ์
ท่ีสามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

25 

 

ค่าตดัจาํหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ในอนาคต
จากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือ
สินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชนร์ะยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 10 ปี 
ตน้ทุนของใบอนุญาตในการผลิต 25 ปี 
 

วิธีการตัดจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ซ) ต้นทุนลูกรีดรอตัดจําหน่าย 
 

ตน้ทุนลกูรีดรอตดัจาํหน่ายแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมโดยมีการตดัจาํหน่ายตามปริมาณการใชง้าน 
 

(ฌ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี 
จะทาํการประมาณมูลคา่สินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกว่า
มูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของ
สินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

 

การคาํนวณมูลคา่ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแส
เงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจ
ประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพยส์าํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพยน์ั้น
เก่ียวขอ้งดว้ย 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

26 

 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน จะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั และการ
เพิม่ข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออก
รายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้น
การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยคา่มาก่อน 

 

(ญ) หนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสินภายหลงัจากการบนัทึกหน้ีสินท่ีมี
ภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน  
จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ฎ) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ีแน่นอนไปอีก
กิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่าย
สมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 

 

โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงินภาระผูกพนั
สุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินลดเพ่ือให้
เป็นมูลค่าปัจจุบนั ทั้งน้ีไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการอตัราคิดลดเป็น
อตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตระดบั AA ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของ
ภาระผกูพนัของบริษทั และมีสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะจ่าย 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

27 

 

การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ เม่ือมีการคาํนวณ
ผลของผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทั  การรับรู้เป็นสินทรัพยจ์าํกดัเพียงยอดรวมของตน้ทุนในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และมูลค่า
ปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการใน
อนาคต ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ มีการพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นตํ่าสาํหรับโครงการ
ต่างๆ ของบริษทั ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมีให้กบับริษทัถา้ถูกรับรู้ภายในระยะเวลาของโครงการ หรือ การจ่ายชาํระของ
หน้ีสินของโครงการ 
 

เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการในอดีตของ
พนกังานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีผลประโยชนน์ั้นเป็นสิทธิขาดผลประโยชน์ท่ี
เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 

บริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนในรายการกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้คา่ใชจ่้ายของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
 

(ฐ) ประมาณการหนีสิ้น 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหน้ีสิน
ดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน
คาํนึงถึงภาษีเงินได ้เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน
 

ประมาณการค่าใชจ่้ายจากสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระ 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่บริษทัจะบนัทึกเม่ือประโยชน์ท่ีบริษทัพึงไดรั้บนอ้ยกว่า
ตน้ทุนท่ีจาํเป็นในการดําเนินการตามขอ้ผูกพนัในสัญญาการประมาณค่าใช้จ่ายรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดสัญญา หรือ ตน้ทุนสุทธิท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือดาํเนินสัญญาต่อ แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า บริษทัรับรู้ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเกิดข้ึนจากสินทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นสัญญาก่อนท่ีจะรับรู้และวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสิน 
 

(ฑ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินคา้ 
 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 
และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการ
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

28 

 

ดอกเบ้ียรับ 
 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
 

(ฒ) ต้นทุนทางการเงนิ 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป และส่ิง
ตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พื่อขาย เงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิซ่ึงถูกจดั
ประเภทเป็นหน้ีสิน ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหน้ีการคา้) และ ขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน โดยใชว้ิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ณ) สัญญาเช่าดําเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญา
เช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนั
การปรับคา่เช่า 
 

การจาํแนกประเภทสญัญาเช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง บริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ 
โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กับการใช้สินทรัพยท่ี์มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหบ้ริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ บริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบ
อ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากบริษทัสรุปวา่เป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวได้
อยา่งน่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจาก
นั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วน
เพิม่ของบริษทั

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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(ด) ภาษเีงนิได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ รายการ
ท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสีย
ภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการ
ในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
และจาํนวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี 
การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่
มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้หาก
เป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ
ผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษี 
ท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 

ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ บริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษี
เงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความ
ทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความ
เพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ
นาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงาน
จดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจ
จะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสิน 
ในเวลาเดียวกนั

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

30 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวน
เพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ี
รายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ต) กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

บริษทัแสดงกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดสําหรับหุ้นสามญั กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้น
พ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)ของผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ี
ออกจาํหน่ายระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน  กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)
ของผูถื้อหุน้สามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกจาํหน่ายและปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือ
คืน และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมดและสิทธิซ้ือหุน้ของพนกังาน 
 

(ถ) รายงานทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน) 
จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
 

5 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอาํนาจ
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสําคญั
เดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่ ประเภทของธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 จัดตั้ง/สัญชาติ   
บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน)  
 (“จี สตีล”) 

ไทย ผลิตและจาํหน่ายเหลก็ บริษทัใหญ่  

บริษทั จีเจเอส โน๊ตส์ โฮลด้ิงส์ จาํกดั* 
 (“จีเจเอส โน๊ตส์”) 

ไทย กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการปรับโครงสร้าง 

บริษทัยอ่ยของบริษทั (จดทะเบียนเลิก
บริษทัเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2559) 

บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จาํกดั 
 (“โอเอซี”) 

ไทย ใหค้าํปรึกษาทางดา้นธุรกิจ บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลด้ิง  
 จาํกดั (“เอสพีเอช”) 

ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 

บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จาํกดั 
 (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

ไทย กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการปรับโครงสร้าง 

บริษทัยอ่ยของ จี สตีล  
 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

31 

ช่ือกจิการ ประเทศที่ ประเภทของธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 จัดตั้ง/สัญชาติ   
บริษทั จีเอส โน๊ตส์ โฮลด้ิง  จาํกดั 
 (“จีเอส โน๊ตส์ 2”) 

ไทย กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการปรับโครงสร้าง 

บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 
(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 
กนัยายน ) 

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

เมอริเชียส กิจการท่ีตั้ งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพ่ือการลงทุน 

ตั้งแต่วนัท่ี  กนัยายน  เป็น
ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  ซ่ึงเ ป็นบริษัท
ในกลุ่ม SSG Capital Partners III,
L.P. (“SSG III”) 

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

เมอริเชียส กิจการท่ีตั้ งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพ่ือการลงทุน 

ตั้ งแต่ ว ัน ท่ี    กันยายน  
เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเน่ืองจาก
เป็นบริษทัในกลุ่ม SSG Capital
Partners III, L.P. (“SSG III”) 

บริษทั เอส เอส พ ีเพลส จาํกดั ไทย ใหเ้ช่าสาํนกังาน มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน) ไทย ผลิตและจาํหน่ายเหลก็ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบั จี สตีล 
บริษทั พนิช สวสัด์ิ จาํกดั ไทย จาํหน่ายเหลก็ กรรมการเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ของ จี สตีล 
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ 
 จาํกดั 

ไทย โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม มีผูบ้ริหารร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ไทยแลนดไ์อออนเวิคส์ 
 จาํกดั (มหาชน) 

ไทย 
 

ผลิตและจาํหน่ายแผน่เหลก็ชุบ
สงักะสี 

มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั เกรทสยามสตีลเวิร์คส จาํกดั ไทย ซ้ือมาขายไปเหลก็มว้น มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั อินเทลลิเจนท ์ซิสเทม็  
 เน็ทเวอร์ค จาํกดั 

ไทย 
 

ขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
ซอฟตแ์วร์และวางระบบ
คอมพิวเตอร์ 

มี ก ร รมก าร ร่ วมกันกับบ ริษัท
(จดทะเบียนเลิกบริษัทเ ม่ือวันท่ี
21 กรกฎาคม ) 

บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท  
 (กาญจนบุรี) จาํกดั 

ไทย โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั ไทย 
 

จาํหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น
ของ จี สตีล 

บริษทั มหาชยั สตีล อินเตอร์ จาํกดั ไทย 
 
 
 

จาํหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น
ของ  จี  สตีล  (จดทะเบียนเ ลิก
บ ริษัท เ ม่ื อวัน ท่ี    มกราคม 
) 

บริษทั เมทลั อินเตอร์ จาํกดั ไทย 
 

จาํหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น
ของ จี สตีล 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

32 

 

ช่ือกจิการ ประเทศที่ ประเภทของธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 จัดตั้ง/สัญชาติ   
บริษทั เอม็แอนดแ์อล สตีล จาํกดั ไทย 

 
จาํหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น

ของ จี สตีล 
บริษทั เดอะ สตีล จาํกดั (มหาชน) ไทย 

 
การผลิตและจาํหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น

ของ จี สตีล 
บริษทั ลิเบอร์ต้ี สตีล สยาม จาํกดั ไทย 

 
จาํหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น

ของ จี สตีล 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย 

 
 
 
 
 
 

                       - บุ คคล ท่ี มี อํา น า จ  และคว าม
รับผิดชอบการวางแผน สั่งการ
และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกิจการ 
(ไ ม่ว่ า จะทําหน้า ท่ี  ในระดับ
บริหารหรือไม่) 

 

*ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไม่ไดน้าํบริษทัยอ่ย คือบริษทั จีเจเอส โน๊ตส์ โฮลด้ิงส์ จาํกดั มารวมในการจดัทาํงบการเงิน
รวมเน่ืองจากบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2559 และเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
ไดจ้ดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชีต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้  
 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายวตัถุดิบ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
ขายสินคา้สาํเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ค่าจา้งผลิตสินคา้ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน อตัราตามท่ีตกลงตามสญัญา 
 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

33 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  2560  2559 
  (ลา้นบาท) 
บริษทัใหญ่ (จ ีสตีล)    
ขายวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป  - 2 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป  937  1 
ค่าจา้งผลิตสินคา้    - 
     
บุคคลหรือกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
ขายวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป  583  169 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป  1,433  1,691 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย    5 
ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน  -  2 
ตน้ทุนทางการเงิน  9  7 

     
ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     

เงินเดือนและค่าแรง  38   
ค่าสวสัดิการ  4   
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  2   
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั  44   

 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

34 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 

 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 9   
บริษัทใหญ่    
จี สตีล  9 - 
    

เงนิล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า 10   
บริษัทใหญ่    
จี สตีล   - 
บุคคลหรือกจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั    
บริษทั มหาชยั ศนูยร์วมเหลก็ จาํกดั   37 

รวม  87 7 
    

ดอกเบีย้ค้างรับ 10  
บริษัทใหญ่    
จี สตีล   - 
    

เจ้าหนีก้ารค้า 21   
บริษัทใหญ่    
จี สตีล   - 
บุคคลหรือกจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั    
บริษทั มหาชยั ศนูยร์วมเหลก็ จาํกดั   48 
บริษทั พนิช สวสัด์ิ จาํกดั  - 8 

รวม  89 56 
    

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 4.4   
บุคคลหรือกจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั    
เดอะ สตีล  4 - 
    

เจ้าหนีอ้ืน่และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 22   
บุคคลหรือกจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั    
โอเอซี    13 
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จาํกดั   5 
Link Capital I   - 

รวม   1 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

35 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 

 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 8   
บุคคลหรือกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั    
Link Capital I  1,46 - 
    
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 1   
บุคคลหรือกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั    
Link Capital I  1,4 - 
    
ดอกเบีย้ค้างจ่าย 23   
บุคคลหรือกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั   
โอเอซี 3 2 
Link Capital I 106 - 

รวม 10 2 
    
หุ้นกู้ 16, 20   
บุคคลหรือกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั    
จีเอส ซีเคียวริต้ี    
ส่วนท่ีหมุนเวียน - - 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน - 63 

รวม - 63 
 

สัญญาสําคญัทีท่าํกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

สัญญาจ้างผลติเหลก็แผ่นรีดร้อน (Tolling Agreement) 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาจา้งผลิตเหลก็แผน่รีดร้อน  (Tolling Agreement) กบั จี สตีล โดยบริษทั (ผูว้่าจา้ง) 
จะเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบหลกัท่ีสาํคญั และจดัส่งวตัถุดิบถึงโรงงาน และ จี สตีล (ผูรั้บจา้ง) จะเป็นผูรั้บจา้งผลิตเหล็กแผน่รีดร้อน (Hot 
Roll Coils)  จนถึงการจดัส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ตามคาํสั่งขายของบริษทั สัญญารับจา้งผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนมีอายุ 1 ปี นบัจาก
วนัทาํสัญญา และต่ออายุอตัโนมติัต่อไปไดอี้ก 1 ปี หากไม่มีหนงัสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหนา้ก่อนหมดอายุ 90 วนั ทั้งน้ี จี สตีล  
จะเรียกเกบ็ค่าบริการในอตัราตามท่ีตกลงตามสญัญา  

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

36 

 

สัญญาอืน่ๆ 
 

ในปี 2556 บริษทัไดท้าํบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพื่อยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญาประนีประนอมหน้ีสินกบั บริษทั 
มาสเตอร์ สตีล จาํกดั จาํนวน 17.91 ลา้นบาท โดยมีการแลกเปล่ียนกับหุ้น จี สตีล ท่ีถือโดย โอเอซี จาํนวน 35.82 ลา้นหุ้น 
ในราคาท่ีตกลงกนัไว ้0.50 บาทต่อหุน้ใหก้บั บริษทั มาสเตอร์ สตีล จาํกดั 
 

นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การประนีประนอมยอมความตามขอ้พิพาทแรงงานกบัอดีตพนกังาน ณ ศาลแรงงานกลาง ภายใตส้ัญญา
ประนีประนอมยอมความ บริษทัไดต้กลงท่ีจะโอนหุน้ของจี สตีล ซ่ึงถือโดยโอเอซีใหก้บัพนกังานในจาํนวน 33 ลา้นหุน้ ในราคา
ท่ีตกลงกนัไว ้0.45 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 14.85 ลา้นบาท และโอเอซีตกลงท่ีจะรับประกนัราคาหุน้ละ 0.45 บาท กาํหนด 90 
วนันบัจากวนัโอนหุน้ (“guarantee period”)  
 

ดงันั้น บริษทัไดท้าํบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพื่อยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญาประนีประนอมหน้ีสินจาํนวน 32.76 ลา้น
บาท โดยหน้ีสินดงักล่าวจะครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558 บริษทั ไดจ่้ายชาํระ
หน้ีสินดงักล่าวใหก้บัโอเอซีแลว้ จาํนวน 29.54 ลา้นบาท คงเหลือภาระหน้ีจาํนวน 3.22 ลา้นบาท  

 

เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2557 โอเอซี ฝากหุน้ของจี สตีล ซ่ึงถือโดยโอเอซี จาํนวน 102.3 ลา้นหุน้ ไวก้บักรมบงัคบัคดีเน่ืองจาก 
โอเอซีเป็นผูค้ ํ้ าประกนั ภายใตส้ัญญาประนีประนอมยอมความ บริษทัตอ้งโอนหุ้นของจี สตีล ซ่ึงถือโดยโอเอซีให้กบัพนกังาน
เพิม่เติมจาํนวน 102.3 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.10 บาท (ราคาตลาด ณ วนัส้ินสุดการรับประกนัราคาหุน้) 
 

นอกจากน้ี ในวนัเดียวกนับริษทัไดท้าํบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพื่อยอมรับหน้ีสินเพิ่มเติมจาํนวน 10.23 ลา้นบาท โดยหน้ีสิน
ดงักล่าวจะครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการขอขยายระยะเวลาครบกาํหนดชาํระออกไป 
 

เหตุการณ์สําคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 โอเอซี ไดเ้ขา้ทาํสญัญาโอนทรัพยช์าํระหน้ีกบัผูถื้อหุน้ของ  จี สตีล โดยตกลงชาํระหน้ีบางส่วนดว้ยการตี
โอนกรรมสิทธ์ิหุน้ของบริษทัจาํนวน 4,125 ลา้นหุน้ และใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัจาํนวน 687 ลา้นหน่วย ท่ี โอเอซีถืออยู ่และ
ในเดือนกนัยายน 2557 จี สตีล ไดโ้อนหุ้นท่ีถือในบริษทั จาํนวน ,500 ลา้นหุ้น ให้แก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ทาํให้
สดัส่วนการถือหุน้ของ จี สตีล ในบริษทั ลดลงเป็นร้อยละ 20.79 

 

ต่อมาในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2560 จี สตีล ไดข้ายหุน้ท่ีถือในบริษทั จาํนวนทั้งส้ิน 100 ลา้นหุน้ ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้
ของ จี สตีล ในบริษทั ก่อนท่ีจะมีการเพิม่ทุน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 ลดลงเป็นร้อยละ 20.05 

 

ภายหลงัการเพิ่มทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จี สตีล และ จีเอส ซีเคียวริต้ี  
มีสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 18.72  ของหุน้ทั้งหมด 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

37 

 

6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
  (ลา้นบาท) 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์  578  597 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  -  13 
รวม  5  610 
 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท  572  605 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  6  5 
รวม  5  610 
 

 ลูกหนีก้ารค้า  
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
  (ลา้นบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  450 3 
รวม  450 3 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (417) (417) 
สุทธิ  33 16 
(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี  - - 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

38 

 

การวิเคราะหอ์ายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
  (ลา้นบาท) 
บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน    
เกินกาํหนดชาํระ   

นอ้ยกวา่ 3 เดือน - - 
มากกวา่ 12 เดือน - - 

 - - 
บุคคลหรือกจิการอืน่ๆ   
ยงัไม่ครบกาํหนด - 4 
เกินกาํหนดชาํระ    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 32 19 
มากกวา่ 12 เดือน 418 0 

 450 3 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (417) (417) 
สุทธิ 33 16 
   
รวม 33 16 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัสาํหรับการขายในประเทศคือขายเงินสดและไม่เกิน 7 วนัทาํการ และการ
ขายต่างประเทศเป็นการขายเงินสดและแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น 
 

ในปี  2556 ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดท้าํการโอนเปล่ียนสิทธิเรียกร้องในหน้ีจาํนวนเงิน 172 ลา้นบาท ไปเป็นของลูกหน้ี 
รายอ่ืนในจาํนวนเงินท่ีเท่ากัน และลูกหน้ีรายน้ีเป็นเจ้าหน้ีบริษทัในจาํนวนท่ีมากกว่าท่ีเป็นลูกหน้ีบริษทั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 
พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงชาํระหน้ีและหกักลบลบหน้ีกบัลูกหน้ีดงักล่าว “คู่สัญญา” โดยคู่สัญญาตกลงใหน้าํ
หน้ีจาํนวน 172 ลา้นบาท ซ่ึงคู่สัญญาเป็นลูกหน้ีบริษทั หกักลบลบหน้ีจากหน้ีจาํนวน 181 ลา้นบาท ซ่ึงคู่สัญญาเป็นเจา้หน้ีบริษทั
และบริษทัตกลงชาํระหน้ีส่วนท่ีเหลือจาํนวน 9 ลา้นบาทภายในวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

39 

 

ยอดมูลหน้ีและยอดสุทธิท่ีคา้งชาํระจากลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้
ตามตารางขา้งล่างดงัน้ี  
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
  (ลา้นบาท) 
ลูกหน้ีการคา้    
- ลูกคา้รายท่ี 1  352 352 
- ลูกคา้รายท่ี 2  65 65 
  41 41 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (417) (417) 
สุทธิ  - - 
 

บริษทัไม่มีรายการขายกบัลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัไดย้ื่นคาํฟ้องต่อลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิดสัญญาซ้ือขาย
ระหว่างกนั และเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งไดม้ีคาํพิพากษาใหลู้กคา้รายที่ 1 ชดใชเ้งินจาํนวน 423 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ 352 ลา้นบาท นบัถดัจากวนัฟ้องไปจนกว่าจะชาํระเสร็จแก่บริษทั แต่ปรากฎว่า
ลูกคา้รายที่ 1 ไม่จ่ายชาํระหน้ีตามคาํพิพากษา ต่อมาลูกคา้รายที่ 1 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 
ขณะน้ีบริษทัอยู่ระหว่างการยื่นเพื่อขอรับชาํระหน้ีระหว่างการชาํระบญัชี และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2557 บริษทัและลูกคา้ราย
ท่ี 2 ไดท้าํสัญญาประนีประนอมยอมความโดยลูกคา้รายท่ี 2 ตกลงชาํระเงินใหแ้ก่บริษทัเป็นเงินจาํนวน 78 ลา้นบาท (เงินตน้
จาํนวน 65 ลา้นบาท ดอกเบ้ียจาํนวน 13 ลา้นบาท) โดยตกลงแบ่งจ่ายเป็นงวด เร่ิมตั้งแต่วนัที่ 25 มีนาคม 2557 ถึงวนัที่ 25 
สิงหาคม 2559 แต่ปรากฏว่าลูกคา้รายที่ 2 ผิดนดัชาํระ อย่างไรก็ตามในปี 2558 ถึงปัจจุบนั บริษทัไดท้าํการสืบทรัพยที์่ดิน
ของลูกคา้รายท่ี 2 ท่ีสาํนักงานท่ีดินปรากฏว่าไม่พบทรัพยข์องลูกคา้ ต่อมาเมื่อวนัที่ 27 ตุลาคม 2560 บริษทัยื่นฟ้องลูกคา้ราย
ที่ 2 เป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง เพื่อขอให้ลูกคา้รายที่ 2 ชาํระหน้ีใหก้บับริษทั เป็นจาํนวนเงิน 78 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดงักล่าว นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2557 เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2560 ศาล
ไดมี้คาํสั่งให้พิทกัษท์รัพยข์องลูกหน้ีรายท่ี 2  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2561 บริษทัไดย้ื่นคาํขอรับชาํระหน้ีต่อเจา้พนกังาน
พิทกัษท์รัพย ์และ เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยน์ดัตรวจคาํขอรับชาํระหน้ีในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 
 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท  450 3 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  - - 
รวม  450 3 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

40 

 

 สินค้าคงเหลอื  
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
  (ลา้นบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 1,511 306 
งานระหว่างทาํ 3 2 
วตัถุดิบ 437 244 
วสัดุและอุปกรณ์ 213 95 
อะไหล่ 247 224 
สินคา้ระหวา่งทาง 900 12 
รวม 3,311 3 
หกั  ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (32) (28) 
สุทธิ 3,2 55 
   
มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลอืที่จาํนําเพือ่คํา้ประกนัหนีสิ้น 126 2 
 

 เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินใหกู้ย้ืมแก่ จี สตีล ในวงเงิน 94 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียภายในระยะเวลา  เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12.5 ต่อปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 บริษทัไดต้กลงขยาย
ระยะเวลาการชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 จี สตีลไดย้ื่นคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง เพื่อป้องกนัมิให ้จี สตีล ตกลงอยูใ่น
ภาวะลม้ละลาย เน่ืองจาก จี สตีล มีหน้ีสินผิดนดัชาํระจาํนวนมากตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551 และมีความเส่ียงท่ีจะถูกฟ้อง
ลม้ละลายหรือถูกยึดทรัพยต์ามคาํพิพากษาของเจา้หน้ี ซ่ึงศาลลม้ละลายกลางรับคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2560 และปัจจุบนั จี สตีล อยูร่ะหว่างนดัไต่สวนในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 อยา่งไรก็ตาม แม ้จี สตีล จะตอ้งเขา้สู่กระบวนการ
ขอฟ้ืนฟูกิจการแต่มิไดมี้ผลต่อการดาํเนินธุรกิจปกติของ จี สตีล ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงเช่ือมัน่ว่า จี สตีล ยงัมีความสามารถในการ
ชาํระหน้ีเงินกูย้มืดงักล่าวคืนแก่บริษทัได ้บริษทัจึงไม่ไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเงินใหกู้ย้มืดงักล่าว  
 

อย่างไรก็ตาม เงินให้กู้ยืมดังกล่าวน้ีเกินกาํหนดชําระคืนเงินต้นแล้ว บริษทัจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบ้ียนับตั้ งแต่วนัท่ี 15 
พฤศจิกายน 2560 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

41 

 

10 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  21 11 
ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 5 - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และอ่ืนๆ  132 19 
  15  30 
เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้    

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 187 37 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  149 122 

  336 15 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (100) (97) 
สุทธิ  236 62 
    
รวม  34 2 
 

11 เงนิล่วงหน้าค่าซ้ือทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
  (ลา้นบาท) 
เงินล่วงหนา้คา่ซ้ือท่ีดิน   210 210 
เงินล่วงหนา้คา่ซ้ือเคร่ืองจกัร  54 54 
รวม  264 264 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยคา่  (54) (54) 
สุทธิ  210 210 
 

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัและผูข้ายท่ีดินไดน้าํท่ีดิน 5 โฉนดซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ จาํนวน 210 ลา้นบาท จดจาํนองเพ่ือเป็นหลกัประกนัการผอ่นชาํระภาษีอากรของบริษทั และจี สตีล ต่อกรมสรรพากรใน
วงเงินรวม 330 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั 206 ลา้นบาท) (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22) 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 44

 

รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  มีดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
   (ลา้นบาท) 
โครงการเหลก็เคลือบสงักะสี 5,038 5,038 
โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525 1,525 
อ่ืนๆ 212 212 
รวม 6,5 6,5 
 

ราคาทุนของสินทรัพยข์องบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงได้คิดค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวน 919 ลา้นบาท (2559 : 454 ลา้นบาท) 
 

บริษทัมีสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน มีราคาทุนเดิมและค่าเส่ือมราคาสะสม ดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 
 (ลา้นบาท) 
ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 2.95 - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - - 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี 2.5 - 
 

การประเมนิการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัไดพ้ิจารณาปัจจยัต่างๆ หลายประการแลว้พบว่าไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีทาํให้มูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 และ 2559 อาจเกิดการดอ้ยค่า และเดือนธนัวาคม ปี 2559 ผูบ้ริหารของบริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคา
อิสระใหท้าํการประเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบกบัการประเมินมูลค่าการใชสิ้นทรัพย์
โดยผูบ้ริหารของบริษทัเอง ผลการประเมินดังกล่าวไม่มีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี  
31  ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีการดอ้ยค่าเพิม่ข้ึน 
 

อตัราคิดลด (ก่อนภาษี) ท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าจากการใชร้้อยละ 12.92 ต่อปีในปี 2560 และร้อยละ 11.95 ต่อปีในปี 2559 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ทีจ่ดจํานอง 
 

หลกัประกนัภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกิูจการและหลกัประกนัการใชว้งเงินกูจ้ากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัมูลค่าสุทธิทางบญัชี 9,215 ลา้นบาท ไดถู้กนาํไปจาํนองภายใตแ้ผน
ฟ้ืนฟกิูจการ (2559 : 10,028  ลา้นบาท) 
 

บริษทัไดย้ื่นฟ้องจาํเลย 3 รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพื่อขอใหท้รัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุน้กูแ้ละรับจาํนองหลกัประกนัแทน 
ผูถื้อตราสารหน้ีหุน้กูต่้างประเทศของบริษทัทาํการไถ่ถอนจาํนองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดท้าํการชาํระหน้ี
ใหแ้ก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าวตามแผนฟ้ืนฟกิูจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ไดมี้คาํพิพากษา
ใหบ้ริษทัชนะคดีและมีคาํสั่งใหจ้าํเลยทั้ง 3 ราย ทาํการไถ่ถอนจาํนองหลกัประกนั ทั้งน้ี จาํเลยรายหน่ึงไดเ้จรจาเพ่ือเขา้ทาํสัญญา
ประนีประนอมยอมความกบัทางบริษทัเพื่อปลดจาํนองทรัพยห์ลกัประกนัให้แก่บริษทั และไดท้าํการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแพ่ง
กรุงเทพใต ้เพือ่ร้องขอใหศ้าลอุทธรณ์พจิารณาเป็นไปตามสัญญาประนีประนอมขา้งตน้ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างบริษทักบัจาํเลยราย
หน่ึง โดยให้จาํเลยทาํการปลดหลกัประกนัหรือไถ่ถอนจาํนองหลกัประกนัใหก้บับริษทั ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการดาํเนินการไถ่
ถอนหลกัประกนัดงักล่าว 
 

ปัจจุบนัไดด้าํเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจาํเลยแลว้ 2 ราย 
 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 44.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัการ
จาํนองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน เพื่อเป็นหลกัประกนัลาํดบัท่ีสอง จากการใชว้งเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทั
ต่างประเทศแห่งหน่ึง วงเงินรวม 71 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในวงเงินจาํนองรวม 4,022 ลา้นบาท และต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมวงเงินจาํนองรวมเป็นเงิน 6,619 ลา้นบาท 
 

หลกัประกนัสาํหรับภาระหน้ีสินทางภาษี 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดจาํนองเคร่ืองจกัรของบริษทั (เคร่ืองลา้งและ
เคร่ืองเคลือบนํ้ ามนั) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 730 ลา้นบาท (2559 : 766 ลา้นบาท) เพื่อเป็น
หลกัประกนัสาํหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของบริษทั จาํนวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2556 
บริษทัไดด้าํเนินการจดจาํนองเคร่ืองจกัรกบัสาํนกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้   
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมัติให้วางหลกัประกนัเพิ่มเติมเป็นโฉนดท่ีดิน 
กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัไดด้าํเนินการจดจาํนองท่ีดินแลว้ (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 11) 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หลกัประกนัการใชว้งเงินกูร่้วมกบั จี สตีล จากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจาํนองเคร่ืองจกัรของบริษทั (เคร่ืองรีดปรับ
สภาพผิว (RTM) และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกรดกลบัคืน (ARP)) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2560 มีมูลค่าสุทธิทาง
บญัชี 694 ลา้นบาท  (2559 : 739 ลา้นบาท)  เพื่อเป็นหลกัประกนัการใชว้งเงินกูร่้วมกบั จี สตีล จากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
วงเงินรวม 602 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2558 บริษทัไดด้าํเนินการจดจาํนองเคร่ืองจกัรกบัสาํนกังานทะเบียนเคร่ืองจกัร
กลางกรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ในวงเงินจาํนอง 480 ลา้นบาท 
 

13 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

 ค่าลิขสิทธ์ิ     
 คอมพิวเตอร์  ใบอนุญาต   
 ซอฟทแ์วร์  ในการผลิต  รวม 
 (ลา้นบาท) 
ราคาทุน    
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 255  211 41 252 
เพิม่ข้ึน  - - - 
ตดัจาํหน่าย (8) - (8) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 203  244 
    

ค่าตัดจาํหน่าย    
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 255  203 31 234 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  2 4 
ตดัจาํหน่าย (8) - (8) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 1 33 230 
    

ค่าเผือ่ขาดทุนจากการด้อยค่า    
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 255 - 10 10 
เพิม่ข้ึน (ลดลง) - (2) (2) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 -   
    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 255  -  
    

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 6 - 6 
 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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14 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้นาํไปใช้ท่ีมิได้รับรู้ใน  
งบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
  (ลา้นบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว    

- ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้  83 83 
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้  6 6 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้  20 19 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  722 722 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  2 2 
- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา  358 313 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัร  11 11 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  411 411 
- ประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี  - 14 
- ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  14 11 

  1,627 1,592 
ยอดขาดทุนยกไป  762 875 
รวม  2,3 2,46 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2560 ถึง 2564 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษี 
เงินไดปั้จจุบนันั้น บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มีความ
เป็นไดค้อ่นขา้งแน่ว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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15 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
  (ลา้นบาท) 
งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 2,086 2,086 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ (2,053) (2,053) 
 33 33 
   
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 1 1 
ลูกรีดรอตดัจาํหน่าย - สุทธิ 253 224 
เงินมดัจาํ 18 18 
เงินอายดัโดยกรมบงัคบัคดี 5 5 
อ่ืนๆ 3 3 

สุทธิ 313 24 
 

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 
 

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงกัไดแ้ก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของบริษทั
ตดัสินใจชะลอโครงการน้ีตั้งแต่ ปี 2542 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของการลงทุนไดถู้กบนัทึกลดมูลค่าตามราคาบงัคบัขาย ซ่ึงประเมิน
โดยผูป้ระเมินอิสระจาํนวน 44 ลา้นบาท ตามเกณฑร์าคาตลาดของเศษเหลก็ และเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 สาํนกังานส่งเสริม
การลงทุนไดมี้คาํสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต Direct Reduced Iron โดยไม่มีภาระภาษีอากรขาเขา้ดา้นเคร่ืองจกัร
และวตัถุดิบ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ฝ่ายบริหารไดท้บทวนการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน พบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืนตํ่ากวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชีอีกจาํนวน 11 ลา้นบาท จึงไดบ้นัทึกขาดทุนการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2558 แลว้ 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 49

 

16 หนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวยีน    
เจา้หน้ีการคา้ 21    

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  28 72 
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  3 1,483 

  31 1,555 
    
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ไม่มีหลกัประกนั 22 17 641 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน - ไม่มีหลกัประกนั 17 - 19 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มีหลกัประกนั 5, 1 1,478 - 

    
  1,526 2,215 
    
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มีหลกัประกนั 5,1 1,511  - 
หุน้กู ้- ไม่มีหลกัประกนั 5, 20 -  63 
  1,511 63 
    

รวม  3,03 2,2 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
  (ลา้นบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  1,526 2,215 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  1,511  63 

รวม  3,03  2,2 
 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 50

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  มีรายละเอียดของหลักประกันซ่ึงเป็น
สินทรัพย ์ดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
สินคา้คงเหลือ 8 38 15 
รวม  3  15 
 

ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  จดัตามประเภทสกลุเงินตรา  ไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท  17 99 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  3,020  2,179 
รวม  3,03  2,2 
 

1 เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลอืน่ 
 

บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบับุคคลอ่ืนท่านหน่ึงในวงเงิน 40 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีรับเงินกูข้องแต่ละคร้ัง โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้มืครบถว้นแลว้ (2559 : บริษทัมียอดเงินกูย้มืจาํนวน 18.5 ลา้นบาท)  

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 51

 

1 เงนิกู้ยมืจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เงินกูว้งแรก  41  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 44.. 1,347 - 
เงินกูว้งท่ีสอง  5  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 44.. 164 - 
เงินกูว้งท่ีสาม  40  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 44.. 1,314 - 
เงินกูว้งท่ีส่ี  5  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 44.. 164  - 
รวม  2,  - 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 44.. 1,478 - 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (2) - 
  1,476 - 
    
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั .3.1 ,511  
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (31) - 
  1,480 - 
รวม  2,56  - 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  มีดงัน้ี 
 

  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   - 
บวก รับเงินกูย้มืระหว่างปี  3,071 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนระหว่างปี  (82) 
รวมเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,989 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (33) 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  2,56 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 52

 

ยอดเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  2,989  - 
รวม  2,  - 
 

1 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
  (ลา้นบาท) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     
ยานพาหนะ  2.51  - 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (0.31)  - 
  2.20  - 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (0.39)  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  1.1  - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทั มีหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน โดยมีรายละเอียดของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระดงัน้ี 
 

 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดตามสัญญาเช่า และ
บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 

  2560   2559 
  (ลา้นบาท) 
   

เงินตน้ 
 ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

  
รวม 

  
เงินตน้ 

 ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

  
รวม 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ             
ภายในหน่ึงปี  0.50  (0.11)  0.39  -  -  - 
ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ             
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  2.01  (0.20)  1.81  -  -  - 

รวม  2.51  (0.31)  2.20  -  -  - 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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20 หุ้นกู้ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
หุ้นกู้   
บุคคลหรือกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั 5, 1   
จีเอส ซีเคียวริต้ี - 63 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 
สุทธิ  -  63 
 

รายการเคล่ือนไหวของหุน้กูส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 , 16 63 
ไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด   
   ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1  (63) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 , 16 - 
 

การออกหุ้นกู้ 
 

ในปี 2556 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาประนีประนอมกบัเจา้หน้ี 9 ราย เพื่อแลกเปล่ียนกบัยอดลูกหน้ีคงเหลือท่ีมีกบับริษทัจาํนวน
1,043 ลา้นบาท กบัหุ้นกูจ้าํนวน 1,043 ลา้นบาทโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

จาํนวนหุน้กูท่ี้ออกและจาํหน่าย : 104,300 หน่วย 
มูลคา่ท่ีตราไวต่้อหน่วย : 10,000 บาท 
มูลคา่หุน้กูร้วมทั้งส้ิน : 1,043 ลา้นบาท 
อายหุุน้กู ้ : 2 ปี 
อตัราดอกเบ้ีย : ร้อยละ 3 ต่อปี 
วนัออกหุน้กู ้ : 19 มีนาคม, 19 เมษายน และ 4 พฤษภาคม 2556 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน : 19 มีนาคม, 19 เมษายน และ 4 พฤษภาคม 2558 
 

เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2558 บริษทัและ จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดต้กลงร่วมกนัต่ออายุของหุ้นกูค้งเหลือท่ีจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 
2558 ดงักล่าวขา้งตน้ ต่อไปอีก 3 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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21 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
     
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 189  56 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  681 1,983 
รวม  0 2,03 
 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี   
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 740 452 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 128 1,585 
สกลุเงินเหรียญยโูร 2 2 
รวม 0 2,03 
 

บริษทัมีสญัญาซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าวตัถุดิบภายใตสั้ญญา 
Consignment จึงมียอดคงคา้งเป็นจาํนวนเงิน 198 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยบริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ
1 ต่อปี ของยอดเจา้หน้ีคงคา้ง (2559: 442 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ถึง 5.86 ต่อปี)  

 

ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม 2559 บริษทัไดผ้ิดนัดชาํระหน้ีตามตารางการชาํระหน้ีท่ีได้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่รายหน่ึง  
จึงทาํใหมี้ภาระท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียสาํหรับการผิดนดัชาํระหน้ีดงักล่าวให้กบัเจา้หน้ี ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีท่ี
ผดินดัชาํระหน้ี  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีท่ีบริษทัคา้งชาํระแก่เจา้หน้ี 2 ราย
จาํนวนรวม 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงภาระหน้ีสินท่ีพึงมีทั้งหมดตามสัญญาเดิมใหแ้ก่บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 บริษทัไดจ้ดัประเภทเจา้หน้ีคงคา้งดงักล่าวเป็น
หน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 55

 

22 เจ้าหนีอ้ืน่และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560   2559 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวยีน    
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 16 18 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาคํ้าประกนั 1.3 - 624 
หน้ีสินภาษีผอ่นชาํระ 174 174 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า 154 113 
อ่ืนๆ 380 310 
 724 1,239 
   
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน   
หน้ีสินภาษีผอ่นชาํระ 232 406 
อ่ืนๆ - 50 
 232 456 
รวม 56 1,65 
 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาคํ้าประกนัการปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาคํ้าประกนัการปฏิบติัตามขอ้ตกลงของผูค้า้คนกลางกบัลูกคา้ลาํดบัสุดทา้ยสองราย ลูกคา้ลาํดบัสุดทา้ยสองราย
น้ีเป็นเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่ของบริษทัดว้ย บริษทัไดบ้นัทึกหน้ีสินภายใตส้ัญญาคํ้าประกนัการปฎิบติัตามขอ้ตกลงน้ีในเจา้หน้ี
อ่ืนและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย เป็นจาํนวน 17 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากบั 624 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 

บริษทัไดเ้คยทาํขอ้ตกลงกบัเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่ดงักล่าวเพื่อขยายตารางการชาํระหน้ีและบริษทัไดผ้ิดนดัชาํระหน้ีตามตาราง
การชาํระหน้ีท่ีไดต้กลง ซ่ึงจากผลของการผิดนดัชาํระหน้ี บริษทัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียสําหรับการผิดนดัชาํระหน้ีดงักล่าว
ใหก้บัเจา้หน้ี ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีผดินดัชาํระหน้ี  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีท่ีบริษทัคา้งชาํระแก่เจา้หน้ีดงักล่าว
ขา้งตน้จาํนวนรวม 17 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงภาระหน้ีสินท่ีพึงมีทั้งหมดตามสัญญาเดิมใหแ้ก่บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 บริษทัไดจ้ดัประเภทเจา้หน้ีคงคา้ง
ดงักล่าวเป็นหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 56

 

หน้ีสินภาษีผอ่นชาํระ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมียอดหน้ีสินภาษีผอ่นชาํระคงเหลือทั้งหมด 406 ลา้นบาท (รวมเงินเพ่ิมใหม่ตามกฎหมาย จาํนวน 
216 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทับนัทึกเงินเพิ่มเต็มจาํนวนตามท่ีระบุในประมวลรัษฎากรแลว้) โดยแสดงรายการเป็นหน้ีสินหมุนเวียน
จาํนวน 174 ลา้นบาท และเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนจาํนวน 232 ลา้นบาท  
 

ภายใตก้ารผ่อนชาํระหน้ีดงักล่าว บริษทัไดต้กลงจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 1 โฉนด และจดจาํนองเคร่ืองลา้งและเคร่ือง
เคลือบนํ้ ามนั ร่วมกบัการคํ้าประกนัโดยบริษทัแห่งหน่ึง เพื่อเป็นหลกัประกนัการผอ่นชาํระ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ จะตอ้งผอ่นชาํระหน้ีสินท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้จาํนวน 28 งวดๆ ละ 14.52 ลา้นบาท จนถึง
เดือนเมษายน 2563 
 

กรมศุลกากร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดจ่้ายชาํระหน้ีสินภาษีผอ่นชาํระกรมศุลกากรจาํนวน 132 ลา้นบาท ครบถว้นแลว้ (ตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 และ 43)  
 

หน้ีสินอ่ืนๆ 
 

เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2558 บริษทัเขา้ทาํสัญญาประนีประนอมยอมความกบัลูกคา้ผูใ้ห้การสนบัสนุน โดยบริษทัจะตอ้งชาํระ
เงินจาํนวน 101.67 ลา้นบาท ตามตารางดงัต่อไปน้ี 
 

- ชาํระหน้ีเป็นรายเดือน จาํนวน 1.5 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 ถึงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 
- ชาํระหน้ีเป็นรายเดือน จาํนวน 2.0 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 
- ชาํระหน้ีท่ีคา้งชาํระทั้งหมดวนัท่ี 28 มกราคม 2561  

 

หากบริษทัผิดนดัชาํระงวดใดงวดหน่ึงใหถื้อว่าผิดนดัชาํระหน้ีและบริษทัจะตอ้งชาํระหน้ีท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมดทนัที โดยบริษทัตก
ลงเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของหน้ีท่ียงัคงคา้งชาํระจนกวา่จะชาํระหน้ีเสร็จส้ิน 
 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระหน้ีท่ีคา้งชาํระทั้งหมดแลว้เป็นจาํนวนเงิน 49.7 ลา้นบาท 
 
 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 57

 

ยอดเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560   2559 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 903 1,026 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 29 658 
สกลุเงินเหรียญยโูร 24 11 
รวม 56 1,65 
 

23 ดอกเบีย้ค้างจ่าย 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560   2559 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เจา้หน้ีการคา้ 1.3, 21 - 847 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5, 22 8 5 
หน้ีสินภายใตสั้ญญาคํ้าประกนั 1.3, 22 - 544 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 17 - 1 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกิูจการ 25 87 81 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 1 106 - 
รวม 201 1,4 

 

ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560   2559 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 48 48 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 147 1,426 
สกลุเงินเหรียญยโูร 4 3 
สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์ 2 1 

รวม 201 1,4 
 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 58

 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีท่ีบริษทัคา้งชาํระแก่เจา้หน้ี 4 ราย รวมถึง
ภาระหน้ีสินท่ีพึงมีทั้งหมดตามสัญญาเดิมให้แก่บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
1.3 ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 บริษทัไดจ้ดัประเภทดอกเบ้ียคา้งจ่ายของเจา้หน้ีทั้ง 4 รายดงักล่าวเป็นหน้ีสินจากการปรับ
โครงสร้างหน้ี จาํนวน 33 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 

24 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560   2559 
  (ลา้นบาท) 
เจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัร 15 17 
ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี 10 4 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 13 14 
รวม 3 35 
 

ยอดหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560   2559 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 10 4 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 26 29 
สกลุเงินเหรียญยโูร 2 2 
รวม 3 35 
 

25 หนีสิ้นภายใต้แผนฟ้ืนฟูกจิการ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560   2559 
  (ลา้นบาท) 
ยอดคงเหลือตน้ปี 226 242 
การจ่ายระหวา่งปี (13) (15) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งปี (9) (2) 
โอนไปเป็นกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี - 1 
ยอดคงเหลอืปลายปี 204 226 

 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 59

 

การจดัประเภทของเจา้หน้ีและการชาํระหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ซ่ึงรวมไวใ้นงบการเงิน มีดงัน้ี 
 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
     2560  2559 
    (ลา้นบาท) 
กลุ่มเจา้หน้ี   วนัครบกาํหนดชาํระ   
กลุ่มท่ี 4  พนกังาน กรกฎาคม 2558 4 4 
กลุ่มท่ี 5  หน้ีค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ตุลาคม 2554 10 10 
กลุ่มท่ี 11  เจา้หน้ีผูใ้หสิ้นเช่ือทุน ตุลาคม 2546   
       ดาํเนินการในรูปของ    
       เงินเบิกเกินบญัชี  16 16 
กลุ่มท่ี 13  เจา้หน้ีอ่ืน ตุลาคม 2554 174 196 
   รวม 204 226 
 

ตารางการชาํระหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละรายในกลุ่ม 5 และ 13 ไม่ไดเ้ป็นวนัเดียวกนัเหมือนกนัทั้งหมด ข้ึนอยูก่บัวนัท่ีท่ีมีการตกลง 
ในการสรุปมูลหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละราย อยา่งไรกต็ามกาํหนดเวลาแรกท่ีเจา้หน้ีในกลุ่ม 5 และ 13 จะไดรั้บชาํระหน้ีคือ 31 ตุลาคม 
2554 
 

แมว้่าหน้ีในส่วนของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 น้ีจะถึงกาํหนดชาํระในเดือนตุลาคม 2546 แต่เน่ืองจากการชาํระหน้ีของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11  
เป็นลกัษณะท่ีมีเง่ือนไข คือเจ้าหน้ีกลุ่มน้ี จะต้องยงัคงให้สินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชีแก่บริษทัต่อไปโดยจะต้องให้วงเงินสินเช่ือ
หมุนเวียนแก่บริษทัเป็นจาํนวนเท่ากบัยอดหน้ีทั้งหมดของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 แต่เน่ืองจากตลอดมาบริษทัไม่เคยไดรั้บสินเช่ือดงักล่าว 
จึงทาํใหเ้ง่ือนไขการชาํระหน้ีในกลุ่มน้ียงัคงไม่สมบูรณ์ 
 

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัไดค้รบกาํหนดชาํระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554  แต่บริษทัไดผ้ิดนดัชาํระหน้ี ซ่ึงบริษทั 
ไดด้าํเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพื่อขอขยายระยะเวลาการชาํระหน้ี  ดงันั้น บริษทัจึงแสดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั  ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดงักล่าวยอดหน้ี
คงเหลือสามารถถูกเรียกชาํระคืนไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผดินดัชาํระ 
 

ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงวนัท่ีในรายงาน เจา้หน้ีจาํนวน 4 ราย ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลจาํนวน 3 ราย โดยเรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระหน้ีเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 5 
ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ียื่นฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าบริษทัจะชาํระเสร็จ ส่วนเจา้หน้ี
จาํนวน 1 ราย ทุนทรัพยฟ้์องทั้งส้ิน 2 ลา้นบาท ไดข้อ้ยติุโดยทาํสญัญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาล 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 60

 

ยอดหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560   2559 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 101 114 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 91 100 
สกลุเงินเหรียญยโูร 9 8 
สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์ 3  4 
รวม 204 226 
 

26 ประมาณการหนีสิ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   72 
โอนออกไปเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22, 3 (72) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560   - 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560   2559 
  (ลา้นบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวียน - 72 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน - - 

รวม - 2 
 

ยอดประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560   2559 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท - 72 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา - - 

รวม - 2 
 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 61

 

2 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560   2559 
  (ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ    
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 72 54 
รวม 2 54 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  2560  2559 
  (ลา้นบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 4 7 
รวม 4  
 

โครงการทีไ่ม่ได้จัดเป็นกองทุนตามกฎหมายแรงงานไทย 
 

บริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1998) ในการ
ใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560   2559 
  (ลา้นบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน  72 54 
ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ 2 54 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม  2560  559 
  (ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 54 47 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายแลว้ (2) - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 4 7 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  - 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2 54 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 62

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  2560  2559 
  (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4 7 
รวม 4  

 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  2560  2559 
  (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 7 
รวม 4  
 

ผลขาดทุน(กาํไร)จากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 เป็นขาดทุนจาํนวน 16 ลา้นบาท 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน: 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด   2.8 ต่อปี 3.9 ต่อปี 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.0 - 7.0 5.0 - 7.0 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 5.0 - 10.0* 5.0 - 10.0* 
อตัรามรณะ                TMO 17***                TMO 08** 
 

* ข้ึนอยูก่บัอตัราถวัเฉล่ียของกลุ่มอายพุนกังาน 
** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2551ประเภทสามญั (TMO 08: Thai Mortality Ordinary Tables of 2008) 
*** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO 17: Thai Martality Ordinary Tables of 2017) 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
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สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีนาํมาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด อตัราการ
เพิ่มข้ึนของเงินเดือน และการหมุนเวียนของพนกังาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้นท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

- ถา้อตัราคิดลดเพิ่มข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานจะลดลง 7.74 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 9.13 ลา้นบาท) 
 

- ถา้อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนเพิ่มข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพิ่มข้ึน 8.83 ลา้นบาท 
(ลดลง 7.65 ลา้นบาท) 

 

- ถา้อตัราการหมุนเวียนของพนกังานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง 4.37 ลา้นบาท
(เพิม่ข้ึน 4.73 ลา้นบาท) 
 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานไดค้าํนวณโดยการใชว้ิธี
เดียวกนักบัท่ีคาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

2 ทุนเรือนหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 หมายเหตุ มูลคา่หุน้ 2560   2559 
  ต่อหุน้ จาํนวนหุน้   จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
  (บาท) (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท) (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท) 
ทุนจดทะเบียน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     
หุน้สามญั  6.90 14,947 103,138 14,947 103,138 
เพิม่ทุนจดทะเบียน 2.1  3,791 26,160 - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม       
หุ้นสามัญ  .9 1,3 12,2  14,4 103,13 
 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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 หมายเหตุ มูลคา่หุน้ 2560   2559 
  ต่อหุน้ จาํนวนหุน้   จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
  (บาท) (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท) (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท) 
ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     
หุน้สามญั  6.90 10,585 73,039 10,585 73,039 
แปลงหน้ีเป็นทุน 2.1, 2.2  3,343 23,065 - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม       
หุ้นสามัญ  .9 13,2 6,104 10,55 3,03 
 

ส่วนเกนิ(ตํ่ากว่า)มูลค่าหุ้นสามัญ 
 

รายการเคล่ือนไหวของส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้สามญัระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 หมายเหต ุ 2560   559 
  (ลา้นบาท) 
ส่วนเกนิ (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   (39,829)  (39,829) 
แปลงหน้ีเป็นทุน 2.2 (,928)  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  (61,5)  (3,2) 
 

2.1 การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุน ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทุน 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัเร่ืองสาํคญัดงัน้ี 
 

1. อนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 3,343,000,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 6.90 บาท ใหแ้ก่เจา้หน้ีรายใหม่ เพื่อชาํระหน้ีการคา้สุทธิใหก้บัเจา้หน้ีรายใหม่ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 จาํนวน 32.34 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และดอกเบ้ียคงคา้งท่ีจะนํามาแปลงหน้ีเป็นทุน
จาํนวน 0.59 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ รวมเป็นจาํนวนหน้ีท่ีจะนาํมาแปลงหน้ีเป็นทุนทั้งส้ิน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ
คิดเป็น ,136.54 ลา้นบาท โดยบริษทัจะกาํหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุน้ละ 0.34 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินไม่
เกิน 1,136.62 ลา้นบาท   

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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2. อนุมัติ การ เพิ่ ม ทุนจดทะเ บียนของบ ริษัทจํานวนไม่ เ กิน  26,160,481,980 บาท  จากทุนจดทะเ บียนเ ดิม 
103,137,868,438.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 129,298,350,418.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน
ไม่เกิน 3,791,374,200 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 6.90 บาท (1) เพื่อรองรับการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 
ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน และ (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ภายใต้
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W2) และใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 3 (ใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W3) และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของบริษทัคร้ังท่ี 4 (ใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W4) และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  
ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิม่ทุนจดทะเบียนดงักล่าวขา้งตน้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
 

3. อนุมติัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 3,791,374,200 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท 
และมอบหมายให้คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอาํนาจในการพิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

3.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 3,343,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท ให้แก่เจา้หน้ีราย
ใหม่ โดยบริษทัจะกาํหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุน้ละ 0.34 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,136.62 ลา้นบาท 
เพือ่ชาํระหน้ีการคา้สุทธิจาํนวน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1,136.54 ลา้นบาท ตามโครงการแปลงหน้ี
เป็นทุน และภายหลงัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนคราวน้ี 
เจ้าหน้ีรายใหม่จะเขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั โดยถือหุ้นสามัญของบริษทัทางตรงร้อยละ 24 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั และทางออ้มผา่น จี สตีล ร้อยละ 18.97 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษทั) ทาํใหก้ารจดัสรรและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนดงักล่าว เป็นการทาํรายการกบับุคคลท่ีจะมีอาํนาจ
ควบคุมบริษทั ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั พ.ศ.2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม)(“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อย
ละ 8.81 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ซ่ึง
เกินกว่า 20 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษทั บริษทัจึงมีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการทาํ
รายการของบริษทัต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และดาํเนินการต่างๆ รวมถึงการดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

 

 เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามประกาศรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 66

 

 ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 แต่งตั้งท่ีปรึกษาการเงินอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นตามท่ีกาํหนดในประกาศ
รายการที่เก่ียวโยงกนั ซ่ึงบริษทัจะดาํเนินการแต่งตั้งบริษทั เจวีเอส ท่ีปรึกษาทางการเงิน จาํกดั เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีต่างๆ ภายใตป้ระกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

นอกจากน้ีการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนในราคาหุน้ละ 
0.34 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 35.50 ของราคาตลาด ซ่ึงเกินกว่า 
ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การอนุญาต
ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ 
ทจ. 72/2558”) ดังนั้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน
ดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้จาํนวนรวมกนั
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคดัคา้นการเสนอ
ขายหุน้ในราคาดงักล่าว นอกจากน้ี แมบ้ริษทัจะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ใหจ้ดัสรร
และเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่เจา้หน้ีรายใหม่แลว้ บริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) ตามท่ีกาํหนดในประกาศ ทจ.72/2558 
ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่เจา้หน้ีรายใหม่ดว้ย 

 

อน่ึง ราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาท่ีตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวข้องบริษทั ซ่ึงบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขและไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกาํหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั”) ทั้งน้ีบริษทัสามารถเสนอขายหุ้น
สามญัท่ีราคาตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไวข้องบริษทัได ้เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนจากการดาํเนินการมาแลว้ 1 
ปี และมีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 

3.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 166,799,822 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท เพ่ือรองรับการปรับ
สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W2 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี  
18 ธนัวาคม 2552 ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็น
ทุน โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

  ก่อนการปรับสิทธิ  ภายหลงัการเปลีย่นแปลง 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W2     
- ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) . . 
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 0.363 หุน้ 1 หน่วย : 0.386 หุน้ 

 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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3.3 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 136,906,049 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท เพ่ือรองรับการปรับ
สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี  
7 มกราคม 2556 ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็น
ทุน โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  ก่อนการปรับสิทธิ  ภายหลงัการเปลีย่นแปลง 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W3     
- ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) 1.500 . 
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : .00 หุน้ 1 หน่วย : 0.437 หุน้ 

 

3.4 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 144,668,329 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท เพ่ือรองรับการปรับ
สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี  
7 มกราคม 2556 ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็น
ทุน โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  ก่อนการปรับสิทธิ  ภายหลงัการเปลีย่นแปลง 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W3     
- ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) 1.500 . 
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : .00 หุน้ 1 หน่วย : 0.437 หุน้ 

 

4. อนุมติัการจดัสรรหุน้และเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนใหแ้ก่เจา้หน้ีรายใหม่ 
โดยบริษทัจะกาํหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุน้ละ 0.34 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 1,136.62 ลา้นบาท เพื่อ
ชาํระหน้ีการคา้สุทธิจาํนวน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1,136.54 ลา้นบาท ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
ซ่ึงเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั โดยกาํหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจนและเป็นราคาเสนอขายท่ีมี
ส่วนลดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 

 

5. อนุมติัการผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ (Whitewash) เน่ืองจากเจา้หน้ีรายใหม่ไดแ้จง้บริษทั
วา่ เจา้หน้ีรายใหม่ไม่ประสงคท่ี์จะทาํคาํเสนอซ้ือขายหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั และประสงคท่ี์จะขอผอ่นผนัการทาํ
คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั (Whitewash) ตามประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สจ. 36/2546 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการขอผ่อนผนัการ
ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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2.2 การแปลงหนีเ้ป็นทุน 
 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้โดยการแปลงหน้ีจาํนวน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  
คิดเป็นเงินบาทจาํนวน 1,096 ลา้นบาท เป็นทุนจาํนวน 23,065 ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 3,342,751,016 หุน้ มูลคา่หุน้
ละ 6.90 บาท) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 ใหก้บัเจา้หน้ีรายใหม่ 

 

การแปลงหน้ีเป็นทุนดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัใชร้าคา 0.34 บาทต่อหุน้เป็นมูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัของบริษทั ในการ
แปลงหน้ีเป็นทุน ซ่ึงราคาดงักล่าวเป็นการตกลงร่วมกนัทั้งสองฝ่าย ส่งผลใหบ้ริษทัมีส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุน้สามญัเพิ่มข้ึน
จาํนวน 21,928 ลา้นบาท และมีผลขาดทุนจากการแปลงหน้ีเป็นทุนจาํนวน 40 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม โครงการปรับ
โครงสร้างหน้ีโดยการแปลงหน้ีเป็นทุนน้ี มีผลสุทธิเป็นกาํไร ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 

 

2 ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 
 

 ราคาเสนอขาย 2560  2559 
 ต่อหน่วย จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน   จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท)  (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท) 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
- ใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (GJS-W2) 0.03 4,933 148 4,933 148 
- ใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GJS-W3) 0.00 3,674 - 3,674 - 
- ใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (GJS-W4) 0.00 2,754 - 2,754 - 
รายการเปล่ียนแปลงระหว่างปี       
- ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหม่   -  - -  - 
- การหมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ   (4,933)  (148) -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม     
- ใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังที่ 2 (GJS-W2) 0.03 - - 4,33 14 
- ใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังที่ 3 (GJS-W3) 0.00 3,64 - 3,64 - 
- ใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังที่ 4 (GJS-W4) 0.00 2,54 - 2,54 - 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการ
ใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W2, GJS- W3 และ GJS-W4 โดยมีผลบงัคบัใชน้ับตั้งแต่วนัท่ี  
21 กนัยายน 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ก่อนการปรับสิทธิ ภายหลงัการเปลีย่นแปลง 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W2  

-  ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) .070 . 
-  อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 0.363 หุน้ 1 หน่วย : .386 หุน้ 
   

ใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W3 และ GJS-W4 

-  ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) . 1.3722 
-  อตัราการใชสิ้ทธิ  หน่วย : 0.400 หุน้ 1 หน่วย : .437 หุน้ 

 

ขอ้มูลของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 GJS-W2 (ก) และ (ค) GJS-W3 (ก) GJS-W4 (ข) 
อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุน้)  : 0.386  : 0.437  : 0.437 
ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ (บาท) 1.9467 1.3722 1.3722 
วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 30 ธนัวาคม 2553 28 มิถุนายน 2556 28 มิถุนายน 2556 
วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ     12 ธนัวาคม 2560 7 กมุภาพนัธ์ 2563 11 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ค) เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2 GJS-W2 จาํนวน 4,933 ลา้นหน่วย ไม่มีผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิมาใชสิ้ทธิ และไดถู้กยกเลิกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัถดัไป 
 

30 สํารอง 
 

การจัดสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 

สาํรองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตาม
กฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 70

 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวขององคป์ระกอบอ่ืน ระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

  2560   559 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
องค์ประกอบอืน่     
เงินท่ีไดรั้บจากใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ท่ีหมดอาย ุ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      
-  ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 1 (ก)  162  162 
รับโอนระหวา่งปี     
-  ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2 (ข)  148  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   310  162 
 
 

(ก) จากการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 1 ในปี 2554 จาํนวน 3,234 ลา้นหน่วย ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีหน่วยละ 0.05 บาท 
ไดถู้กโอนจากใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุน้ไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
จาํนวน 162 ลา้นบาท 

(ข) จากการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2 ในปี 2560 จาํนวน 4,933 ลา้นหน่วย ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีหน่วยละ 0.03 บาท 
ไดถู้กโอนจากใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุน้ไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
จาํนวนเงิน 148 ลา้นบาท 

 

31 กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนีสุ้ทธิ 
 

รายละเอียดของกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีสาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

     
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
กาํไรจากการท่ีเจา้หน้ีลดหน้ีให ้ .   
 - เงินตน้  -  
 - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย   - 
 - ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย   - 
ผลขาดทุนจากการแปลงหน้ีเป็นทุน 8. ()  - 
สุทธิ  7  8 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 71

 

32 ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหาร
การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า 
บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพยีงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้าํหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้   
 

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานขั้นตน้กาํไร(ขาดทุน) ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
และ 2559 มีดงัน้ี 
 

  2560   2559 
  (ลา้นบาท) 
รายได้จากส่วนงาน    
ในประเทศ  15,178 11,664 
ต่างประเทศ  - 5 
รวม  15,1 11,66 
    
ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไร(ขาดทุน)ขั้นต้น     
ในประเทศ  859 804 
ต่างประเทศ  - - 
รวม  5 04 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 5 ราย และ 4 รายตามลาํดบั จากการขายสินคา้ใน
ประเทศ เป็นจาํนวนเงินรวม 9,314 ลา้นบาท  และ 6,830 ลา้นบาท  ตามลาํดบั 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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33 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
    2560   2559 
 (ลา้นบาท) 
ค่าบรรจุหีบห่อ 5 5 
ค่าบริการขนส่งในประเทศ 180 155 
รวม 15 160 
 

34 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า - ค่าเส่ือมราคาและ     

ค่าตดัจาํหน่าย  48  48 
ค่าเบ้ียปรับ 4  64 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 36 41  40 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 35 270  234 
ค่าขนสินคา้ออกจากท่าเรือล่าชา้ 1  1 
ค่าบริการทางวิชาชีพและท่ีปรึกษา 35  18 
อ่ืนๆ 97  124 
รวม 46  52 
 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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35 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ผู้บริหาร     
เงินเดือนและค่าแรง  38  36 
ค่าสวสัดิการ  4  5 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  2  1 
   5 44  42 
     
พนักงานอืน่     
เงินเดือนและค่าแรง  344  324 
ค่าสวสัดิการ  151  125 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  20  19 
 3 515  46 
    
รวม 55  510 
 

โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้
 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 
 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของ
กองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึง อตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษทัจ่ายสมทบในอตัรา 
ร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
ตามขอ้กาํหนดของกระทรวงคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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36 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 
 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขาย     
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป ลดลง(เพ่ิมข้ึน)  (1,202)  (123) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  10,685  8,086 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย  944  887 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 35 288  261 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย      
   (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า)  -  46 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน     
   (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า) 35 -  15 
     

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย      
   (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า) 3 48  48 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย  3 41  40 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 3, 35 270  234 
ค่าใชจ่้ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน  8  7 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์  8  - 
 

3 ต้นทุนทางการเงิน 
 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนทางการเงิน     
 - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 91  7 
 - กิจการอ่ืน  180  96 
รวม 21  203 

 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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3 ภาษเีงนิได้ 
 

บริษทัไม่ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเพราะบริษทัยงัมีผลขาดทุนยอดยกมาจากปีก่อนอยา่งเป็นสาระสําคญั สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนดงักล่าวไม่ไดถู้กบนัทึกตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 14 

 

บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 
2559 
 

3 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ2559 คาํนวณจากกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี ท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุน้ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัแสดงการคาํนวณ
ดงัน้ี 
 

  2560   2559 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท / ลา้นหุน้) 
กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปีทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทั 0  () 
    
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 10,585  10,585 
ผลกระทบจากการแปลงหน้ีเป็นทุน 2   - 
จาํนวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก  ,51  10,55 
    
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท)  0.06  (0.001) 

 

บริษทัไม่ไดแ้สดงกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เพราะราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้สามญัของบริษทัและการนาํหุน้ท่ีถือเสมือนว่ามีการใชสิ้ทธิ
ดงักล่าวมารวมจะทาํใหก้าํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ลดลง 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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40 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไม่ไดท้าํสญัญาอนุพนัธ์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ 
เพือ่การเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 

การบริหารจดัการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการคือการทาํใหฐ้านเงินทุนกลบัมาแขง็แกร่งเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน เจา้หน้ี และตลาด และเพื่อ
การดาํเนินงานทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต ปัจจุบนัคณะกรรมการอยูร่ะหวา่งการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพ่ือเป็นหลกัประกนั
การดาํรงอยูข่องบริษทั 
 

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง การท่ีมูลค่าของสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินหรือรายได้ดอกเบ้ียสุทธิอาจเกิดการ
เปล่ียนแปลงเน่ืองจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทั โดยส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีโดยอา้งอิงตามสัญญา 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระหรือ
กาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี  
 

  อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี  
แต่ภายใน 5 ปี 

หลงัจาก 
5 ปี รวม 

 หมายเหต ุ (ร้อยละต่อปี)  (ลา้นบาท) 
ปี 2560        
สินทรัพยท์างการเงิน:        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  0.25 - 0.625 578  -  -  578 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 15 1.375     1  -  -      1 
รวม    5  -  -   5 
        

หน้ีสินทางการเงิน: 6       
เจา้หน้ีการคา้ (มีภาระดอกเบ้ีย)  1 31  -  -    31 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย        

(มีภาระดอกเบ้ีย)  7.5 17 - -   17 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  . -        2 -     2 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    ,478           1,511 -    2,989 
รวม    1,526  1,513 -    3,03 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
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  อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี  
แต่ภายใน 5 ปี 

หลงัจาก 
5 ปี รวม 

 หมายเหต ุ (ร้อยละต่อปี)  (ลา้นบาท) 
ปี 255        
สินทรัพยท์างการเงิน:        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  0.10 - 0.75  610  -  -   610 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 5 1.375  1  -  -    
รวม     611  -  -   611 
        

หน้ีสินทางการเงิน: 6       
เจา้หน้ีการคา้ (มีภาระดอกเบ้ีย)  1 - 5.86  1,555  -  -   1,555 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย        

(มีภาระดอกเบ้ีย)  7.5  641 - -  641 
เงินกูร้ะยะสั้นจากบุคคลอ่ืน  8    -  -    
หุน้กู ้  4 -   -    
รวม     2,215 63 -  2,2 
 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
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ความเส่ียงจากเงนิตราต่างประเทศ 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

  2560  559 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 

เงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 6  5 
เจา้หน้ีการคา้ 21 (128)  (1,585) 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22 (29)  (658) 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 23 (147)  (1,427) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2 (26)  (29) 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 25 (91)  (100) 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 (2,989)  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่คีวามเส่ียง  (3,404)  (3,4) 
     

ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (723)  (732) 
ยอดรวมความเส่ียงทั้งส้ิน  (4,12)  (4,526) 
 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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  2560  559 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 

เงนิเหรียญยูโร     
เจา้หน้ีการคา้ 21 (2)  (2) 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22 (24)  (11) 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 23 (4)  (3) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2 (2)  (2) 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 25 (9)  (8) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่คีวามเส่ียง  (41)  (26) 
     

ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (131)  (141) 
ยอดรวมความเส่ียงทั้งส้ิน  (12)  (16) 
     
เงนิเหรียญสิงคโปร์     
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 23 (2)  (1) 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 25 (3)  (3) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่คีวามเส่ียง  (5)  (4) 
     
เงนิเหรียญเยน     
ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (51)  - 
ยอดรวมความเส่ียงทั้งส้ิน  (51)  - 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลกูคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่บริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
 

ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญัเพราะบริษทัยกเลิกนโยบายท่ีจะให้วงเงินสินเช่ือแก่ลูกคา้  
(อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7) ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่
ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หรือความเส่ียงในการระดมทุน คือความเส่ียงท่ีกิจการจะเผชิญกบัความยุ่งยากในการระดมทุนให้
เพียงพอและทันเวลาต่อภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน ความเส่ียงด้านสภาพคล่องอาจเกิดจากการท่ีกิจการ 
ไม่สามารถขายสินทรัพยท์างการเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องซ่ึงบริษทัจาํเป็นตอ้งมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการทุน
หมุนเวียน และเพ่ือใหส้ามารถจ่ายชาํระหน้ีสินจากการดาํเนินงานได ้ 

 

การกาํหนดมูลค่ายุติธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงิน  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกนัและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกนัวตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
สมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมถกูเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 

 

มูลคา่ยติุธรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี 
 

วนัครบกาํหนดของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 
 

รายละเอียดของระยะเวลาท่ีครบกาํหนดของตราสารทางการเงินทางด้านสินทรัพย  ์และหน้ีสินนั้น ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

41 ภาระผูกพนัที่มีกบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

41.1 ภาระผูกพนั 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560   559 
  (ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าและบริการ   
ภายในหน่ึงปี 8 5 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 5 4 
รวม 13  

   
ภาระผูกพนัอืน่ ๆ   
หนงัสือคํ้าประกนั 15 15 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 81

 

41.2 สัญญาระยะยาว 
 

- บริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติโดยสญัญาน้ีมีผลใชบ้งัคบันบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 และจะส้ินสุดลงเม่ือผูซ้ื้อ
ไดซ้ื้อก๊าซครบเป็นระยะเวลาสิบปีนบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายไดส่้งมอบและผูซ้ื้อไดรั้บซ้ือก๊าซ โดยค่าก๊าซธรรมชาติในแต่ละ
เดือนข้ึนอยูก่บัปริมาณท่ีใช ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 ไดมี้การต่ออายสุญัญาไปอีก 2 ปี 

 

- เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือก๊าซออกซิเจน อาร์กอน และไนโตรเจนเป็นเวลา 20 ปี โดยค่าใชจ่้าย
ขั้นตํ่าภายใตส้ญัญาดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาทต่อเดือน 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560   559 
  (ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนัตามสัญญาระยะยาว   
ภายในหน่ึงปี 71 71 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 282 282 
หลงัจากหา้ปี 130 200 
รวม 43 553 

 

- เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 บริษัทได้เข้าทาํสัญญาจ้างท่ีปรึกษาทางธุรกิจ กับบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อให้
คาํแนะนาํในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  กาํไร  และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการเดือนละ 41,667 เหรียญ
สหรัฐฯ และไม่ไดก้าํหนดระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา แต่สามารถบอกยกเลิกสัญญาดงักล่าวไดท้นัที โดยแจง้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

 

41.3 ใบส่ังซ้ือวตัถุดบิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีใบสั่งซ้ือวตัถุดิบซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบแก่บริษทั จาํนวนเงินรวม 1,172 ลา้นบาท (2559 : 675 
ล้านบาท)  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัได้ทาํการประมาณการผลขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีบริษทั 
ยงัไม่ไดรั้บมอบ จากการเปรียบเทียบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะไดรั้บในรูปของราคาขายโดยประมาณและตน้ทุน
แปลงสภาพของสินคา้สาํเร็จรูป พบวา่ไม่มีผลขาดทุนท่ีตอ้งบนัทึกในงวดดงักล่าว 
  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย สาํหรับซ้ือวตัถุดิบภายใตส้ัญญา Consignment โดย 
ความเป็นเจา้ของของสินคา้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ะเป็นของผูข้าย บริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1 ต่อปีของยอดวตัถุดิบท่ียงั
ไม่ไดเ้บิกใช ้(2559 : อตัราร้อยละ 1 ถึง 5.86 ต่อปี) 
 

41.4 เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้มียอดคงเหลือจาํนวน 192 ลา้นบาท (2559: 190 ลา้นบาท) และ
มีภาระผกูพนัในการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ในอนาคต  

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 82

 

42 คดีความ 
 

42. ความคบืหน้าของคดีข้อพพิาทกบัเจ้าหนีห้ลายราย 
  

เจา้หน้ีจาํนวน 6 รายไดย้ื่นฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงเร่ืองต่างๆ รวมถึง สัญญาซ้ือขาย 
และแผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล จาํนวน 5 ราย ทุนทรัพยฟ้์องจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 7 ลา้นบาท 
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ียืน่ฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าบริษทัจะชาํระเสร็จ ส่วนเจา้หน้ี จาํนวน 1 ราย 
ทุนทรัพยฟ้์องจาํนวนทั้งส้ิน 2 ลา้นบาท ไดข้อ้ยติุโดยทาํสญัญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาล 

 

42.2 ศาลแรงงานภาค 2 
 

อดีตพนักงานของบริษทัท่านหน่ึงไดย้ื ่นฟ้องบริษทัเป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจา้ง และเรียกร้องให้
บริษทัจ่ายชาํระเงิน รวมทั้งดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที่ยื ่นฟ้อง ต่อมาเมื่อวนัที่ 12 กรกฎาคม 2560 
บริษทัไดรั้บคาํพิพากษา ปรากฏว่าศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษายกฟ้อง และบริษทัไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย 
 

43 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

ตามท่ีบีโอไอไดเ้คยมีมติเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 แจง้ใหบ้ริษทัชาํระภาษีอากรวตัถุดิบคงเหลือตามสภาพของราคาและอตัราภาษี
อากรท่ีอยู ่ณ วนันาํเขา้จากเหตุการณ์ในปี 2541 และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษทัไดท้าํหนงัสือแจง้ขอเขา้ร่วมโครงการ
ตรวจสอบการเสียภาษีอากรใหผู้ป้ระกอบการ และเพ่ือยุติประเด็นหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2560 บริษทั
จึงทาํหนงัสือขอชาํระอากร ภาษีมูลค่าเพ่ิม และเบ้ียปรับจาํนวน 132 ลา้นบาท ไปยงักรมศุลกากร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั
บนัทึกประมาณการหน้ีสินคา่อากรและเบ้ียปรับดงักล่าวไวใ้นงบการเงินแลว้จาํนวน 72 ลา้นบาท 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 กรมศุลกากรไดอ้อกใบสัง่เก็บเงินค่าอากรขาเขา้ ค่าอากรพิเศษ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงินเพิ่มค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นจาํนวนรวม 133 ลา้นบาท บริษทัจึงไดโ้อนประมาณการหน้ีสินดงักล่าวไปเป็นหน้ีสินภาษีผ่อนชาํระภายใต้
บญัชีเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  
 

44 วงเงินสินเช่ือเพือ่การดําเนินงาน 
 

44.1 ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือในการดาํเนินงานจากแหล่งต่างๆ ดงัต่อไปน้ี บริษทั ไดรั้บความร่วมมือจากผูข้าย
วตัถุดิบหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการใหสิ้นเช่ือ (Supplier Credit) ในรูปแบบ Collateral Management 
Agreement (“CMA”) ในส่วนของบริษทัไดรั้บวงเงิน CMA จากผูข้ายวตัถุดิบจากต่างประเทศ จาํนวน 1 ราย ในวงเงิน 
10 - 15 ลา้นเหรียญสหรัฐ ( 2559 : จาํนวน 1 ราย ในวงเงิน 10 - 15 ลา้นเหรียญสหรัฐ) และวงเงิน CMA จากผูข้ายวตัถุดิบ
จากในประเทศ จาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวน 240, ตนัต่อปี (2559 : จาํนวน 4 ราย เป็นจาํนวน 660,000 ตนัต่อปี) และมี
วงเงินร่วมกนักบั จี สตีล จากผูข้ายวตัถุดิบจากต่างประเทศจาํนวน 1 ราย ในวงเงิน 150 - 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2559 : 
จาํนวน 2 ราย รวมวงเงิน 159 - 210 ลา้นเหรียญสหรัฐ)  

 

โดยบริษทัไดใ้ชสิ้นเช่ือประเภทน้ีเป็นเวลาหลายปีเป็นวงเงินการคา้หมุนเวียนในการซ้ือเศษเหลก็ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้น
การผลิต 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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44.2 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษัทร่วมกับ จี สตีล ได้ลงนามสัญญาวงเงินสินเช่ือกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

44.2.1 วงเงินหมุนเวียน Letter of Credit (L/C) จาํนวน 350 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นวงเงินสินเช่ือร่วมระหว่าง บริษทั และจี สตีล 
ท่ีทั้งสองบริษทัสามารถเบิกใชว้งเงินสินเช่ือดงักล่าวได ้

 

44.2.2 วงเงินหนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 252 ลา้นบาทสาํหรับบริษทั 
 

บริษทั และจี สตีล ตอ้งนาํส่งหลกัประกนัของวงเงินสินเช่ือดงักล่าวใหก้บัธนาคาร ดงัน้ี  
 

- จี สตีล ตอ้งเพิ่มวงเงินจาํนองเคร่ืองจกัรจากเดิม 475.6 ลา้นบาท เป็นวงเงินจาํนองใหม่ 510 ลา้นบาท 
 

- บริษทั จาํนองเคร่ืองจกัร 2 ชุด ไดแ้ก่ เคร่ืองปรับสภาพผิว (RTM) และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกรดกลบัคืน 
(ARP) ของจี เจ สตีลในวงเงินจาํนองรวม 480 ลา้นบาท พร้อมทั้งเงินสดคํ้าประกนั 70 ลา้นบาท  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดใ้ชว้งเงินหนงัสือคํ้าประกนัธนาคารแลว้จาํนวน 156 ลา้นบาท (2559 : 156 ลา้นบาท)  
 

กรมสรรพากรไดมี้คาํสั่งใหธ้นาคารนาํส่งเงินคํ้าประกนัจาํนวน 70 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารไดน้าํส่งเงินเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 
2558 และในวนัท่ี 17 กรกฏาคม 2558 ธนาคารไดมี้จดหมายมายงับริษทั และ จี สตีล แจง้เหตุผดินดัสัญญาจากการท่ีเง่ือนไข
ในหลกัประกนัเงินสดท่ีตอ้งวางคํ้าประกนัเปล่ียนแปลงไป ส่งผลใหบ้รรดาหน้ีทั้งหมดท่ีบริษทั และ จี สตีล มีต่อธนาคารถึง
กาํหนดชาํระโดยพลนั  บริษทั และ จี สตีล ไดเ้จรจาเพ่ือขอยกเวน้เหตุผิดนดัดงักล่าวและแกไ้ขเง่ือนไขของสัญญาใหสิ้นเช่ือ
บางประการ เช่น 

 

1. ยกเลิกวงเงินหมุนเวียน Letter of Credit (L/C at sight) ท่ียงัไม่มีการเบิกใช ้ 
 

2. ขอผ่อนผนัยกเวน้เหตุผิดนัดขา้งตน้ และขอยินยอมจากธนาคารในการนาํทรัพยสิ์นบางประการของบริษทัเขา้จาํนอง 
หรือก่อภาระผกูพนัแก่เจา้หน้ีบางราย  

 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 บริษทั และ จี สตีล ไดรั้บจดหมายจากธนาคารยินยอมการยกเวน้เหตุผิดนดั และเม่ือวนัท่ี  
25 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทั และ จี สตีล ไดล้งนามในสัญญาแกไ้ขฉบบัใหม่ดงักล่าวแลว้ 
 

44.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ทาํสัญญาเงินกูย้มืระยะยาว วงเงินรวม
ไม่เกิน 111 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของบริษทัท่ีผิดนดัชาํระมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2555 และเพื่อเป็น
ทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานของบริษทั ดงัมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 

 

44.3.1 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2560 บริษทั (ผูกู้)้ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูร้ะยะยาว วงเงินกูย้ืม 71 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ กบั Link 
Capital I (Mauritius) Limited (ผูใ้หกู้)้ (เดิมเป็นกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2560 เป็นกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั) ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 12 ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี โดยมีหลกัประกนัคือ การจดจาํนองลาํดบัท่ีสอง
ของท่ีดิน  อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน ทั้งน้ีไดแ้บ่งวงเงินกูอ้อกเป็น 2 วงเงินดงัน้ี 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 
 

สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

งบการเงินประจ าปี 2560  
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1. วงเงินกูว้งแรก จาํนวน 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  สาํหรับการจ่ายชาํระหน้ีบางส่วนของเจา้หน้ีรายใหม่ และรวมถึง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บคืนจากผูใ้ห้กู้ เช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบักระบวนการต่างๆ เพื่อใหก้ารทาํสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวเสร็จสมบูรณ์ โดยเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
2560 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้จาํนวน 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยนาํไปจ่ายชาํระหน้ีเงินตน้และ
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายบางส่วนแก่เจา้หน้ีรายใหม่ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3  

 

2. วงเงินกูว้งท่ีสอง จาํนวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อรายจ่ายฝ่ายทุน โดยเม่ือวนัท่ี 
10 ตุลาคม 2560 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้ จาํนวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 
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ต่อมาวนัท่ี 30 มกราคม 2561 และวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัได้เบิกใช้วงเงินกู้วงท่ีสอง สําหรับวงเงิน
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44.3.2 สาํหรับวงเงินกูท่ี้เหลืออีก 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 ไดมี้มติ
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ต่อมาเมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2561 และวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูว้งที่สาม สําหรับ 
Tolling Standby Letter of Credit เพื่อการซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) จาํนวน 9.9 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

GJS  รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ (02) 267-8222  โทรสาร (02) 267-9048 

ที่ตั้งโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 โทรศัพท์ (038) 345-950 โทรสาร (038) 345-693 

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันต่อปี 

จ านวนพนักงาน : 728 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70  บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 13,928,129,233 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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สารบัญ 

ข้อมูลทั่วไป  

สารจากประธานกรรมการ  

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดลัอม  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก  

ผังโครงสร้างองค์กร  

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  

โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

รายการระหว่างกัน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
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บริษทั จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

 85

 

3. วงเงินกูว้งท่ีส่ี จาํนวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินกูย้ืมระยะเวลา 3 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี 
เพือ่ใชส้นบัสนุนการจดัซ้ือวตัถุดิบการผลิตของบริษทัเอง โดยเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกู้
ดงักล่าวแลว้จาํนวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 

45 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน  
 

45.1 เจ้าหนีอ้ืน่และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 ภายใตห้น้ีสินอ่ืนๆ บริษทัไดจ่้ายชาํระหน้ีกบัลูกคา้ผูใ้หก้ารสนบัสนุนท่ีคา้งชาํระทั้งหมดแลว้เป็น
จาํนวนเงิน 49.7 ลา้นบาท 
 

45.2 เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ีในรายงาน บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูว้งท่ีสาม สาํหรับ Tolling Standby Letter of 
Credit เพื่อการซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) รวมเป็นจาํนวน 9.9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ ไดเ้บิกใชว้งเงินกูว้งท่ี
สอง สาํหรับวงเงินหมุนเวียนปกติ (Non-Tolling Standby Letter of Credit) เพือ่การซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase 
Contract) รวมเป็นจาํนวน 18.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
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