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ข้อมูลทั่วไปและขอ้มูลส าคัญอื่น 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตลี จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS ส าหรับหุ๎นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหนํายเหล็กแผํนรดีร๎อนชนิดม๎วน 

ที่ต้ังส านักงานใหญ ่: 88 ช้ัน 24 ปาโซํ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

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

ที่ต้ังโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมูํ 6 ถนนทางหลวง 331  
ต าบลบํอวิน อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี 20230 

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

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อต้ังบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเร่ิมซื้อขายหลักทรัพย์คร้ังแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

ก าลังผลิต : 1,500,000 ตันตํอปี 

จ านวนพนกังาน : 785 คน 

ทุนจดทะเบียน : 129,298,350,418.50  บาท  

ทุนช าระแล้ว : 96,104,091,707.70 บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ๎นสามญัจ านวน 13,928,129,233 หุ๎น  
มุลคําที่ตราไวห๎ุ๎นละ 6.90 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 
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บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์: 

หุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท์ (02) 009-9999  โทรสาร (02) 009-9991  

หุ้นกู้และผู้แทนผูถ้ือหุ้นกู ้ The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited 

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

ผู้ตรวจสอบบัญช ี: ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จ ากัด 

 นายชัยยุทธ อังศุวิทยา (ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3885) หรือ 

 นางณัฐสรคัร์ สโรชนันท์จีน (ผูส๎อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563) 

 เลขท่ี 491/27 อาคารสีลมพลาซํา ช้ัน 1 ถนนสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท์ (02) 234-1676 โทรสาร (02) 237-2133  

นักลงทนุสัมพนัธ ์: ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์  

โทรศัพท ์(02) 267-8222 ตํอ 5250 

E-mail : IR@gjsteel.co.th 

ข้อมูลส าคัญอื่น : - ไมํมี - 
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สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 

 

ในปี 2561 ถือเป็นปีท่ีบริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง ไมํ
เพียงแตํการให๎ความส าคัญกับการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการ
จัดการด๎านการเงิน  บริษัทยังให๎ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการ
และการบริหารความเสี่ยงเพื่อชํวยปรับปรุงผลการด าเนินงานของ
บริษัท บริษัทได๎ตระหนักถึงการก ากับดูแลกิจการซึ่งเป็นหนึ่งใน
เครื่องมือที่เป็นยอมรับในระดับสากลเพื่อชํวยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความนําเช่ือถือของบริษัท 

บริษัทได๎ประกาศเจตนารมณ์ตํอต๎านการคอร์รัปช่ันกับโครงการแนวรํวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตํอต๎านการทุจริต 
(CAC) เมื่อวันที ่17 เมษายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมีสํวนรํวมในการลดการทุจริตด๎วยการด าเนินธุรกิจอยํางมีจริยธรรม และ
ปฏิเสธที่จะจํายเงินสินบน บริษัทมีความมุํงมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงระบบตํอต๎านการคอร์รัปช่ันภายในอยํางตํอเนื่อง จนท าให๎
บริษัทได๎ผํานการพิจารณาและได๎รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวรํวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตํอต๎านการทุจริต 
(CAC) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ใบรับรองนี้จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให๎การรับรอง  

การรับรองดังกลําวเป็นผลมาจากการที่บริษัทได๎จัดท านโยบายและวางระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมาตรการปูองกันการ
คอร์รัปช่ันตามแนวทางของแนวรํวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตํอต๎านการทุจริต ในการนี้ บริษัทได๎ให๎ความรํวมมือและสนับสนุน
โครงการ “นโยบายงดรับของขวัญ” (No Gift Policy) ของสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในชํวงเทศกาลปีใหมํ 

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะก ากับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด๎วยตระหนักถึงประโยชน์และ
ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีสํวนชํวยให๎การบริหารงานและการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ โปรํงใส และสามารถ
ตรวจสอบได๎ อันจะสํงผลให๎บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน และเพิ่มคุณคําให๎กับผู๎ถือหุ๎นในระยะยาวอีกด๎วย  

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงตํอผู๎ถือหุ๎น คูํค๎า ลูกค๎า พนักงาน และรัฐบาลที่ให๎การ
สนับสนนุ ซึ่งหวังวําจะให๎การสนับสนุนอันมีคุณคําอยํางตํอเนื่อง เพื่อผลักดันให๎บริษัทสามารถเติบโตได๎อยํางยั่งยืนในอนาคต 

 

นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 
ประธานกรรมการ 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

อุตสาหกรรมเหล็กโลกเริ่มต๎นในทิศทางที่ดีในชํวงปี 2561 แตํไมํสามารถ
ยืนระยะได๎ตลอดทั้งปีโดยราคาเหล็กได๎ปรับตัวลดลงในชํวงคร่ึงปีหลังของ 
ปี 2561 อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยเผชิญกับความท๎าทายที่เกิดขึ้นจาก
ต๎นทุนวัตถุดิบหลักที่สูงในขณะที่ยอดขายลดลง การผลิตเหล็กดิบทั่วโลกใน 
ปี 2561 อยํูที่ 1,809 ล๎านตัน เพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับปี 2560 ส าหรับ
ประเทศไทยการผลิตเหล็กส าเร็จรูปอยํูที่ 7.11 ล๎านตัน เพิ่มขึ้น 3.4% และ
การบริโภคเหล็กอยูํที่ 17.44 ล๎านตัน เพิ่มขึ้น 4.8 ในขณะที่การน าเข๎าเหล็ก
อยูํที่ 12 ล๎านตัน เพิ่มขึ้น 6.0% จากปีกํอน โดยที่การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็ก
ทรงแบนโดยรวมอยูํที่ประมาณ 11.68 ล๎านตัน เพิ่มขึ้น 6.1% ซ่ึงเป็นปริมาณ
การบริโภคเหล็กแผํนรีดร๎อนทั้งชนิดเป็นม๎วนและชนิดแผํนที่ 6.85 ล๎านตัน 
เพิ่มขึ้น 6.6% 

ในปี 2561 บริษัทฯ สามารถขายและผลิตสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนได๎มากกวํา 0.8 ล๎านตัน ซ่ึงสูงที่สุดในชํวงหลายปีที่ผํานมา โดย
มีการสํงออกอยํูที่ 32,000 ตัน ซ่ึงเป็นการสํงออกที่มากที่สุดในชํวงหลายปีที่ผํานมาเชํนเดียวกัน โดยมียอดขายตํอเดือนสูงถึง 90,000 ตัน
ในเดือนสิงหาคม 2561 ซ่ึงท าให๎บริษัทฯ สามารถขายสินค๎าเพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าในประเทศได๎มากขึ้น และได๎มีการเร่ิม
สํงออกสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนไปยังประเทศมาเลเซียด๎วยการรับรองของ SIRIM ซ่ึงถือเป็นความคิดริเร่ิมเชิงกลยุทธ์ส าหรับบริษัทฯ ในการ
สร๎างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลก 

บริษัทฯ ให๎ความส าคัญอยํางมากในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในการผลิตโดย 
ในปี 2561 ที่ผํานมา ได๎มีการท าการซํอมบ ารุงอยํางตํอเนื่องทั้งในสํวนที่เป็นการท าย๎อนหลังและตามโปรแกรมที่ก าหนดไว๎ และได๎มีการ
เพิ่มเวลาในการเดินเคร่ืองจักรและระบบตํางๆ ในการผลิตเพิ่มมากขึ้นโดยได๎ท าการผลิตทั้งในชํ วงเวลา off peak และบางสํวนใน 
ชํวง on-peak ซ่ึงบริษัทฯ ได๎มีการใช๎จํายในการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นประมาณ 50% จากปีกํอน โดยได๎มีการใช๎
จํายเงินในรูปแบบการลงทุนในเชิงเพิ่มมูลคําของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพื่อให๎สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต๎นทุ นในกระบวน 
การผลิต, ปรับเปล่ียนเทคโนโลยีที่ล๎าสมัย, ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์, พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ซ่ึงอยูํในขั้นตอนของการด าเนินการ 
และรวมไปถึงความพยายามในการอนุรักษ์การใช๎พลังงานในกระบวนการผลิตด๎วย โดยบริษัทฯ ได๎ประสบความส าเร็จในการใช๎ออกซิเจน
ในอัตราที่ต่ าที่สุดที่ 36.89 ลูกบาศก์เมตรตํอตัน นับตั้งแตํกํอตั้งบริษัทฯ มา และยังสามารถลดปริมาณการใช๎ก๏าซธรรมชาติให๎ลงมา  
อยูํในอัตรา 1.05 ลูกบาศก์เมตรตํอตัน ซ่ึงต่ าสุดในรอบ 10 ปีที่ผํานมาด๎วย นอกจากน้ีความพึงพอใจของลูกค๎าโดยรวมที่มีตํอบริษัทฯ 
ก็มีความพึงพอใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผํานมา 

เรามองโลกในแงํดีและยังคงมุํงมั่นกับการเติบโตของ จี เจ สตีล เราเชื่อวําศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ ยังคงอยูํในสถานะ 
ที่ดี โดยได๎รับการสนับสนุนจากแผนการในการด าเนินการและแผนการปรับปรุงที่มี คุณภาพซ่ึงรวมถึงกลยุทธ์ตํางๆ อันประกอบไปด๎วย
แผนการลงทุนใหมํๆ ในการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ การพัฒนามูลคําเพิ่มในผลิตภัณฑ์เหล็ก อันได๎แกํ การผลิตเหล็กแรงดึงสูง
ส าหรับถังแก๏ส การผลิตเหล็กแผํนรีดร๎อนส าหรับรีดเย็นตํอ การเพิ่มปริมาณการผลิตเหล็กแผํนรีดร๎อนขนาดบาง รวมไปถึงการจัดการหํวง
โซํอุปทานที่ดีขึ้นและการเพิ่มแหลํงเงินทุนให๎มากขึ้นและอื่นๆ อีก ท าให๎เรามั่นใจวําเราจะสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู๎มีสํวนได๎
เสียได๎ทั้งหมด 

ผมขอแสดงความขอบคุณอยํางจริงใจตํอผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกทําน ซ่ึงรวมถึงพนักงานทั้งหมดของ  จี เจ สตีล ลูกค๎า  
คํูค๎า และรัฐบาลไทย ที่ให๎การสนับสนุนแกํบริษัทฯ ด๎วยดี และหวังวําจะพวกเราจะประสบความส าเร็จรํวมกันในอนาคต 

  ด๎วยความนับถือ 
 นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี 
  ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร 
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รายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) ผู๎ผลิตเหล็กแผํนรีดร๎อน
แบบครบวงจร หลอม หลํอ รีด ในโรงงานเดียวกัน มีความตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบในการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงด าเนินนโยบาย
ทางธุรกิจควบคูํไปกับนโยบายในการด าเนินงานด๎านความรับผิดชอบ
ใสํใจในการดูแลกระบวนการผลิต ไมํให๎เกิดผลกระทบตํอชุมชนรอบ
โรงงาน เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา ไมํวําจะ
เป็นพลังงานน้ า พลังงานไฟฟูา และอื่นๆ ผลิตสินค๎าที่ดีให๎แกํ
ผู๎บริโภค ทั้งนี้ ยังให๎ความส าคัญในการดูแลและบ าเพ็ญประโยชน์ตํอ
ชุมชนและสังคมโดยรวมอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่องมาตลอด รวมถึง
ให๎ความส าคัญกับการดูแลพนักงานภายในองค์กรให๎มีความสุข 
ท างานอยํางปลอดภัย มีสวัสดิการความเป็นอยูํที่ดี ตลอดจนให๎การ
สนับสนุนอบรมพัฒนาบุคคลากร ให๎เพิ่มพูนความรู๎ ความสามารถ 
ความช านาญงาน เพิ่มขึ้นอยํางสม่ าเสมอ โดยทั้งหมดนี้ล๎วนเป็น
นโยบายหลักของบริษัทเสมอมา 

 
ในปี 2561 บริษัท ได๎รับการรับรองวํา บริษัทมีการปฏิบัติสอดคล๎องตามเกณฑ์การทวนสอบรายงาน (Self Assessment 

Report) และผํานเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบตํอสังคมของผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมแรํที่มีการด าเนินงานด๎วยความ
รับผิดชอบตํอสังคมอยํางตํอเนื่อง (CSR DPIM Continuous Awards) โดยในระหวํางปี 2561 บริษัทได๎ด าเนินกิจกรรมด๎าน 
CSR โดยแบํงเป็น กิจกรรมภายในองค์กร โดยเน๎นการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสังคมให๎เป็นสังคมที่ดีมีคุณภาพ และการสํงเสริม
วัฒนธรรมและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เชํน การบริจาคโลหิตเพื่อชํวยชีวิตกับผู๎ปุวย กิจกรรมท าบุญวันสงกรานต์ใน
บริษัท  รวมถึงการมีกิจกรรมรํวมกับสังคมชุมชน เน๎นการรํวมสํงเสริมให๎การพัฒนาการศึกษา กิจกรรมทางวัฒนธรรมตํางๆ  
ในชุมชน เชํน กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันเข๎าพรรษา กิจกรรมรํวมทอดกฐินและท าโรงทาน กิจกรรมปลูกปุาเพื่อรักษาสิ่งแวดล๎อม
ชุมชน กิจกรรมปันน้ าใจให๎เด็กพิเศษ กิจกรรมรํวมกับภาครัฐ กรมอุตสาหกกรรมพื้นฐานเหมืองและเหมืองแรํ การมอบเงิน
สนับสนุนให๎กับสภากาชาด การมอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาทางวิชาชีพให๎ผู๎พิการ การสนับสนุนการวิจัยรํวมกับ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกิจกรรมน าผู๎ถือหุ๎นเข๎าเยี่ยมชมการผลิต  ทั้งนี้บริษัทยังตระหนักและเครํงครัดในสํวน
การดูแลสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง เพื่อรักษาสภาพแวดล๎อมเพื่อมิให๎เกิดภาวะมลพิษตํอชุมชนรอบข๎าง 

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) ยังคงมีความมุํงมั่นในนโยบายที่จะให๎องค์กรเป็นผู๎มีความรับผิดชอบตํอพนักงาน 
สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล๎อม ผู๎มีสํวนได๎เสียของบริษัท โดยความรํวมมือของบริษัท ผู๎บริหาร และพนักงาน ที่จะยั งคงมีความ
มุํงมั่นรํวมกันภายใต๎จิตอาสาและความเสียสละอยํางสืบเนื่องตํอไป 

 
คุณหญิงปัทมา ลีสวสัดิต์ระกลู 

ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหารด๎านดูแลสังคมและสิ่งแวดล๎อม 
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ผังโครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารด้านการค้า 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารด้านบัญชีและ

การเงิน 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารด้านการ
สื่อสารราชการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารด้านสารสนเทศ 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารด้านการผลิต 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้าน 

ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เลขานุการบริษัท 
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รายนามคณะกรรมการบริษัท 

 

ดร. สมศักดิ์  
ลีสวัสดิ์ตระกูล 

ที่ปรึกษำอำวโุสคณะกรรมกำรบริษัท 

 

 
นายชัยณรงค์  

มนเทียรวิเชียรฉาย 
ประธำนกรรมกำร 

และกรรมกำรอิสระ  

 

รศ. นิพัทธ์  
จิตรประสงค ์

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรอิสระ 

 
นายสตีเฟ่น  
คาร์ล สจ๊วต 

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
 

 

 

นายยิ่งศักดิ์  
เจนรถา 

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

 
นายยรรยง 

คุโรวาท 
กรรมกำร 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั  

 

นายสมชัย  
ลีสวัสดิ์ตระกูล 

กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั 

 
นางสาวสุนทรียา  

วงศ์ศิริกุล 
กรรมกำร 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั  

 

นายริชาร์ด จิม ย ี
กรรมกำร 

 
นายแอนเดรอัส  
ไรซัล วัวร์ลูมิส 

กรรมกำร 
 

 

นายสุดรี์  
มาเหชาวาร ี

กรรมกำร 

 
นายอัมเรนดรา  

พราสาด ชาวดร ี
กรรมกำร 

ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร  

 

นางสาวพรรณี  
ตานะประทีปกุล 

เลขำนุกำรบริษทั 
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รายนามคณะผู้บริหาร 

 

คุณหญิงปัทมา  
ลีสวัสดิ์ตระกูล 

ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร 

ด๎านดูแลสังคมและสิ่งแวดล๎อม  

 
นายอัมเรนดรา  

พราสาด ชาวดรี 
ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร 

 

 

นายสมชัย  
ลีสวัสดิ์ตระกูล 

ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร 

ด๎านสื่อสารราชการ 

 
นางสาวสุนทรียา  

วงศ์ศิริกุล 
ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร 

ด๎านบัญชีและการเงิน  

 

นายสิทธิศักดิ ์ 
ลีสวัสดิ์ตระกูล 

ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร 

ด๎านการผลิต 

 
นายทูสซา  
คานธี ซาฮู 

ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร 

ด๎านการค๎า  

 

นางสาวเมธิกานต์  
ชุติพงศ์สิริ 

ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร 

ด๎านสารสนเทศ 
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คณะกรรมการบริษัท 

 นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 
 74 ปี 
 ต าแหน่งปัจจุบัน 
 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
 วันเข้าด ารงต าแหน่ง 
 30 สิงหาคม 2560 
 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 1 ปี 4 เดือน 
 
 

 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management 
  - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน๎าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
- นักบริหารระดับสูงด๎านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ 

การลงทุน (วธอ.) (รุํนที่ 5/2561)  
สถาบันวิทยาการธรุกิจและอุตสาหกรรม  

 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program 
(RCP) (รุํนที่ 43/2561) สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2543 ถึง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 2556 ถึง สิงหาคม 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2557 ถึง ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ซาแลน ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
 2550 ถึง ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
 2545 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากัด 
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 รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ 
 75 ปี 
 ต าแหน่งปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทน 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง 
 2 มิถุนายน 2551 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 
 10 ปี 6 เดือน 
 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท MBA in International Trade & Finance, Gothenburg 

School of Economics and Business Administration, 
Sweden 

  - ปริญญาตรี สาขาพาณิชย์ศาสตร์ (เกียรตินิยม “ดีมาก”) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  - หลักสูตรผู๎บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุํนที่ 2 

  - ว.ป.ร.อ. รุํน 377 วิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน๎าท่ีและ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุํนที่ 85 (85/2007) สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2554 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอรํา แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 2551 ถึง ปัจจุบัน ที่ปรึกษาโครงการธรุกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไมํม ี
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 นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต 
 68 ปี 
 ต าแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง 
 30 สิงหาคม 2560 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 
 1 ปี 4 เดือน 
 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 

 คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไฟเฟอร์ 
มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  - วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยไรท์สเตท 
เมืองเดย์ทัล มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมํม ี
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 สิงหาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอสเค แคปปิตอล แมนเนจเม๎นท์ จ ากัด  

 2559 ถึง ปัจจุบัน - ผู๎บริหาร บริษัท วรวุฒิ เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด 
- ผู๎บริหาร แบงกาแรง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและ

สุขภาพจิต 
 2549 ถึง 2558 - ผู๎บริหารระดับสูง บริษัท แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอรม์อล  

ซิสเตม็ส์ บริษัทเอกชนผู๎ถือหุ๎น   
 ตั้งแตํ ปี 2520 - รองประธานกรรมการ ผู๎จัดการทัว่ไป บริษัทอิเมอรส์ัน 

เอเชียแปซิฟิก 
- อดีตคณะกรรมการ 10 ปี บริษัทเคอร์ลอสการ์ โคปแลนด ์
- บริษัท ทาทา โตโย เรดิเอเตอร์ เมอืงปูนเนํ อินเดีย  
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 นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา  
 71 ปี 

 ต าแหน่งปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง 
 26 มิถุนายน 2561 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 
 6 เดือน 
  
  
 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (Mini MBA) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

  - ปริญญาตรสีาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
  - หลักสตูรการอบรมการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน  

คณะบริหารธรุกิจ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน๎าท่ีและ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบตัร หลักสตูร Role of the Nomination and 

Governance Committee Program (RNG) (รุํนท่ี 8/2016) 
สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบตัร หลักสตูร Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) (รุํนที ่9/2014)  
สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบตัร หลักสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) (รุํนท่ี 111/2557)  
สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2556 ถึง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ฮานา ไมโคอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น 
 2553 ถึง 2554 ที่ปรึกษาฝุายบริหาร  

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรซีิช่ัน โปรดักท์ จ ากัด 

 2551 ถึง 2552 รองประธานและผู๎จดัการทั่วไป  
บริษัท ฮานา ไมโครอเิล็คโทรนิคส (เจียซิง) จ ากัด 
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 นายยรรยง คุโรวาท  
 80 ปี 
 ต าแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการ 

กรรมการผูม๎ีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
 วันเข้าด ารงต าแหน่ง 
 ตั้งแตํปี 2547 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 
 14 ปี 
 
 การด ารงต าแหน่งท่ีส าคัญในบริษัทที่ผ่านมา 
 มกราคม 2560 ถึง สิงหาคม 2560 ประธานกรรมการ 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - หลักสูตรวิทยาลัยปูองกัน ราชอาณาจักรภาครัฐรํวมเอกชน  

รุํนที่ 5 (วปรอ. 355) 
  - ประกาศนียบัตรช้ันสูง สาขาวิชาการปกครอง  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน๎าท่ีและ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบตัร หลักสตูร Boardroom Success through 

Financing and Investment (BFI) (รุํนท่ี 4/2561)  
สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program 
(RCP) (รุํนที่ 41/2560) สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 2560 ถึง ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 2547 ถึง 2560 กรรมการ บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น 
 2558 ถึง ปัจจุบัน นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมเหล็กแผนํรีดร๎อนไทย 
 2550 ถึง ปัจจุบัน อุปนายกราชยานยนต์ สมาคมแหงํประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 2546 ถึง ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เอ เอ เอส ออโต ๎เซอร์วิส จ ากดั 
 2552 ถึง 2554 กรรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 2546 ถึง 2550 ประธานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ าจังหวัดปทุมธาน ี
 2543 ถึง 2553 กรรมการผู๎จดัการ บริษัท เทคโนโลย ีโอเปอเรช่ัน กรุ๏ป จ ากัด 
 2539 ถึง 2543 ผู๎อ านวยการองค์การขนสํงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
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นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 
56 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน 

กรรมการ  
กรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทน 

ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหารด๎านสื่อสารราชการ 
กรรมการผูม๎ีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

9 กรกฎาคม 2558 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 

3 ปี 5 เดือน 
  

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 - ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ Northrop University, USA 

 - Business course, Columbus Business University, USA 

 - การบริหารธุรกิจสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 - ผู๎บริหารกระบวนการยตุิธรรม ระดับสูง วิทยาลัยการยตุิธรรม  
สถาบันพัฒนาข๎าราชการ ฝุายตลุาการศาลยุติธรรม  
ส านักงานศาลยุติธรรม 

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน๎าท่ีและทักษะ
ของการเป็นกรรมการ 

- ประกาศนียบตัร หลักสตูร Director Certification Program  
(DCP 162/2012), สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 - หลักสตูรภมูิพลังแผํนดิน รุํนที่ 1 ผู๎บริหารระดับสูง 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

2558 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทน  
บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

2556 ถึง ปัจจุบัน - ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหารด๎านสื่อสารราชการ 

- บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไมํม ี
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 นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล 
 51 ปี 
 ต าแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการ 

ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหารด๎านบญัชี และการเงิน 
กรรมการผูม๎ีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
หัวหน๎างานก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง 
 20 มีนาคม 2558 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 
 3 ปี 9 เดือน 

 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
  - วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจา๎คุณทหารลาดกระบัง 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน๎าท่ีและ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 
- หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 

2018 สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 
  - ประกาศนียบตัรการอบรม Strategic CFO in Capital 

Markets Program (รุํนท่ี 5/2560) ตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 2017) 
สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program  
(DCP 215/2015) สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2558 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ และประธานเจ๎าหน๎าท่ีบริหารด๎านบัญชีและการเงิน 

และเลขานุการบริษัท บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 2548 ถึง 2549 - ผู๎อ านวยการสินเช่ือบรรษัทธนกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั 

(มหาชน) (เดิมธนาคารไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน)) 
 2539 ถึง 2548 - ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการสินเช่ือบรรษัทธนกิจ 

ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) (เดิมธนาคารเอเชีย จ ากัด 
(มหาชน)) 
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 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2555 ถึง 2557  - ผู๎แนะน าธุรกจิส าหรับตลาดประเทศไทย  

Bank of Singapore (a Private banking of OCBC group) 
 2553 ถึง 2555  - ผู๎อ านวยการบริหารและหัวหน๎าฝาุยบรรษัทธนกิจ  

Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., Bangkok 
Branch 

 2549 ถึง 2553 - ผู๎อ านวยการสินเช่ือพาณิชย์ธนกิจ (ลูกค๎ารายใหญํ)  
Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Bangkok 
Branch 
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 นายริชาร์ด จิม ยี 
 49 ปี 
 ต าแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการ 

กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง 
 30 สิงหาคม 2560 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 
 1 ปี 4 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 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน๎าท่ีและ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) (รุํนที่ 146/2018) สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมํม ี
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2558 ถึง ปัจจุบัน Director, Jamestrong Investment Holding Limited  
 2557 ถึง ปัจจุบัน General Counsel & Managing Director, 

SSG Capital Management (Hong Kong) Limited 

 2552 ถึง 2557 Managing Director & Chief Operating Officer, 
ABAX Global Capital 
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 นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส  
 44 ปี 
 ต าแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการ 
 วันเข้าด ารงต าแหน่ง 
 30 สิงหาคม 2560 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 
 1 ปี 4 เดือน 
 
 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร ์

London School of Economics and Political Science 
  - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ London School of 

Economics and Political Science 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมํม ี
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 ปี 2552 ถึง ปัจจุบัน หุ๎นสํวนและผูร๎ํวมกํอตั้ง  

SSG Capital Management (Hong Kong) Limited 
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 นายสุดีร์ มาเหชาวารี  
 55 ปี 
 ต าแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการ 

กรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทน 
 วันเข้าด ารงต าแหน่ง 
 30 สิงหาคม 2560 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 
 1 ปี 4 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 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมํม ี
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 2558 ถึง ปัจจุบัน 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 
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 นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี  
 65 ปี 

  ต าแหน่งปัจจุบัน 

 กรรมการ 
ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหาร 

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง 

 31 ตุลาคม 2560 

 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 

 1 ปี 2 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 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 ตุลาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหาร บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 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 
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 นางสาวพรรณี ตานะประทีปกุล  
 56 ปี 
 ต าแหน่งปัจจุบัน 
 เลขานุการบริษัท 
 วันเข้าด ารงต าแหน่ง 
 20 มีนาคม 2558 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 
 3 ปี 9 เดือน 
 
 
 การด ารงต าแหน่งท่ีส าคัญในบริษัทที่ผ่านมา  

 2558 ถึง เมษายน 2560 รักษาการประธานเจ๎าหน๎าท่ีบริหารด๎านสารสนเทศ และ 
  ผู๎จัดการทั่วไปอาวุโสฝุายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร 
 2556 ถึง 2558 ผู๎อ านวยการบริหารฝุายจัดซื้อจดัหา 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมมาธริาช 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน๎าท่ีและ
ทักษะของการเป็นเลขานุการ 

ประกาศนียบัตร หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (1/2560)  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

  ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 2011 
สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 2558 ถึง ปัจจุบัน ผู๎จัดการทั่วไปอาวุโสฝุายทรัพยากรมนุษย ์และบริหาร  

บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 2558 ถึง เมษายน 2560 รักษาการ ประธานเจ๎าหนา๎ที่บริหารด๎านสารสนเทศ 

บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 2556 ถึง 2558 ผู๎อ านวยการบริหารฝุายจัดซื้อจดัหา 

บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไมํม ี
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ผู้บริหาร 

 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล  
 53 ปี 

 ต าแหน่งปัจจุบัน 

 ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหารด๎านดูแลสังคมและสิ่งแวดล๎อม 

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง 

 ปี 2550 

 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 

 11 ปี 

 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การทํองเที่ยว มหาวิทยาลยัครสิเตยีน 

  - ปริญญาดุริยางคศาสตร์ ดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

  - ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาการจัดการ  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑิต กิตตมิศักดิ์การบริหารทั่วไป 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
The University of Manchester ประเทศอังกฤษ  

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Wharton-NIDA Executive 

Leadership Program, University of Pennsylvania 
- ประกาศนียบตัร หลักสตูรผู๎บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ 

ตลาดทุน (วตท.) รุํนที่ 5 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู๎บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง 

(บ.ย.ส.) รุํนที่ 16 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด๎านการพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุํนที่ 1 
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 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน๎าท่ีและ
ทักษะของการเป็นกรรมการ 

- ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมสํงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Certification Program 
(DCP) สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลักสตูร The Role of Chairman Program 
(RCP) สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors 
(FSD) สมาคมสํงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 2546 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 2550 ถึง ปัจจุบัน ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหารด๎านดูแลสังคมและสิ่งแวดล๎อม  

บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากัด 
  - ประธานชมรมผูร๎ู๎คุณแผํนดิน 
  - ประธานคณะกรรมการกองทุนสํงเสริมงานวัฒนธรรม  

กรมสํงเสรมิวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
- กรรมการกลาง มลูนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- กรรมการผู๎ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการบรหิารสถาบัน 

เพื่อการยุติธรรมแหํงประเทศไทย 
- ประธานวงดุรยิางค์ฟีลฮาร์โมนิกแหํงประเทศไทย 
- ประธานท่ีปรึกษามูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ 
- นายกกิตติมศักดิ์และผู๎กํอตั้งสมาคมขับร๎องประสานเสียง 

แหํงประเทศไทย 
- นายกสมาคมแบดมินตันแหํงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์
- กรรมการมลูนิธิเพ่ือการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 
- ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการสนับสนุนสํงเสริมศลิปิน ในคณะท างาน

ผู๎ทรงคุณวุฒิของรัฐมนตรีวําการกระทรวงวัฒนธรรม 
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ าคณะกรรมมาธิการปฏิรูปกีฬา 
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 นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล  
 40 ปี 

 ต าแหน่งปัจจุบัน 

 ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหารด๎านการผลิต 

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง 

 3 พฤษภาคม 2560 

 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 

 1 ปี 7 เดือน 

 
 การด ารงต าแหน่งท่ีส าคัญในบริษัทที่ผ่านมา 

 2554 ถึง พฤษภาคม 2560 กรรมการ 

 2557 ถึง เมษายน 2560 ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหารด๎านปฏบิัติการ และรักษาการผู๎อ านวยการ
บริหารฝุายการตลาด 

 2554 ถึง 2557 ผู๎อ านวยการบริหารฝุายการตลาด 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาวิชาการวเิคราะห์และการสร๎างตัวแบบธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัมหิดล 

- Bachelor of Science (General Engineering), Queen 
Mary University (London), United Kingdom 

- Executive Certificate in Strategy – Building and Sustaining 
Competitive Advantage, Harvard University, USA 

- Executive Certificate in Management and Leadership, 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA 

- Executive Certificate in Transforming Your Leadership 
Strategy, Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, USA 

- Executive Certificate in Developing a Leading Edge 
Operations Strategy, Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge, USA 

- Executive Certificate in Fundamental of finance for the 
Technical Executive, Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge, USA 

  - Executive Certificate in Strategic Cost Analysis for 
Managers, Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, USA 

- โครงการอบรมกฎหมาย องค์กรธุรกิจ การธนาคารและการบริหาร
ทางการเงิน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน๎าท่ีและ
ทักษะของการเป็นกรรมการ 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
(163/2012) สมาคมสํงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 พฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2560 ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหารด๎านการผลิต บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 2557 ถึง ตุลาคม 2560 ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารด๎านปฏิบัติการ และรักษาการผู๎อ านวยการบริหาร 
ฝุายการตลาด บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 2551 ถึง 2554 - Senior officer, Steel Division  
บริษัท มิตซุยแอนดค์ัมปนี (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 2549 ถึง 2551 - Business Assistant, Steel Division,  
Mitsui & Co. Europe Plc. 
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 นายทูสซา คานธี ซาฮู 
 62 ปี 
 ต าแหน่งปัจจุบัน 

 ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหารด๎านการค๎า 

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง 

 3 พฤษภาคม 2560 

 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 

 1 ปี 7 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 ถึง ปัจจุบัน ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารด๎านการค๎า 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 ไมํม ี
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 นางสาวเมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ 
 52 ปี 
 ต าแหน่งปัจจุบัน 
 ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหารด๎านสารสนเทศ 
 วันเข้าด ารงต าแหน่ง 
 31 ตุลาคม 2560 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 
 1 ปี 2 เดือน 
 
 
 
 การด ารงต าแหน่งท่ีส าคัญในบริษัทที่ผ่านมา  

 พฤษภาคม 2560 ถึง ตุลาคม 2560 ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหารด๎านการจัดการ 
 เมษายน 2558 ถึง พฤษภาคม 2560 ผู๎จัดการทั่วไปอาวุโสฝุายจัดซื้อจดัจ๎าง 
 กรกฎาคม 2556 ถึง มีนาคม 2558 Commercial Controller 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุร ี
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 พฤษภาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารด๎านการจัดการ บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 ตุลาคม 2558 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 2560 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไมํม ี
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและนโยบายในการด าเนินธุรกิจ 

วิสัยทัศน ์

“เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงชั้นน าในประเทศ และภูมิภาคอาเซียนในฐานะบริษัทผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่มี
คุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ” 

พันธกิจ 

 มุํงสูํตลาดสากลด๎วยผลิตภัณฑ์เหล็กท่ีหลากหลาย 
 มุํงสูํการเจริญเติบโตด๎วยการขยายก าลังการผลิตและผลิตสินค๎าด๎วยต๎นทุนท่ีเหมาะสม 
 ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการของลูกค๎า 
 มุํงเน๎นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยํางตํอเนื่อง 
 อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและตอบแทนสูํสังคม 
 เสริมสร๎างคุณคําให๎แกํผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
 รํวมมือตํอต๎านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2561 นับเป็นปีที่ดีส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กโลกในแงํของการเติบโตของการผลิตแม๎วําอัตราการเติบโตจะต่ า
กวําปีที่แล๎ว และในแงํของราคาเหล็กในตลาดโลกลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยเฉพาะในชํวงปลายปี ส าหรับผู๎ผลิตเหล็ก
ด๎วยเตา EAF ต๎นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นในปี 2561 ได๎น าไปสูํการแขํงขันที่รุนแรง การผลิตเหล็กทั่วโลกขยายตัว 4.6% ที่ 1,809 
ล๎านตัน น าโดยจีนที่ 928 ล๎านตัน คิดเป็น 51% ของการผลิตเหล็กทั่วโลก ตลาดเหล็กทั่วโลกมีความต๎องการที่เพิ่มขึ้นใน
ขณะที่ผู๎ผลิตได๎รับประโยชน์จากราคาเหล็กที่สูงขึ้นในชํวงสองสามเดือนแรกของปี แตํได๎รับผลกระทบอยํางรุนแรงใน ชํวง
ปลายปี ประเทศไทยมีปริมาณการใช๎เหล็กเพิ่มขึ้น 4.79% ในชํวงปี 2561 การบริโภคสินค๎าประเภทเหล็กทรงยาวเพิ่มขึ้น 
2.1% และผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนเพิ่มขึ้น 6.1% ปัญหาเกี่ยวกับก าลังการผลิตสํวนเกินและอุปทานสํวนเกินที่เกิดจากการ
น าเข๎ายังคงมีอยูํ ผู๎ผลิตรายใหญํในประเทศจีน ญี่ปุุน เกาหลี ไต๎หวัน ออสเตรเลียและอียิปต์ยังคงสํงออกเหล็กมายังประเทศ
ไทยสํงผลให๎การแขํงขันทวีความรุนแรงมากขึ้นในอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยในปี 2561  

ความต๎องการใช๎เหล็กในประเทศไทยคาดวําจะเพิ่มขึ้นเป็น 18.7 ถึง 19.0 ล๎านตัน เพิ่มขึ้น 8% ในปี 2562 โดยมี
พื้นฐานจากการใช๎จํายของรัฐบาลในโครงการการลงทุนในโครงสร๎างพื้นฐานตํางๆ รวมถึงโครงการรถไฟในชํวงปีที่ผํานมา คาดวํา
ในปี 2562 อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยจะได๎รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมกํอสร๎าง (คิดเป็นสัดสํวนความต๎องการ
เหล็ก 55 ถึง 60%) โดยเฉพาะการลงทุนในเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยในระบบโลจิสติกส์และการลงทุนในอุตสาหกรรม
เปูาหมาย  

บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มเกรดการผลิตใหมํๆ เพื่อรองรับความต๎องการของลูกค๎า รวมทั้งได๎สร๎าง
ความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับผู๎ผลิตเหล็กทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎ด๎านเทคนิคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการลด
ต๎นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล็ก 
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เหตุการณ์ส าคัญในรอบปี 2561 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับการปรับโครงสร้างทางการเงิน 

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตมีประสิทธิภาพดีขึ้นจากการท าการซํอมบ ารุงทั้งในสํวนที่เป็นการท าย๎อนหลังและ
ตามโปรแกรมที่ก าหนดไว๎โดยการใช๎จํายเงินลงทุนในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นประมาณ 50% 
จากปีกํอนและจะยังคงผลักดันให๎มีการด าเนินการอยํางตํอเนื่องตํอไป 

 โรงงานได๎ท าการผลิตในชํวงเวลา off peak และบางสํวนในชํวง on-peak เพื่อเตรียมพร๎อมส าหรับการเพิ่มระดับ
การผลิตและการขาย 

 สัดสํวนการผลิตสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนได๎มีการปรับปรุง โดยมีการเพิ่มการผลิตเหล็กแผํนรีดร๎อนขนาดบางเป็น 
19.1% และปริมาณสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนที่ไมํใชํเกรดทั่วไปอยําง SS400 และ SPHC ได๎มีการผลิตกวํา 40,000 
ตัน รวมทั้งได๎มีความคิดริเริ่มในการผลิตเหล็กแรงดึงสูงและเหล็กส าหรับผลิตถังแก๏สเกรดตํางๆ 

 การใช๎ก๏าซธรรมชาติ, คาร์บอน, ออกซิเจน, วัสดุสิ้นเปลืองหลํอและอื่นๆ มีประสิทธิภาพดีขึ้นกวําปีท่ีผํานมา 
 เริ่มมีสํงออกผลิตภัณฑ์เหล็กแผํนรีดร๎อนไปยังตลาดตํางประเทศหลังจากท่ีไมํได๎มีการสํงออกมาเป็นระยะเวลานาน 
 ท าการเพิ่มนักการเงินเพื่อให๎มีความยืดหยุํนในการจัดหาเงินทุนส าหรับการจัดหาวัตถุดิบ 
 ขยายฐานลูกค๎าและซัพพลายเออร์ให๎กว๎างขึ้น 
 การอนุรักษ์พลังงาน บริษัทประสบความส าเร็จในการลดอัตราการใช๎ก๏าซธรรมชาติลงมาอยูํที่ 1.05 ล๎านบีทียูตํอตัน 

ซึ่งเป็นคําที่ต่ าสุดในรอบ 10 ปี และอัตราการใช๎ก๏าซออกซิเจนยังลดลงมาถึงระดับต่ าสุดตั้งแตํเริ่มด าเนินกิจการที่ 
36.89 ลูกบาศก์เมตรตํอตัน อีกด๎วย 

  

เดือนพฤศจิกายน 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ได๎พิจารณาและอนุมัติ เพื่อเสนอตํอ
ที่ประชุมวิสามัญผู๎ถือหุ๎นครั้งที่ 1/2562 ในวันท่ี 14 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห๎องอโนมาแกรนด์ ช้ัน 3 โรงแรมอโนมา  
แกรนด์ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องส าคัญ ดังตํอไปนี้ 

 พิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 
2561) จ านวน 18,507,421.67 บาท ไปชดเชยผลขาดทุนสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 
30 กันยายน 2561) จ านวน 18,507,421.67 บาท  
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 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดมูลคําที่ตราไว๎ของหุ๎น (Par Value) จากหุ๎นละ 6.90 บาท 
เป็นหุ๎นละ 0.96 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และจากการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคําหุ๎นท่ีตรา
ไว๎ของหุ๎น (Par Value) ดังกลําว จะท าให๎ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจากเดิม จ านวน 129,298,350,418.50 บาท 
เป็นจ านวน 17,989,335,710.40 บาท และจะท าให๎ทุนช าระแล๎วของบริษัท ลดลงจากเดิมจ านวน 
96,104,091,707.70 บาท เป็นจ านวน 13,371,004,063.68 บาท ทั้งนี้ ทุนช าระแล๎วที่ลดลงอันเป็นผลจากการลด
มูลคําหุ๎นที่ตราไว๎ดังกลําว บริษัทจะน าไปล๎างสํวนต่ ามูลคําหุ๎น จ านวนประมาณ 61,757,357,060.14 บาท และลด
ขาดทุนสะสมจ านวนประมาณ 20,975,730,583.88 บาท ตามล าดับ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยเมื่อมีการลดขาดทุนสะสมแล๎ว บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสมเหลือจ านวน 
23,023,481.28 บาท 

 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 1,957,748,965 หุ๎น มูลคําหุ๎นที่ตราไว๎หุ๎นละ 0.96 บาท 
จากเดิมทุนจดทะเบียน 17,989,335,710.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหมํ 16,109,896,704 บาท โดยการตัดหุ๎นที่
ยังไมํได๎ออกจ าหนํายของบริษัทท้ังหมดกํอนท่ีจะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 11,490,928,047.36 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 16,109,896,704 บาท เป็นจ านวน 27,600,824,751.36 บาท โดยการออกหุ๎นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
11,969,716,716 หุ๎น มูลคําหุ๎นที่ตราไว๎หุ๎นละ 0.96 บาท (1) เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ๎นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทให๎แกํผู๎ถือหุ๎นเดิมของบริษัท ตามสัดสํวนจ านวนหุ๎นท่ีผู๎ถือหุ๎นแตํละรายถืออยูํ (Rights Offering) และ (2) 
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ๎นเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 และ ใบส าคัญแสดงสิทธิ
ในการจองซื้อหุ๎นเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 

เดือนสิงหาคม 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ได๎พิจารณา
คุณสมบัติของนายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ แล๎วเห็นวํา นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย มีคุณสมบัติ
ของการเป็นกรรมการอิสระครบถ๎วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด จึงได๎มีมติแตํงตั้งนายชัยณรงค์ 
มนเทียรวิเชียรฉาย ด ารงต าแหนํง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ โดยให๎มีผลตั้งแตํวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 เป็นต๎นไป 

เดือนมิถุนายน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ได๎พิจารณา
และมีมติแตํงตั้ง นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา ด ารงต าแหนํง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน ศ. ดร. นฤมล สอาดโฉม 
ตามวาระที่เหลืออยูํ โดยให๎มีผลตั้งแตํวันท่ี 26 มิถุนายน 2561 เป็นต๎นไป 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 

รายชื่อและสัดสํวนการถือหุ๎นของผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ 10 ราย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุน 
จดทะเบียนช 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. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 841,798,800 6.04 
5. Oceanwide Securities Company Limited A/C Client 480,768,667 3.45 
6. บริษัท ซูพีเรียร ์โอเวอร์ซสี์ (ประเทศไทย) จ ากัด 412,500,000 2.96 
7. บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จ ากัด 307,000,000 2.20 
8. นายสมชาย ปดัภัย 248,630,000 1.79 
9. นายสุรพันธ์ ตติยมณีกุล 215,725,300 1.55 
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากัด 148,887,447 1.07 
11. ผู๎ถือหุ๎นอ่ืนๆ 4,721,184,756 33.90 

 รวม 13,928,129,233 100.00 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ 

 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย             
เหล็กแผํนรีดร๎อน (HRC) 29,876 98.99% 15,071 92.65% 11,648 99.11% 
เหล็กจากการปรับสภาพผิว (RTM) 33 0.11% 107 0.66% 22 0.18% 

รายได้อื่น 
  

        
ดอกเบี้ย 3 0.01% 9 0.06% 3 0.03% 
เศษซาก 36 0.12% 24 0.15% 14 0.12% 
ก าไรจากตัดจ าหนํายหนีส้ินท่ี-

หมดอายุความสุทธิ 119 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 
ก าไรจากการปรับโครงสร๎างหนี ้ 1 0.00% 734 4.51% 8 0.07% 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 105 0.35% 311 1.91% 54 0.46% 
รายได๎อื่นๆ 6 0.02% 9 0.06% 5 0.04% 

ปริมาณการขายของบริษัทในชํวง 3 ปีท่ีผํานมา มีรายละเอียดดังนี้ 

   
(หนํวย: ตัน) 

ปริมาณการขาย ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ปริมาณการขายในประเทศ       

- บริษัทท่ีเกี่ยวข๎อง 33,948            29,362              6,520  

- กลุํมอื่นๆ 1,351,556 782,751  715,137  

รวมปรมิาณการขายในประเทศ 1,385,504          812,113           721,657  

ปริมาณการขายในตํางประเทศ 61,967           -          315  

รวม 1,447,471 812,113  721,972  

สัดสํวนยอดขายภายในประเทศและตํางประเทศตํอยอดขายรวมของผลิตภัณฑ์เหล็กแผํนรีดร๎อนชนิดม๎วนของบริษัทในชํวง 3 ปี 
ที่ผํานมา มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ในประเทศ 28,923 96.70% 15,181 100.02% 11,669 100.00% 

ตํางประเทศ 1,023 3.42% 0 0.00% 5 0.04% 

หัก: สํวนลดการค๎า (36) (0.12%)       (3) (0.02%)       (5) (0.04%) 

รวม 29,910 100.00% 15,178 100.00% 11,669 100.00% 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู๎ผลิตเหล็กแผํนรีดร๎อน และผลิตภัณฑ์ตํอเนื่อง ซึ่งสามารถแบํงได๎เป็นสายผลิตภัณฑ์ ดังตํอไปนี้ 

1) เหล็กแผํนรีดร๎อนชนิดม๎วน (Hot Rolled Coil) 
2) เหล็กแผํนรีดร๎อนปรับสภาพผิวชนิดม๎วน (Tempered Hot Rolled Coil) 
3) เหล็กแผํนรีดร๎อนล๎างผิวและเคลือบน้ ามัน (Hot Rolled Pickled and Oiled Product) 

โดยผลิตภณัฑ์เหลํานี้จะมีการน าไปใช๎ในอุตสาหกรรมตํอเนื่องตํางๆ ดังตํอไปนี้ 

ชนิด การน าไปใช้ 
เหล็กแผํนรีดร๎อนชนิดม๎วน  
(Hot Rolled Coil) 

ทํอเครื่องกล ทํอไฟฟูา ทํอน้ า การกํอสร๎าง เหล็กตัวซี ห๎างที่ใช๎ใน
การกํอสร๎าง เสาไฟฟูา ถังแก๏ส ทํอสตีมด า ผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ต๎านทานการกัดกรํอนจากบรรยากาศ ผลิตเหล็กแผํนรีดเย็น 

เหล็กแผํนรีดร๎อนปรับสภาพผิวชนิดม๎วน 
(Tempered Hot Rolled Coil) 

เครื่องมือการเกษตร การกํอสร๎างทั่วไป แผํนเหล็กโครงสร๎าง  

เหล็กแผํนรีดร๎อนล๎างผิวและเคลือบน้ ามัน  
(Hot Rolled Pickled & Oiled Product) 

คัสซีรถ ล๎อรถ คอมเพรสเซอร์ โครงตู๎เย็น โครงตู๎ไมโครเวฟ 

การตลาดและการแข่งขัน 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ ์

บริษัทได๎พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให๎มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในด๎านความหนาของเหล็ก เชํน ความ
หนาปกติสูงสุดอยูํที่ 12.70 มม. แตํบริษัทสามารถพัฒนาให๎ได๎ผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาถึง 25 มม. ในรูปของม๎วน อีกทั้งเรื่อง
ของคุณภาพพิเศษ ที่ตลาดยังต๎องพึ่งพาการน าเข๎า เชํน เหล็กคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมถังแก๏ส เหล็กคุณภาพส าหรับงานเช่ือม
และทนแรงดึงสูง  

บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงกลยุทธ์ด๎านผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

1. มุํงเน๎นผลิตภัณฑ์ตามความต๎องการตลาด และมีการใช๎งานอยูํสม่ าเสมอ   
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับตลาดที่ไมํใชํแคํอุตสาหกรรมกํอสร๎างทั่วไป แตํรวมไปถึงอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ และ

อุตสาหกรรมกํอสร๎างขนาดใหญํ รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องเครื่องใช๎ไฟฟูาและครัวเรือน 
3. พัฒนาเหล็กแผํนรีดร๎อนที่น าไปใช๎ส าหรับอุตสาหกรรมตํอเนื่อง เชํน เหล็กแผํนรีดเย็น (Cold-rolled Coil) เหล็กแผํน

เคลือบสังกะสี (Galvanizing steel) 
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กม๎วนท่ีมีความหนาพิเศษ ตามความต๎องการของตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน 

กลยุทธ์ด้านราคา 

1. ก าหนดราคาที่เหมาะสมส าหรับสินค๎าเหล็กเกรดทั่วไป เพื่อให๎สามารถแขํงขันกับสินค๎าคูํแขํงได๎ และยังรักษาสํวน
แบํงการตลาด 

2. มีการปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยูํ เพื่อชํวยสนับสนุนให๎ต๎นทุนการผลิตต่ า และมีโอกาสเข๎าสูํตลาดใหมํทั้งในประเทศ
และตํางประเทศ 
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3. บริษัทสามารถผลิตสินค๎าท่ีมีความแตกตํางจากคูํแขํงได๎ทั้งในเรื่องคุณภาพและเกรด จึงสามารถก าหนดราคาขายที่สูง
กวําได๎ 

4. การให๎ข๎อมูลกับลูกค๎ามากขึ้น เพื่อให๎ความมั่นใจในการบริโภคเหล็กของบริษัท รวมถึงการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค๎าอยํางตํอเนื่อง 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ศูนย์บริการตัดเหล็ก (Steel Service Centre) คือ ผู๎ที่ซื้อเหล็กรีดร๎อนและรีดเย็นเพื่อน ามาตัดออกเป็นขนาดตํางๆ 
หรือข้ึนรูปเป็นเหล็กรูปแบบตํางๆ ส าหรับจ าหนํายให๎กับผู๎ใช๎อีกทอดหนึ่ง  

2. ผู๎ผลิตทํอเหล็ก (Pipe Maker) ได๎แกํ โรงงานผลิตทํอเหล็กขนาดตํางๆ เพื่อใช๎ในงานทํอ รวมทั้งผลิตเพื่อสํงออกไป
ขายตํางประเทศ  

3. ผู๎ใช๎โดยตรงอ่ืนๆ (Direct User) เชํน ผู๎ผลิตเหล็กแผํนรีดเย็นในประเทศ ผู๎ผลิตชิ้นสํวนรถยนต์และเครื่องใช๎ไฟฟูา  

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ส าหรับการขายในประเทศ บริษัทมีการจัดจ าหนํายสินค๎าผําน 2 ชํองทางดังนี ้

1. การจัดจ าหน่ายโดยตรง (Direct Sale) 

บริษัทมีแผนที่จะจัดจ าหนํายโดยตรงส าหรับกลุํมลูกค๎าประเภทศูนย์บริการเหล็ก ผู๎ผลิตทํอเหล็ก ผู๎ผลิตช้ินสํวน
รถยนต์ และผู๎ผลิตเครื่องใช๎ไฟฟูา ซึ่งคาดวําจะมีสัดสํวนประมาณร๎อยละ 60 ของยอดจ าหนํายภายในประเทศท้ังหมด 

2. การจัดจ าหน่ายผ่านตัวแทนขายส่ง (Wholesaler) 

ส าหรับกลุํมลูกค๎าอ่ืนๆ ซึ่งเป็นลูกค๎ารายเล็กและมีจ านวนมาก บริษัทจะท าการจัดจ าหนํายผํานตัวแทนขายสํง ซึ่งจะ
ท าให๎บริษัทลดภาระคําใช๎จํายในการจ๎างพนักงานขายและคําใช๎จํายด๎านการตลาดได๎มาก นอกจากน้ียังเป็นการแบํงภาระความ
เสี่ยงด๎านเครดิตในลูกค๎ากลุํมนี้ให๎กับตัวแทนขายสํงเป็นผู๎รับผิดชอบ บริษัทคาดวําจะขายผํานชํองทางนี้เป็นสัดสํวนประมาณ
ร๎อยละ 40 ของยอดจ าหนํายภายในประเทศ 

บริษัทมีแผนที่จะกลับมาสํงออกไปยังตลาดตํางประเทศ เพ่ือรักษาความสมดุลของราคาและอุปทานในตลาด รวมถึง
เป็นการเทียบระดับสินค๎ากับผู๎ผลิตอื่นในระดับโลกและสร๎างช่ือเสียงของบริษัทในระดับโลก 

กลยุทธ์การตลาด 

1. บริษัทมีลูกค๎าในอุตสาหกรรมตํางๆ ที่ชัดเจนมากขึ้น เชํน กลุํมลูกค๎าอุตสาหกรรมผู๎ผลิตทํอ กลุํมลูกค๎าผู๎ผลิตเหล็ก
แผํนรีดเย็น ท้ังในประเทศและตํางประเทศ กลุํมลูกค๎าศูนย์บริการเหล็กแผํน กลุํมอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุํมลูกค๎า
โครงการกํอสร๎างขนาดใหญํ ที่มีความต๎องการใช๎เหล็กคุณภาพพิเศษ  

2. บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค๎าให๎ดีขึ้นตลอดเวลา โดยการลงทุนในเรื่องของเครื่องมือให๎ทันสมัย 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพ ปรับปรุงคุณภาพ และลดต๎นทุนในการผลิต 

3. บริษัทมีการสํงทีมงานท่ีมีความสามารถและความช านาญในการน าเหล็กไปใช๎ในงานตํางๆ และยังให๎การสนับสนุนให๎
ความรู๎เกี่ยวกับเหล็กแกํลูกค๎าในอุตสาหกรรมตาํงๆ เพื่อให๎เกิดความปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช๎เหล็ก
ให๎เหมาะสม 
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4. บริษัทประสบความส าเร็จอยํางมากในการสร๎างความเช่ือมั่นในการสํงมอบสินค๎าให๎กับลูกค๎าได๎ตรงตํอเวลา ท าให๎
ลูกค๎าสามารถวางแผนและบริหารปริมาณสินค๎าคงคลังได๎อยํางเหมาะสม 

5. บริษัทให๎ความส าคัญตํอการปรับปรุงและพัฒนาสินค๎าและบริการของบริษัทอยํางสม่ าเสมอ โดยได๎มีการส ารวจและรับ
ฟังความคิดเห็นจากลูกค๎าเป็นระยะๆ ท าให๎บริษัททราบถึงความต๎องการที่ถูกต๎องและเหมาะสมของลูกค๎าได๎อยํางชัดเจน 

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก 

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยปี 2561 

จากข๎อมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล๎าแหํงประเทศไทย (ISIT) รายงานยอดการผลิตเหล็กส าเร็จรูปของ
ไทยตั้งแตํเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2561 อยูํที่ 7.11 ล๎านตัน เพิ่มขึ้น 3.36% เมื่อเทียบกับชํวงเวลาเดียวกันของปีที่
ผํานมา หากพิจารณาจ าแนกยอดการผลิตตามกลุมํผลิตภัณฑ์ พบวํา เป็นการผลิตเหลก็ทรงยาว (Long steel products) อยูํที่ 
3.90 ล๎านตัน หดตัวลดลง 1.22% เมื่อเทียบกับชํวงเวลาเดียวกันของปีที่ผํานมา เป็นผลมาจากการผลิตเหล็กเส๎นและเหล็ก
รูปพรรณรีดร๎อน (Rebar & HR Section) ลดลง 3.21% เมื่อเทียบกับชํวงเวลาเดียวกันของปีที่ผํานมา อยูํที่ 3.10 ล๎านตัน 
ขณะที่ยอดผลิตกลุํมเหล็กทรงแบน (Flat steel products) อยูํที่ 3.20 ล๎านตัน ขยายตัว 9.54% เมื่อเทียบกับชํวงเวลา
เดียวกันของปีท่ีผํานมา โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตมากท่ีสุดคือ เหล็กแผํนรีดร๎อนแผํนบาง (Hot rolled sheet) ในปี 2561 อยูํ
ที่ 3.02 ล๎านตัน ซึ่งมีการขยายตัว 11.24% รองลงมา คือ เหล็กแผํนรีดเย็น (Cold rolled sheet) 2.24 ล๎านตัน ขยายตัวเมื่อ
เทียบกับชํวงเวลาเดียวกันของปีที่ผํานมา 14.77% และยอดผลิตเหล็กแผํนเคลือบ (Coated) 1.68 ล๎านตัน ขยายตัวจาก
ชํวงเวลาเดียวกันของปีท่ีผํานมา 11.00% 

ผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูป (หน่วย: ตัน) ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (%) 

การผลิต 7,106,526 6,875,446 3.36 

การน าเข๎า 12,051,411 11,325,592 6.41 

การสํงออก 1,713,317 1,553,242 10.31 

การบริโภค 17,444,620 16,647,796 4.79 
 

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว (หน่วย: ตัน) ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (%) 

การผลิต 3,902,621  3,950,685 (1.22) 

การน าเข๎า 2,921,191  2,614,408 11.73 

การสํงออก 1,054,954  917,678 14.96 

การบริโภค 5,768,858  5,647,415 2.15 
 

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน (หน่วย: ตัน) ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (%) 

การผลิต 3,203,905  2,924,761  9.54 

การน าเข๎า 9,130,220  8,711,184  4.81 

การสํงออก 658,363  635,564  3.59 

การบริโภค 11,675,762  11,000,382  6.14 

ที่มา : ศูนย์ข๎อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก สถาบันเหล็กและเหล็กกล๎าแหํงประเทศไทย 
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ส าหรับปริมาณการใช๎ผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปภายในประเทศของไทย (Total Apparent Finished Steel 
Consumption) ในปี 2561 อยูํท่ี 17.44 ล๎านตัน ขยายตัว 4.79% เมื่อเทียบกับชํวงเวลาเดียวกันของปีท่ีผํานมา หากพิจารณา
ปริมาณการใช๎ตามกลุํมผลิตภัณฑ์ พบวํา ปริมาณการใช๎เหล็กทรงยาวขยายตัว 2.15% เมื่อเทียบกับชํวงเวลาเดียวกันของปีที่
ผํานมา อยูํที่ 5.77 ล๎านตัน ขณะที่ปริมาณการใช๎เหล็กทรงแบนก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 6.14% เมื่อเทียบกับชํวงเวลาเดียวกัน
ของปีท่ีผํานมา อยูํที่ 11.68 ล๎านตัน โดยผลิตภัณฑเ์หลก็ท่ีมีการใช๎งานมากท่ีสุด คือ เหล็กแผํนรีดร๎อน (Hot rolled) 7.39 ล๎าน
ตัน รองลงมาคือ เหล็กเส๎นและเหล็กรูปพรรณรีดร๎อน 5.54 ล๎านตัน และเหล็กแผํนเคลือบ 4.25 ล๎านตัน ตามล าดับ 

การน าเข๎าผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยในปี 2561 อยูํท่ี 12.05 ล๎านตัน เพิ่มขึ้น 6.41% เมื่อเทียบกับปีที่ผํานมา 
โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการน าเข๎ามากที่สุดคือ เหล็กแผํนรีดร๎อน 4.26 ล๎านตัน รองลงมาคือ เหล็กแผํนเคลือบ 2.76 ล๎านตัน และ
เหล็กแผํนรีดเย็น 1.70 ล๎านตัน ตามล าดับ หากพิจารณาสัดสํวนการใช๎เหล็กน าเข๎าเทียบกับการใช๎เหล็กผลิตในประเทศอยูํที่ 
69.08% ตํอ 30.92% ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวําไทยมีการพึ่งพาสินค๎าน าเข๎าเหล็กปริมาณคํอนข๎างสูง 

ส าหรับยอดการสํงออกเหล็กส าเร็จรูปของไทยอยูํที่ 1.71 ล๎านตัน ขยายตัว 10.31% ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการสํงออก
มากที่สุดคือ เหล็กโครงสร๎างรูปพรรณ อยูํท่ี 388,426 ตัน รองลงมา คือ เหล็กเส๎น 223,707 ตัน เมื่อเทียบกับชํวงเวลาเดียวกัน
กับปีท่ีผํานมา 

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศปี 2561 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล๎าของไทยไมํมีอุตสาหกรรมการผลิตขั้นต๎นที่เริ่มจากการถลุงจากแรํเหล็ก ดังนั้น
โครงสร๎างอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล๎าของไทยจึงเริ่มจากการผลิตในอุตสาหกรรมขั้นกลาง ด๎วยการหลอมเศษเหล็กจาก
โรงงานที่มีเตาหลอมเศษเหล็กด๎วยเตา Electrical arc furnace (EAF) ของผู๎ผลิตในประเทศไทย จากนั้นจึงสํงตํอไปยังการ
ผลิตในข้ันปลาย โดยแบํงเป็นอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long steel products) อาทิ Bar, HR section, Wire rod, Cold-
drawn bar, Steel wire, Seamless pipes เป็นต๎น และอุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน (Flat steel products) อาทิ HR plate, HR 
sheet, CR sheet, Coated, Cold-formed section, Welded pipe เป็นต๎น จากนั้นจึงสํงตํอไปยังอุตสาหกรรมตํอเนื่องที่ใช๎
เหล็กตํอไป ส าหรับภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผํนรีดร๎อนไทย ข๎อมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล๎าแหํงประเทศไทย 
(ISIT) รายงานยอดการผลิต การน าเข๎า การสํงออก และปริมาณการใช๎ ตั้งแตํเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2561 ดังนี ้

ยอดการผลิตเหล็กแผํนรีดร๎อน (Hot rolled) ชนิดเป็นม๎วนและไมํเป็นม๎วน ภายในประเทศปี 2561 อยูํที่ 3.20 ล๎าน
ตัน ขยายตัว 9.54% จากชํวงเวลาเดียวกันของปีกํอน โดยเป็นการผลิตเหล็กแผํนรีดร๎อนแผํนบาง (HR sheet) อยูํท่ี 3.02 ล๎าน
ตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชํวงเวลาเดียวกันของปีกํอน 11.24% ขณะที่ยอดการผลิตเหล็กรีดร๎อนแผํนหนา (HR plate) กลับมี
การหดตัวจากชํวงเวลาเดียวกันของปีกํอน 12.79% อยูทํี่ 179,839 ตัน 

ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน (หน่วย: ตัน) 
(ไม่รวมเหล็กแผ่นรีดร้อนไร้สนิม) 

ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (%) 

การผลิต 3,203,905 2,924,761 9.54 

การน าเข๎า 3,962,448 3,865,122 2.52 

การสํงออก 73,977 10,322 616.71 

การบริโภค 7,092,376 6,779,562 4.61 
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ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (หน่วย: ตัน) 
(ไม่รวมเหล็กแผ่นรีดร้อนไร้สนิม) 

ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (%) 

การผลิต 179,839  206,205  (12.79) 

การน าเข๎า 356,684  424,603  (16.00) 

การสํงออก 18,268  1,655  1003.68 

การบริโภค 518,255  629,153  (17.63) 

 

ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (หน่วย: ตัน) 
(ไม่รวมเหล็กแผ่นรีดร้อนไร้สนิม) 

ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (%) 

การผลิต 3,024,066  2,718,556  11.24 

การน าเข๎า 3,605,764  3,440,519  4.80 

การสํงออก 55,709  8,667  542.80 

การบริโภค 6,574,121  6,150,409  6.89 
ที่มา : ศนูย์ข๎อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหลก็ สถาบันเหลก็และเหล็กกล๎าแหํงประเทศไทย 

ส าหรับปริมาณการใช๎ผลิตภัณฑ์เหล็กแผํนรีดร๎อน (Hot rolled) ชนิดเป็นม๎วนและไมํเป็นม๎วน ภายในประเทศ 
ปี 2561 อยูํที่ 7.09 ล๎านตัน เพิ่มขึ้น 4.61% โดยแยกเป็นการใช๎เหล็กแผํนรีดร๎อนแผํนบาง (HR sheet) อยูํที่ 6.57 ล๎านตัน 
ขยายตัวจากชํวงเวลาเดียวกันของปีกํอน 6.89% และเป็นการใช๎เหล็กแผํนรีดร๎อนแผํนหนา (HR plate) อยูํที่ 518,255 ตัน 
หดตัวเมื่อเทียบกับชํวงเวลาเดียวกันของปีท่ีผํานมา 17.63%  

สํวนการน าเข๎าเหล็กแผํนรีดร๎อน ทั้งชนิดเป็นม๎วนและไมํเป็นม๎วนของไทยปี 2561 เพิ่มขึ้น 2.52% อยูํที่ 3.96 ล๎านตัน 
โดยเป็นการน าเข๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนแผํนบาง (HR sheet) 3.61 ล๎านตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชํวงเดี่ยวกันของปีกํอน 4.80% 
และเป็นการน าเข๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนแผํนหนา (HR Plate) อยูํที่ 356,684 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีกํอน 
16.00% 

และการสํงออกเหล็กแผํนรีดร๎อน ทั้งชนิดเป็นม๎วนและไมํเป็นม๎วน ของไทยในปี 2561 อยูํที่ 73,977 ตัน สํงออก
เพิ่มขึ้น 616.71% เมื่อเทียบกับปีที่ผํานมา โดยเป็นการสํงออกเหล็กแผํนรีดร๎อนแผํนบาง (HR sheet) 55,709 ตัน ขยายตัว 
542.80% จากชํวงเวลาเดียวกันกับปีกํอน และเป็นการสํงออกเหล็กแผํนรีดร๎อนแผํนหนา (HR plate) 18,268 ตัน ขยายตัว
จากชํวงเวลาเดียวกันของปีกํอน 1,003.68% 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยปี 2562 

ในปี 2561 ราคาเหล็กในตลาดโลกมีการปรับตัวลงเมื่อเทียบกับชํวงปี 2560 อันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอ
ตัวลงในหลายประเทศ โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีนที่เป็นทั้งผู๎ผลิตเเละผู๎ใช๎เหล็กอันดับหนึ่งของโลก รวมถึง
ผลกระทบของการตอบโต๎มาตรการทางการค๎าของภาวะสงครามทางการค๎า สํงผลให๎ภาวะการแขํงขันในอุตสาหกรรมเหล็กมี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ระดับราคาจึงมีการปรบัตัวลดลง โดยราคาผลิตภณัฑเ์หลก็ในตลาดโลกปี 2561 เริ่มมีการชะลอตัวอยําง
เห็นได๎ชัดในชํวงเดือนพฤษภาคม และมีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่อง โดยราคาผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศจีนและราคาเหล็ก
น าเข๎าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ปรับตัวลดลงตั้งแตํชํวงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2562 ราคาเหล็กแผํนรีด
ร๎อนและเหล็กเส๎นปรับตัวลดลงตามทิศทางราคาเหล็กในจีนซึ่งเป็นประเทศผู๎ผลิตเหล็กรายใหญํของโลก ในขณะที่ภาวะ
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เศรษฐกิจของจีนที่มีแนวโน๎มชะลอตัว ประกอบกับความผันผวนของราคาเหล็กทั่วโลกที่เกิดจากผลกระทบของสงครามทาง
การค๎าประกอบกับราคาวัตถุดิบท่ีปรับตัวลดลงโดยเฉพาะการปรบัตัวลดลงของราคาของเศษเหล็ก (Scrap) ที่มีทิศทางการปรับ
ลดตั้งแตํต๎นปี 2561 เป็นต๎นมาจนกระทั่งสิ้นปี ราคาเศษเหล็กปรับลดลง 17% เมื่อเทียบกับชํวงต๎นปี ซึ่งสภาวะอุตสาหกรรม
เหล็กไทยในปี 2561 ก็ได๎รับผลกระทบจากภาวะสงครามทางการค๎าและความผันผวนของราคาเหล็กโลกเชํนเดียวกัน ขณะที่
ปริมาณความต๎องการในการใช๎เหล็กในประเทศจีนยังไมํมีแนวโน๎มฟื้นตัว ซึ่งคาดวําผู๎ผลิตเหล็กในประเทศตํางๆ รวมถึงไทยจะ
เผชิญกับการแขํงขันจากเหล็กน าเข๎าในปี 2562 ตํอไปอีก 

ส าหรับแนวโน๎มอุตสาหกรรมเหล็ก สมาคมเหล็กโลก หรือ Worldsteel คาดการณ์ความต๎องการใช๎เหล็กส าเร็จรูป
ของโลก ปี 2562 มีแนวโน๎มขยายตัว 1.4% อยูํที่ 1,681 ล๎านตัน โดยที่จากการคาดการณ์ความต๎องการใช๎เหล็กส าเร็จรูปของ
โลกปี 2562 ของภูมิภาคตํางๆ ทั่วโลกมีแนวโน๎มความต๎องการมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีกํอนหน๎า โดยกลุํมสหภาพ
ยุโรป (28 ประเทศ) คาดการณ์ความต๎องการใช๎เหล็กส าเร็จรูป ในปี 2562 ขยายตัวอยูํที่ 1.7% อยูํที่ 169 ล๎านตัน กลุํม
ประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) คาดการณ์ความต๎องการใช๎เหลก็ส าเร็จรปู ขยายตัว 0.9% ในกลุํมประเทศอาเซียน Worldsteel 
คาดการณ์ความต๎องการใช๎เหล็กส าเร็จรูปมีการขยายตัว 6.2% ซึ่งความต๎องการใช๎เหล็กส าเร็จรูปขยายตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ภูมิภาคอื่นๆ โดยอยูํที่ประมาณ 78.3 ล๎านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนในโครงสร๎างพื้นฐานและการขยายการลงทุนไปยัง
ประเทศตํางๆ ในกลุํมประเทศอาเซียน ในขณะที่ Worldsteel คาดการณ์ความต๎องการใช๎เหล็กส าเร็จรูปของจีนท่ีเป็นประเทศ
ผู๎ผลิตและผู๎ใช๎เหล็กรายใหญํของโลก โดยในปี 2562 ความต๎องการใช๎เหล็กส าเร็จรูปไมํมีการขยายตัวและคาดวําจะคงที่เทํากับ
ในปี 2561 

แนวโน๎มเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จากข๎อมูลของส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติได๎
ประมาณการการขยายตัวของ GDP ส าหรับปี 2562 ไว๎ท่ี 3.5 ถึง 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 

1. การใช๎จํายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน๎มขยายตัวในเกณฑ์ดี และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได๎อยําง
ตํอเนื่อง ตามการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได๎และการมีงานท าที่มีความชัดเจนมากขึ้น 

2. การเรํงตัวขึ้นของการลงทุนรวม โดยการลงทุนภาครัฐยังมีแนวโน๎มที่จะเรํงตัวขึ้นตามความคืบหน๎าของ
โครงการลงทุนโครงสร๎างพื้นฐานที่ส าคัญๆ ที่เข๎าสูํขั้นตอนของการกํอสร๎างมากขึ้น และการลงทุน
ภาคเอกชนคาดวําจะขยายตัวในเกณฑ์ดีตํอเนื่อง  

3. การปรับตัวดีขึ้นของภาคการทํองเที่ยว  

4. การขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค๎าโลกที่สามารถสนับสนุนภาคการสํงออกได๎อยํางตํอเนื่องแม๎
จะชะลอตัวลงตามประเทศเศรษฐกิจหลัก  

5. การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค๎า การผลิต และการลงทุนระหวํางประเทศ ซึ่งคาดวําจะเริ่มสํงผลด๎านบวก
ตํอเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนมากขึ้นตามล าดับ  

แตํอยํางไรก็ยังคงต๎องเฝูาระวังถึงปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ส าคัญที่อาจท าให๎เกิดความผันผวนในระบบเศรษฐกิจการเงิน
โลกท่ีประกอบด๎วย 

1. ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังมีความเสี่ยงตํอความผันผวนและขยายตัวต่ ากวําการคาดการณ์ โดยมี
ปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคัญ ๆ ประกอบด๎วย  
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 ความไมํแนํนอนของมาตรการกีดกันทางการค๎าระหวํางสหรัฐฯ ที่อาจมีการด าเนินการเพิ่มเติม
กับจีน และประเทศตํางๆ เชํน กลุํมประเทศยูโรโซน ญี่ปุุน ซึ่งอาจสํงผลให๎เศรษฐกิจประเทศคูํคา๎ 
ปริมาณการค๎าโลก เศรษฐกิจโลกในภาพรวม และการสํงออกของไทยขยายตัวต่ ากวําการ
คาดการณ์ 

 การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและความเสี่ยงตํอปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความ
ไมํสมดุลของระบบเศรษฐกิจ และถูกซ้ าเติมโดยผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค๎า 
รวมทั้งการเคลื่อนย๎ายเงินทุนและฐานการผลิต  

 ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศก าลังพัฒนาที่ส าคัญๆ (ตุรกี อาร์เจนตินา บราซิล 
และแอฟริกาใต๎) ที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้นในชํวงที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ มีแนวโน๎มปรับตัว
เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องทํามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  

 ความเสี่ยงที่สหราชอาณาจักรจะไมํสามารถบรรลุข๎อตกลงเกี่ยวกับการเจรจาเพื่อออกจาก
สหภาพยุโรป (No Deal Brexit)  

 ความผันผวนของราคาน้ ามันที่ยังขึ้นอยูํกับการตัดสินใจด๎านก าลังการผลิตของกลุํม OPEC และ
การผํอนปรนมาตรการห๎ามน าเข๎าน้ ามันจากอิหรําน รวมทั้งความเป็นเอกภาพของกลุํม OPEC  

2. ความลําช๎าในการฟื้นตัวของจ านวนนักทํองเที่ยว  

3. การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกท่ีเร็วกวําปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

ส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกล๎าแหํงประเทศไทย (ISIT) คาดการณ์ปริมาณการ
ความต๎องการใช๎ผลิตภัณฑ์เหล็กในปี 2562 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จากปี 2561 อยูํประมาณ 8.2% โดยคาดวําปริมาณความ
ต๎องการใช๎จะอยูํที่ประมาณ 18.7 ถึง 19.0 ล๎านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวในอุตสาหกรรมตํอเนื่องของอุตสาหกรรม
เหล็ก อาทิเชํน การคาดการณ์ของการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวในบรรจุภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ส าเร็จรูป รวมถึงการขยายตัวทางด๎านการลงทุนในโครงสร๎างพื้นฐานขนาดใหญํของภาครัฐ ในปี 2562 อาทิ โครงการกํอสร๎าง
รถไฟทางคูํ โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูํตะเภา) แบบไร๎รอยตํอ และการขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายฝั่งทะเลตะวันออก และโครงการโครงสร๎างพื้นฐานด๎านคมนาคมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ง
จากแนวโน๎มการเติบโตของอุตสาหกรรมตํอเนื่องตํางๆ ภายในประเทศคาดวําความต๎องการใช๎เหล็กในปี 2562 ยังคงสามารถ
เติบโตตํอไปได๎ 

การคาดการณ์ผลกระทบต่อบริษัทในภาพรวม 

จากการคาดการณ์ความต๎องการใช๎เหล็กส าเร็จรูปของโลกและในภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงความต๎องการใช๎เหล็ก
ของไทยที่ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ภายใต๎การคาดการณ์ที่เศรษฐกิจภายในประเทศยังคงมีการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง 
ยํอมสํงผลสนับสนุนให๎การด าเนินธุรกิจของบริษัท ในฐานะผู๎ผลิตเหล็กแผํนรีดร๎อนเป็นไปได๎ด๎วยดี โดยบริษัท ได๎ให๎ความส าคัญ
กับปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินธุรกิจเป็นหลักและมีกลยุทธ์ในการลดผลกระทบจากปัจจัยลบตํางๆ โดยมุํงเน๎นในการลดต๎นทุน
การผลิตและเพิ่มยอดขายให๎เพิ่มมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยจะมุํงเน๎นไปที่ตลาดภายในประเทศเป็นส าคัญ ด๎วยการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อมุํงให๎เกิดความเป็นเลิศในการด าเนินงานและสามารถสํงมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลคําเพิ่มและหลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎ ซึ่งจะชํวยลดการน าเข๎าผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนในประเทศได๎ 
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ท่ีมา: สถาบันเหลก็และเหล็กกลา้แห ่งประเทศไทย 
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การวางแผนการผลิตในการประกอบธุรกิจ 

เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล็กแผํนรีดร๎อนของบริษัท ดูเหมือนมีความคล๎ายคลึงกันกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นผู๎ถือหุ๎น
รายใหญํ คือ บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) แตํในความเป็นจริง ลักษณะของผลิตภัณฑ์เหล็กแผํนรีดร๎อนมีความหลากหลาย
อยํางมากทั้งเกรด (ระดับคุณภาพ) และขนาด โดยหากพิจารณาถึงความคล๎ายคลึงหรือการทับซ๎อนของสินค๎านั้นจ าเป็นต๎อง
พิจารณารายละเอียดให๎ครบถ๎วน ท้ัง 3 ประการ ดังน้ี 

1. เกรด (ระดับคุณภาพ) ตามมาตรฐานสากล และตามข๎อก าหนดเฉพาะของลูกค๎า (tailor-made) ซึ่งโรงงานของ
บริษัทและโรงงานของบริษัท จี สตีล สามารถผลิตได๎หลายร๎อยเกรด 

2. ความกว๎าง (Width) โรงงานของบริษัทและโรงงานของบริษัท จี สตีล สามารถผลิตได๎ ตั้งแตํ 900 มม. ถึง 1,571 มม. 
โดยทุกความกว๎างที่ตํางกันทุก 1 มม. นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมํเหมือนกัน รวมเป็นขนาดความกว๎างทั้งหมด 672 ขนาด  

3. ความหนา (Thickness or Gauge) โรงงานของบริษัทและโรงงานของบริษัท จี สตีล สามารถผลิตได๎ตั้งแตํ 1.20 มม. 
ถึง 25.00 มม. โดยความหนาทุก 0.05 มม. นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมํเหมือนกัน รวมเป็นขนาดความหนาทั้งหมด 480 
ขนาดความหนา เมื่อน าเพียงความหนาและความกว๎างของผลิตภัณฑ์มาคูณกัน จะได๎ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดที่แตกตําง
กันท้ังหมดกวํา 268,800 ขนาด ทั้งนี้ ยังไมํได๎พิจารณาถึงจ านวนเกรดที่ผลิตได๎อีกหลายร๎อยเกรด และไมํได๎จ าแนก
ชนิดของผลิตภัณฑ์วําเป็นผลติภณัฑ์ธรรมดา (basic products) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงคุณภาพหรือเพิ่มมูลคํา
แล๎ว (value-added products) เชํน เหล็กแผํนปรับสภาพผิว (skin-passed), เหล็กแผํนล๎างผิวและเคลือบน้ ามัน 
(pickled & oiled) เป็นต๎น ดังนั้น สายการผลิตจริงจะมีจ านวนรายการผลิตภัณฑ์ที่แตกตํางกันและไมํทับซ๎อนกัน
เป็นจ านวนมาก  

อยํางไรก็ตาม ท้ังสองบริษัทได๎มีการวางแผนการตลาดรํวมกันเพื่อหลีกเลี่ยงและลดการทับซ๎อนของผลิตภัณฑ์โดยที่
บริษัทจะมุํงเน๎นการผลิตเหล็กรีดร๎อนที่มีขนาดบางและมีหน๎ากว๎าง โดยมีความหนาระหวําง 1.20 ถึง 1.85 มม. (เป็นชํวง
ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบางเป็นพิเศษ) และความหนาระหวําง 13.00 ถึง 25.00 มม. (ซึ่งเป็นชํวงความหนาพิเศษ) เนื่องจากเหมาะ
กับสายการผลิตและเทคโนโลยีของบริษัทที่สามารถผลิตเหล็กแผํนชนิดบางได๎ดีกวํา ในขณะที่การผลิตของโรงงานบริษัท จี 
สตีล สํวนใหญํจะมุํงเน๎นการผลิตสินค๎าท่ีมีขนาดตั้งแตํ 1.90 มม. ซึ่งประโยชน์ที่ได๎จากการวางแผนการตลาดรํวมกันนั้น ท าให๎
ทั้งสองบริษัทมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น ได๎ประโยชน์ Economy of scale ตลอดจนลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตที่
ไมํตํอเนื่องจากการที่ต๎องผลิตสินค๎าหลากหลายลักษณะ  

ในอนาคต บริษัทได๎วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมุํงไปสูํการผลิตเหล็กแผํนเคลือบสังกะสี (Galvanizing) และ
เหล็กรีดเย็น (cold-rolled) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กท่ีเป็น value added และเป็น segment ที่มีการเติบโตของความต๎องการ
และมีการน าเข๎าสูง โดยสายการผลิตของบริษัทได๎ถูกออกแบบมาให๎รองรับการขยายการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกลําวอยูํแล๎ว ดังนั้น 
การทับซ๎อนของผลิตภัณฑ์จะมีสัดสํวนท่ีลดลงอีกในอนาคต 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 
ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

หมายเหตุ 

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ประชุมเม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ได๎มีมติแตํงตั้ง นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา ด ารงต าแหนํ ง 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน ดร. นฤมล สอาดโฉม กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เป็นต๎นไป 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได๎มีมติรับทราบการลาออกของนายโทไบอัส เอิร์นสต์ ชุน 
ดาเม็ก จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นต๎นไป และมีมติแตํงตั้ง นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี 
ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร ด ารงต าแหนํง กรรมการ แทน นายโทไบอัส เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 10 
พฤษภาคม 2561 เป็นต๎นไป 
* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติรับทราบการลาออกจากการด ารงต าแหนํง 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของ ศ. ดร. นฤมล สอาดโฉม โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต๎นไป  

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

หุ้นสามัญ (สัดส่วน (%)) 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มข้ึน/(ลดลง) 
ในปี 2561 

1. นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ - - - 

คูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ - - - 

2. รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ - - - 

คูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ - - - 

3. นายสตีเฟุน คาร์ล สจ๏วต กรรมการอิสระ - - - 

คูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ - - - 

4. นายย่ิงศักด์ิ เจนรถา (1) กรรมการอิสระ - - - 

คูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ - - - 

5. นายยรรยง คุโรวาท กรรมการ - - - 

คูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ - - - 

6. นายสมชัย ลีสวัสด์ิตระกูล กรรมการ - - - 

คูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ - - - 

7. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ - - - 

คูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ - - - 

8. นายริชาร์ด จิม ยี กรรมการ - - - 

คูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ - - - 

9. นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส กรรมการ - - - 

คูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ - - - 

10. นายสุดีร์ มาเหชาวารี กรรมการ - - - 

คูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ - - - 

11. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร 
ด๎านดูแลสังคมและสิ่งแวดล๎อม 

11,783,333 (0.08%) 15,440,953 (0.11%) 3,657,620 

คูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ - - - 

12. นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี (2) ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร - - - 

คูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ - - - 

13. นายสิทธิศักด์ิ ลีสวัสด์ิตระกูล ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารด๎านการผลิต - - - 

คูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ - - - 

14. นายทูสซา คานธี ซาฮู ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารด๎านการค๎า - - - 

คูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ - - - 

15. นางสาวเมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร 
ด๎านสารสนเทศ 

- - - 

คูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ - - - 

16. นางสาวพรรณี ตานะประทีปกุล เลขานุการบริษัท - - - 

คูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ - - - 
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โครงสร้างการจัดการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โครงสร๎างการจัดการบริษัท ประกอบด๎วย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ
ทั้งหมด 4 ชุด ได๎แกํ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทน 
และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีขอบเขตอ านาจหน๎าท่ีของคณะกรรมการแตํละชุด ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท 

ค านิยาม 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่งไมํได๎มีต าแหนํงเป็นผู๎บริหาร หรือพนักงานประจ าของ
บริษัท ไมํได๎เป็นกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู๎มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการบริหารงานประจ า มีอ านาจในการจัดการ 
และ/หรือ มีอ านาจในการลงนามผูกพันบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด๎วย กรรมการจ านวน 11 คน ดังนี ้

 รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการอิสระ / กรรมการที่ไมํเป็นผู๎บริหาร 
2. รศ. นิพัทธ์  จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสตีเฟุน คาร์ล สจ๏วต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายยิ่งศักดิ์(1)  เจนรถา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายยรรยง คุโรวาท กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู๎บริหาร 
6. นายสมชัย  ลีสวัสดิต์ระกูล กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู๎บริหาร 
7. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู๎บริหาร 
8. นายริชาร์ด จิม ย ี กรรมการ / กรรมการที่ไมํเป็นผู๎บริหาร 
9. นายอัมเรนดรา(2) พราสาด ชาวดรี กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู๎บริหาร 
10. นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส กรรมการ / กรรมการที่ไมํเป็นผู๎บริหาร 
11. นายสุดีร์ มาเหชาวารี กรรมการ / กรรมการที่ไมํเป็นผู๎บริหาร 

หมายเหตุ 

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ประชุมเม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ได๎มีมติแตํงตั้ง นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา ด ารงต าแหนํ ง 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน ดร. นฤมล สอาดโฉม กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เป็นต๎นไป 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได๎มีมติรับทราบการลาออก ของนายโทไบอัส  
เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นต๎นไป และมีมติแตํงตั้ง นายอัมเรนดรา พราสาด 
ชาวดรี ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร ด ารงต าแหนํง กรรมการ แทน นายโทไบอัส เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแตํวันที่  
10 พฤษภาคม 2561 เป็นต๎นไป 
* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติรับทราบการลาออกจากการด ารงต าแหนํง กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ ของ ศ. ดร. นฤมล สอาดโฉม โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต๎นไป 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้ 

“นายยรรยง คุโรวาท หรือ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล หรือ นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการสองในสามคนนี้ 
ลงลายมือช่ือรํวมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท” 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน๎าที่ในการจัดการบริษัทให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข๎อบังคับ และมติของ  
ที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น ทั้งนี้ คณะกรรมการไมํสามารถอนุมัติหรือพิจารณาก าหนดเป็นประการใดๆ เว๎นแตํได๎รับความเห็นชอบด๎วย
คะแนนเสียงข๎างมากของกรรมการที่เข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังตํอไปนี้ 

1. การเข๎าลงทุนในสํวนของทุน หรือการเข๎าซื้อทรัพย์สินของกิจการอื่นที่มิใชํกรณีการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท
อื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

2. การเข๎าท าสัญญารํวมทุน ห๎างหุ๎นสํวน หรือกระท าการอื่นใดกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะแบํงก าไรขาดทุนกัน 

3. การได๎มา จ าหนํายไป โอน หรือการอนุญาตให๎ใช๎สิทธิ หรือการอนุญาตให๎ใช๎สิทธิชํวงในกรรมวิธี เครื่องหมายการค๎า 
ช่ือทางการค๎า ความลับทางการค๎า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในรูปแบบเดียวกันของบุคคลอื่นอันมิใชํเป็นทาง
การค๎าปกติ 

4. การอนุมัติงบประมาณและคําใช๎จํายประจ าปีของบริษัท 

5. การอนุมัติการกํอสร๎างโรงงานเหล็กแหํงใหมํ 

6. การกู๎ยืมเงินเพื่อประโยชน์อยํางอื่นอันมิใชํเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) โดยมีจ านวนไมํเกินหนึ่ง
ร๎อยล๎านดอลลําร์สหรัฐอเมริกา (100,000,000 ดอลลําร์สหรัฐอเมริกา) หรือเทียบเทําในสกุลเงินบาท 

7. การเข๎าท าสัญญาที่มีอายุตั้งแตํหนึ่งปี (1 ปี) ขึ้นไป หรือท่ีมิใชํเป็นทางการค๎าปกติ 

8. การบังคับตามสิทธิตํอบุคคลที่เกี่ยวข๎องภายใตส๎ัญญาบรหิาร (Management Agreement) และสัญญาให๎ค าแนะน า
และให๎ความชํวยเหลือทางด๎านเทคนิค (Management Advisory and Technical Assistance Agreement) 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การด าเนินการเรื่องใดที่กรรมการทํานใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย มีสํวนได๎
สํวนเสียหรือความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได๎ก าหนดให๎กรรมการทํานนั้นไมํมีอ านาจอนุมัติการด าเนินการในเรื่อง
ดังกลําว ท้ังนี้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู๎ถือหุ๎นโดยรวมเป็นส าคัญ 

(ก) กรรมการอิสระ  

ค านิยาม 

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ถือหุ๎นไมํเกินร๎อยละ 0.5 ของจ านวนหุ๎นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทยํอยหรือบริษัทรํวม ไมํเป็นผู๎ถือหุ๎น 
รายใหญํ หรือผู๎มีอ านาจควบคุม โดยให๎นับรวมหุ๎นที่ถือโดยผู๎ที่เกี่ยวข๎อง (ตามมาตรา 258 แหํงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 

2. ไมํเป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสํวนรํวมในการบริหารงาน ลูกจ๎าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได๎เงินเดือนประจ า หรือผู๎มี
อ านาจควบคุมบริษัท บริษัทยํอยหรือบริษัทรํวม และไมํมีผลประโยชน์หรือสํวนได๎สํวนเสีย เว๎นแตํจะได๎พ๎นการมี
ลักษณะดังกลําวมาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 3 ปี  

3. ไมํเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา   
คูํสมรส พี่น๎อง และบุตร รวมทั้งคูํสมรสของบุตรกับผู๎บริหาร ผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ ผู๎มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได๎รับการเสนอช่ือเป็นผู๎บริหารหรือผู๎มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยํอย 
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4. ไมํเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยํอย บริษัทรํวม ผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ หรือผู๎มีอ านาจ
ควบคุม ในลักษณะของการให๎บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค๎า ซึ่งเป็นไปตามข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แหํงประเทศไทยในเรื่องการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว๎นแตํจะได๎พ๎นการมีลักษณะดังกลําวมาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อย
กวํา 3 ป ี

5. ไมํเป็นหรือเคยเป็นผู๎สอบบัญชีของบริษัท บริษัทยํอย บริษัทรํวม ผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ หรือผู๎มีอ านาจควบคุม และไมํเป็น
ผู๎ถือหุ๎น 

6. ไมํเป็นบุคคลที่ได๎รับการแตํงตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ หรือผู๎ถือหุ๎นซึ่งเป็น
ผู๎เกี่ยวข๎องกับผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ 

7. ไมํมีลักษณะอื่นใดที่ท าให๎ไมํสามารถให๎ความเห็นอยํางเป็นอิสระได๎ 

8. สามารถท าหน๎าที่คุ๎มครองผลประโยชน์ของผู๎ถือหุ๎นทุกรายอยํางเทําเทียมกัน และดูแลมิให๎เกิดรายการที่มีความ
ขัดแย๎งทางผลประโยชน์ระหวํางบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข๎องกัน และสามารถเข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ตัดสินใจในกิจกรรมที่ส าคัญของบริษัทได๎ 

อนึ่ง การก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทดังกลําว ได๎มีการปรับปรุงแก๎ไขให๎มีความเครํงครัดมากกวําที่
ก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ 

บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู๎ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข๎าใจธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับ
ธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเป็นผู๎มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน๎าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ 
ข๎อก าหนดที่เกี่ยวข๎องกับทางการ และขอเชิญทํานเหลํานั้นเข๎าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นวํากรรมการอิสระ
ข๎างต๎นสามารถใช๎ความรู๎ ความสามารถ เพื่อให๎ข๎อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อยํางเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด๎วยประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ประกอบด๎วยกรรมการอิสระ  จ านวน 3 
คน กรรมการที่เป็นผู๎บริหารจ านวน 4 คน และกรรมการที่ไมํเป็นผู๎บริหารจ านวน 3 คน รวมเป็นคณะกรรมการบริษัทจ านวน 
11 คน กรรมการที่เป็นผู๎บริหาร เป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถให๎ความเห็นด๎านธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กในเชิงลึก และวางแผน
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ในขณะที่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไมํเป็นผู๎บริหาร เป็นผู๎ที่มีความรอบรู๎ในด๎านอุตสาหกรรม
โดยรวม การเงิน การธนาคาร การบริหารสินทรัพย์ การตรวจสอบ กฎหมาย และความรู๎ทางธุรกิจด๎านอื่นๆ ท าให๎การแสดง
ความคิดเห็นในท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอยํางสร๎างสรรค์ โดยการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการยึดถือ
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งส าคัญ 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค านิยาม 

กรรมการตรวจสอบ หมายถึง ผู๎ได๎รับการแตํงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู๎ถือหุ๎นของบริษัทให๎เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต๎องเป็นกรรมการอิสระ ไมํเป็นกรรมการที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให๎
ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม บริษัทยํอยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย๎ง และไมํเป็นกรรมการของบริษัทใหญํ บริษัทยํอย และบริษัทยํอยล าดับเดียวกัน ตลอดจนมีคุณสมบัติและหน๎าท่ีใน
ลักษณะเดียวกับท่ีก าหนดไว๎ในประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. และข๎อบังคับตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย วําด๎วยคุณสมบัติ
และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต๎องมีความรู๎และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน๎าท่ี
สอบทานความนําเชื่อถือของงบการเงินได๎ รวมทั้งการท าหน๎าท่ีอื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
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โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวํา กรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทก าหนดขึ้น และเป็นไป
ตามข๎อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวํา 
รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ เป็นผู๎ที่มีความรู๎ความเช่ียวชาญในด๎านบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ด๎านการตรวจสอบมา
เป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเพียงพอท่ีจะท าหน๎าท่ีในการสอบทานความนําเชื่อถือของงบการเงินได๎เป็นอยํางดี จึงมีมติแตํงตั้งให๎
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พร๎อมกับได๎เปิดเผยประวัติของ รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ไว๎ในหนังสือรับรองประวัติของ
กรรมการตรวจสอบท่ีได๎น าสํงให๎ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยในปี 2551 ตามระเบียบใหมํเพิ่มเติมแล๎ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด๎วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน มีวาระการด ารง
ต าแหนํงคราวละ 3 ปี ดังมีรายนามตํอไปนี้ 

 รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. รศ. นิพัทธ์  จิตรประสงค ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสตเีฟุน คาร์ล สจ๏วต กรรมการตรวจสอบ 
3. นายยิ่งศักดิ์(1) เจนรถา กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ประชุมเม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ได๎มีมติแตํงตั้ง นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา ด ารงต าแหนํ งเป็น

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทน ดร. นฤมล สอาดโฉม กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแตํวันที ่26 มิถุนายน 2561 เป็นต๎นไป 
* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2561 ได๎มีมติรับทราบการลาออก ของดร. นฤมล สอาดโฉม  
จากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต๎นไป 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให๎บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยํางถูกต๎องและเพียงพอ 

2. สอบทานให๎บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนํวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให๎ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตํงตั้ง โยกย๎าย เลิกจ๎างหัวหน๎าหนํวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนํวยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให๎บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตํงตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน๎าที่เป็นผู๎สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คําตอบแทนของบุคคลดังกลําว รวมทั้งเข๎ารํวมประชุมกับผู๎สอบบัญชีโดยไมํมีฝุายจัดการเข๎ารํวมประชุมด๎วยอยําง
น๎อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ ให๎เป็นไปตามกฎหมายและ
ข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้เพื่อให๎มั่นใจวํารายการดังกลําวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตํอบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว๎ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลําวต๎อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต๎องประกอบด๎วยข๎อมูลอยํางน๎อยดังตํอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต๎อง ครบถ๎วน เป็นที่เช่ือถือได๎ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข๎อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู๎สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ 
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(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข๎ารํวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตํละทําน 
(ช) ความเห็นหรือข๎อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได๎รับจากการปฏิบัติหน๎าที่ตามกฎหมาย 

(Charter) 
(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นวําผู๎ถือหุ๎นและผู๎ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต๎ขอบเขตหน๎าที่และความรับผิดชอบที่ได๎รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. สอบทานมาตรการของบริษัท ในการจัดการการตํอต๎านทุจริตและการติดสินบน ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการก ากับดูแล

กิจการที่ดีตามแนวทางของสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด๎วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตํอคณะกรรมการบริษัทตามหน๎าที่ และความรับผิดชอบที่ได๎รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และต๎องรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงข๎อเสนอแนะและสิ่งที่ตรวจพบให๎
คณะกรรมการบริษัททราบอยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การด าเนินการเรื่องใดท่ีกรรมการทํานใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง มีสํวนได๎สํวนเสียหรือมีความ
ขัดแย๎งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทยํอย การได๎มาหรือจ าหนํายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงรายการที่
เกี่ยวโยงกัน (ถ๎ามี) ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต๎องน าเสนอเรื่องดังกลําวตํอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น เพื่อให๎พิจารณาและอนุมัติรายการดังกลําว
ภายใต๎ข๎อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ค านิยาม 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หมายถึง ผู๎ได๎รับการแตํงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให๎เป็นกรรมการสรรหา
และก าหนดคําตอบแทน โดยผู๎เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทนจะต๎องเป็นกรรมการอิสระ และใน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทนจะต๎องเป็นกรรมการอิสระไมํน๎อยกวํา 2 ใน 3 คน เพื่อความโปรํงใสและเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน๎าที่ นอกจากนี้จะต๎องมีความรู๎และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน๎าที่ในการสรรหากรรมการ
และผู๎บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งการท าหน๎าที่อื่นในฐานะกรรมการสรรหา และก าหนดคําตอบแทนกรรมการ รวมทั้ง
การท าหน๎าท่ีอื่นในฐานะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ ต๎องค านึงถึงคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทก าหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทน ประกอบด๎วยกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคําตอบแทน จ านวน 4 คน ดังนี ้

 รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. รศ. นิพัทธ ์ จิตรประสงค ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทน 
2. นายสตเีฟุน(1) คาร์ล สจ๏วต กรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทน 
3. นายสมชัย ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทน 
4. นายสุดรี ์ มาเหชาวาร ี กรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทน 

หมายเหตุ 
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2561 ได๎มีมติแตํงตั้ง นายสตีเฟุน คาร์ล สจ๏วต  ด ารงต าแหนํง 

กรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทน แทน ดร. นฤมล สอาดโฉม โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 23 เมษายน 2561 เป็นต๎นไป 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดตํางๆ และประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร 

2. พิจารณาและสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดตํางๆ และประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร  โดยพิจารณาจาก
บุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหนํงดังกลําว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอตํอ
ที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นอนุมัติแล๎วแตํกรณี 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดคําตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดตํางๆ และ
ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร เพื่อเสนอให๎คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอตํอที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น
อนุมัติแล๎วแตํกรณี 

4. ก าหนดคําตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดตํางๆ และประธาน
เจ๎าหน๎าท่ีบริหารของบริษัทในแตํละปี 

5. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทนต๎องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใด ที่เห็นวําคณะกรรมการ
บริษัทควรทราบตํอคณะกรรมการบริษัท 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

(ง) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ค านิยาม 

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หมายถึง ผู๎ได๎รับการแตํงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให๎เป็นกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยผู๎เป็นประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะต๎องเป็นกรรมการอิสระ และมีความรู๎อยําง
เพียงพอเรื่องการปฏิบัติตามเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให๎สามารถปฏิบัติได๎ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่
ก าหนดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด๎วย กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
จ านวน 4 คน ดังนี ้

 รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายสตเีฟุน(1) คาร์ล สจ๏วต ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
2. รศ. นิพัทธ ์ จิตรประสงค ์ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
3. นายสมชัย(1) ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
4. นายริชาร์ด จิม ย ี กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

หมายเหตุ 
(1) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2561 ได๎มีมติแตํงตั้ง นายสตีเฟุน คาร์ล สจ๏วต ด ารงต าแหนํงประธาน

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และนายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ด ารงต าแหนํง กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 23 เมษายน 
2561 เป็นต๎นไป 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

1. เสนอและทบทวนนโยบาย การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตํอคณะกรรมการบริษัท 

2. พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติ ในการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน าเสนอหรือแนะน าตํอ
คณะกรรมการบริษัท 

3. ติดตาม ก าหนดระบบปฏิบัติงานเพื่อให๎คณะกรรมการสามารถดูแลการปฏิบัติงานของฝุายจัดการ ให๎เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที่ได๎รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

5. รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทตํอคณะกรรมการบริษัท 

(จ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ค านิยาม 

กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท หมายถึง ผู๎ได๎รับการแตํงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให๎เป็นกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง เพื่อท าหน๎าที่ในการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน๎าของ
ลักษณะความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตํอคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อ
เกิดประโยชน์สูงสุดตํอบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด๎วย กรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน  
4 คน ดังมีรายนามตํอไปนี้ 

 รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. รศ. นิพัทธ์(1)  จิตรประสงค ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
2. นายสตเีฟุน  คาร์ล สจ๏วต กรรมการบริหารความเสี่ยง  
3. นางสาวสุนทรียา(1) วงศ์ศิริกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายริชาร์ด จิม ย ี กรรมการบริหารความเสี่ยง  

หมายเหตุ 
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได๎มีมติแตํงตั้ง  รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ด ารง

ต าแหนํงประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ด ารงต าแหนํง กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตํ
วันที่ 23 เมษายน 2561 เป็นต๎นไป 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให๎ครอบคลุมทั้งองค์กร 

2. ทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่
พบวําระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให๎ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยลํวงหน๎า และรายการ
ผิดปกติทั้งหลาย 

3. รายงานความคืบหน๎าของลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตํอคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดตํอบริษัท 
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ผู้บริหาร 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะผู๎บริหารของบริษัท ประกอบด๎วย  

ล าดับ รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1. คุณหญิงปัทมา ลีสวสัดิต์ระกลู ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหารด๎านดูแลสังคมและสิ่งแวดล๎อม 
2. นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร 
3. นายสิทธิศักดิ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหารด๎านการผลิต 

4. นายทูสซา คานธี ซาฮ ู ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหารด๎านการค๎า 
5. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหารด๎านบญัชีและการเงิน 
6. นางสาวเมธิกานต ์ชุติพงศ์สิร ิ ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหารด๎านสารสนเทศ 

7. นายสมชัย ลีสวสัดิ์ตระกลู ประธานเจา๎หน๎าท่ีบริหารด๎านการสื่อสารราชการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ก าหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อเสนอขออนุมัติตํอคณะกรรมการบริหาร และ/
หรือคณะกรรมการบริษัท 

2. ด าเนินงานของบริษัทให๎เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข๎อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และข๎อพึงปฏิบัติในการท างานของกรรมการ ผู๎บริหารและพนักงาน ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

3. รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวม และพิจารณานโยบายการบริหารงานด๎านตํางๆ ของบริษัทเพื่อให๎การ
ด าเนินงานของบริษัทบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ ภายใต๎กรอบนโยบาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณที่ได๎รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

4. พิจารณาอนุมัติให๎ด าเนินการ หรืออนุมัติการใช๎จํายเงินเพื่อการด าเนินการตํางๆ ตามระเบียบอ านาจอนุมัติของบรษิทั 
หรือตามงบประมาณรายจํายประจ าปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว๎แล๎ว 

5. สรรหา วําจ๎าง แตํงตั้ง สับเปลี่ยน โอนย๎าย พักงาน และเลิกจ๎างผู๎บริหารและพนักงานในทุกต าแหนํง รวมถึงการ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน๎าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม ส าหรับต าแหนํงระดับเทียบเทําตั้งแตํ
ผู๎อ านวยการอาวุโสขึ้นไป ให๎รายงานตํอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ สํวนต าแหนํงระดับเทียบเทําผู๎บริหาร
ส านักตรวจสอบภายใน ให๎ด าเนินการภายใต๎ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. แตํงตั้งผู๎มีอ านาจลงนามในเอกสารตํางๆ ของบริษัททั้งด๎านบัญชี การเงิน การสั่งซื้อ การผลิต การขาย และการ
บริหารทั่วไป รวมทั้งเอกสารส าคัญอื่นๆ 

7. ก าหนด เปลี่ยนแปลง แก๎ไข และยกเลิกกฎระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ข๎อบังคับ บทลงโทษ รวมทั้งระบบควบคุม
ภายใน เพื่อใช๎เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และเพื่อให๎การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตาม
นโยบายที่บริษัทก าหนด 

8. แตํงตั้งที่ปรึกษาด๎านตํางๆ ที่จ าเป็นตํอการด าเนินงานเพื่อประโยชน์ตํอบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงมีอ านาจในการแตํงตั้ง
ทนายความเพื่อฟูองร๎องด าเนินคดี หรือเข๎าสู๎คดีที่เกี่ยวข๎องกับบริษัท 

9. มอบหมายเพื่อให๎บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระท าการอยาํงหนึ่งอยํางใดแทนตนตามที่เห็นสมควร และสามารถยกเลกิ
เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก๎ไขอ านาจนั้นๆ ได๎ 
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10. รายงานผลการด าเนินงาน ความคืบหน๎าของโครงการตํางๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินตํอคณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการบริษัท 

11. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การด าเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง มีสํวนได๎สํวนเสีย
หรือความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารไมํมีอ านาจอนุมัติการด าเนินการในเรื่องดังกลําว 

การสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร 

(1) การสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เมื่อต าแหนํงกรรมการหรือประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารของบริษัทวํางลง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทนมี
หน๎าที่คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได๎รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการหรือประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคําตอบแทนจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู๎ที่มีคุณวุฒิ ความรู๎ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะใน
ด๎านตํางๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยูํ และจ าเป็นตํอการด าเนินธุรกิจของบริษัทกํอนเป็นล าดับ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคําตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังตํอไปนี้ 

1. มีคุณสมบัติสอดคล๎องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามประกาศ หรือกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงข๎อบังคับของบริษัท 

2. เป็นผู๎มีความรู๎ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด๎านตํางๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอ
การด าเนินงานของบริษัทให๎มีประสิทธิภาพ 

3. เป็นผู๎มีคุณลักษณะที่สํงเสริมด๎านการก ากับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล๎าแสดง
ความคิดเห็น มีความคิดสร๎างสรรค์ ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุํมเทอุทิ ศ
เวลาให๎กับบริษัทอยํางเต็มที่ 

(2) การสรรหากรรมการ (กรณีที่ออกจากต าแหน่งตามวาระตามกฎหมาย) 

การเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ต๎องออกจากต าแหนํงเมื่อครบวาระจะต๎องได๎รับการอนุมัติแตํงตั้ง
จากท่ีประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี ด๎วยคะแนนเสียงข๎างมากของผู๎ถือหุ๎นท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง ซึ่งมีหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกตั้งกรรมการดังตํอไปนี้ 

1. ผู๎ถือหุ๎นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทํากับหนึ่งหุ๎นตํอหนึ่งเสียง 

2. ผู๎ถือหุ๎นแตํละคนจะต๎องใช๎คะแนนเสียงที่มีอยูํทั้งหมดตามข๎อ 1 ในการเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได๎ แตํจะแบํงคะแนนเสียงให๎แกํผู๎ใดมากน๎อยกวํากันไมํได๎ 

3. บุคคลที่ได๎รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู๎ได๎รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเทําจ านวนกรรมการที่จะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได๎รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทํากันเกินจ านวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให๎ผู๎เป็นประธานเป็นผู๎ออกเสียงช้ีขาด 

นอกจากนี้การเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหนํงที่วํางลงในกรณีอื่นที่มิใชํเนื่องมาจากการครบวาระตามกฎหมาย 
จะต๎องได๎รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ด๎วยคะแนนเสียงไมํต่ ากวําสองในสามของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยูํ 
ทั้งนี้ บุคคลที่เข๎ามาเป็นกรรมการแทนท่ีจะต๎องมีวาระการด ารงต าแหนํงเทํากับวาระเดิมที่เหลืออยูํของกรรมการที่ออกไป 

ส าหรับในกรณีกรรมการลาออก ซึ่งข๎อบังคับของบริษัทก าหนดให๎คณะกรรมการบริษัทแตํงตั้งกรรมการแทนได๎ 
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(3)  การสรรหาผู้บริหาร 

ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารได๎รับมอบอ านาจให๎เป็นผู๎พิจารณาสรรหาและแตํงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด๎าน
คุณวุฒิ ความรู๎ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ โดยจะด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยถ๎าเป็นต าแหนํงระดับเทียบเทําตั้งแตํผู๎อ านวยการอาวุโสขึ้นไปจะรายงานตํอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อรับทราบ ส าหรับต าแหนํงผู๎บริหารส านักตรวจสอบภายใน จะต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกํอน 

เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ได๎มีมติแตํงตั้งให๎ นางสาว
พรรณี ตานะประทีปกุล ด ารงต าแหนํง เลขานุการบริษัท ตั้งแตํวันที่ 20 มีนาคม 2558 เป็นต๎นไป เพื่อให๎ค าแนะน าด๎าน
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ตํางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต๎องทราบ และปฏิบัติหน๎าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งประสานงานและติดตามให๎มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

1) ให๎ค าแนะน าเบื้องต๎นแกํกรรมการเกี่ยวกับข๎อกฎหมาย ระเบียบและข๎อบังคับของบริษัทให๎สอดคล๎องกับข๎อพึงปฏิบัติ
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตามให๎มีการปฏิบัติอยํางถูกต๎องและสม่ าเสมอ 

2) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และประชุมผู๎ถือหุ๎นให๎เป็นไปตามกฎหมาย ข๎อบังคับของ
บริษัท และข๎อปฏิบัติตํางๆ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์
แหํงประเทศไทย 

3) ดูแลให๎มีการเปิดเผยข๎อมูลและรายงานสารสนเทศตํอหนํวยงานราชการที่รับผิดชอบตามระเบียบและข๎อก าหนดของ
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง รวมถึงการติดตํอสื่อสารกับผู๎ถือหุ๎นและดูแลผู๎ถือหุ๎นอยํางเหมาะสม 

4) จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังตํอไปนี้ 

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

5) เก็บรักษารายงานการมีสํวนได๎สํวนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู๎บริหาร 

6) สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได๎รับมอบหมาย 

7) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยก าหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  

ส าหรับในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดคําตอบแทนได๎พิจารณาแล๎ว โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน๎าที่ ความรับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมาย และเทียบเคียงได๎กับคําตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทยที่อยูํในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล๎เคียงกัน ตลอดจนค านึงถึงผลประกอบการ ผลงาน 
สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล๎ว คณะกรรมการก าหนดคําตอบแทนจึงมีมติก าหนดคําตอบแทน
คณะกรรมการส าหรับปี 2561 ไว๎ในอัตราเดียวกับปี 2560 โดยมีรายละเอียดคําตอบแทนกรรมการดังนี้ 
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ตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2561 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
ประจ าต าแหน่ง 
(บาท/เดือน) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ประธานกรรมการ 60,000 - 6,250 
กรรมการ - 20,000 5,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 - 6,250 
กรรมการตรวจสอบ - 20,000 5,000 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาํตอบแทน - - 6,250 
กรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทน - - 5,000 
ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการทีด่ี - - 6,250 
กรรมการก ากับดแูลกจิการทีด่ี - - 5,000 
คําตอบแทนอืน่ๆ - - - 

หมายเหตุ 
(1) กรรมการที่ด ารงต าแหนํงผู๎บริหาร หรือพนักงานในบริษัท และได๎รับคําตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไมํได๎รับคําบ าเหน็จ และคําเบี้ยประชุม 

ค่าตอบแทนกรรมการแยกรายบุคคล ส าหรับปี 2561 

รายชื่อกรรมการ 
บ าเหน็จ
กรรมการ 
(บาท) 

ค่าเบี้ยประชุม (บาท) 

รวม (บาท) 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 
สรรหาและ

ก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล 
กิจการท่ีด ี

1. นายชัยณรงค ์ มนเทียรวเิชียรฉาย 720,000 62,500 - - - - 782,500 
2. รศ. นิพทัธ์  จิตรประสงค ์ 720,000 40,000 31,250 6,250 5,000 6,250 808,750 
3. นายสตีเฟุน(1)   คาร์ล สจ๏วต 240,000 45,000 25,000 - 5,000 6,250 321,250 
4. นายย่ิงศักดิ์(2) เจนรถา 140,000 25,000 15,000 - - - 180,000 
5. นายยรรยง   คุโรวาท 240,000 45,000 - - - - 285,000 
6. นายสมชัย(3)    ลีสวัสดิ์ตระกูล - - - - - - - 

7. นางสาวสนุทรียา(3) วงศ์ศิริกุล - - - - - - - 

8. นายริชาร์ด(4)   จิม ยี - - - - - - - 
9. นายแอนเดรอัส(4)   ไรซัล วัวร์ลมูิส - - - - - - - 
10. นายสุดีร์(4)   มาเหชาวาร ี - - - - - - - 
11. นายอัมเรนดรา(3) พราสาด ชาวดร ี - - - - - - - 
รวมท้ังสิ้น 2,060,000 217,500 71,250 6,250 10,000 12,500 2,377,500 

หมายเหตุ 
(1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 แตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํง กรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทน 

โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 23 เมษายน 2561 เป็นต๎นไป 
(2) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 แตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํง กรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 26 

มิถุนายน 2561 เป็นต๎นไป 
(3) กรรมการที่ด ารงต าแหนํงผู๎บริหาร หรือพนักงานในบริษัท และได๎รับคําตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไมํได๎รับคําบ าเหน็จและคําเบี้ยประชุม 
(4) กรรมการได๎แสดงความประสงค์ไมํรับคําตอบแทนประจ าต าแหนํง คําตอบแทนรายเดือน และคําเบี้ยประชุม 

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติรับทราบการลาออกจากการด ารงต าแหนํง กรรม การ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ ของ ศ. ดร. นฤมล สอาดโฉม โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต๎นไป ทั้งนี้ ศ. ดร. นฤมล สอาดโฉม ได๎รั บ
คําตอบแทนประจ าต าแหนํง คําตอบแทนรายเดือน และคําเบี้ยประชุม จ านวน 75,000 บาท 

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได๎มีมติรับทราบการลาออกของนายโทไบอัส  
เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นต๎นไป และได๎แสดงความประสงค์ไมํรับคําตอบแทน
ประจ าต าแหนํง คําตอบแทนรายเดือน และคําเบี้ยประชุม 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่นๆ 

หน ่วย : ล้านบาท ป ี 2561 (31 ธันวาคม 2561) ป ี 2560 (31 ธันวาคม 2560) 

เงน ิ  เด ือนและคําแรง 29 28 
คําสวัสดิการ 3 4 
เงน ิ  สมทบกองทน ุ  สา   รองเลี้ยงชีพ 1 1 
รวม 33 33 

หมายเหต ุ 

(1) คําตอบแทนผู๎บริหาร ประกอบด๎วย คําตอบแทนของผู๎บริหาร จ านวน 6 ราย 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ที่ประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได๎มีมติอนุมัติแตํงตั้งส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอส
โซซิเอท เป็นผู๎สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับการจัดท างบการเงินประจ าปี 2561 และก าหนดคําตอบแทนการสอบบัญชี เป็น
จ านวนเงินไมํเกิน 3,420,000 บาท 

บุคลากร 

จ านวนบุคลากร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานรวม 785 คน โดยจ านวนพนักงานในแตํละฝุาย มีดังตํอไปนี้ 

ฝ่าย จ านวนพนักงาน (คน) 
ฝุายบริหาร  59 
ฝุายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  48 
ฝุายบัญชี และการเงิน และคลังสินค๎า  66 
ฝุายจัดซ้ือ และขนสํง  59 
ฝุายขายและการตลาด  5 
ฝุายสารสนเทศเพื่อการบริหาร  10 
ฝุายผลิต  243 
ฝุายวางแผนและ พัฒนาผลิตภัณฑ์  37 
ฝุายวิศวกรรมและซํอมบ ารุง  244 
ฝุายอาชีวะอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล๎อม  10 
ฝุายตรวจสอบภายใน  1 
ฝุายพัฒนาธุรกิจ  3 
รวม  785 

ค่าตอบแทนบุคลากร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได๎จํายคําตอบแทนท้ังหมดให๎แกํพนักงานของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทน จ านวน (ล้านบาท) 

เงินเดือน  382 

คําสวัสดิการ  155 

เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  22 
รวม  559 



รายงานประจ าปี 2561 | Annual Report 2018 

 55 
 

การก ากับดูแลกิจการที่ด ี

ตลอดปี 2561 คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณ์อันมุํงมั่นในการที่จะยกระดับการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทให๎เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงได๎น าเอาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self-Assessment) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทให๎เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย เพื่อให๎บริษัทมีระบบบริหารการจัดการที่มีประสทิธิภาพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการให๎ความส าคัญตํอสิทธิของ
ผู๎ถือหุ๎น การปฏิบัติตํอผู๎ถือหุ๎นอยํางเทําเทียมกัน บทบาทของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย การเปิดเผยข๎อมูลและความโปรํงใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู๎ถือหุ๎นเป็นส าคัญ  

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) 
และตระหนักถึงบทบาทหน๎าที่ในฐานะผู๎น า (governing body) ในการสร๎างคุณคําให๎แกํกิจการอยํางยั่งยืน รวมถึงได๎ทบทวน 
ประเมินนโยบายและการด าเนินการตํางๆ ด๎านการก ากับดูแลกิจการกับหลัก CG Code ในแตํละข๎อ และมอบหมายให๎
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือเลขานุการบริษัทปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจของบริษัท  
และแนวทางการด าเนินการตํางๆ ให๎สอดคล๎องกับหลัก CG Code และทันตํอการพัฒนาการด๎านการก ากับดูแลกิจการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วอีกด๎วย 

ส าหรับปีที่ผํานมามีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจะรายงานให๎ทราบ  
แบํงออกเป็น 5 หมวด ดังนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุน้ 

1.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู๎ถือหุ๎นเป็นลายลักษณ์
อักษรขึ้นเมื่อปี 2549 โดยมุํงเน๎นให๎ผู๎ถือหุ๎นได๎มีโอกาสรับรู๎ผลการด าเนินงานของบริษัทอยํางทั่วถึงและเทําเทียมกัน และมีสํวน
รํวมในการตัดสินใจตํางๆ ที่ส าคัญ ตลอดจนปกปูอง สํงเสริม สนับสนุน และไมํลิดรอนสิทธิของผู๎ถือหุ๎น โดยก าหนดนโยบายไว๎ดังนี้ 

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน๎าที่ปกปูองและเคารพสิทธิของผู๎ถือหุ๎นขั้นพื้นฐาน ได๎แกํ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ๎น สิทธิ
ในการมีสํวนแบํงในก าไรของกิจการ สิทธิในการได๎รับขําวสารข๎อมูลกิจการอยํางเพียงพอ สิทธิในการเข๎ารํวมประชุม
ผู๎ถือหุ๎นเพื่อแตํงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตํงตั้งผู๎สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก๎ไข
ข๎อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต๎น 

2. คณะกรรมการบริษัทมีหน๎าที่สํงเสริมและสนับสนุนให๎ผู๎ถือหุ๎นใช๎สิทธิในเรื่องตํางๆ ในการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎น
ประจ าปี ได๎แกํ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู๎ถือหุ๎นลํวงหน๎า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ
ลํวงหน๎า สิทธิในการสํงค าถามตํอที่ประชุมลํวงหน๎ากํอนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งค าถามตํอ 
ที่ประชุม เป็นต๎น 

3. คณะกรรมการบริษัทมีหน๎าที่ในการงดเว๎นการกระท าใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจ ากัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิ
ของผู๎ถือหุ๎นในการศึกษาข๎อมูลสารสนเทศของบริษัทท่ีต๎องเปิดเผยตามข๎อก าหนดตํางๆ และการเข๎าประชุมผู๎ถือหุ๎น 
เชํน ไมํแจกเอกสารที่มีข๎อมูลส าคัญเพิ่มเติมอยํางกะทันหัน ไมํเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข๎อมูลส าคัญโดย
ไมํได๎แจ๎งให๎ผู๎ถือหุ๎นทราบลํวงหน๎า เป็นต๎น 
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4. คณะกรรมการบริษัทมีหน๎าที่อ านวยความสะดวกให๎ผู๎ถือหุ๎นในการใช๎สิทธิตํางๆ เชํน การ ให๎ข๎อมูลส าคัญที่เป็น
ปัจจุบัน การจัดให๎ผู๎ถือหุ๎นเข๎าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต๎น 

1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทและฝุายจัดการได๎น านโยบายสิทธิของผู๎ถือหุ๎นมาปฏิบัติและมีความครอบคลุมมากกวําสิทธิตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู๎ข๎อมูลและสารสนเทศ ส าหรับการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 บริษัทได๎เปิด
โอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นศึกษาข๎อมูลกํอนวันประชุมผู๎ถือหุ๎นลํวงหน๎ากํอนการประชุมผํานทางเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพรํทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร๎อมกัน โดยมีข๎อมูลเหมือนกับข๎อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทจัดสํงให๎ผู๎ถือหุ๎น  

1.3 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวนัประชุม ในวันประชุม และหลังวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 

ในการจัดสํงเอกสารการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี บริษัทได๎มอบหมายให๎บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ๎นของบริษัทเป็นผู๎จัดสํงหนังสือเชิญประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปีให๎แกํผู๎ถือหุ๎น
ลํวงหน๎ากํอนวันประชุม 30 วัน ซึ่งมีชํวงระยะเวลาในการจัดสํงเอกสารมากกวําท่ีกฎหมายได๎ก าหนดไว๎ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให๎
ผู๎ถือหุ๎นได๎มีระยะเวลาศึกษาข๎อมูลมากขึ้น 

ในวนัประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี บริษัทได๎อ านวยความสะดวกแกํผู๎ถือหุ๎นในการใช๎สิทธิเข๎ารํวมประชุมและออก
เสียงด๎วยการใช๎ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดให๎มีอากรแสตมป์ไว๎บริการในกรณีที่ผู๎ถือหุ๎น
ไมํได๎น ามาในการมอบฉันทะ พร๎อมทั้งจัดท าปูายสัญลักษณ์ส าหรับ ผู๎ถือหุ๎นท่ีลงทะเบียนแล๎ว เพื่อความสะดวกในการเข๎าออกท่ี
ประชุมโดยไมํต๎องเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหมํ 

ขณะประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี บริษัทได๎เปิดโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นที่ประสงค์เป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็นผู๎ตรวจสอบ
การนับคะแนน แตํไมํมีผู๎ใดมีความประสงค์ดังกลําว คุณศุภพงศ์ ตันเงิน ทนายความอิสระ และนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่
ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน รํวมกับทาง
บริษัทดูแลให๎การประชุมผู๎ถือหุ๎นเป็นไปอยํางโปรํงใสถูกต๎องตามกฏหมาย และตามข๎อบังคับบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามแนว
ทางการจัดการประชุมผู๎ถือหุ๎นท่ีดี ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ บริษัทได๎ประกาศแจ๎งจ านวน และสัดสํวน ผู๎ถือหุ๎นท่ีประชุมด๎วยตนเองและผู๎รับมอบฉันทะที่มาเข๎าประชุม และ
แจ๎งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู๎ที่มาประชุมด๎วยตนเองและของผู๎รับมอบฉันทะ รวมถึง
แจ๎งวิธีลงคะแนนเสียงอยํางชัดเจน 

หลังการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี บริษัทได๎น าเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด๎วย รายละเอียดวาระการประชุม 
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนค าถามและความเห็นของผู๎ถือหุ๎น รวบรวมจัดท าเป็น “รายงานการประชุมสามัญ 
ผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561” เผยแพรํขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข๎อก าหนดของระเบียบส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทย  

ส าหรับผู๎ถือหุ๎นที่ไมํสามารถเข๎ารํวมประชุมได๎ หลังการประชุม บริษัทได๎บันทึกภาพบรรยากาศการประชุม พร๎อม
เผยแพรํขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให๎เป็นที่ได๎รับทราบถึงรายละเอียดข๎อมูลการประชุม นอกเหนือจากรายงานการประชุมที่ได๎
เผยแพรํให๎ผู๎ถือหุ๎นรับทราบผํานชํองทางของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 
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1.4 การป้องกันกรณีการจ ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมลูและสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทได๎สํงเสริมการใช๎สิทธิของผู๎ถือหุ๎น และไมํจ ากัดสิทธิของผู๎ถือหุ๎น โดยมีการเปิดเผยข๎อมูล
สารสนเทศผํานทางเว็บไซตข์องบริษัทลํวงหน๎า ทั้งในการเข๎าประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี บริษัทไมํมีการแจกโดยกะทันหันซึ่ง
เอกสารที่มีข๎อมูลส าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม ไมํมีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข๎อมูลส าคัญโดยไมํแจ๎งให๎ผู๎ถือหุ๎น
ทราบลํวงหน๎า ซึ่งในอดีตที่ผํานมายังไมํมีข๎อร๎องเรียนจากผู๎ถือหุ๎นในกรณีดังกลําวนี้ 

1.5 การอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธ ิ

บริษัทอ านวยความสะดวกให๎กับผู๎ถือหุ๎นและผู๎รับมอบฉันทะของผู๎ถือหุ๎นในการลงทะเบียนเพื่อเข๎ารํวมประชุมผู๎ถือหุ๎น 
โดยการน าระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงโดยวิธีบาร์โค๎ด (Barcode) มาใช๎ พร๎อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียงให๎กับ 
ผู๎ถือหุ๎นท่ีมาประชุมด๎วยตนเองกํอนการประชุม 

บริษัทได๎แจ๎งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข๎ารํวมประชุมผู๎ถือหุ๎นให๎ผู๎ถือหุ๎นทราบในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งในวัน
ประชุมผู๎ถือหุ๎น ผู๎ด าเนินการประชุมได๎แจ๎งกฎเกณฑ์ที่ใช๎ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให๎ผู๎ถือหุน๎ทราบในที่ประชุม 
ผู๎ถือหุ๎น และได๎มีการบันทึกการแจ๎งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกลําวลงในรายงานการประชุมผู๎ถือหุ๎นทุกครั้ง 

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นใช๎สิทธิในการเข๎าเยี่ยมชมโรงงาน และเปิดโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นได๎รับข๎อมูล
ขําวสารและสารสนเทศท่ีเป็นข๎อมูลปัจจุบันผํานทางเว็บไซต์ของบริษัทอยํางสม่ าเสมอ  

1.6 การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็น 

บริษัทได๎เปิดโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข๎องกับบริษัทและแสดงความ
คิดเห็น โดยประธานกรรมการได๎สอบถามที่ประชุมในแตํละวาระทุกวาระ รวมทั้งได๎มีการบันทึกข๎อซักถามส าคัญในเรื่องที่
เกี่ยวข๎องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข๎องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็นของผู๎ถือหุ๎น รวมทั้งค าช้ีแจงของคณะกรรมการ
บริษัทและ/ หรือผู๎บริหารลงในรายงานการประชุมผู๎ถือหุ๎นทุกครั้ง 

บริษัทจัดให๎มีการบันทึกเสียงการประชุมผู๎ถือหุ๎น และเปิดเผยรายละเอียดสาระส าคัญของการซักถามในระหวํางการ
ประชุมไว๎ในรายงานการประชุมผู๎ถือหุ๎น เพื่อสามารถใช๎อ๎างอิงในภายหลัง และชํวยให๎ผู๎ถือหุ๎นที่ไมํสามารถเข๎ารํวมการประชุม
สามารถติดตามรายละเอียดได๎ 

1.7 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได๎ให๎ความส าคัญและเคารพสิทธิของผู๎ถือหุ๎นในการจัดประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทท้ัง 10 ทําน ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร และประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารด๎านบัญชีและการเงิน รวม 11 ทําน 
เข๎ารํวมการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

2.1 นโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงการปฏิบัติตํอผู๎ถือหุ๎นอยํางเทําเทียมกัน จึงได๎ก าหนดนโยบายในการอ านวยความ
สะดวกให๎แกํผู๎ถือหุ๎นสํวนน๎อยไว๎ดังตํอไปนี้ 

นโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน๎าที่ในการเคารพถึงสิทธิของผู๎ถือหุ๎นและปฏิบัติตํอผู๎ถือหุ๎นอยํางเทําเทียมกัน 
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2. คณะกรรมการบริษัทมีหน๎าที่ในการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ผู๎ถือหุ๎นใช๎สิทธิในเรื่องตํางๆ ส าหรับการประชุมสามัญ 
ผู๎ถือหุ๎นประจ าปี ซึ่งได๎แกํ การเสนอวาระการประชุมผู๎ถือหุ๎นลํวงหน๎า การเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ
ลํวงหน๎า การสํงค าถามตํอที่ประชุมลํวงหน๎ากํอนการประชุม เป็นต๎น 

3. คณะกรรมการบริษัทมีหน๎าที่ในการอ านวยความสะดวกให๎แกํผู๎ถือหุ๎นในเรื่องตํางๆ เชํน สนับสนุนให๎ผู๎ถือหุ๎นศึกษา
ข๎อมูลลํวงหน๎ากํอนการตัดสินใจ สนับสนุนให๎ผู๎ถือหุ๎นใช๎หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู๎ถือหุ๎นสามารถก าหนดการ
ลงคะแนนเสียงเองได๎ สบับสนุนให๎ผู๎ถือหุ๎นมีทางเลือกในการมอบฉันทะโดยบริษัทจะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยําง
น๎อย 1 คนเป็นทางเลือกไว๎ เป็นต๎น 

2.2 หลักเกณฑก์ารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

บริษัทได๎เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให๎แกํผู๎ถือหุ๎นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม
ลํวงหน๎า โดยได๎จัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพรํผํานระบบข๎อมูลของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริษัทลํวงหน๎า 3 เดือนกํอนวันประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทท าหน๎าที่
เป็นผู๎รวบรวมวาระการประชุมและน าเสนอตํอกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากํอนในเบื้องต๎น หากกรรมการอิสระพิจารณาแล๎ว
เห็นวํามีความเหมาะสมก็ให๎น าเสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาออกเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผู๎ถือหุ๎นตํอไป ซึ่งปรากฏวํา ในปี 2561 ไมํมีผู๎ถือหุ๎นเสนอวาระการประชุมลํวงหน๎า โดยหลักเกณฑ์การเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 มีดังนี ้

1. คุณสมบัติของผู๎ถือหุ๎นท่ีมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎น ผู๎ถือหุ๎นต๎องถือหุ๎นอยําง
ตํอเนื่องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ของจ านวนหุ๎นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู๎ถือหุ๎นรายเดียวหรือ
หลายรายรวมกันก็ได๎ และเป็นการถือหุ๎นอยํางตํอเนื่องนับจากวันท่ีถือหุ๎นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการ
ประชุมเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 12 เดือน 

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ผู๎ถือหุ๎นจะต๎องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561” พร๎อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข๎องอยํางครบถ๎วนและสมบูรณ์ สํงถึงบริษัท 

3. เกณฑ์การพิจารณาที่จะไมํบรรจุเรื่องดังตํอไปนี้เป็นวาระการประชุม  
1) เรื่องที่เสนอโดยผู๎ถือหุ๎นท่ีมีคุณสมบัติไมํครบถ๎วน ให๎ข๎อมูลหรือเอกสารไมํครบถ๎วน ไมํเพียงพอ ไมํตรงตาม

ความเป็นจริง หรือเสนอมาไมํทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดให๎ต๎องได๎รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น และบริษัทได๎ด าเนินการ

ก าหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้งอยูํแล๎ว 
3) เรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือเรื่องที่บริษัทได๎ด าเนินการไปแล๎ว 
4) เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัท เว๎นแตํเป็นกรณีที่กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนเสียหายอยํางมี

นัยส าคัญตํอผู๎ถือหุ๎นโดยรวม 
5) เรื่องที่ผู๎ถือหุ๎นได๎เคยเสนอตํอที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผํานมา และได๎รับมติ

สนับสนุนด๎วยเสียงที่น๎อยกวําร๎อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข๎อเท็จจริงยังไมํได๎
เปลี่ยนแปลงอยํางมีนัยส าคัญ 

6) เรื่องที่ไมํเป็นประโยชน์ตํอการด าเนินงานของบริษัท และ/หรือเรื่องที่ซ้ ากับท่ีได๎เคยเสนอมากํอนแล๎ว 
7) เรื่องที่ขัดกับข๎อบังคับบริษัท กฎหมาย ข๎อบังคับของหนํวยงานที่ก ากับดูแล หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

หรือไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และจริยธรรมการด าเนินธุรกิจ 
8) เรื่องปัจจัยภายนอกที่อยูํเหนืออ านาจควบคุมที่บริษัทจะด าเนินการได๎ 
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4. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู๎พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู๎ถือหุ๎นเสนอกํอนน าเสนอตํอคณะกรรมการบริษัทและ
บริษัทจะแจ๎งผลการพิจารณาให๎ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผํานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในค าบอกกลําวเรียกประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 ตํอไป 

2.3 การพิจารณาไม่เพ่ิมวาระการประชุมผู้ถือหุน้ล่วงหน้า 

คณะกรรมการบริษัทได๎ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู๎ถือหุ๎นท่ีได๎ก าหนดไว๎ โดยในการประชุมผู๎ถือหุ๎น 
คณะกรรมการบริษัทได๎ด าเนินการประชุมผู๎ถือหุ๎นเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมอยํางเครํงครัด โดยไมํมีการแจกเอกสาร
ที่มีข๎อมูลส าคัญเพิ่มเติมอยํางกะทันหัน และไมํมีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข๎อมูลส าคัญโดยไมํได๎แจ๎งให๎ผู๎ถือหุ๎น
ทราบเป็นการลํวงหน๎า 

2.4 หลักเกณฑก์ารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

บริษัทได๎เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให๎แกํผู๎ถือหุ๎นที่ประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข๎า
ด ารงต าแหนํงกรรมการลํวงหน๎า โดยได๎จัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพรํผํานระบบข๎อมูลของตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทลํวงหน๎า 3 เดือนกํอนวันประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 ซึ่งมีเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทท าหน๎าที่เป็นผู๎รวบรวมข๎อมูลประกอบการพิจารณาด๎านคุณสมบัติ และการให๎ความยินยอมของผู๎ได๎รับ
การเสนอช่ือ แล๎วน าเสนอตํอคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู๎ถือหุ๎นสํวนน๎อยเสนอมาตาม
กระบวนการสรรหาที่บริษัทได๎ก าหนดไว๎ โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล๎ววํามีความเหมาะสม ก็ให๎น าเสนอตํอ  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นตํอไป ซึ่งปรากฏวํ าในปี 2561 ไมํมีผู๎ถือหุ๎นเสนอ
รายชื่อบุคคลเข๎าด ารงต าแหนํงกรรมการ โดยหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อมีดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู๎ถือหุ๎นที่มีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข๎ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต๎องถือหุ๎นอยําง
ตํอเนื่องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ของจ านวนหุ๎นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู๎ถือหุ๎นรายเดียวหรือ
หลายรายรวมกันก็ได๎ และเป็นการถือหุ๎นอยํางตํอเนื่องนับจากวันท่ีถือหุ๎นจนถึงวันที่เสนอช่ือบุคคลเป็นเวลา ไมํน๎อย
กวํา 12 เดือน 

2. การเสนอช่ือบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู๎ถือหุ๎นจะต๎องกรอกข๎อมูลในแบบฟอร์มจ านวน 3 แบบฟอร์ม 
ดังตํอไปนี้ 

1) แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข๎ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 
2) แบบประวัติบุคคลที่ได๎รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 
3) หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได๎รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎น

ประจ าปี 2561 

พร๎อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข๎องอยํางครบถ๎วนและสมบูรณ์ 

3. ในการเสนอรายช่ือบุคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บุคคลดังกลําวต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และข๎อบังคับของบริษัท 

4. คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู๎พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอตํอ
คณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะแจ๎งผลการพิจารณาให๎ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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2.5 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสอืมอบฉันทะ 

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให๎ผู๎ถือหุ๎นใช๎หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู๎ถือหุ๎นสามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงเห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย งดออกเสียง โดยได๎จัดท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได๎จัดท า
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะส าหรับ Custodian) 
ให๎แกํผู๎ถือหุ๎นโดยเผยแพรํผํานทางเว็บไซต์ของบริษัทลํวงหน๎า 14 วันกํอนวันประชุมเพื่อการดาวน์โหลดอีกด๎วย 

2.6 การสนับสนุนใหผู้้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียง 

คณะกรรมการบริษัทอ านวยความสะดวกให๎แกํผู๎ถือหุ๎นท่ีไมํสะดวกเข๎ารํวมประชุมด๎วยตนเอง แตํมีความประสงค์จะ
ใช๎สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษัทได๎เสนอให๎มีกรรมการอิสระเข๎าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน 
ผู๎ถือหุ๎น จ านวน 2 คน คือ นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย (ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ) และรองศาสตราจารย์
นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) เพื่ออ านวยความสะดวกให๎แกํผู๎ถือหุ๎นได๎ใช๎สิทธิ
เลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู๎รับมอบฉันทะแทนผู๎ถือหุ๎นได๎ 

2.7 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นใช๎สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยได๎จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให๎แกํผู๎ถือหุ๎น
ไว๎ และแจกในขณะลงทะเบียนกํอนเริ่มการประชุม ซึ่งได๎จัดท าบัตรลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เชํน การพิจารณาอนุมัติจํายเงิน
ปันผล การพิจารณาอนุมัติก าหนดคําตอบแทนผู๎สอบบัญชี การพิจารณาอนุมัติแตํงตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล เป็นต๎น 
รายละเอียดการนับคะแนนเสียงดังกลําวมีการบันทึกไว๎ในรายงานการประชุมผู๎ถือหุ๎นทุกครั้ง เพื่อความโปรํงใสและตรวจสอบได๎ 
ในกรณีหากมีข๎อโต๎แย๎งเกิดขึ้นในภายหลัง 

2.8 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดมาตรการปูองกันกรรมการ ผู๎บริหาร และพนักงาน ใช๎ข๎อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์แกํตนเองหรือผู๎อื่นในทางมิชอบไว๎ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช๎
ข๎อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับ โดยมีการแจ๎งมาตรการดังกลําวผําน
ทางคูํมือหลักจรรยาบรรณธุรกิจทางการจัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังได๎มอบหมายให๎เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร๎ับผดิชอบในการแจง๎หลักเกณฑ์การเปิดเผยข๎อมูล และติดตามให๎คณะกรรมการบริษัทและผู๎บริหาร
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับสํวนได๎สํวนเสียหรือการท ารายการระหวํางกัน
ของกรรมการและผู๎บริหาร 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

บริษัทตระหนักและให๎ความส าคัญตํอสิทธิของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกกลุํม ซึ่งไมํเพียงแตํเฉพาะตามที่กฎหมายก าหนด
เทํานั้น ในปีท่ีผํานมาบริษัทได๎พิจารณาบํงช้ีผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียขึ้นใหมํ พร๎อมกับก าหนดเป็นนโยบายและมาตรการในการดูแล 
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสยีเพิ่มเติม เพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบตํอสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล๎อมของบริษัท ที่ได๎ยึดถือปฏิบัติควบคูํกันไป โดยผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของบริษัทแบํงออกเป็น 10 กลุํม ดังน้ี 

1. พนักงานและครอบครัว 
2. ลูกค๎า และเจ๎าหนี้ 
3. ผู๎ถือหุ๎น 
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4. ชุมชนรอบโรงงาน 
5. หนํวยงานราชการ 
6. Supplier และ Contractor 
7. นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน 
8. นักวิชาการ 
9. สถาบันการศึกษา 
10. สื่อมวลชน 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1 ผลการปฏิบัตนิโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ในรอบปีที่ผํานมา บริษัทได๎ท าการเปิดเผยข๎อมูลของบริษัททั้งข๎อมูลทางการเงินและข๎อมูลที่มิใชํข๎อมูลทางการเงิน
ตํางๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยอยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน ทันเวลา และ
โปรํงใส ผํานชํองทางระบบ online ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และผํานทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งไมํเคยถูก
ส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยด าเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข๎อมูลไมํเป็นไปตามก าหนด 
นอกจากนี้บริษัทยังได๎ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข๎อมูลเป็นประจ า และปฏิบัติตาม ก าหนด
ระยะเวลาที่ต๎องเปิดเผยข๎อมูลตํางๆ อยํางเครํงครัด 

นอกจากนี้บริษัทยังได๎น าข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ ที่ได๎เปิดเผยตํอตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย รวมถึงขําวสาร
ตํางๆ ของบริษัทเปิดเผยผํานทางเว็บไซตข์องบริษัท และปรับปรุงข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบันอยาํงสม่ าเสมอ และจัดให๎มีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่อให๎ผู๎ถือหุ๎นและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียได๎ทราบข๎อมูลอยํางเทําเทียมกัน  

4.2  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการก าหนดคําตอบแทนได๎ก าหนดนโยบายการจํายคําตอบแทนกรรมการ ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร 
รวมถึงผู๎บริหารระดับสูงไว๎ดังตํอไปนี้ 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง 

1. การจํายคําตอบแทนกรรมการ ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร และผู๎บริหารระดับสูง จะต๎องพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับภาระหน๎าที่ ความรับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมาย ความยุติธรรม และการจูงใจที่เพียงพอ สามารถเทียบเคียงกับ
คําตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยที่อยูํในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
ขนาดใกล๎เคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

2. โดยคณะกรรมการก าหนดคําตอบแทนจะเป็นผู๎พิจารณาในเบื้องต๎น และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ ให๎ความเห็นชอบ และน าเสนอตํอที่ประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติตํอไป ซึ่งได๎แกํ การ
อนุมัติวงเงินคําตอบแทนสูงสุดในแตํละปี การก าหนดคําตอบแทนประจ าต าแหนํงรวมถึงคําเบี้ยประชุม  

3. ทั้งนี้ คณะกรรมการก าหนดคําตอบแทนจะต๎องปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นที่ได๎อนุมัติวงเงินคําตอบแทน 
และรายละเอียดคําตอบแทน โดยเปิดเผยไว๎ในรายงานประจ าปีด๎วย นอกจากนี้ยังต๎องเปิดเผยถึงสํวนที่กรรมการ
ได๎รับจากการท าหน๎าท่ีอื่นให๎บริษัท เชํน ที่ปรึกษา และรวมถึงสํวนท่ีได๎รับจากการเป็นกรรมการและการท าหน๎าที่อื่น 
เชํน ท่ีปรึกษาในบริษัทยํอย เป็นต๎น 

4. ในการก าหนดคําตอบแทนให๎แยกกรรมการที่ท าหน๎าท่ีในฝุายบริหารและได๎รับคําตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัท 
มิให๎ได๎รับคําตอบแทนกรรมการ 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทนได๎พิจารณาน าเสนอวงเงินและรายละเอียดการตอบแทนกรรมการ
เสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 เพื่ออนุมัติคําตอบแทนกรรมการแกํ
กรรมการ ซึ่งมิได๎เป็นพนักงานและผู๎บริหาร รายละเอียดปรากฏอยูํในหัวข๎อคําตอบแทนกรรมการและผู๎บริหาร ท้ังนี้ กรรมการ
ของบริษัทท่ีเป็นกรรมการของบริษัทยํอยจะไมํได๎รับคําตอบแทนจากบริษัทยํอย 

4.3  รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได๎มีการจัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตํอรายงานทางการเงินแสดงควบคูํกับรายงาน
ของผู๎สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหัวข๎อรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตํอรายงานทางการเงิน 

4.4  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการ 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได๎ปฏิบัติหน๎าที่ในการจัดการกิจการของบริษัทให๎เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย 
วัตถุประสงค์และข๎อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น ด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
สูงสุดของผู๎ถือหุ๎น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อชํวยในการศึกษารายละเอียด ติดตาม 
ควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองงานตํางๆ ท่ีได๎รับมอบหมาย  

ส าหรับการจัดประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 มีกรรมการบริษัท ผู๎บริหารสูงสุดทางด๎านการเงิน ผู๎สอบบัญชี 
และที่ปรึกษากฎหมายเข๎ารํวมประชุมดว๎ย โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุมของคณะกรรมการบรษิัท ส าหรับปี 2561 ดังนี ้

ล าดับ รายชื่อกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ
บริษัท 

จ านวนการ
ประชุม/ 

การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ จ านวน

การประชมุ/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

จ านวนการประชมุ/ 
การเข้าร่วมประชุม 

การเข้าร่วมการ
ประชุมสามญั 

ผู้ถือหุ้น 
ประจ าป ี2561 

1. นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 10 / 10 - -  

2. รศ. นิพัทธ์  จิตรประสงค์ 8/10 5 / 5 2 / 2  

3. นายยิ่งศักดิ์(1)  เจนรถา 5 / 5 3 / 3 - - 

4. นายสตีเฟุน(2)  คาร์ล สจ๏วต 9 / 10 5 / 5 1 / 1  

5. นายยรรยง คุโรวาท 9 / 10 - -  

6. นายสมชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูล 9 / 10 - 2 / 2  

7. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล 10 / 10 - -  

8. นายริชาร์ด จิม ย ี 7 / 10 - -  

9. นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส 8 / 10 - -  

10. นายสุดีร์   มาเหชาวารี 8 / 10 - 2 / 2  

11. นายอัมเรนดรา(3) พราสาด ชาวดรี 5 / 5 - -  

หมายเหตุ 
(1) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ประชุมเม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2561 มีมติแตํงตั้งนายยิ่งศักดิ์ เจนรถา ด ารงต าแหนํง กรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เป็นต๎นไป 
(2) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติแตํงตั้งนายสตีเฟุน คาร์ล สจ๏วต ด ารงต าแหนํง กรรมการ

สรรหาและก าหนดคําตอบแทน โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 23 เมษายน 2561 เป็นต๎นไป 
(3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได๎มีมติรับทราบการลาออกของนายโทไบอัส  

เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นต๎นไป และมีมติแตํงตั้ง นายอัมเรนดรา พราสาด 
ชาวดรี ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร ด ารงต าแหนํง กรรมการ แทน นายโทไบอัส เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแตํวันที่  
9 พฤษภาคม 2561 เป็นต๎นไป 

 * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2561 ประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติรับทราบการลาออกจากการด ารงต าแหนํง กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ ของ ศ. ดร. นฤมล สอาดโฉม โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต๎นไป  
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4.5  ความสัมพันธก์ับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข๎อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัทอยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน 
เชื่อถือได๎ เพียงพอ ทันเวลา และโปรํงใส รวมถึงข๎อมูลทั่วไปที่มีความส าคัญที่อาจกระทบตํอราคาหลักทรัพย์ของบริษัทได๎ 
โดยมอบหมายให๎มีหนํวยงานรับผิดชอบงานด๎านนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู๎ลงทุนประเภทสถาบัน  
ผู๎ถือหุ๎น นักวิเคราะห์ทั่วไป รวมถึงภาครัฐท่ีเกี่ยวข๎อง และสามารถดูได๎จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.gjsteel.co.th) ซึ่งใช๎เป็น
ชํองทางในการเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข๎อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ข๎อมูลทางการเงิน ขําวบริษัทที่มี
ผลตํอการตัดสินใจลงทุน ขําวแจ๎งตํอตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ขําวกิจกรรมตํางๆ ของบริษัท รายละเอียดการจัด
ประชุมผู๎ถือหุ๎น เป็นต๎น ซึ่งจะชํวยให๎นักลงทุนสามารถติดตามข๎อมูลของบริษัทได๎อยํางสะดวกยิ่งข้ึน  

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

5.1 นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะก ากับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด๎วยตระหนักถึง
ประโยชน์และความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีสํวนชํวยให๎การบริหารงานและการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
โปรํงใส และสามารถตรวจสอบได๎ อันจะสํงผลให๎บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน และเพิ่มคุณคําให๎กับผู๎ถือหุ๎น
ในระยะยาวอีกด๎วย คณะกรรมการบริษัทและฝุายจัดการจึงได๎ก าหนดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นนโยบายที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทให๎ความเห็นชอบนโยบายดังกลําว ดังมีรายละเอียดนโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ดังตํอไปนี ้

1. การค านึงถึงสิทธิของผู๎ถือหุ๎นและการให๎สิทธิกับผู๎ถือหุ๎นในเรื่องตํางๆ เชํน มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู๎ถือหุ๎น
ลํวงหน๎า มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลํวงหน๎า เป็นต๎น ตลอดจนไมํกระท าการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู๎ถือหุ๎น 

2. การปฏิบัติตํอผู๎ถือหุ๎น ผู๎ลงทุน ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และผู๎เกี่ยวข๎อง อยํางเทําเทียมกันและเป็นธรรมตํอทุกฝุาย 

3. การเปิดเผยข๎อมูลตํอผู๎ถือหุ๎น ผู๎ลงทุน ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และผู๎เกี่ยวข๎อง อยํางถูกต๎อง เพียงพอ ทั่วถึง เทําเทียมกัน 
และภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยผํานชํองทางที่เหมาะสม เพื่อให๎ผู๎ถือหุ๎นและผู๎เกี่ยวข๎องตํางๆ สามารถเข๎าถึง
ข๎อมูลได๎โดยสะดวก เชํน ผํานทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต๎น 

4. การปฏิบัติหน๎าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการก ากับดูแลและการบริหารงานต๎องเป็นไปด๎วย
ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายของบริษัท และให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอ
บริษัทและผู๎ถือหุ๎น รวมทั้งต๎องดูแลมิให๎เกิดปัญหาความขัดแย๎งด๎านผลประโยชน์ตํางๆ 

5. การบริหารงานด๎วยความโปรํงใสภายใต๎ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

6. การควบคุมและบริหารความเสี่ยงให๎อยูํในระดับที่เหมาะสมกับการด าเนินกิจการของบริษัท 

7. การด าเนินธุรกิจด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต๎กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ 

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทค านึงถึงการถํวงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอยํางยิ่ง (Check and Balance) นอกจากนี้ ยังได๎
ก าหนดความหลากหลายในโครงสร๎างของคณะกรรมการที่ชัดเจน (Board Diversity) ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด๎วยกรรมการจ านวน 11 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด๎านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด๎าน
ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน๎าท่ี เพื่อเสริมสร๎างให๎บริษัทมีคณะกรรมการ
ที่เข๎มแข็ง และมีการแตํงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อชํวยแบํงเบาภาระหน๎าที่และบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง รายละเอียด
ปรากฏในหัวข๎อโครงสร๎างการจัดการ 

http://www.gjsteel.co.th/


รายงานประจ าปี 2561 | Annual Report 2018 

 64 
 

คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงการบริหารงานท่ีโปรํงใสและสามารถตรวจสอบได๎เป็นส าคัญ ดังนั้น ประธานกรรมการ
ของบริษัทจึงไมํเป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารหรือกรรมการผู๎อ านวยการ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได๎ให๎ความ
เห็นชอบในการก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข๎มกวําข๎อก าหนดที่ก าหนดไว๎โดยส านักงาน ก.ล.ต. เชํน 
ก าหนดให๎กรรมการอิสระถือหุ๎นได๎ไมํเกินกวําร๎อยละ 0.5 ซึ่งเครํงครัดกวําข๎อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. 

ส าหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดวิธีการที่เป็นทางการโดยยึดหลักความโปรํงใส 
ปราศจากอิทธิพลของฝุายบริหารหรือผู๎ถือหุ๎นท่ีมีอ านาจควบคุม คือ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู๎สรรหาบุคคลด ารงต าแหนํง
กรรมการโดยท าการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ท างาน ฯลฯ 
เพื่อให๎ตรงกับภาระหน๎าที่ของกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการในคณะอนุกรรมการตํางๆ และเมื่อคัดเลือกกรรมการที่
เหมาะสมได๎แล๎ว จึงน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแตํงตั้งเป็นกรรมการตํอไป 

คณะกรรมการบริษัทได๎จัดให๎มีการเปิดเผยรายช่ือของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ โดยเปิดเผยช่ือ
กรรมการรายบุคคล ต าแหนํง อายุ ประวัติการศึกษา สัดสํวนการถือหุ๎นในบริษัท ประสบการณ์ท างาน และความสัมพันธ์
ระหวํางผู๎บริหาร โดยได๎เปิดเผยไว๎ผํานชํองทางตํางๆ ทั้งในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการด ารงต าแหนํง
ของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนที่ไมํเกิน 5 แหํง ในการประชุมจ านวนองค์ประชุมขั้นต่ าวําไมํน๎อยกวํา 2 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด มีการก าหนดตารางการประชุมลํวงหน๎าทุกปี เพื่อให๎ทํานกรรมการสามารถวางแผนในการเข๎ารํวมประชุมได๎ 

5.3 ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน ์

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู๎น า วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ 
ผู๎ถือหุ๎นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให๎มีการแบํงแยกบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรรมการบริษัทกับฝุายบริหารอยําง
ชัดเจน โดยฝุายบริหารจะเป็นผู๎หาข๎อมูลตํางๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทมีหน๎าที่ตัดสินใจ 

คณะกรรมการบริษัทมุํงหวังที่จะให๎กิจการของบริษัทมีความมั่นคง และมีความส าเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว 
จึงได๎รํวมกับฝุายบริหารพิจารณาทบทวนก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
ก าหนดเปูาหมาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณ โดยค านึงถึงการเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจสูงสุด และความมั่นคงในระยะยาว
ของบริษัทและของผู๎ถือหุ๎น ตลอดจนท าหน๎าที่ในการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการของฝุายบริหารให๎เป็นไปตามแผน
ธุรกิจอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษัทได๎สนับสนุนให๎เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึง
ได๎เป็นผู๎น าในการก าหนดแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณ มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการ
ระหวํางกันกับบริษัทที่เกี่ยวข๎องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง รวมถึงการแบํงแยกขอบเขตอ านาจหน๎าที่อยํางชัดเจนระหวําง
ผู๎ถือหุ๎นกับคณะกรรมการบรษิัทระหวํางคณะกรรมการบริษัทกับผู๎บริหารและคณะอนุกรรมการชุดตํางๆ เพื่อให๎เกิดการถํวงดุล
อ านาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได๎อยํางอิสระ 

5.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการท ารายการระหวํางกันที่อาจกํอให๎เกิดความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ระหวําง 
ผู๎ถือหุ๎น กรรมการ และฝุายบริหาร ด๎วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อยํางมีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี 
ตลอดจนมีการเปิดเผยข๎อมูลอยํางครบถ๎วน โดยยึดผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส าคัญ รวมทั้งยึดถื อการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ค าสั่ง หรือข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยอยํางเครํงครัด โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะให๎ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของของการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น 
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คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดให๎มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหวํางกันกับบริษัทที่เกี่ยวข๎อง 
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง โดยห๎ามมิให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทั้งทางตรงและทางอ๎อมมีสํวนรํวมในการพิจารณารายการ และ
ก าหนดให๎คณะกรรมการตรวจสอบรํวมพิจารณาและให๎ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่
น าเสนอนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนให๎มีการเปิดเผยข๎อมูลการท ารายการระหวํางกัน ไว๎ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป ในรายงานประจ าปี 

5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทได๎จัดท าหลักจรรยาบรรณส าหรับผู๎บริหารและพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให๎
ผู๎บริหารและพนักงานทุกคนได๎ใช๎เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน๎าที่ และยึดถือประพฤติปฏิบัติอยํางสม่ าเสมอและ
เครํงครัด โดยครอบคลุมทั้งด๎านการประกอบธุรกิจด๎วยความซื่อสัตย์และสุจริต การปฏิบัติตํอผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียด๎วยความเทํา
เทียมและเป็นธรรม การปูองกันการละเมิดตํอ ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ และการใช๎
ข๎อมูลในทางที่ผิด ตลอดจนเรื่องการรับสินบน ของขวัญ และของรางวัล รวมถึงการรํวมมือตํอต๎านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
ทั้งนี้ ได๎มอบหมายให๎ฝุายตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแลให๎การประกอบธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน๎าที่ของกรรมการ การ
ด าเนินการของฝุายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยูํในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี นอกเหนือจาก
ระเบียบข๎อบังคับของบริษัท และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายให๎กรรมการ ผู๎บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในชํวงระยะเวลา 1 เดือน กํอนการเปิดเผยข๎อมูลส าคัญแกํสาธารณชนที่อาจมีผลกระทบตํอราคาหลักทรัพย์ของบริษัท 
เชํน ข๎อมูลทางการเงิน เป็นต๎น 

5.6 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

โครงสร๎างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด๎วย ประธานกรรมการที่ไมํเป็นผู๎บริหาร และกรรมการที่ไมํเป็นผู๎บริหาร  
จ านวน 4 คน กรรมการอิสระจ านวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู๎บริหาร จ านวน 3 คน รวมเป็นคณะกรรมการบริษัทท้ังสิ้น 11 คน 
โดยมีการถํวงดุลของกรรมการที่ไมํเป็นผู๎บริหาร คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 75 ซึ่งมากกวํากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

5.7 การรวมหรือแยกต าแหน่งเพ่ือการถ่วงดุลอ านาจการบริหารงาน  

คณะกรรมการบริษัทก าหนดแบํงแยกขอบเขต อ านาจหน๎าที่ และความรับผิดชอบระหวํางคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดคําตอบแทน คณะกรรมการดูแล
ด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร ไว๎อยํางชัดเจน รวมถึงการ
ก าหนดให๎บุคคลผู๎ด ารงต าแหนํงประธานกรรมการ ไมํเป็นบุคคลเดียวกันกับผู๎ด ารงต าแหนํงประธานกรรมการบริหาร หรือ
ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร และไมํมีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝุายบริหาร เพื่อปูองกันไมํให๎ผู๎บริหารคนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดย
ไมํจ ากัด และสามารถท่ีจะสอบทานถํวงดุลการบริหารงานได๎ 

5.8 คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได๎จัดให๎มีการแตํงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อชํวยงานคณะกรรมการบริษัทในการศึกษา
รายละเอียด ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองกิจการที่ได๎รับมอบหมาย โดยมีการก าหนดขอบเขต อ านาจ 
หน๎าที่ และความรับผิดชอบไว๎อยํางชัดเจน ปัจจุบันมีการแตํงตั้งคณะอนุกรรมการ จ านวน 4 ชุด ซึ่งมีบทบาทและหน๎าที่
แตกตํางกัน โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข๎อโครงสร๎างการจัดการ 
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5.9 บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ในปีท่ีผํานมา คณะกรรมการบรษิัทได๎ท าหน๎าที่พิจารณาและใหค๎วามเห็นชอบในเรือ่งที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมทั้ง
ก ากับดูแลให๎ฝุายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงตามงบประมาณที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให๎ความ
เห็นชอบในนโยบายดังกลําวไว๎แล๎วนั้น คณะกรรมการบริษัทได๎มีการทบทวนเป็นประจ าอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการบริษัทได๎จัดท าหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นไว๎แล๎ว และได๎เผยแพรํแจกจํายให๎แกํ
กรรมการ ผู๎บริหาร และพนักงานที่เข๎าใหมํ รวมทั้งด าเนินการทบทวนจรรยาบรรณตํางๆ ส าหรับกรรมการ ผู๎บริหาร และ
พนักงานเดิม เพื่อให๎เข๎าใจถึงมาตรฐานด๎านจริยธรรมที่บริษัทใช๎ในการด าเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได๎มอบหมายให๎
ฝุายตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลําวอยํางใกล๎ชิด 

คณะกรรมการบริษัทได๎พิจารณาเรื่องความขัดแย๎งทางผลประโยชน์อยํางรอบคอบ รวมถึงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ซึ่งอาจมีความขัดแย๎งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู๎ถือหุ๎นเป็นส าคัญ ซึ่งบริษัทไมํมีรายการดังกลําว 

คณะกรรมการบริษัทได๎จัดให๎มีระบบการควบคุมด๎านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบตํางๆ 
ซึ่งจะมีหนํวยงานตรวจสอบภายในท าหน๎าที่ดังกลําว ซึ่งมีความอิสระตํอการปฏิบัติหน๎าที่ และได๎มีการทบทวนระบบดังกลําว
อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

5.10  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให๎มีการประชุมคณะกรรมการไมํน๎อยกวําปีละ 4 ครั้ง และด าเนินการประชุมให๎เป็นไป
ตามข๎อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหํงประเทศไทย 
โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุมจะสํงเสริมให๎มีการใช๎ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาอยํางเพียงพอที่
ฝุายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคัญกันอยํางรอบคอบ รวมทั้งจัดให๎มีการจดบันทึก
รายงานการประชุมทุกครั้งเพื่อให๎กรรมการและผู๎เกี่ยวข๎องสามารถตรวจสอบได๎ กรรมการมีหน๎าที่ต๎องเข๎ารํวมประชุม
คณะกรรมการทุกครั้งยกเว๎นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต๎นปี 2561 นั้น เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได๎จัดท าก าหนดการประชุม
ประจ าปีเพื่อให๎คณะกรรมการบริษัทรับทราบก าหนดการประชุมลํวงหน๎าตลอดทั้งปี ท้ังนี้ เพื่อให๎กรรมการสามารถวางแผน
ลํวงหน๎าและจัดเวลาในการเข๎ารํวมประชุมได๎ 

ในการก าหนดจ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได๎พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน๎าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได๎จัดท าก าหนดการประชุมประจ าปีพร๎อมระบุ
เรื่องที่ต๎องพิจารณาในการประชุมแตํละครัง้ เพื่อให๎คณะกรรมการบริษัทได๎รับทราบถึงรายละเอียดตํางๆ ที่ต๎องพิจารณาในการ
ประชุมแตํละครั้งลํวงหน๎า เชํน การประชุมในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี และก าหนดวาระ
การประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี รวมถึงก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ๎นของบริษัท การประชุมในเดือนพฤษภาคม 
สิงหาคม และพฤศจิกายน จะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสอบทานรายไตรมาสที่ 1 , 2 และ 3 ส าหรับการจัดประชุมใน
เดือนธันวาคมจะมีการพิจารณางบประมาณประจ าปีของบริษัท เป็นต๎น 

ในการจัดประชุมแตํละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได๎จัดสํงเอกสารการประชุมให๎แกํกรรมการพิจารณา
ลํวงหน๎ากํอนการประชุมโดยเร็วท่ีสุด และได๎มีการจัดท าเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม  
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การจัดประชุมเป็นไปตามข๎อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 อยํางเครํงครัด  
โดยเปิดโอกาสให๎กรรมการอภิปรายปัญหาส าคัญกันอยํางรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และ
ที่ปรึกษากฎหมายเข๎ารํวมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข๎อซักถาม และข๎อเสนอแนะตํางๆ ของกรรมการด๎วย 
เพื่อให๎กรรมการและผู๎เกี่ยวข๎องสามารถติดตามและตรวจสอบได๎  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตํละครั้ง ประธานกรรมการจะใช๎เวลาในการประชุมประมาณ 1 -2 ชั่วโมง 
ซึ่งเป็นเวลาเพียงพอที่ฝุายจัดการจะน าเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาส าคัญได๎อยํางรอบคอบ
โดยทั่วกัน ทั้งนี้ประธานกรรมการได๎สํงเสริมให๎กรรมการในที่ประชุมใช๎ดุลยพินิจที่รอบคอบ และสอบถามที่ประชุมวําจะมีผู๎ใด
สอบถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็นอยํางอ่ืนหรือไมํในการประชุมแตํละวาระทุกครั้ง 

5.11 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

ส าหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 นั้น เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได๎จัดท า 
“แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self-Assessment) และน าเสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาผลงานและแก๎ไขปัญหาตํางๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานให๎ดีขึ้น เป็นรายบุคคล 

5.12 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ส าหรับในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทนได๎พิจารณาแล๎ว โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกับภาระหน๎าท่ี ความรับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมาย และเทียบเคียงได๎กับคําตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ที่อยูํในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล๎เคียงกัน ตลอดจนค านึงถึงผลประกอบการ 
ผลงาน สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล๎ว คณะกรรมการก าหนดคํ าตอบแทนจึงมีมติก าหนด
คําตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2561 ไว๎ในอัตราเดียวกับปี 2560 

5.13 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได๎สํงเสริมและอ านวยความสะดวกให๎มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให๎ความรู ๎แกํ
กรรมการที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการตํางๆ เพื่อให๎มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่อง 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได๎จัดให๎มีเอกสารคูํมือกรรมการ และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข๎อมูล ประวัติ การถือ
ครองหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นต๎น โดยจะจัดสํงให๎ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหมํ 
รวมถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการเชิญกรรมการใหมํไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทเพื่อแนะน าลักษณะธุรกิจ
ผลิตเหล็กแผํนรีดร๎อนชนิดม๎วน และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให๎แกํกรรมการใหมํทราบ 

คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดให๎ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารจัดท ารายงานเพื่อทราบเป็นประจ าถึงแผนการพัฒนา
และสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารและกรรมการผู๎อ านวยการ ได๎เตรียมความพร๎อมในเรื่องผู๎สืบทอดงานในกรณีที่
ตนไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ไว๎แล๎ว 

คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดโครงสร๎างส าหรับการพัฒนาผู๎บริหาร โดยมอบหมายให๎ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร
รายงานเป็นประจ าทุกปี ถึงสิ่งที่ได๎ด าเนินการไปในระหวํางปี และพิจารณาควบคูํกับแผนการสืบทอดงาน 

โดยในปี 2561 กรรมการบริษัทได๎เข๎าอบรมในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ล าดับ รายชื่อและต าแหน่ง หลักสูตร จัดโดย 

1 นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 
ประธานกรรมการ 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the 
Chairman Program (RCP) รุํนท่ี 43/2018  

สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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ล าดับ รายชื่อและต าแหน่ง หลักสูตร จัดโดย 

2 นายยรรยง คุโรวาท 
กรรมการ 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Boardroom 
Success through Financing and 
Investment (BFI) รุํนท่ี 4/2018 

สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

3 นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล 
กรรมการและประธานเจ๎าหน๎าท่ี
บริหารด๎านบัญชี และการเงิน 

หลักสูตร Strategic Financial Leadership 
Program (SFLP) 2018 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

4 นายริชาร์ด จิม ยี 
กรรมการ 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) รุํนท่ี
146/2018 

สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเส่ียง 

ความเสี่ยงด้านการผลิต 

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบตํอผลตอบแทนจากการลงทุนอยําง  
มีนัยส าคัญ และแนวทางในการปูองกันความเสี่ยง สามารถสรุปได๎ ดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านการจัดหาเศษเหล็กในประเทศ 

ความเสี่ยงด๎านปริมาณเศษเหล็กในประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ส าคัญตํอการผลิต โดยมีสัดสํวนการใช๎ประมาณ
ร๎อยละ 25-35 ของวัตถุดิบหลักท้ังหมด ซึ่งขึ้นอยูํกับความต๎องการในการผลิตและปริมาณวัตถุดิบหลักอ่ืนๆ ทางบริษัทได๎มีการ
วางแผนจัดหาวัตถุดิบในประเทศ ซึ่งเน๎นวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี โดยการขยายฐานผู๎ขายหรือผู๎จัดหาวัตถุดิบที่นําเช่ือถื อและมี
ช่ือเสียงท่ีมีลานในการจัดเก็บและโรงงานในการแปรรูปเป็นของตนเอง ซึ่งกระบวนการนี้จะลดความเสี่ยงในด๎านการจัดหาเศษ
เหล็กในประเทศได๎และชํวยปรับปรุงในด๎านคุณภาพของวัตถุดิบได๎ด๎วย และนี่คือความพยายามในการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง
ของบริษัทเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

การจัดซ้ือเศษเหล็กและเหล็กดิบจากต่างประเทศ (Import Scrap and Pig Iron) 

ความเสี่ยง 

 ราคาและจ านวนวัตถุดิบท่ีมีในตลาดขึ้นอยูํกับสภาวะของตลาดโลก ซึ่งสํงผลกระทบตํอต๎นทุนการผลิตของบริษัท 
 ต๎องสั่งซื้อวัตถุดิบลํวงหน๎า 2-3 เดือน เพื่อให๎เพียงพอตํอความต๎องการ จึงมีความเสี่ยงด๎านการผันผวนของราคาเมื่อ

ของมาถึงโรงงาน 
 การขนสํงใช๎เวลานาน เนื่องจากระยะทางไกล (ประมาณ 30 วัน) 
 อาจเกิดความลําช๎าในการขนสํง 
 อาจได๎รับวัตถุดิบด๎อยคุณภาพ / น้ าหนักขาด / หรือปัญหาอื่นๆ ที่จะสามารถตรวจสอบได๎หลังจากวัตถุดิบมาถึง ซึ่ง

ต๎องมีการเคลมเกิดขึ้น 

ข้อแนะน าในการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง 

 คอยติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลกอยํางใกล๎ชิดและสม่ าเสมอ 
 มีปริมาณวัตถุดิบคงคลังอยํางเพียงพอกับความต๎องการในการใช๎ผลิตโดยค านึงถึงชํวงระยะเวลาในการสั่งซื้อ 
 พยายามหาผู๎ขายที่นําเช่ือถือเพิ่มจากเดิม และหาแหลํงวัตถุดิบจากประเทศใกล๎เคียง เพื่อลดระยะเวลาขนสํงและ

เป็นการลดปริมาณวัตถุดิบส ารองใช๎ที่โรงงาน (Safety Stock) ด๎วย 
 คอยประสานงานและแจ๎งผู๎เกี่ยวข๎อง ในกรณีที่เล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้น (การขนสํงวัตถุดิบบางประเภทอาจจะ

ลําช๎า) เพื่อปรับเปลี่ยนสัดสํวนการใช๎วัตถุดิบแตํละประเภทให๎เหมาะสม เพื่อปัองกันการหยุดการผลิตเนื่องจากขาด
วัตถุดิบ 

 ก าหนดปริมาณ Safety Stock ที่เหมาะสม เพื่อปูองกันความเสี่ยงจากการขนสํงวัตถุดิบลําช๎า หรือมีวัตถุดิบมากเกิน
ความต๎องการ 

 ระบุเงื่อนไขการเคลมและการชดใช๎ในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบให๎เหมาะสมและรัดกุม 
 การตรวจสอบคุณภาพอยํางเข๎มงวด 
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ความเสี่ยงด้านการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า 

ราคาน้ ามันเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักท่ีมีผลกระทบตํอต๎นทุนคําขนสํงของบริษัทส าหรับการขนสํงสินค๎าให๎แกํลูกค๎า รวม

ไปถึงการขนสํงวัตถุดิบเพื่อน ามาผลิตด๎วย โดยบริษัทใช๎ตัวแทนขนสํง (Transportation Agencies) เป็นหลัก ดังนั้น แนวทาง

ส าหรับการจัดการในด๎านนี้คือ บริษัทมีการท าสัญญาระยะยาวกับบริษัทขนสํงมากกวํา 1 ราย และมีข๎อตกลงในด๎านราคา

ก าหนดชัดเจนในแตํละชํวงราคาน้ ามันที่มีการปรับขึ้นลงและจ านวนรถขนสํง รวมถึงคําชดเชยความเสียหายระหวํางการขนสํง

สินค๎า 

ความเสี่ยงด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย 

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ อันเกิดจากวัฏจักรธุรกิจขาลง 

เนื่องจากอุตสาหกรรมตํอเนื่องบางประเภทที่ใช๎ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เชํน อุตสาหกรรมทํอเหล็ก อุตสาหกรรมการ

กํอสร๎าง เชํน โครงการกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน ( Infrastructure) มีลักษณะขึ้นลงตามวัฏจักรธุรกิจ สํงผลให๎ความต๎องการ

และราคาของผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความผันผวนไปตามวัฏจักรธุรกิจด๎วย และอาจสํงผลตํอผลก าไรของบริษัทในอนาคตได๎

ในชํวงธุรกิจขาลง ความผันผวนของราคาตลาดของผลติภัณฑ์ในตลาดจงึอาจเป็นผลให๎รายไดข๎องบริษัทมีความผันผวนในแตํละ

ชํวงเวลา และอาจสํงผลกระทบในทางลบตํอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานในอนาคต 

เหล็กแผํนรีดร๎อนชนิดม๎วนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นสินค๎าที่มีความต๎องการน าไปใช๎ในกลุํมอุตสาหกรรม

ตํอเนื่องได๎หลากหลายประเภท เชํน อุตสาหกรรมเหล็กรดีเยน็ส าหรับใช๎ในอุตสาหกรรมรถยนต ์เหล็กชุบสังกะสี เหล็กแผํนที่ใช๎

ในอุตสาหกรรมตํางๆ อยํางไรก็ตาม บริษัทคาดวําด๎วยประสิทธิภาพการผลิต และความสามารถในการแขํงขันในระดับปัจจุบัน

หากเกิดสภาวะความต๎องการสินค๎าลดต่ าลงมากในชํวงวัฏจักรขาลงแล๎ว บริษัทก็ยังสามารถหันไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลคําเพิ่ม 

และท าการสํงออกบางสํวน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค๎าในตลาดตํางประเทศไว๎แล๎วและจะขยายมากข้ึนในอนาคต 

อีกทั้งนโยบายภาครัฐที่สํงเสริมอุสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ ซึ่งชํวยลดความเสี่ยงของบริษัทได๎ในเวลาเดียวกัน  

ท าให๎มีการน าเข๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนชนิดม๎วนน๎อยลง สํงผลให๎ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กแผํนรีดร๎อนชนิดม๎วนดีขึ้นในระดับที่

เหมาะสม 

บริษัทพยายามอยํางมากที่จะลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ผํานการปรับราคาต๎นทุนวัตถุดิบให๎

เหมาะสม และลดต๎นทุนการผลิต เป็นต๎น 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 

ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ความผันผวนของคําเงินบาทตํอเงินเหรียญสหรัฐ สามารถสํงผลตํอต๎นทุนของบริษัท และมีผลกระทบตํอก าไรหรือ

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได๎ เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัททั้งเศษเหล็กและเหล็กถลุง สํวนใหญํเป็นการสั่งซื้ อจาก

ตํางประเทศท าให๎มีคําใช๎จํายในเงินสกุลเหรียญสหรัฐเป็นจ านวนมาก ในขณะที่บริษัทมีรายได๎สํวนใหญํเป็นเงินสกุลบาท 

ถึงแม๎วําบริษัทจะไมํได๎ท าสัญญาปูองกันความเสี่ยง บริษัทคาดวําผลกระทบดังกลําวจะมีผลตํอธุรกิจของบริษัทไมํมากนัก 

เนื่องจากการก าหนดราคาขายของบริษัทได๎มีการอ๎างอิงกับราคาขายในตลาดโลก ซึ่งเป็นหนํวยสกุลเหรียญสหรัฐ อีกทั้งบริษัท
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เริ่มมีการสํงออกสินค๎าไปยังตํางประเทศในหนํวยเงินเหรียญสหรัฐ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให๎

ลดน๎อยลง 

ทั้งนี้ ภาระหนี้เงินกู๎ของบริษัทท่ีเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐนั้น เป็นหนี้ระยะยาว 5 ปี โดยจํายคืนเงินต๎นในปีที่ 4 และ
ปีท่ี 5 ดังนั้น ผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน สํวนใหญํเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในทางบัญชีเทํานั้น ไมํกระทบกับ
กระแสเงินสดจริงในการด าเนินงานของบริษัท 

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และด้านบุคลากร 

ความเสี่ยงจากการผลิตที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ 

บริษัทประกอบธุรกิจในการผลิตแผํนเหล็กรีดร๎อนชนิดม๎วน ซึ่งมีทั้งกระบวนการหลอม หลํอ และรีด ซึ่งโดยปกติ
อุตสาหกรรมดังกลําวอาจกํอให๎เกิดมลภาวะได๎ ทั้งในด๎านฝุุนละอองที่ปนเปื้อนในอากาศ โลหะหนักที่อาจปนเปื้อนในน้ า และ
อุณหภูมิของน้ าที่ผํานกระบวนการผลิต รวมถึงระดับความดังของเสียงที่อาจสูงเกินคํามาตรฐาน ทั้งนี้ ทางบริษัทได๎จัดให๎มี
ระบบปูองกันมลพิษทางอากาศ เพื่อดักจับฝุุนกํอนปลํอยสูํบรรยากาศ มีระบบบ าบัดน้ าหอหลํอเย็น เพื่อบ าบัดโลหะหนักที่อาจ
ปนเปื้อนมาสูํน้ าท้ิงของระบบหอหลํอเย็น แตํอยํางไรก็ตาม ทางบริษัทมิได๎ทิ้งน้ าดังกลําวนี้ออกนอกโรงงาน ทางบริษัทได๎น าน้ า
ทิ้งนั้นไปใช๎การพรมตะกรันเหล็กขณะร๎อน ซึ่งน้ าดังกลําวจะระเหยสูํบรรยากาศทั้งหมด ตลอดจนปลูกต๎นไม๎สลับฟันปลาเพื่อ
เป็นแนวกันฝุุนและเสียงรอบโรงงาน ซึ่งมาตรการตํางๆ สอดคล๎องกับกฎหมายและข๎อก าหนดด๎านสิ่งแวดล๎อมในปัจจุบัน แตํ
ทั้งนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทอาจตรวจไมํพบมลพิษที่อาจสร๎างความเสียหายตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งอาจท าให๎บริษัทมี
ต๎นทุนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมซึ่งถูกท าลาย หรือบริษัทอาจต๎องเพิ่มระบบตรวจสอบและควบคุมมลภาวะให๎
สอดคล๎องกับกฎหมายหรือข๎อก าหนดที่อาจเข๎มงวดขึ้นในอนาคต ท าให๎บริษัทมีคําใช๎จํายเพิ่มขึ้น รวมถึงคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้น
จากการถูกฟูองร๎องหากบริษัทไมํสามารถลดมลภาวะหรือมลพิษที่เกิดขึ้นได๎ และในที่สุดอาจสํงผลกระทบตํอธุรกิจ ฐานะ
การเงิน และผลการด าเนินงานในอนาคต 

นอกจากน้ีบริษัทยังมีการวําจ๎างบริษัทที่เช่ียวชาญด๎านสิ่งแวดล๎อม เข๎าท าการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล๎อมโรงงาน
เป็นประจ าทุกๆ รอบ 6 เดือนตามมาตรการ EIA และได๎น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบฯ ตํอส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมแหํงประเทศไทย และกรมการอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแรํอยํางตํอเนื่อง บริษัทจึงเช่ือมั่นวําจะไมํประสบปัญหาในเรื่องดังกลําว 

ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจทีอ่าจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อพนักงาน 

บริษัทประกอบธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมหนัก ท าให๎พนักงานของบริษัทอาจได๎รับอันตรายที่เกิดจากกระบวนการ
หลอมเหล็ก หลํอเหล็ก และรีดเหล็ก และการขนถํายวัสดุที่มีน้ าหนักมาก ซึ่งอาจสํงผลท าให๎บริษัทมีภาระคําใช๎จํายที่เพิ่มขึ้น
จากการฟูองร๎องเรียกคําเสียหายจากผู๎ที่ได๎รับอันตราย รวมถึงคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจากคําปรับ ซึ่งอาจสํงผลกระทบตํ อธุรกิจ 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษัทได๎ 

อยํางไรก็ตาม บริษัทมีแผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) และมาตรการด๎านความปลอดภัยในขณะท างานที่ได๎
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากหนํวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข๎อง อีกทั้งได๎รับใบรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 ในการ
ปูองกันหรือลดอัตราความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน และผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของผู๎ปฏิบัติงาน ทั้งนี้จาก
ข๎อมูลในอดีตพบวําสถิติการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทตั้งแตํกํอตั้งโรงงานมีอัตราต่ า และไมํเคยมีกรณีร๎องเรียนเรียกคําเสียหาย
จากการละเมิดตํอพนักงานเลย 
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ความเสี่ยงจากข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ซ่ึงครอบคลุมสินค้าเหลก็แผ่นรีดร้อน 

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีความผูกพันต๎องปฏิบัติตามข๎อตกลงการค๎าที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมเหล็กดังตํอไปนี้ 

 ข๎อตกลงความเป็นหุ๎นสํวนทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศไทยกับประเทศญี่ปุุน (JTEPA) ได๎สิ้นสุดลง เมื่อ
สิ้นป ีพ.ศ. 2559 ท าให๎ประเทศญี่ปุุนสามารถสํงสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนเข๎ามายังประเทศไทยได๎โดยไมํถูกจ ากัดโควต๎าอีกตํอไป 
และได๎ปรับลดภาษีน าเข๎าเป็นศูนย์ตั้งแตํวันท่ี 1 มกราคม 2560 ท าให๎บริษัทได๎รับผลกระทบในด๎านโอกาสทางการตลาดอยําง
แนํนอน  

 นอกจากนี้ ความตกลงการค๎าเสรีระหวําง “อาเซียนกับประเทศจีน”, “อาเซียนกับฮํองกง”, “อาเซียน
กับประเทศเกาหลีใต๎” และความตกลงการค๎าเสรีอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช๎อยูํในปัจจุบัน มีข๎อก าหนดให๎ยกเว๎นภาษีน าเข๎า (เป็น
ศูนย์) ส าหรับสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนเจืออื่นๆ (other alloy steel) นอกเหนือจากเหล็กกล๎าไร๎สนิม เหล็กกล๎าความเร็วสูง
และเหล็กกล๎าซิลิคอนส าหรับงานไฟฟูา ชนิดเป็นม๎วนและไมํเป็นม๎วน (ที่ผลิตได๎ไมํเพียงพอตํอความต๎องการภายในประเทศ) 
ที่น าเข๎าจากประเทศภาคีคูํเจรจาโดยเริ่มตั้งแตํชํวงปลายปี 2552 เป็นต๎นมา สํงผลให๎ข๎อยกเว๎นภาษีน าเข๎าดังกลําวเอื้อ
ประโยชน์ตํอผู๎ผลิตและผู๎สํงออกในตํางประเทศให๎สํงออกสินค๎ามาที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นมาก พบวํามีการน าเข๎าสินค๎าเหล็กกล๎า
เจือ เชํน เจือโบรอนหรือเจือโครเมียม หรือเจืออื่นๆ ที่น าเข๎ามาแขํงขันกับสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนชนิดเหล็กกล๎าไมํเจือ 
(เหล็กกล๎าคาร์บอน) ที่สามารถผลิตได๎ภายในประเทศ โดยมีปริมาณน าเข๎าท่ีเพิ่มสูงขึ้นมากอยํางตํอเนื่อง 

 ความเสี่ยงจากข๎อตกลงการค๎าเสรี (FTA) ซึ่งครอบคลุมสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนนี้ รวมทั้งความเสี่ยงจาก
การค๎าระหวํางประเทศท่ีไมํเป็นธรรม (Unfair Trade) ตํางๆ สามารถจัดการ ควบคุม และลดความเสี่ยงลงได๎โดยการร๎องขอให๎
ภาครัฐใช๎มาตรการตอบโต๎และเยียวยาทางการค๎า (Trade Interests and Remedies Measures) ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทย
มีกฎหมายบังคับใช๎แล๎ว 2 ฉบับ ดังตํอไปนี้ 

1. การจัดการความเสี่ยงด้วยการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนตาม พระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนซึ่งเป็นสินค๎าอุปโภคขั้นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศและมี
ผู๎ผลิตที่มีขนาดใหญํอยูํหลายรายทั่วโลก ดังนั้น ภายใต๎การแขํงขันที่เข๎มข๎นในโลกการค๎าเสรีโดยเฉพาะอยํางยิ่งในชํวงที่สภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ าอยํางตํอเนื่องนานหลายปี ท าให๎ผู๎ผลิตตํางต๎องดิ้นรนเพื่อความอยูํรอด โดยการระบายสินค๎าสํวนเกินไปยัง
ตํางประเทศ จึงสํงผลให๎เกิดการค๎าขายในลักษณะของการทุํมตลาดมากข้ึน (คือการขายสํงออกไปตํางประเทศด๎วยราคาขายที่
ต่ ากวําราคาขายในประเทศตนเอง) ทั้งตั้งใจและไมํตั้งใจ ซึ่งสํงผลให๎กลไกราคาตลาดในประเทศท่ีมีการน าเข๎าสนิค๎าทํุมตลาดถูก
บิดเบือนไป หรือกลําวได๎วําเป็นการท าลายตลาดของอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งกํอให๎เกิดการแขํงขันที่ไมํเป็นธรรมเกิดขึ้น 
ดังนั้น นโยบายการตอบโต๎การทุํมตลาดจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญที่จะชํวยบรรเทาความเสียหายของอุตสาหกรรมเหล็กใน
ประเทศ และท าให๎เกิดการค๎าที่เป็นธรรมตํอทุกฝุายได๎ 

อนึ่งเนื่องจากในปัจจุบันยังพบวํา ผู๎น าเข๎าได๎มีความพยายามที่จะหลบเลี่ยงมาตรการการตอบโต๎การทุํมตลาด 
เพื่อหลีกเลี ่ยงการต๎องจํายอากรตอบโต๎การทุํมตลาดเพิ่มเติมจากภาษีน าเข๎าปกติอยูํเสมอ ท าให๎มาตรการที่บังคับใช๎ไร๎
ประสิทธิผลและขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งมาตรการตอบโต๎การอุดหนุนก็ยังขาดกฎหมายลูกท าให๎ยังขอใช๎มาตรการตอบโต๎การ
อุดหนุนไมํได๎อีกด๎วย 

ทางภาครัฐโดยกรมการค๎าตํางประเทศ จึงได๎ท าการเสนอปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ให๎เกิดประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพในการบังคับใช๎เพิ่มขึ้นโดย 



รายงานประจ าปี 2561 | Annual Report 2018 

 73 
 

 ขยายขอบเขตให๎ครอบคลุมและปูองกันการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต๎การทุํมตลาดและการอุดหนุน 

 เพิ่มมาตรการควบคุมการจัดเก็บอากรตอบโต๎การทุํมตลาดและการอุดหนุนให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ออกกฎหมายลูกส าหรับมาตรการตอบโต๎การอุดหนุน 

ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได๎มีการใช๎มาตรการตอบโต๎การทุํมตลาดสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อน ดังนี้ 

 การขยายเวลาบังคับใช๎มาตรการตอบโต๎การทุํมตลาดส าหรับสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนชนิดเป็นม๎วนและไมํ
เป็นม๎วนที่มีแหลํงก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย ตํอไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี 
มีผลตั้งแตํวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี 22 มิถุนายน 2565 

 การขยายเวลาบังคับใช๎มาตรการตอบโต๎การทุํมตลาดส าหรับสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนเจือโบรอนที่มี
แหลํงก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตํอไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 13 
ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2566 

 การขยายเวลาบังคับใช๎มาตรการตอบโต๎การทุํมตลาดส าหรับสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนชนิดเป็นม๎วนและไมํ
เป็นม๎วนที่น าเข๎าจาก 14 ประเทศ ตํอไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี มีผลตั้งแตํวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ถึง
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

 มาตรการตอบโต๎การทุํมตลาดส าหรับสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนชนิดเป็นม๎วนและไมํเป็นม๎วนที่มีแหลํงก าเนิด
จากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหรําน และสาธารณรัฐตุรกี เป็นระยะเวลา 5 ปี มีผล
บังคับใช๎ตั้งแตํวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2565 

 ยื่นค าขอตํอกรมการค๎าตํางประเทศเพื่อพิจารณาบังคับใช๎มาตรการตอบโต๎การทุํมตลาดส าหรับสินค๎าเหล็ก
แผํนรีดร๎อนชนิดเป็นม๎วนและไมํเป็นม๎วนที่มีแหลํงก าเนิดจากเครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐอาหรับ
อียิปต์ ซึ่งกรมฯ ได๎ออกประกาศเปิดการไตํสวนการทุํมตลาดลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวั นที่ 29 
พฤศจิกายน 2560 ตํอมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 กรมฯ ได๎ออกรํางประกาศยุติการไตํสวนส าหรับ
มาตรการดังกลําว และได๎จัดรับฟังความคิดเห็นจากผู๎มีสํวนได๎เสียเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เพื่อ
รวบรวมความคิดเห็นประกอบการพิจารณากํอนท่ีจะประกาศผลช้ันท่ีสุดลงในราชกิจจานุเบกษาตํอไป 

การใช๎มาตรการตอบโต๎การทุํมตลาดดังกลําวของภาครัฐสํงผลให๎สามารถบรรเทาปัญหาทางการค๎าอันเนื่องมาจาก
การทุํมตลาดโดยประเทศที่ถูกใช๎มาตรการดังกลําวเบาบางลง จึงชํวยสามารถประคับประคองอุตสาหกรรมเหล็กแผํนรีดร๎อน
โดยรวมไว๎ได๎พอสมควร 

นอกจากน้ี บริษัทได๎รํวมกับผู๎ผลิตในประเทศรายอื่นๆ ติดตามสถานการณ์การทุํมตลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากประเทศ
อื่นๆ หรือในลักษณะอื่นๆ อยํางตํอเนื่อง เพื่อยับยั้งหรือปูองกันการกํอให๎เกิดการค๎าที่ไมํเป็นธรรมจากการทุํมตลาดที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับตลาดเหล็กแผํนรีดร๎อนในประเทศไทยตํอไป 

2. การจัดการความเสี่ยงด้วยการใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้น (Safeguard Measures) ตาม
พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้น พ.ศ. 2550 

ในชํวงหลายปีที่ผํานมา หลังจากท่ีภาครัฐได๎มีการใช๎มาตรการตอบโต๎การทุํมตลาด ท าให๎การน าเข๎าสินค๎าเหล็กแผํน
รีดร๎อนมีราคาน าเข๎าโดยรวมสูงขึ้นและท าได๎ยากขึ้น ทางผู๎น าเข๎าและผู๎สํงออกจากตํางประเทศจึงได๎ท าการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการน าเข๎าโดยการพยายามหาชํองวํางจากการบังคับใช๎มาตรการตอบโต๎การทุํมตลาด โดยหันไปน าเข๎าเหล็กแผํนรีด
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ร๎อนเจืออื่นๆ โดยการเติมธาตุเจือในปริมาณขั้นต่ าเพียงเล็กน๎อยที่สามารถ ท าให๎เปลี่ยนพิกัดศุกลกากรเพื่อการน าเข๎าได๎ หรือ 
น าเข๎าเป็นสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนท่ีมีความกว๎างเกินกวํา 1,550 มม. (เพื่อตัดซอยยํอยให๎แคบลง) หรือ น าเข๎าเป็นสินค๎าเหล็ก
แผํนรีดร๎อนชนิดอื่นๆ แทน ซึ่งสํงผลให๎สามารถหลีกเลี่ยงมาตรการตอบโต๎การทุํมตลาดที่บังคับใช๎อยูํในปัจจุบันได๎ อีกทั้งยังได๎
สิทธิประโยชน์จากการลดอากรขาเข๎าภายใต๎ FTA ดังท่ีกลําวไปแล๎วข๎างต๎น ท าให๎การน าเข๎าสินค๎าในลักษณะดังกลําวได๎เพิ่มขึ้น
อยํางตํอเนื่องในชํวงที่ผํานมา และเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให๎เกิดผลกระทบโดยตรงตํอผู๎ผลิตเหล็กแผํนรีดร๎อนภายในประเทศ
รวมทั้งบริษัทด๎วย ดังนั้น บริษัทจึงได๎รํวมมือกับผู๎ผลิตเหล็กแผํนรีดร๎อนรายอื่นๆ ในประเทศท าการยื่นค าขอตํอภาครัฐให๎
พิจารณาถึงผลกระทบดังกลําว โดยขอให๎พิจารณาออกมาตรการปกปูองจากการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้นเพื่อแก๎ไขปัญหา ซึ่งทาง
ภาครัฐก็ให๎ความส าคัญกับเรื่องนี้ โดยกระทรวงพาณิชย์ได๎มีการออกมาตรการปกปูองจากการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้นส าหรับ
สินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนดังน้ี 

 มาตรการปกปูองจากการน าเข๎าสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม๎วนและไมํเป็นม๎วนที่ เพิ่มขึ้น 
โดยมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็นต๎นมา ครบระยะเวลา 3 ปี และได๎ขยายเวลาการบังคับใช๎
หลังจากสิ้นสุดมาตรการลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 แล๎ว จึงมีผลตํอไปอีก 3 ปี (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2559 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562) 

 ทั้งนี้ บริษัทได๎รํวมกับผู๎ผลิตในประเทศรายอื่นๆ ยื่นค าขอตํอกรมการค๎าตํางประเทศเพื่อ
พิจารณาขยายเวลาการบังคับใช๎มาตรการปกปูองจากการน าเข๎าสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนเจืออื่นๆ 
ชนิดเป็นม๎วนและไมํเป็นม๎วนที่เพิ่มขึ้น ตํอไปอีก 3 ปี (พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2564) ตํอมาเมื่อวันที่ 
11 มกราคม 2562 กรมฯ ได๎ออกรํางประกาศผลช้ันที่สุดไมํให๎ขยายเวลาบังคับใช๎มาตรการ
ดังกลําว และได๎จัดรับฟังความคิดเห็นของผู๎มีสํวนได๎เสียเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เพื่อ
รวบรวมความคิดเห็นประกอบการพิจารณากํอนท่ีจะประกาศผลช้ันท่ีสุดลงในราชกิจจานุเบกษา
ตํอไป 

 อยํางไรก็ตาม แม๎วําบริษัทจะมีความเสี่ยงจากการยุติมาตรการปกปูองจากการน าเข๎าสินค๎าเหล็ก
แผํนรีดร๎อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม๎วนและไมํเป็นม๎วนที่ เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ในชํวงเวลาที่ผํานมา
บริษัทและผู๎ผลิตในประเทศรายอื่นๆ ได๎รํวมกันด าเนินการติดตามความคืบหน๎ากับกระทรวง
พาณิชย์ให๎พิจารณาเรํงออกมาตรการตอบโต๎การหลบเลี่ยงมาตรการทุํมตลาดและการอุดหนุนเพื่อ
มาทดแทนมาตรการปกปูองฯ ที่ก าลังจะหมดอายุลง ซึ่งเมื่อมาตรการตอบโต๎การหลบเลี่ยงฯ มีผล
บังคับใช๎ อุตสาหกรรมภายในสามารถที่จะยื่นค าขอใช๎มาตรการตอบโต๎การหลบเลี่ยงฯ ภายใต๎
มาตรการตอบโต๎การทุํมตลาดส าหรับสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนเจือโบรอนที่มีแหลํงก าเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน กับสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนเจืออื่นๆ จากประเทศจีนได๎ ซึ่งจะสามารถลด
ปริมาณน าเข๎าสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อนที่เจืออื่นๆ เพื่อเลี่ยงภาษีน าเข๎าและเลี่ยงอากรตอบโต๎ฯ จาก
ประเทศจีนได๎ 

 มาตรการปกปูองจากการน าเข๎าสินค๎าเหล็กแผํนรีดร๎อน (ไมํเจือ) ที่มีความกว๎างตั้งแตํ 600 ถึง 3,048 มม. 
ชนิดเป็นม๎วนและไมํเป็นม๎วนที่ เพิ่มขึ้น โดยมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํเดือนมิถุนายน 2557 เป็นต๎นมา เป็น
ระยะเวลา 3 ปี และได๎ขยายเวลาการบังคับใช๎หลังจากสิ้นสุดมาตรการลงเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 แล๎ว 
จึงมีผลบังคับใช๎ตํอไปอีก 3 ปี (วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2563) 

มาตรการดังกลําวข๎างต๎นได๎สํงผลดีกับอุตสาหกรรมเหล็กแผํนรีดร๎อนในประเทศเป็นอยํางมาก อีกท้ังยังชํวยบรรเทา
ความเดือดร๎อนและชํวยให๎ผู๎ผลิตภายในประเทศมีเวลาที่จะสามารถปรับตัวเพื่อแขํงขันกับสินค๎าน าเข๎าจากตํางประเทศได๎ 
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ความเสี่ยงจากการควบคุมราคาของภาครัฐ 

ในชํวงตลอดปี 2561 เหล็กแผํนรีดร๎อนเป็นสินค๎าหนึ่งในหลายรายการสินค๎าควบคุมตามประกาศของกระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นการติดตามข๎อมูลความเคลื่อนไหวด๎านปริมาณและราคาขายสินค๎าในประเทศ แตํไมํได๎ควบคุม
ราคาขายแตํอยํางใด อยํางในปีกํอนๆ และบริษัทได๎ให๎ความรํวมมือในการแจ๎งข๎อมูลปริมาณสินค๎าและราคาขายในประเทศแกํ
กรมการค๎าภายในเป็นอยํางดีโดยตลอด ในกรณีที่ผู๎ผลิตเหล็กแผํนรีดร๎อนแตํละราย รวมถึงบริษัทต๎องการปรับเปลี่ยนราคา
สินค๎าสามารถท าได๎โดยแจ๎งข๎อมูลแกํกรมการค๎าภายในทราบ และให๎ข๎อมูลเพิ่มเติมตามที่กรมฯ แจ๎งขอ บริษัทจึงมีความเสี่ยง
ในระดับต่ าที่อาจจะถูกยับยั้งการปรับขึ้นราคาสินค๎าหากราคาขายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอยํางรวดเร็ว หรือในกรณีที่
กระทรวงพาณิชย์ใช๎มาตรการขอความรํวมมือตรึงราคาสินค๎าอุปโภคหรือโภคภัณฑ์ ที่อาจจะกระทบตํอความสามารถในการ
สร๎างรายได๎และการท าก าไรบ๎างเล็กน๎อยบางชํวงเวลาในอนาคต  

อยํางไรก็ตาม เมื่อบริษัทมีความจ าเป็นต๎องปรับขึ้นราคาให๎สูงถึงในระดับที่จ าเป็น ก็สามารถช้ีแจงรายละเอียดต๎นทุน
วัตถุดิบและต๎นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นที่สอดคล๎องกับราคาขายที่จะปรับขึ้นอยํางสมเหตุสมผลตามข๎อเท็จจริงและแจ๎งถึงความ
จ าเป็นในการปรับขึ้นราคาได๎ตํอไป 

ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท 

เนื่องด๎วยบริษัทประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ส าคัญของประเทศ มีมูลคําการ
ลงทุนมหาศาลและมีการจ๎างงานหลายร๎อยอัตรา ดังนั้นนโยบายตํางๆ ของภาครัฐอาจสํงผลกระทบตํอการด าเนินกิจการหรือ
ผลประกอบการของบริษัทได๎ 

 
 

เมื่อเดือนตุลาคม 2559 รัฐบาลได๎ประกาศนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 ถึง พ.ศ. 2579) โดยก าหนดเปูาหมายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต โดยให๎
ความส าคัญกับกลุํมที่ 1 First S-Curve และกลุํมที่ 2 New S-Curve เป็นหลัก แตํส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กนั้นอยูํในกลุํมที่ 3 
(อุตสาหกรรมที่ควรปฏิรูป) ซึ่งเป็นกลุํมอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูง ยากตํอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิต 

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ดังนั้น บริษัทและกลุํมผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กรายอื่นๆ จึงจ าเป็นต๎องลดความเสี่ยงด๎วยการเข๎ารํวมกับ
กลุํมคลัสเตอร์วัสดุกํอสรา๎ง คลัสเตอร์เครื่องจักรกล และคลัสเตอร์ยานยนต์ เพราะเหล็กเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมเปูาหมาย
เหลํานี้ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจที่อาจได๎รับผลกระทบจากนโยบายดังกลําวและเพื่อให๎อุตสาหกรรมใน
กลุํมนี้สามารถพัฒนาตํอไปได๎ 

แตํอยํางไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทได๎รับการสํงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงํเสรมิการลงทุน และได๎รับ
ความคุ๎มครองภายใต๎มาตรการตอบโต๎การทุํมตลาดและมาตรการปกปูองจากการน าเข๎าสินค๎าที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงอาจมีความ
เสี่ยงจากการประกอบธุรกิจท่ีอาจได๎รับผลกระทบหากภาครัฐเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลําว บริษัทคาดวําการเปลี่ยนนโยบาย
ในสํวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุนจะไมํสํงผลกระทบตํอบริษัทแตํอยํางใด ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได๎รับบัตร
สํงเสริมการลงทุนแล๎วและมีผลใช๎อยูํในปัจจุบัน ทั้งในสํวนที่ด าเนินธุรกิจอยูํปัจจุบันและในสํวนตํอขยาย (expansion) ซึ่งที่
ผํานมาการเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐจะไมํมีผลย๎อนหลังกับโครงการที่ได๎อนุมัติไปแล๎ว  

และส าหรับการใช๎มาตรการตอบโต๎การทุํมตลาดนับเป็นนโยบายที่รัฐบาลอาจพิจารณายกเลิกในภายหลังหากมีเหตุ
อันสมควร แตํเนื่องจากภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์ ให๎ความส าคัญกับอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของ
ประเทศและให๎การชํวยเหลือเมื่ออุตสาหกรรมประสบปัญหา ดังน้ัน บริษัทจึงประเมินวําไมํมีความเสี่ยงในนโยบายด๎านนี้กรณีที่
อาจจะยกเลิกใช๎มาตรการตอบโต๎การทุํมตลาดในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมีศักยภาพในการผลิตสินค๎าที่ได๎คุณภาพมาตรฐานด๎วย
ต๎นทุนท่ีสามารถแขํงขันได๎ทัดเทียมกับคูํแขํงในตลาดกรณีที่เป็นการแขํงขันอยํางเป็นธรรม 

ความเสี่ยงทั่วไป 

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถด าเนินกจิการเนื่องจากปจัจัยท่ีไมส่ามารถควบคุมได้ 

บริษัทอาจจะมีความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ จากปัจจัยที่ไมํสามารถควบคุมได๎หลายประการเชํน จากการกํอ
วินาศกรรม ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุในอุตสาหกรรม การกํอการร๎าย ปัญหา และความผิดพลาดจากเทคนิค 

ทั้งนี้ ในแตํละปัจจัยที่กลําวมาอาจจะควบคุมไมํได๎ แตํบริษัทมีความเช่ือมั่นในการปูองกันและแก๎ไข ไมํให๎เกิดปัญหา
ถึงขั้นรุนแรงกํอให๎เกิดการสูญเสียรายได๎อยํางเป็นนัยส าคัญ เชํน การให๎การฝึกอบรมพนักงานให๎มีทักษะและความช านาญ 
อยํางสม่ าเสมอ การให๎ความรู๎อบรมความปลอดภัยในการใช๎เครื่องมือเครื่องจักรท างานให๎อยํางตํอเนื่อง รวมทั้งบริษัทมีระบบ
รักษาความปลอดภัย มีเจ๎าหน๎าท่ีรักษาความปลอดภัย ท้ังเป็นพนักงานของบริษัทและการวําจ๎างบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพเข๎ามาดูแลและตรวจตราการเข๎า-ออกอยํางเข๎มงวดตลอด 24 ช่ัวโมง และบริษัทได๎ท ากรมธรรม์ประกันภัยซึ่งให๎
ความคุ๎มครองความสูญเสยีหรือเสียหายของทรัพย์สินในกรณีภัยที่กระท าด๎วยเจตนาร๎ายและภัยจากธรรมชาติทุกประเภท สํวน
ในด๎านแรงงานสัมพันธ์ บริษัทได๎จัดให๎มีคณะกรรมการฝุายลูกจ๎างและฝุายนายจ๎าง รวมทั้งคณะกรรมการดูแลด๎านสังคมและ
สิ่งแวดล๎อม CSR ที่จะเป็นตัวแทนดูแลความเป็นอยูํสวัสดิการของพนักงานให๎เหมาะสมและเป็นธรรม 

การจัดหาก๏าซธรรมชาติ ออกซิเจนและพลังงานก็มีความอํอนไหวตํอการเพิ่มราคาซึ่งมีผลกระทบตํอต๎นทุนการผลิต
ดังนั้นบริษัท จึงได๎ท าสัญญาระยะยาวในการจัดหาพร๎อมสูตรการก าหนดราคาที่เหมาะสม 
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ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถด าเนินกจิการเนื่องจากปจัจัยท่ีไมส่ามารถควบคุมได้ 

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู๎ผลิตเหล็กแผํนรีดร๎อนชนิดม๎วนจ าหนํายทั้งในประเทศและตํางประเทศ มีโรงงานตั้งอยูํที่
จังหวัดชลบุรี โดยลักษณะการด าเนินธุรกิจท าให๎บริษัทจะต๎องติดตํอกับหนํวยงานของรัฐ ซึ่งอาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงด๎านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น เชํน การจํายคําอ านวยความสะดวก การจํายเงินหรือถูกเรียกรับเงินจากเจ๎าหน๎าที่รัฐ ในกรณีที่บริษัทอาจจะมี
การปฏิบัติที่ไมํถูกต๎อง หรือ บริษัทต๎องการความรวดเร็ว เป็นต๎น หรือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตเกี่ยวกับเงินสด 
ทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ๎าง การจํายเงินเดือน หรือคําแรงงาน รายได๎ คําใช๎จํายตํางๆ รวมทั้งระบบข๎อมูลสารสนเทศ บริษัทจึง
มอบหมายให๎คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าการประเมิน วิเคราะห์  และก าหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของ
ธุรกิจ และการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการจัดให๎มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ บริษัทได๎ผํานการรับรองจากคณะกรรมการแนวรํวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตํอต๎านการทุจริต 
เป็นสมาชิกโครงการแนวรํวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตํอต๎านการทุจริต (CAC) ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงความมุํงมั่นและตั้งใจ
ในการตํอต๎านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ รวมทั้งได๎มกีารจดัท านโยบายตํอตา๎นการคอร์รัปช่ัน โดยก าหนดความรับผิดชอบ
และแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับการปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกกิจกรรม และได๎สื่อสารนโยบายดังกลําว
ให๎กับกรรมการ ผู๎บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู๎ที่มีสํวนได๎เสียทั้งภายในและภายนอกได๎รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
รํวมกันในการด าเนินธุรกิจอยํางโปรํงใสและยุติธรรม 

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายใน 

ในการพิจารณาจัดท าแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน บริษัทได๎พิจารณาทั้งหมด 5 สํวนด๎วยกัน 
ประกอบด๎วย สํวนท่ี 1 องค์กรและสภาพแวดล๎อม สํวนท่ี 2 การบริหารความเสี่ยง สํวนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร สํวนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข๎อมูล และสํวนท่ี 5 ระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
วําบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ อีกทั้งยังได๎มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชํวยท าหน๎าที่ในการทบทวนระบบ
และประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงตลอดทั้งปี 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกับผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ  กรรมการ ผู๎บริหารหรือ
ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับบุคคลดังกลําวอยํางเพียงพอแล๎ว โดยคณะกรรมการบริษัทได๎สํงเสริมและสนับสนุนให๎ฝุายจัดการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอยํางตํอเนื่องเพื่อเสริมสร๎างการก ากับดู แลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได๎จัดท าแบบประเมินความเพียงพอของแบบสอบถาม การควบคุมภายในประจ าปี 
2561 เพื่อให๎สอดคล๎องกับการบริหารงานของบริษัท และได๎ผํานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล๎ว 

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได๎พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจ าปี 2561 แล๎ว 
มีสาระส าคัญทั้ง 5 สํวนดังน้ี 
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ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทได๎มีการก ากับดูแลการก าหนดเปูาหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัททั้งแบบระยะสั้น 1 ปี 
แบบระยะปานกลาง 5 ปี และแบบระยะยาว 10 ปี ควบคูํไปกับการก าหนดงบประมาณประจ าปี โดยได๎มีการติดตามผลเป็น
ระยะๆ อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินธุรกิจในชํวงระหวํางด าเนินการให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ในขณะนั้นตาม
ความเหมาะสม ท้ังนี้เรื่องดังกลําวได๎น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการบริษัทได๎พิจารณาก าหนดเปูาหมายการปฏิบัติงานอยํางรอบคอบ และได๎ทบทวนแล๎ววําสามารถ
ปฏิบัติได๎ตามเปูาหมายจริง โดยวิเคราะห์ถึงการให๎สิ่งจูงใจและผลตอบแทนแกํพนักงานวําเป็นไปอยํางสมเหตุสมผลด๎วย 

บริษัทได๎มีการก าหนดโครงสร๎างองค์กรอยํางชัดเจน โดยแยกการบริหารออกเป็น 2 สํวน คือ ในสํวนของฝุายผลิต
และฝุายซํอมบ ารุง กับสํวนงานสนับสนุน เพื่อให๎สะดวกและเอื้อประโยชน์ตํอฝุายบริหารในการด าเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

บริษัทได๎มีการปรับปรุงหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ในปี 2561 เพิ่มเติม ซึ่งได๎ก าหนดนโยบายใน
ด๎านจริยธรรมและข๎อก าหนดที่เกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อให๎ครอบคลุมถึงการห๎ามมิให๎ฝุายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนใน
ลักษณะที่อาจกํอให๎เกิดความขัดแย๎งทางผลประโยชน์กับบริษัทและคูํค๎าของบริษัท รวมถึงการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการตํอต๎านการคอร์รัปช่ัน ตามที่บริษัทได๎เข๎ารํวมและผํานการรับรองในฐานะสมาชิกโครงการแนวรํวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตํอต๎านการทุจริต ตลอดจนการก าหนดบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิดไว๎อยํางชัดเจน 

บริษัทได๎มีการจัดท านโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด๎านการเ งิน การจัดซื้อ 
และการบริหารทั่วไปแบบรัดกุม และสามารถปูองกันการทุจริตได๎ พร๎อมท้ังก าหนดอ านาจอนุมัติเป็นวงเงินไว๎อยํางชัดเจน 

บริษัทได๎พัฒนาระบบสารสนเทศอยํางตํอเนื่อง เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ และชํวย
ในการควบคุมการทุจริต  

ในการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได๎ค านึงถึงความเป็นธรรมตํอคูํค๎า โดยได๎ก าหนดไว๎เป็น
นโยบายและเกณฑ์การปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจ ให๎ผู๎บริหารและพนักงานมีหน๎าที่ในการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับคูํค๎าทุก
ราย ตลอดจนก าหนดมาตรการให๎ปฏบิัติตอํคูํค๎าอยํางซื่อสัตย์สจุริต เทําเทียมกัน ห๎ามมิให๎มีการรับสินบนจากคูํค๎าอยํางเด็ดขาด 
อีกทั้งต๎องรักษาความลับของคูํค๎า ห๎ามเปิดเผยข๎อมูลหรือข๎อเสนอของคูํค๎าให๎กับคูํค๎ารายอื่นรับทราบไมํวําทางตรงหรือทางอ๎อม 

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทได๎จัดให๎มีการประชุมระดับผู๎บริหารเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ซึ่งผู๎บริหารที่รับผิดชอบแตํละสายงานจะน าเสนอ
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและความเสี่ยงท่ีเผชิญอยูํ เข๎าหารือในที่ประชุมเพื่อรํวมกันหาแนวทางปูองกันและแก๎ไข 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะท าการวิเคราะห์และรายงานความคืบหน๎าของลักษณะความเสี่ยง และแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดตํอบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได๎ก าหนดให๎มีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงใน
ด๎านตํางๆ ตลอดจนก าหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงอันจะเกิดความสูญเสียตํอบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได๎ก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงประจ าปี และมอบหมายให๎ฝุายจัดการไป
ด าเนินการปฏิบัติตามแผน และรายงานความคืบหน๎าตํอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทได๎มีการแบํงแยกหน๎าที่ความรับผิดชอบของแตํละหนํวยงานอยํางชัดเจน และมี Work Flow ที่แสดงถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงระเบียบอ านาจอนุมัติด๎านการเงินและการด าเนินงานอยํางสม่ าเสมอ เพื่อให๎เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานของฝุายบริหาร บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยระบบ
ที่ดีจะสามารถชํวยปูองกนั บริหารและจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายตํางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสีย
ได๎เป็นอยํางดี 

บริษัทได๎ก าหนดให๎มีมาตรการและขั้นตอนอนุมัติการท ารายการระหวํางกัน และได๎ก าหนดไว๎เป็นนโยบายเกี่ยวกับ
ความขัดแย๎งทางผลประโยชน์รวมอยูํในหลกัจรรยาบรรณส าหรับผู๎บริหารและพนักงาน โดยมอบหมายให๎ฝุายตรวจสอบภายใน
ท าหน๎าที่ตรวจสอบ และรายงานตรงตํอคณะกรรมการตรวจสอบอยํางตํอเนื่อง รวมถึงบริษัทห๎ามมิให๎ผู๎มีสํวนได๎เสียรํวม
พิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ในการตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษัทได๎ค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นส าคัญ และกรณีเป็นธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย๎ง จะต๎องรายงานให๎คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบ หรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกํอนแล๎วแตํกรณี 

บริษัทได๎มีการติดตามให๎มีการปฏิบัติตามสัญญา และข๎อตกลงท่ีมีผลผูกพันอยํางตํอเนื่อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท อีกทั้งบริษัทได๎มีมาตรการที่จะให๎การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
โดยบริษัทได๎มีการวําจ๎างที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะด๎านจากภายนอก เพื่อให๎เข๎ามาชํวยสอบทานเอกสาร และให๎ค าปรึกษาใน
การด าเนินการด๎านตํางๆ ตลอดจนบริษัทได๎มีฝุายตรวจสอบภายในเพื่อท าหน๎าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามข๎อก าหนด 
กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข๎องอีกด๎วย 

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทให๎ความส าคัญกับคุณภาพของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นสํวนส าคัญในการสนับสนุนการ
ปฎิบัติงานด๎าน การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศดังตํอไปนี้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและฝุายบริหารได๎จัดเตรียมเอกส ารข๎อมูล 
และรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพิจารณาที่ส าคัญ เพื่อให๎คณะกรรมการบริษัทใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจลํวงหน๎า 
และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ๎ามี) บริษัทจะจัดสํงให๎มีข๎อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการ
ประชุมใหักับคณะกรรมการกํอนวันประชุมหรือภายในวันประชุม 

บริษัทได๎จัดสํงหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่แล๎ว 
พร๎อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให๎กับกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเป็นการให๎ข๎อมูลแกํ
กรรมการบริษัทโดยจัดสํงลํวงหน๎าเฉลี่ย 7 วันกํอนวันประชุม 

บริษัทได๎จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ รวมถึง
ข๎อเสนอแนะ ข๎อท๎วงติง และข๎อคัดค๎าน (ถ๎ามี) และได๎ให๎คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกลําวในการประชุม
ครั้งถัดไป ซึ่งประธานกรรมการได๎เปิดโอกาสให๎คณะกรรมการบริษัทได๎แก๎ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในรายงานการประชุมได๎อยําง
อิสระ 

บริษัทได๎จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีตํางๆ ไว๎อยํางเป็นสัดสํวน 

บริษัทได๎ใช๎นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต๎การก ากับและตรวจสอบโดยผู๎สอบบัญชีรับ
อนุญาตภายนอก 
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บริษัทมีระบบและชํองทางการสื่อสารที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให๎มีชํองทางการติดตํอสื่อสารผํานทางเว็บไซด์และอีเมล
แกํผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียภายนอก 

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม 

ฝุายบริหารได๎รายงานผลการด าเนินงานให๎คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส 
นอกจากน้ันบริษัทได๎เตรียมจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีส าหรับใช๎ในปีหน๎า และจะน ามาใช๎เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ด าเนินงาน และรายงานเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลตํางอยํางเป็นระบบตํอคณะกรรมการบริษัทตํอไป 

บริษัทได๎จัดให๎มีการประชุมระดับผู๎บริหารทุกสัปดาห์ เพื่อท าหน๎าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบกับ
เปูาหมายที่ก าหนดไว๎ และหารือถึงแนวทางการแก๎ไขในกรณีที่ยังไมํสามารถบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ นอกจากนั้นยังได๎มีการ
แตํงตั้งคณะกรรมการโครงการขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามเปูาหมายของบริษัท โดยเน๎นการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานด๎านตํางๆ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามเปูาหมาย 

บริษัทได๎จัดให๎มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว๎อยํางสม่ าเสมอ โดยฝุายตรวจสอบ
ภายในท าหน๎าที่จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งครอบคลุมทั้งการเงิน การด าเนินการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข๎อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยูํ 

การรายงานผลการตรวจสอบและการรายงานความคืบหน๎า ฝุายตรวจสอบภายในได๎รับมอบหมายให๎รายงานตรงตํอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการแก๎ไขข๎อบกพรํองที่มีสาระส าคัญเพื่อน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีนโยบายให๎ฝุายบริหารของบริษัทมีหน๎าที่และความรับผิดชอบ โดยต๎องรายงานตํอคณะกรรมการบริษัท  ถึงสิ่งที่ได๎
ท าการตัดสินใจด าเนินการในเรื่องตํางๆ หรืออาจมีผลกระทบตํอช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยํางมีนัยส าคัญ ทั้งนี้
รวมถึงปัญหาตํางๆ ที่พบ อาทิ เรื่องการทุจริตหรือการกระท าท่ีฝุาฝืนกฎหมาย 
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รายการระหว่างกัน 

บริษัทมีการท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง โดยรายการระหวํางกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการท ารายการกับผู๎ถือหุ๎น 
และ/หรือ ผู๎บริหารของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได๎ดังนี้ 

บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ลักษณะความสัมพันธ ์

บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (“จี สตีล”) บริษัทใหญํ 

บริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จ ากัด บริษัทยํอยของ จ ีสตีล 

บริษัท สยามโปรเฟสช่ันแนล โฮลดิ้งส์ จ ากัด บริษัทยํอยของ จ ีสตีล 

บริษัท จีเอส ซีเคยีวริตี้ โฮลดิ้ง จ ากัด บริษัทยํอยของ จ ีสตีล 

บริษัท จีเอส โน๏ตส์ โฮลดิ้งส์ 2 จ ากัด บริษัทยํอยของ จ ีสตีล 

(จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560) 

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited ตั้งแตํวันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นผู๎ถือหุ๎นรายใหญ ํซ่ึงเป็นบริษัทใน
กลุํม SSG Capital Partners III, L.P. 

Link Capital I (Mauritius) Limited ตั้งแตํวันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นกิจการที่เกี่ยวขอ๎งกัน เนื่องจากเป็น
บริษัทในกลุํม SSG Capital Partners III, L.P. 

บริษัท เอส เอส พี เพลส จ ากัด มีผู๎บริหารรํวมกันกบับริษัท 

บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากัด (มหาชน) มีผู๎ถือหุ๎นและกรรมการรํวมกันกับ จี สตลี 

บริษัท พนิช สวัสดิ์ จ ากัด กรรมการเกี่ยวข๎องกับผู๎ถอืหุ๎นรายใหญํของ จี สตีล 

บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากัด มีกรรมการและผู๎บริหารรํวมกันกับบริษทั 

บริษัท เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท (กาญจนบุรี) จ ากัด มีผู๎บริหารรํวมกันกบับริษัท 

บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากดั บริษัทที่เกี่ยวขอ๎งกันกับผู๎ถอืหุ๎นของ จี สตีล 

บริษัท เมทัล อินเตอร์ จ ากัด บริษัทที่เกี่ยวขอ๎งกันกับผู๎ถอืหุ๎นของ จี สตีล 

บริษัท เอ็มแอนด์แอล สตีล จ ากัด บริษัทที่เกี่ยวขอ๎งกันกับผู๎ถอืหุ๎นของ จี สตีล 

(จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561) 

บริษัท เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวขอ๎งกันกับผู๎ถอืหุ๎นของจี สตีล 

บริษัท ลิเบอรต์ี้ สตลี สยาม จ ากัด บริษัทที่เกี่ยวขอ๎งกันกับผู๎ถอืหุ๎นของจี สตีล 
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รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2561 และปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายการกับบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2561 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

- รายไดจ๎ากการขายวตัถุดิบและ
สินค๎าส าเร็จรูป 

- รายไดด๎อกเบี้ยรับ 
- ซื้อวัตถุดิบ 
- คําจ๎างผลิตสินค๎า 
- เงินให๎กู๎ยืมระยะสั้น 
- ดอกเบี้ยค๎างรับ 
- เจ๎าหนี้การค๎า 
- เงินจํายลํวงหน๎าคําซื้อวัตถดุิบ 

 
273.20 

- 
668.28 

3,872.87 
94.00 
5.54 
5.85 

- 

 
- 

5.54 
937.38 
536.23 
94.00 
5.54 

122.89 
166.96 

ฝุายจัดการมีความเห็นวํารายการ
ดังกลําวเป็นรายการที่ เกิดขึ้นตาม
เง่ือนไขธุรกิจปกติในการด าเนินงานของ
บริษัท โดยเฉพาะรายการคําจ๎างผลิต
สินค๎า  ก็ ได๎ รับอนุมัติจากที่ประ ชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 
เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 

 
2. รายการกับบริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จ ากัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2561 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

- ต๎นทุนทางการเงิน 
- เจ๎าหนี้อ่ืน 
- ดอกเบี้ยค๎างจําย 

1.01 
 13.45 

3.61 

1.01 
13.45 
2.60 

 

ฝุ ายจัดการมีความเห็นวํ ารายการ
ดังกลําว เป็นรายการที่ เกิดขึ้นตาม
เงื่อนไขธุรกิจปกติในการด าเนินงานของ
บริษัท 

 

3. รายการกับบริษัท จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลดิ้ง จ ากัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2561 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

- คําที่ปรึกษาทางการเงิน 
- ต๎นทุนทางการเงิน 

0.22 
- 

1.59 
0.22 

ฝุายจัดการมีความเห็นวํารายการดังกลําว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเง่ือนไขธุรกิจปกติ
ในการด าเนินงานของบริษัท 
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4. รายการกับ Link Capital I (Mauritius) Limited  

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2561 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

- ต๎นทุนทางการเงิน 
- commitment fee 
- เงินก๎ูยืมระยะสั้น 
- เงินก๎ูยืมระยะยาว 
- ดอกเบี้ยค๎างจําย 
- เจ๎าหนี้อ่ืน และ คําใช๎จํายค๎างจําย 
 

439.22 
1.54 

1,239.36 
1,117.52 

33.80 
- 

89.60 
0.84 

1,476.20 
1,479.36 

106.77 
2.07 

ฝุายจัดการมีความเห็นวํารายการดังกลําวเป็น
รายการที่มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
รวมทั้ ง ไ ด๎ รั บการอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระ ชุม
คณะกรรมการบริษัท ภายใต๎ความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท และ แจ๎งสารสนเทศผําน ตลท. เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เพื่อใช๎ในการ
ช าระหนี้บางสํวน และ เป็นทุนหมุนเวียนใน
การด าเนินกิจการ จัดซื้อวัตถุดิบ และ เพิ่ม
ก าลังการผลิตของบริษัท 

5. รายการกับบริษัท เอส เอส พี เพลส จ ากัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2561 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

- คําใช๎จํายในการเชําพ้ืนท่ี 
  ส านักงานและคําบริการอื่นๆ 
- เจ๎าหนี้อ่ืน 
 

 
3.80 
0.34 

 
 

 
3.70 
0.33 

ฝุายจัดการมีความเห็นวํา บริษัทมีการเชํา
พื้นที่ส านักงาน เพื่อใช๎ในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยคําเชําพื้นท่ีส านักงานท่ีบริษัท 
เอส เอส พี เพลส จ ากัด เรียกเก็บจากบริษัท 
เป็นอัตราเดียวกับคําเชําพื้นที่ส านักงานที่
บริษัท เอส เอส พี เพลส จ ากัด เรียกเก็บ
จากผู๎เชํารายอื่น 

6. รายการกับบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2561 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

- รายได๎จากการขายสินค๎าส าเร็จรปู 
 

298.01 
 

- 
 

ฝุายจัดการมีความเห็นวํารายการดังกลําว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเง่ือนไขธุรกิจ
ปกติในการด าเนินงานของบริษัท 
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7. รายการกับบริษัท พณิชสวัสดิ์ จ ากัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2561 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

- รายได๎จากการขายสินค๎าส าเร็จรปู 
- ซื้อวัตถุดิบ  
 

102.22 
- 
 

69.56 
103.03 

ฝุายจัดการมีความเห็นวํารายการดังกลําว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเง่ือนไขธุรกิจ
ปกติในการด าเนินงานของบริษัท 

8. รายการกับบริษัท โรงแรม อโนมา กรุงเทพ จ ากัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2561 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

-  คําใช๎จํายอื่นๆ 
-  เจ๎าหนี้อ่ืน 

0.34 
- 

0.83 
0.15 

ฝุายจัดการมีความเห็นวํารายการดังกลําว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเง่ือนไขธุรกิจ
ปกติในการด าเนินงานของบริษัท 

9. รายการกับบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2561 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

- ซื้อวัตถุดิบ 
- เจ๎าหนี้การค๎า 
- เงินจํายลํวงหน๎าคําสินค๎า 

15.49 
- 

7.95 

1,224.45 
66.30 
19.94 

ฝุายจัดการมีความเห็นวํารายการดังกลําว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเง่ือนไขธุรกิจ
ปกติในการด าเนินงานของบริษัท 

10. รายการกับบริษัท เดอะ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2561 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2560 

- รายได๎จากการขายสนิค๎าส าเรจ็รปู 
- ลูกหนี้การค๎า 
- เงินรับลํวงหน๎าจากลูกค๎า 

271.03 
- 
- 

513.25 
0.41 
4.29 

ฝุายจัดการมีความเห็นวํารายการดังกลําว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเง่ือนไขธุรกิจ
ปกติในการด าเนินงานของบริษัท 
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11. รายการกับบริษัท ลิเบอร์ต้ี สตีล สยาม จ ากัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  

31 ธ.ค. 2561 

ณ วันที่  

31 ธ.ค. 2560 

- รายไดจ๎ากการขายสินค๎า
ส าเรจ็รูป 

- ซื้อวัตถุดิบ 

 
305.94 

- 

 
- 

105.78 

ฝุายจัดการมีความเห็นวํารายการดังกลําว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเง่ือนไขธุรกิจ
ปกติในการด าเนินงานของบริษัท 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

การท ารายการระหวํางกันต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข๎อบังคับ 
ประกาศ ค าสั่ง หรือข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งผู๎ที่อาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์หรือมีสํวนได๎สํวนเสียในการท ารายการระหวํางกันจะไมํมีสิทธิในการออก
เสียงลงมติในการท ารายการระหวํางกันนั้นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะต๎องตรวจสอบและ
ควบคุมดูแลรายการระหวํางกันดังกลําว ฝุายจัดการและหรือกรรมการที่ไมํมีสํวนได๎เสียเกี่ยวข๎องกับผลประโยชน์ดังกลํ าวจะ
เป็นผู๎ด าเนินการและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องรายการระหวํางกัน ทั้งนี้ไมํรวมรายการซื้อขายซึ่งเป็นเงื่อนไขปกติธุรกิจ  

อยํางไรก็ตาม ขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหวํางกันจะเป็นไปตามระเบียบของบริษัทโดยการขอความเห็นตํอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล และแจ๎งตํอคณะกรรมการหรือขออนุมัติจาก
คณะกรรมการและ/หรือผํานการอนุมัติจากผู๎ถือหุ๎นของบริษัท โดยจะต๎องด าเนินการให๎สอดคล๎องกับหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยว
โยงกันด๎วยในฐานะบริษัทจดทะเบียน นอกจากน้ีบริษัทยังมีนโยบายในการท ารายการระหวํางกันในอนาคตเกี่ยวกับธุรกิจปกติ 
และการให๎กู๎ยืม ดังน้ี 

1. ธุรกิจปกติ และรายการสนับสนนุธุรกิจปกติ ซ่ึงมีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป 

ในอนาคต บริษัทอาจมีการท ารายการประเภทธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค๎า
ทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎งอยํางตํอเนื่องในอนาคต เชํน การซื้อขายสินค๎า การเชําพื้นที่ส านักงาน หรือ การใช๎สถานท่ีใน
การจัดสัมมนา โดยเง่ือนไขการท ารายการระหวํางกันจะเป็นไปตามเง่ือนไขการค๎าปกติเสมือนลูกค๎าทั่วไป ในราคาที่เป็นธรรม 

2. ธุรกิจปกติ และรายการสนับสนนุธุรกิจปกติ ซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ 

ในอนาคต บริษัทอาจมีการท ารายการประเภทธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งไมํมีเงื่อนไขทางการค๎า
ทั่วไป และรายการระหวํางกันอ่ืนๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎งอยํางตํอเนื่องในอนาคต เชํน การท าธุรกรรมกับพันธมิตร
ที่ปรึกษากลยุทธ์ของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญาอยํางเครํงครัด และหากมีการท ารายการ
ระหวํางกันอื่นเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทจะต๎องปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหวํางกัน โดย
คณะกรรมการของบริษัทจะต๎องไมํอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองอาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ตามขอบเขตอ านาจของ
คณะกรรมการที่ได๎ระบุไว๎ 
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3. การให้กู้ยืม 

บริษัทไมํมีนโยบายในการให๎กู๎ยืมเงินแกํบริษัทอื่น รวมทั้งพันธมิตรที่ปรึกษาทางกลยุทธ์ อยํางไรก็ตาม หากมีความ
จ าเป็นที่จะต๎องด าเนินการ บริษัทจะต๎องปฎิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหวํางกัน โดย
คณะกรรมการของบริษัทจะต๎องไมํอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองอาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ตามขอบเขตอ านาจของ
คณะกรรมการที่ได๎ระบุไว๎ 

นอกจากน้ี เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทและผู๎ถือหุ๎นใหญํ คือ บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (“จี สตีล”) มีความ
คล๎ายคลึงกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการปูองกันความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ในอนาคต ทางฝุายจัดการของบริษัทจึงได๎มีแนวทางใน
การก าหนดมาตรการดังตํอไปนี ้

1) การลดโอกาสการท าธุรกิจแข่งขนักันระหว่างบริษัทและ จี สตลี 

ฝุายจัดการของบริษัทและ จี สตีล จะมีการวางแผนจัดท าแนวทางการขยายธุรกิจในอนาคตของแตํละ
บริษัทโดยตั้งอยูํบนหลักการวําเพื่อให๎เกิดความเหมาะสมกับความช านาญกระบวนการผลิต กลุํมลูกค๎าเปูาหมายในปัจจุบันของ
แตํละบริษัท สอดคล๎องกับแนวโน๎มความต๎องการผลิตภัณฑ์ในอนาคตของแตํละกลุํมลูกค๎าหลีกเลี่ยงการลงทุนที่ซ้ าซ๎อน และ
สร๎าง Economy of Scale ในการผลิตและการจัดซื้อวัตถุดิบ 

2) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

ทั้งสองบริษัทได๎บริหารโดยตํางมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของผู๎ถือหุ๎นรายยํอยของทั้งสองฝุาย และฝุายจัดการมีนโยบายการด าเนินธุรกิจโดยด ารงความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการของแตํละบริษัท 

3) การท ารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและ จี สตีล  

บริษัทมีนโยบายในการด ารงหลักการท าการค๎าปกติทั่วไป (Commercial Arm’s Length Basis) ในการ
ท ารายการระหวํางบริษัทและ จี สตีล โดยหากมีการท ารายการระหวํางกันบริษัททั้งสอง ได๎จัดให๎มีการตรวจสอบข๎อมูลที่
โปรํงใสตํอผู๎สอบบัญชีของสองบริษัท เพื่อให๎สามารถตรวจสอบและให๎ความเห็นความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกลําว และจะท า
การเปิดเผยข๎อมูลในงบการเงินของบริษัทอยํางเพียงพอ 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายภาพรวม 

บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจควบคูํไปกับการด าเนินงานในด๎านความรับผิดชอบตํอสังคม และสิ่งแวดล๎อม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) ภายใต๎การบริหารจัดการที่ยึดหลักการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี และการให๎
ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธาน
เจ๎าหน๎าท่ีดูแลด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อม (Chief CSR) เป็นผู๎รับผิดชอบ ให๎การสนับสนุน และสํงเสริมการด าเนินงานด๎าน CSR 
ให๎เกิดเป็นรูปธรรมมาอยํางตํอเนื่อง โดยยึดนโยบายในการมุํงเน๎นการท า CSR จากภายในบริษัทสูํชุมชนและสังคมภายนอก 
(inside out) ซึ่งหมายความรวมถึงการดูแลเอาใจใสํรับผิดชอบตํอผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่บริษัทได๎บํงช้ีไว๎ (Stakeholder) ได๎แกํ 
พนักงานและครอบครัว, ลูกค๎าและเจ๎าหนี้, ผู๎ถือหุ๎น, ชุมชนรอบโรงงาน, หนํวยงานราชการ, Supplier และ Contractor, 
นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน, นักวิชาการ, สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน 

ทั้งนี้ บริษัทได๎ด าเนินกิจกรรมความรบัผิดชอบตํอสังคมและสิง่แวดล๎อมโดยยดึตามแนวทางวิสัยทัศน์ คือ “เป็นบริษัท
ที่มีช่ือเสียงช้ันน าในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ในฐานะบริษัทผู๎ผลิตเหล็กแผํนรีดร๎อนชนิดม๎วนที่มีคุณภาพดี ด๎วย
กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง”และมีพันธกิจที่เกี่ยวข๎องถึงความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม คือ “อนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมและตอบแทนสูํสังคม”, “เสริมสร๎างคุณคําให๎แกํ ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย” และ “รํวมมือตํอต๎านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน” 
ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ส าคัญที่จะน าไปสูํความยั่งยืน 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

องค์กรยึดหลักในการด าเนินธุรกิจอยํางโปรํงใส ตรวจสอบได๎ มีจริยธรรม เคารพตํอสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติแรงงาน
อยํางเป็นธรรม ตํอต๎านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ท าการตลาดที่เป็นธรรมและคุ๎มครองผู๎บริโภค และค านึงถึงผลกระทบของ  
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ตลอดจนมีความมุํงมั่นในการด าเนินงานด๎วยความรับผิดชอบตํอผลระทบในด๎านตํางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งให๎ความส าคัญตํอสิ่งแวดล๎อม และการให๎การสนับสนุนการมีสํวนรํวมและการพัฒนาชุมชนอยําง
ยั่งยืน 

การด าเนินงาน 

บริษัทมีการก าหนดนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และข๎อพึงปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษในกรณีที่เกี่ยวข๎องกับการ
ด าเนินงานที่เป็นธรรม สัมพันธภาพกับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่เกี่ยวข๎อง และการด าเนินงานที่มีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ 
รวมทั้งการตํอต๎านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

1. การก ากับดูแลองค์กร 

โดยมีข๎อพึงปฏิบัติตํอพนักงานทุกคนต๎องปฏิบัติงานในหน๎าที่ด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต มีหลักจริยธรรมในการท างาน 
ยึดถือระเบียบข๎อบังคับของบริษัท อยูํภายใต๎ข๎อก าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทอยํางเครํงครัด และให๎ความเคารพตํอสิทธิและผลประโยชน์ของผู๎มีสํวนได๎สํ วนเสียที่บริษัทสัมพันธ์ด๎วย ตลอดจนให๎
ความรํวมมือกับหนํวยงานของรัฐ หรือองค์กรที่ท าหน๎าท่ีก ากับดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัท รวมถึงการต๎องปฏิบัติงาน
ด๎วยความระมัดระวัง รอบคอบ และบริหารจัดการทรัพยากรตํางๆ ทั้งในด๎านบุคลากร ด๎านการเงิน ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ 
ให๎เกิดความคุ๎มคําและประโยชน์สูงสุดตํอบริษัทและสํวนรวม ทั้งยังสามารถเปิดเผยข๎อมูล มีการทบทวนติดตามผลการ
ด าเนินงาน เพื่อให๎เกิดความโปรํงใสและสามารถตรวจสอบได๎ 
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2. สิทธิมนษุยชน 

โดยมีข๎อพึงปฏิบัติตํอพนักงานทุกคนต๎องเคารพและปฏิบัติตํอผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกกลุํมด๎วยความเสมอภาคและ  
เทําเทียมกัน โดยให๎ถือหลักปฏิบัติตามหลกัการเคารพตํอสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ซึ่งได๎แกํ สิทธิขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต
และการท างาน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก รวมทั้งสิทธิทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา  
และการเมือง โดยไมํเลือกปฏิบัติในด๎านเช้ือชาติ ศาสนา ไมํลํวงละเมิดสิทธิตํางๆ รวมถึงการไมํเอารัดเอาเปรียบตํอผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียทุกกลุํม และรวมถึงกลุํมผู๎ที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ เชํน เด็ก สตรี ผู๎พิการ ผู๎สูงอายุ เป็นต๎น นอกจากนี้จะต๎อง
หลีกเลี่ยงการรํวมกระท าความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนทัง้ทางตรงและทางอ๎อมตํอหนํวยงานภายในและภายนอกบริษัทด๎วย 

3. การแข่งขันที่เป็นธรรม 

โดยมีนโยบายในการแขํงขันธุรกิจโดยท าการตลาดอยํางเป็นธรรมและคุ๎มครองผู๎บริโภค ค านึงถึงผลกระทบของ
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย รวมทั้งการตํอต๎านการทุํมตลาด ตํอต๎านการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให๎บริษัทมีความ
เข๎มแข็งและต๎องพัฒนาอยูํตลอดเวลา ให๎ผู๎บริหารและพนักงานทุกคนเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยูํเสมอ และปฏิบัติตามนโยบาย
วําด๎วยเรื่องการแขํงขันอยํางเป็นธรรมอยํางเครํงครัด ไมํใช๎วิธีการแขํงขันที่เป็นการเอาเปรียบคูํแขํงด๎วยวิธีการใดๆ ก็ตามที่ ไมํ
เป็นธรรม และ/หรือเป็นการขัดตํอหลักจริยธรรมทางธุรกิจ 

4. สัมพันธภาพกับพนักงาน 

โดยมีนโยบายที่จะปฏิบัติตํอพนักงานทุกคนด๎วยความเทําเทียมกันตามหลักการเคารพตํอสิทธิมนุษยชนในระดับ
สากล และให๎พนักงานถือปฏิบัติตํอเพื่อนรํวมงานทุกคนด๎วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิสํวนบุคคล โดยบริษัทจะ
รวบรวมและเก็บรักษาประวัติข๎อมูลสํวนตัวของพนักงานเฉพาะในสํวนที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงาน และตามที่กฎหมายก าหนด 
โดยให๎ถือเป็นความลับ การเปิดเผยข๎อมูลดังกลําวจะกระท าได๎เฉพาะในกรณีที่ผู๎มีสิทธิตามกฎหมายจ าเป็นต๎องรับทราบเทํานั้น 
และเปิดโอกาสให๎พนักงานในทุกระดับได๎พัฒนาทักษะ ฝึกอบรม เพื่อให๎มีโอกาสก๎าวหน๎าในอาชีพบนพ้ืนฐานความเทําเทียมกัน
และไมํเลือกปฏิบัติ 

ทั้งนี้ บริษัทมีเปูาหมายการพัฒนาทักษะฝึกอบรมของพนักงานเฉลี่ย จ านวน 20 ช่ัวโมง ตํอคนตํอปี ซึ่งในปี 2561 
บริษัทได๎จัดใหพ๎นักงานได๎รับการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมเฉลี่ยจ านวน 21.23 ช่ัวโมง ตํอคนตํอป ี

นอกจากน้ี บริษัทมีมาตรการในการสํงเสริมในด๎านสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล๎อมในการท างาน โดยมี
การด าเนินการจัดสภาพแวดล๎อมในการท างานให๎มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อตํอการท างานอยํางมีประสิทธิผล 
และจัดให๎มีการอบรมความรูก๎ับพนักงานในด๎านสขุภาพและความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงการตรวจสุขภาพพนักงานเป็น
ประจ าทุกปี 

5. สัมพันธภาพกับลกูค้า 

บริษัทมีนโยบายที่จะมุํงสร๎างความสมัพันธ์และความรํวมมอืในระยะยาวกับลูกคา๎ โดยให๎ผู๎บริหารและพนักงานทุกคน
ปฏิบัติตํอลูกค๎าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว๎วางใจซึ่งกันและกัน และประการส าคัญ คือ การสร๎างความ
พึงพอใจสูงสุดให๎กับลูกค๎าของเรา ด๎วยการรับผิดชอบ เอาใจใสํ และให๎ความส าคัญตํอปัญหาและความต๎องการของลูกค๎าเป็น
อันดับแรก โดยบริษัทถือปฏิบัติตามแนวทางดังตํอไปนี้ 

1) ยึดมั่นในการน าเสนอและสํงมอบผลิตภัณฑ์ที่ได๎มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต๎องการของลูกค๎า 
2) ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขตํางๆ ที่ได๎ท าข๎อตกลงไว๎กับลูกค๎าอยํางดีที่สุด 
3) การเสนอราคาและเง่ือนไขการค๎าให๎แกํลูกค๎าท่ีจัดอยูํในกลุํมเดียวกัน ต๎องมีความเทําเทียมกัน 
4) ให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องตรงตามความเป็นจริงแกํลูกค๎าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได๎ 

เพื่อสร๎างความเชื่อมั่น และความเป็นธรรมให๎กับลูกค๎าของเรา 
5) พร๎อมที่จะตอบค าถามของลูกค๎า รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับข๎อร๎องเรียน การให๎ค าแนะน า และการ

ติดตามผลความคืบหน๎าในประเด็นตํางๆ ที่ได๎รับแจ๎งจากลูกค๎า  
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6. สัมพันธภาพกับคู่ค้า 

บริษัทมีนโยบายที่จะสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับคูํค๎า (Supplier / Sub Contractor) โดยเปิดโอกาสให๎น าเสนอสินค๎า
และ/หรือบริการได๎โดยเทําเทียมกัน ผู๎บริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวข๎องต๎องปฏิบัติงานด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต การพิจารณาและ
ตัดสินใจต๎องตั้งอยูํบนพื้นฐานการเปรียบเทียบในด๎านคุณภาพสินค๎าและ/หรือบริการ ราคา และเง่ือนไขตํางๆ โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และห๎ามมิให๎มีการรับสินบนหรือเรียกคํานายหน๎าใดๆ จากคูํค๎า รวมถึง
ห๎ามเปิดเผยข๎อมูลหรือข๎อเสนอของคูํค๎ารายหนึ่งหรือหลายรายให๎กับคูํค๎ารายอื่นๆ รับทราบทั้งทางตรงและทางอ๎อม 

7. สัมพันธภาพกับชมุชนท้องถิ่น 

บริษัทมีนโยบายในการดูแลชุมชนท๎องถิ่น โดยให๎ผู๎บริหารและพนักงานปฏิบตัิตํอชุมชนท๎องถิ่นที่อยูํอาศัยใกล๎เคียงกบั
บริเวณที่ตั้งโรงงานด๎วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท๎องถิ่น โดยให๎ผู๎บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
ตามแนวทางดังตํอไปนี้ 

1) ปฏิบัติตํอชุมชนท๎องถิ่นด๎วยความเคารพในสิทธิ มีความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให๎ชุมชนท๎องถิ่นมีสํวนรํวม
การให๎ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด๎านตํางๆ ให๎มีความเป็นอยูํที่ดีตามความเหมาะสม ได๎แกํ
ด๎านการศึกษา ด๎านวัฒนธรรม ด๎านสาธารณสุข ด๎านเศรษฐกิจ การสร๎างงานและสร๎างรายได๎ เป็นต๎น 
รวมทั้งไมํเลือกปฏิบัติ หรือกีดกัน กลุํมผู๎ที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษในท๎องถิ่น เชํน เด็ก สตรี ผู๎พิการ 
ผู๎สูงอายุ เป็นต๎น 

2) ปฏิบัติตํอชุมชนท๎องถิ่นด๎วยความรับผิดชอบ จัดให๎มีการด าเนินการแก๎ไขในกรณีที่เกิดปัญหาตํางๆ ที่ได๎รับ
ผลมาจากการด าเนินงานของบริษัทอยํางเป็นธรรม และมีความเทําเทียมกัน ตลอดจนมีสํวนรํวมกับชุมชน
ท๎องถิ่นในการแก๎ไขปัญหาอื่นๆ ในท๎องถิ่นที่เกิดขึ้นที่ไมํเกี่ยวข๎องกับการด าเนินงานของบริษัทตามความ
เหมาะสม 

3) จัดให๎มีการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ตํอสังคม และให๎ความรํวมมือกับภาครัฐและ
หนํวยงานตํางๆ ในท๎องถิ่นด๎วยความเต็มใจ และเสียสละเพื่อประโยชน์ตํอชุมชนในท๎องถิ่น 

8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อม โดยให๎ผู๎บริหารและพนักงานปฏิบัติรํวมกันรับผิดชอบในการดูแล
และปรับปรุงกระบวนการผลิต และระบบบ าบัดของเสียตํางๆ เพื่อให๎แนํใจวํามีผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมน๎อยท่ีสุด และต๎อง
ด าเนินการแก๎ไขในทันทีอยํางจริงจังและเรํงดํวนหากได๎รับร๎องเรียนด๎านสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งให๎ด าเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยมีข๎อพึงปฏิบัติตํอพนักงานทุกคนต๎องปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
เป็นส าคัญ โดยต๎องไมํยอมให๎เหตุผลในสํวนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจที่ท าให๎เบี่ยงเบนไป
จากหลักการข๎างต๎น และเข๎าลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์สํวนตัวที่ขัดแย๎งกับผลประโยชน์ของบริษัทและลูกค๎าของบริษัท 

10. การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือซ้ือขายหลักทรัพย์ 

โดยมีข๎อพึงปฏิบัติตํอพนักงานทุกคนต๎องยึดถือและเก็บรักษาข๎อมูลภายในเป็นความลับ เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่
นักลงทุนใช๎ในการตัดสินใจลงทุน ไมํวําจะเป็นข๎อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข๎อมูลอื่นๆ ซึ่งหากมี
บุคคลที่รับทราบข๎อมูลภายในแล๎วน าไปใช๎เพื่อการซื้อขายหุ๎นของบริษัทโดยข๎อมูลนั้นยังมิได๎เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทยแล๎ว ยํอมท าให๎เกิดความไมํเป็นธรรมตํอนักลงทุนรายอื่นที่ยังไมํมีโอกาสรับทราบข๎อมูลดังกลําว บริ ษัทจึงได๎มี
นโยบายห๎ามมิให๎มีการใช๎ข๎อมูลภายในที่ยังมิได๎เผยแพรํตํอสาธารณชนเพื่อการซื้อขายหุ๎นของบริษัท 
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11. การต่อต้านการคอร์รัปชั่นและการติดสินบน 

บริษัทให๎ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจด๎วยความซื่อสัตย์สจุริต ยึดมั่นในความรับผดิชอบตํอสังคมและผู๎มีสํวนได๎เสีย
ทุกกลุํม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามข๎อก าหนดกฎหมายอยํางเครํงครัด ทั้งนี้ เพื่อให๎เป็นไป
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจด
ทะเบียนทั่วไป ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ได๎มีมติอนุมัตินโยบายตํอต๎าน
การคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption Policy) และได๎ประกาศ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจถึง
ความส าคัญของนโยบายตํอต๎านการคอร์รัปช่ัน ให๎กับกรรมการ ผู๎บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อให๎มีสํวนรํวมและ
ตระหนักถึงการปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และตามกฎตํางๆ ที่ก าหนดมาอยํางครบถ๎วน โดยมี
ข๎อพึงปฏิบัติตํอพนักงานทุกคนห๎ามให๎ หรือ เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจไมํวําในรูปแบบใดก็ตาม และห๎ามมอบหมายให๎ผูอ๎ื่น ให๎ 
หรือ เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง เพื่อให๎ได๎มาซึ่งความได๎เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ด๎านการเงิน
ตํางๆ และห๎ามไมํให๎ให๎สินบนทั้งโดยทางตรงหรือทางอ๎อมแกํเจ๎าหน๎าที่ของรัฐหรือนักการเมือง เพื่อโน๎มน๎าวให๎บุคคลเหลํานั้น
ใช๎ดุลพินิจในทางที่เอื้อประโยชน์แกํบริษัท ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ขัดตํอหลักจริยธรรมและต๎องมีความผิดทางกฎหมาย รวมถึง
ห๎ามมิให๎พนักงานทุกคนยอมรับของขวัญ ของรางวัล และการรับรองใดๆ ที่ให๎โดยคูํค๎าเกินกวําความเอื้อเฟื้อตามปกติที่เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ 

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทได๎ประกาศเจตนารมณ์เข๎ารํวมโครงการแนวรํวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตํอต๎าน
ทุจริต และได๎จัดท าและยื่นแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการตํอต๎านคอร์รัปช่ัน ให๎คณะกรรมการแนวรํวมปฎิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตํอต๎านทุจริตเพื่อพิจารณาแล๎วนั้น เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได๎รับหนังสือจากสมาคม
สํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวรํวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตํอต๎าน
ทุจริต แจ๎งวํา ในการประชุมคณะกรรมการแนวรํวมปฏิบัติฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 มีมติให๎การ
รับรองบริษัท เป็นสมาชิกของแนวรํวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตํอต๎านทุจริต โดยใบรับรองดังกลําวจะมีอายุ 3 ปี  
นับจากวันท่ีมีมติให๎การรับรอง ท้ังนี้ ผู๎ตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน๎าท่ีรับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติในเรื่องการ
ตํอต๎านการคอร์รัปชั่นและการติดสินบน และเปิดโอกาสให๎พนักงานสามารถแจ๎งเรื่องดังกลําวผํานชํองทางกลํองรับ
ความคิดเห็น หรืออีเมล์ หรือโทรศัพท์ แจ๎งถึงผู๎ตรวจสอบภายในโดยตรง โดยการด าเนินการตํางๆ จะกระท าด๎วยความ
ระมัดระวังและเก็บเป็นความลับ รวมทั้งจะไมํเปิดเผยและคุ๎มครองผู๎แจ๎งเบาะแส และรายงานผลตํอคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาด าเนินการตํอไป 

การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

- ไมํมี - 
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กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะกรรมการดูแลด๎านสังคม และ
สิ่งแวดล๎อม ได๎ให๎นโยบาย พร๎อมการสนับสนุน และสํงเสริมการด าเนินกิจกรรมด๎านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดเป็น
รูปธรรมอยํางตํอเนื่องทุกปี ไมํวําจะเกี่ยวข๎องกับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรโดยในระหวํางปี 
2561 บริษัทได๎ด าเนินกิจกรรมด๎าน CSR ดังนี ้

กิจกรรมภายในองค์กร 

1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณภาพ 

การบริจาคโลหิตเพ่ือช่วยชีวิตกับผู้ป่วย บริษัทได๎รํวมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาด
ไทย จัดให๎พนักงานมีสํวนรํวมบริจาคโลหติกับทางหนํวยเคลื่อนที่สภากาชาดไทย 

   

   

2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 

กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ บริษัท ตระหนักถึงการสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย จึงจัดให๎มีกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรและรดน้ าในวันสงกรานต์ พร๎อมกับจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยชํวงสงกรานต์ ให๎พนักงานเกิดความตระหนักใน
การใช๎รถใช๎ถนนรํวมกับผู๎อื่นในชํวงสงกรานต์อยํางปลอดภัย เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการลดอุบัติเหตุชํวงเทศกาลฯ 
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กิจกรรมร่วมกับสังคมชมุชน 

1. กิจกรรมวันเด็ก 

เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนเนื่องในวันเด็ก บริษัทได๎มอบทุนการศึกษา “วันเด็กแหํงชาติ” โรงเรียนบ๎านบํอวิน 
โรงเรียนบ๎านพันเสด็จนอก และโรงเรียนบ๎านเขาหิน ต าบลบํอวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

   

2. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม เนื่องในวันเข๎าพรรษา บริษัทได๎น าพนักงานเข๎ารํวมกิจกรรมแหํเทียน
พรรษากับโรงเรียนบ๎านเขาหิน โดยจัดท าต๎นเทียนพรรษา และ ชุดหลอดไฟนีออนถวายให๎กับวัดพันเสด็จใน ต าบลบํอวิน อ าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

    

3. กิจกรรมโครงการปลูกป่าเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน 

เพื่อสํงเสริมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) ต าบลบํอวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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4. กิจกรรมร่วมทอดกฐินและท าโรงทาน 

กิจกรรมทอดกฐิน วัดบํอวิน ต าบลบํอวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม ณ วัดบํอวิน มีการจัดงานทอดกฐินประจ าปีเพื่อรวบรวมปัจจัยใช๎ในการบูรณะสิง่สถานตํางๆ ที่ช ารุดภายในวัด เพื่อให๎
ประชาชนได๎ใช๎ปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา ทางบริษัทได๎สํงตัวแทนพนักงานและจัดท ากองกฐินรวมถึงการเปิดโรงทานไปรํวมใน
กิจกรรมครั้งนี้ 

   

5. กิจกรรม GJS ปันน้ าใจจากพ่ีสู่น้อง ร่วมบริจาคสิ่งของให้เด็กพิเศษ มูลนิธิบ้านครูบุญชู อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

เป็นกิจกรรมที่รํวมกันน าสิ่งของที่ไมํได๎ใช๎แล๎ว รวมถึงของใหมํจากผู๎บริหาร และเพื่อนพนักงานไปมอบให๎น๎องๆ ซึ่ง
เป็นเด็กพิเศษที่ขาดการดูแลหรือได๎รับการสนับสนุนไมํเพียงพอ ตลอดจนถึงบริษัทได๎รํวมสนับสนุนเครื่องซักผ๎าและปรับปรุง
ห๎องสุขาไว๎ให๎น๎องๆ ได๎ใช๎อยํางถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้จากการประเมินจากคณะท างาน CSR พบวําน๎องๆ ยังมีความต๎องการ
สิ่งของอีกจ านวนมาก จึงมีความเห็นรํวมกันวําจะจัดโครงการนี้ทุกๆ ปี และอาจจะเพิ่มความถี่ให๎มากขึ้น  โดยพิจารณาจาก
ความเหมาะสมจากปริมาณของที่ได๎รับบริจาคและในโอกาสตํางๆ 

   

6. กิจกรรมร่วมกับภาครัฐ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 

เป็นกิจกรรมที่ทางภาครัฐจัดให๎สมาชิกเครือขํายไปดูการด าเนินงาน CSR ของสมาชิกแตํละภูมิภาควํามีการจัดการ
เป็นอยํางไรบ๎าง ศึกษาแนวทางในการเข๎ารํวมกิจกรรมกับชุมชน การแก๎ปัญหารํวมกันอยํางมีระบบและแบบแผนอันยั่งยืน เพื่อ
ใช๎เป็นแนวทางให๎กับเพื่อนสมาชิกเครือขําย CSR ได๎น าไปประยุกต์ใช๎ตํอไป 
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7. มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 

บริษัทได๎มอบเงินสนับสนุน เพื่อการสร๎างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  
ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จ านวนเงิน 500,000 บาท 

 

8. มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา 

บริษัทได๎มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาทางวิชาชีพส าหรับผู๎พิการให๎กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถํ จ านวนเงิน 
500,000 บาท 
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9. น าผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกระบวนผลิตของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) ที่จังหวัดชลบุรี 

บริษัทได๎น าผู๎ถือหุ๎นเข๎าเยี่ยมชมของโรงงานเพื่อให๎ทราบและเข๎าใจในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
รวมทั้งฟังการบรรยาย ถาม-ตอบ ในภาพธุรกิจ ท้ังนี้เพื่อสร๎างความเชื่อมั่นให๎ก๎บผู๎ถือหุ๎นของบริษัท 
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10. เข้าร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนการท าวิจัยกับ 3 สถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

บริษัทได๎เข๎ารํวมในพิธีลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ เพื่อสนับสนุนการท าวิจัยกับ 3 สถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 

1. ลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ สนับสนุนการท าวิจัยรํวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

 
 

2. ลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ สนับสนุนการท าวิจัยรํวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี 
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3. ลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ สนับสนุนการท าวิจัยรํวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ตามงบการเงินที่อ๎างถึง บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 836 ล๎านบาท และก าไรสุทธิ 990 ล๎านบาท ส าหรับปี 2561 และ 
2560 ตามล าดับ และมีก าไรกํอนดอกเบี้ย ภาษี คําเสื่อมราคาและคําใช๎จํายในการตัดจ าหนําย (EBITDA) ส าหรับปี 2561 และ 
2560 เป็นจ านวนเงิน 612 ล๎านบาท และ 1,062 ล๎านบาท ตามล าดับ สืบเนื่องจาก 

 ปริมาณยอดขาย (ตัน) และปริมาณการผลิตใน ปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล๎วอยํางเป็นสาระส าคัญ เนื่องจากบริษัทได๎
มีการวําจ๎าง จี สตีล เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตปกติในชํวงเวลาการใช๎ไฟฟูา off peak โดยเริ่มตั้งแตํในชํวงกลางไตรมาส 4 
ปี 2560 ตํอเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได๎ดังนี้ 

  ปี 2561 ปี 2560 

  ผลิตเอง จ้างผลิต รวม ผลิตเอง จ้างผลิต รวม 

ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 805  642  1,447  764  48  812  
ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 808  629  1,436  786  90  876  
ราคาขายเฉลีย่ (บาท/ตัน) 20,617  20,722  20,663  18,591  20,247  18,690  

 ราคาขายของเหล็กแผํนรีดร๎อนที่เพิ่มขึ้น : ราคาขายเฉลี่ยของเหล็กแผํนรีดร๎อนใน ปี 2561 อยูํที่ 20,663 บาท/ตัน 
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 11 จากราคาขายเฉลี่ยในปีกํอน ซึ่งอยูํที่ 18,690  บาท/ตัน เป็นทิศทางเดียวกันกับราคาของเหล็ก
แผํนรีดร๎อนในตํางประเทศ 

 ก าไรขั้นต๎นของเหล็กแผํนรีดร๎อน (Cash cost ไมํรวมคําเสื่อมราคา) ใน ปี 2561 อยูํที่ 886 บาท/ตัน ลดลงร๎อยละ 
58 เนื่องจากต๎นทุนการแปรสภาพ (Cash Conversion Cost) ในป ี2561 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร๎อยละ 18 จากปีกํอน โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราคา Graphite electrode และคําใช๎จํายในการซํอมบ ารุงท่ีเพิ่มขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

บริษัทมีปริมาณการขายรวม และ ปริมาณการผลิตรวมเพิ่มขึ้นจากปีกํอน สํวนใหญํเกิดจากก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
จากการที่บริษัทได๎วําจ๎าง จี สตีล เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตปกติในชํวงเวลาการใช๎ไฟฟูา off peak ในปี 2561 

บริษัทมีรายได๎จากการขาย และ ก าไรขั้นต๎น ส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 29,910 ล๎านบาท และ 282 ล๎านบาท 
ตามล าดับ ในขณะที่ปี 2560 บริษัทมีรายได๎จากการขาย และก าไรขั้นต๎น จ านวน 15,178 ล๎านบาท และ 859 ล๎านบาท 
ตามล าดับ  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

คําใช๎จํายในการขายส าหรับปี 2561 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 362 ล๎านบาท และ 185 ล๎านบาท ตามล าดับ การ
เพิ่มขึ้นน้ีเป็นไปตามสัดสํวนปริมาณสํงสินค๎าเพื่อขายท่ีเพิ่มขึ้น และ คําจัดสํงตํอตันก็ยังคงอยูํในระดับเดียวกัน 

ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัท มีต๎นทุนทางการเงินส าหรับปี 2561 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 475 ล๎านบาท และ 271 ล๎านบาท ตามล าดบั 
โดยต๎นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจ านวน 204 ล๎านบาท เป็นผลจากบริษัทได๎มีการกู๎เงินระยะสั้นเพิ่มเติมในไตรมาส 4 ปี 2560 
เพื่อให๎เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน  
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ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ

บริษัทบันทึกผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนส าหรับปี 2561 จ านวนเงิน 105 ล๎านบาท เนื่องจากการแข็งคําของเงิน
บาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลําร์สหรัฐ  

ก าไรสุทธิจากการตัดจ าหน่ายหนีส้ินที่หมดอายุความ 

บริษัท บันทึกก าไรสุทธิจากการตัดจ าหนํายหนี้สินที่หมดอายุความ จ านวนเงิน 119 ล๎านบาท ตามมติอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 และ 19 พฤศจิกายน 2561 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 18,824 ล๎านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จ านวน 721 ล๎านบาท  
ในจ านวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบํงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 4,438 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นร๎อยละ 1 จากสิ้นปี 2560 ที่ผํานมา และ
สินทรัพย์ไมํหมุนเวียน จ านวน 14,386 ล๎านบาท ลดลงร๎อยละ 5 จากสิ้นปี 2560 ที่ผํานมา สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น มาจาก
การเพิ่มขึ้นของสินค๎าคงเหลือ จ านวน 582 ล๎านบาท และ หักกลบกับการลดลงของ เงินสดและเงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์
หมุนเวียนอื่น ส าหรับสินทรัพย์ไมํหมุนเวียนลดลง มาจากการคิดคําเสื่อมราคาส าหรับบัญชีอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทําเงินสดจ านวน 201 ล๎านบาท ลดลง 377 ล๎านบาท หรือ ลดลง
ร๎อยละ 65 จากปี 2560 โดยบริษัทมีเงินสดได๎มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 835 ล๎านบาท เงินสดใช๎ไปในกิจกรรมลงทุน 81 ล๎าน
บาท และเงินสดใช๎ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,130 ล๎านบาทตามล าดับ จึงท าให๎เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสดลดลง 

 ลูกหนีก้ารค้า 

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีลูกหนี้การค๎าจ านวน 431 ล๎านบาท หักคําเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 417 ล๎านบาท เหลือ
ลูกหนี้การค๎าสุทธิเทํากับ 14 ล๎านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีลูกหนี้การค๎าจ านวน 450 ล๎านบาท หักคําเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญจ านวน 417 ล๎านบาท เหลือลูกหนี้การค๎าสุทธิเทํากับ 33 ล๎านบาท โดยลูกหนี้ที่ลดลงระหวํางปีจ านวน 19 ล๎าน
บาท มาจากการที่บริษัทได๎มีการติดตามทวงหนี้ไมํให๎เกินเครดิตเทอมอยํางสม่ าเสมอ 

 สินค้าคงเหลือ 

ณ สิ้นปี 2561 และ 2560 บริษัทมีสินค๎าคงเหลือสุทธิ จ านวน 3,861 ล๎านบาท และ 3,279 ล๎านบาท ตามล าดับ 
เพิ่มขึ้น 582 ล๎านบาท เนื่องจากในชํวงไตรมาส 4 ปี 2561 ความต๎องการ HRC อยูํในระดับคํอนข๎างต่ า จึงท าให๎การผลิตและ
การขายเกิดจากชะลอตัว ท าให๎วัตถุดิบเศษเหล็กค๎างอยูํในสต็อกคงเหลือเพิ่มข้ึน 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

ณ สิ้นปี 2561 และ 2560 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนมีจ านวน 268 ล๎านบาท และ 394 ล๎านบาทตามล าดับ ลดลง 126 
ล๎านบาท สาเหตุสํวนใหญํมาจาก เงินลํวงหน๎าคําซื้อวัตถุดิบลดลง 

 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิจ านวน 13,839 ล๎านบาท และ 14,638 
ล๎านบาท ตามล าดับ ลดลง 799 ล๎านบาท หรือ ลดลงร๎อยละ 5 เกิดจากการตัดคําเสื่อมราคาประจ าปี  
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 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ไมํหมุนเวียนอื่นจ านวน 540 ล๎านบาท และ 523 ล๎านบาท 
ตามล าดับเพิ่มขึ้น 17 ล๎านบาท สํวนใหญํแล๎วเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินมัดจ าจํายส าหรับหลักประกันการใช๎ไฟฟูา 33 ล๎าน
บาท  และการเพิ่มขึ้นการจํายเงินลํวงหน๎าคําซื้อสินค๎า 40 ล๎านบาท โดยหักกลบลบกันการลดลงของลูกรีดส าหรับการรีดเหล็ก
ร๎อน 35 ล๎านบาท และการลดลงชองเงินมัดจ าอื่น และเงินอายัดโดยกรมบังคับคดี 21 ล๎านบาท 

หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีหนี้สินรวมมีมูลคําเทํากับ 5,607 ล๎านบาท และ 5,492 ล๎านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 115 ล๎านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร๎อยละ 2  เนื่องจากเหตุผลดังนี้ 

 เจ้าหนี้การค้า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีเจ๎าหนี้การค๎าจ านวน 2,033 ล๎านบาท และ 870 ล๎านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 1,163 ล๎านบาท เนื่องจากในชํวงปลายปี 2561 บริษัทมีรายการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตํางประเทศเพื่อใช๎ในการ
ผลิตเพิ่มขึ้น 

 เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีเจ๎าหนี้อื่นและคําใช๎จํายค๎างจํายจ านวน 719 ล๎านบาท และ 956
ล๎านบาท ตามล าดับ ลดลง 237 ล๎านบาท เนื่องจากมีบางสํวนท่ีเกิดจากการบริษัทได๎ช าระคืนหนี้ และ บางสํวนที่เกิดจากการ
ตัดจ าหนํายหนี้สินท่ีหมดอายุความ 

 เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีเงินรับลํวงหน๎าจากลูกค๎า จ านวน 33 ล๎านบาท และ 192 ล๎านบาท 
ตามล าดับ ลดลงจ านวน 159 ล๎านบาท เนื่องจากชํวงปลายปี 2561 บริษัทมีปริมาณการขายลดลงเมื่อเทียบกับชํวงปลายปี 
2560 จึงท าให๎เงินรับลํวงหน๎าจากลูกค๎าลดงลงตามไปด๎วย 

 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีเงินกู๎ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข๎องกันจ านวน 1,239 ล๎านบาท 
และ 1,476 ล๎านบาท ตามล าดับ ลดลง จ านวน 237 ล๎านบาท มาจากการจํายช าระคืนเงินกู๎ยืมระยะสั้นแกํกิจการที่เกี่ยวข๎อง
กันในระหวํางป ี

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีดอกเบี้ยค๎างจํายจ านวน 132 ล๎านบาท และ 201 ล๎านบาท 
ตามล าดับ ลดลง จ านวน 69 ล๎านบาท มาจากการบริษัทได๎มีการช าระดอกเบี้ยค๎างจําย 

 หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีหนี้สินภายใต๎แผนฟื้นฟูกิจการจ านวน 180 ล๎านบาทและ 204 ล๎าน
บาท ตามล าดับ โดยลดลงจ านวน 24 ล๎านบาท สาเหตุหลักมาจากช าระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมกับเจ๎าหนี้ และบางสํวน
ลดลงจากการตัดจ าหนํายหนี้สินที่หมดอายุความ  

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีเงินกู๎ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข๎องกันจ านวน 1,118 ล๎านบาท 
และ 1,479 ล๎านบาท ตามล าดับ โดยลดลงจ านวน 361 ล๎านบาท มาจากการจํายช าระคืนเงินกู๎ยืมระยะสั้นแกํกิจการที่
เกี่ยวข๎องกันในระหวํางป ี
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ส่วนของผู้ถือหุน้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสํวนของผู๎ถือหุ๎นรวม 13,218 ล๎านบาท ลดลง 836 ล๎านบาท จากปี 2560 
เนื่องจาก ผลขาดทุนประจ าปี 2561 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)   
อัตราสํวนสภาพคลํอง (Current Ratio)                1.02                1.18 
อัตราสํวนสภาพคลํองหมุนเร็ว (Quick Ratio)                0.07                0.19 
อัตราสํวนสภาพคลํองกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน (Cash flow 
from Operating Activity Ratio)                0.21               (0.29) 
อัตราสํวนหมุนเวียนลูกหนี้การค๎า (Account Receivable Turnover Ratio)                   68                  29 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Days for Collection in Receivable Ratio)                     5                  13 
อัตราสํวนหมุนเวียนสินค๎าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio)                   23                  16 
ระยะเวลาขายสินค๎าเฉลีย่ (Days for Sales in Inventory Ratio)                   16                  23 
อัตราสํวนหมุนเวียนเจ๎าหนี้ (Account Payable Turnover Ratio)                   20                  10 
ระยะเวลาช าระหนี้ (Days for Payment in Debts Ratio)                   18                  37  
Cash Cycle                      3                   (1) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)   
อัตราก าไรขั้นต๎น (%) (Gross Margin Ratio) 1.90% 5.68% 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) (Operating Margin Ratio) 0.94% 5.65% 
อัตราก าไรอื่น (Non-Operating Income Margin Ratio) 0.89% 6.69% 
อัตราสํวนเงินสดตํอการท าก าไร (Cash Flow from Operating Activity 
Margin Ratio) 

295.83% (150.99%) 

อัตราก าไรสุทธิ (%) (Net Profit Margin) (2.77%) 6.09% 
อัตราผลตอบแทนผู๎ถือหุ๎น (%) (Return on equity)   (6.32%) 7.05% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)   
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (Return on Assets) (4.36%) 5.30% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (Return on Fixed Assets) 1.11% 13.40% 
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เทํา) (Assets Turnover Ratio)                1.57                 0.87  
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหนี้ (Financial Leverage Ratio)   
อัตราสํวนหน้ีสินตํอสํวนของผู๎ถือหุน๎ (เทํา) (Debt to Equity Ratio)                0.42                 0.39  
อัตราสํวนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เทํา) (Times Interest Earned)                2.76                (3.78) 
อัตราการจํายเงินปันผล (%) (Dividend Payout Ratio)                    -                       -    
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อัตราสํวนสภาพคลํอง (Liquidity Ratio) ของบริษัทในปี 2561 มีการจัดการด๎านสภาพคลํองได๎ดีในบางเรื่อง เชํน 
การจัดการด๎านการขายที่เน๎นขายเงินสด และ การติดตามเก็บช าระหนี้จากลูกหนี้การค๎าอยํางสม่ าเสมอ การติดตามการวาง
แผนการผลิตและขายสินค๎าที่ให๎ตรงตามความต๎องการของลูกค๎า และ การสั่งซื้อวัตถุดิบกับผู๎ขายที่สามารถให๎ เครดิตเทอมได๎ 
เป็นต๎น 

 อัตราสํวนสภาพคลํอง (Current Ratio) ที่มีคํามากกวํา 1 ถือวําพอใช๎ได๎ (บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่มากกวํา
หนี้สินหมุนเวียน) 

 อัตราสํวนสภาพคลํองหมุนเร็ว (Quick Ratio) ที่มีคําน๎อยกวําปีกํอน เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดในสัดสํวนท่ีน๎อยเมื่อเทียบกับหน้ีสินหมุนเวียนที่บริษัทมีอยูํ 

 อัตราสํวนสภาพคลํองกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Cash Flow from Operating Activity Ratio) ที่มีคําดีขึ้น
ในปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดได๎มาจากกิจกรรมการด าเนินงานในขณะที่ปีกํอนบริษัทมีกระแสเงินสดใช๎
ไปจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

 อัตราสํวนหมุนเวียนลูกหนี้การค๎า (Account Receivable Turnover Ratio) ที่มีคําท่ีสูงขึ้น และ ระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ย (Days for Collection in Receivable Ratio) ที่มีคําที่ต่ าลง เนื่องจากบริษัทได๎บริหารจัดการขายที่ดีขั้น จึง
ท าให๎การหมุนเวียนของลูกค๎ามีอัตราการหมุนเร็วข้ึน และการติดตามเก็บหนี้ได๎เร็วข้ึน 

 อัตราสํวนหมุนเวียนสินค๎าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio) ที่มีคําที่สูงขึ้น และ ระยะเวลาขายสินค๎าเฉลี่ย 
(Days for Sales in Inventory Ratio) ที่มีคําต่ าลง เนื่องจากบริษัทสามารถขายสินค๎าได๎จ านวนรอบบํอยมากขึ้น 
และ จ านวนวันที่รอในการขายลดต่ าลง ซึ่งแสดงถึงสินค๎านี้เป็นที่ต๎องการของตลาด และ การบริหารการจัดการ
สินค๎าคงเหลือของบริษัทมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

 อัตราสํวนหมุนเวียนเจ๎าหนี้ (Account Payable Turnover Ratio) ที่มีคําที่เพิ่มขึ้น และระยะเวลาช าระหนี้ (Days 
for Payment in Debts Ratio) ที่มีคําลดลง เนื่องจากบริษัทมีการบริหารการจัดการด๎านเงินสดเพื่อจํายช าระหนี้ใน
จ านวนรอบที่บํอยข้ึน และใช๎ระยะเวลาการค๎างช าระหนี้ได๎ลดลง 

 Cash Cycle มีจ านวนวันท่ีต่ า แสดงถึงบริษัทยังมีความจ าเป็นที่จะต๎องบริหารจัดการและวางแผนทางการเงินอยําง
รอบคอบ และระมัดระวัง 

อัตราสํวนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) ของบริษัทในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560  
มีคําที่ลดลง เนื่องจาก 

 อัตราก าไรขั้นต๎น (%) (Gross Margin Ratio) และ อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) (Operating Margin Ratio) 
มีคําที่ลดลง เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของราคาต๎นทุนอิเลคโตรด, คําใช๎จํายในการซํอมแซมบ ารุงรักษาเพิ่มขึ้น และในปี 
2561 อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศได๎รับผลกระทบจากสงครามการค๎าระหวํางจีนและสหรัฐอเมริกา และการชะลอ
ตัวของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจากภาวะสงครามการค๎าดังกลําว สํงผลให๎ราคาขายของ HRC ลดลงในชํวง
ปลายปี 

 อัตราก าไรอื่น (Non-Operating Income Margin Ratio) มีคําที่ลดลง เนื่องจากในปี 2560 มีก าไรจากการปรับ
โครงสร๎างหนี้จากการแปลงหนี้เป็นทุนจ านวน 734 ล๎านบาท 

 อัตราสํวนเงินสดตํอการท าก าไร (Cash Flow from Operating Activity Margin Ratio) มีคําที่สูงขึ้น เนื่องจากปี 2561 
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได๎มาจากกิจกรรมด าเนินงานที่จ านวน 835 ล๎านบาท ในขณะที่ปีที่ผํานมา บริษัทมีกระแส 
เงินใช๎ไปจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,296 ล๎านบาท สาเหตุสํวนใหญํแล๎วเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ๎าหนี้การค๎า
เพื่อการน าเข๎าวัตถุดิบเศษเหล็ก 
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 อัตราก าไรสุทธิ (%) (Net Profit Margin) และ อัตราผลตอบแทนผู๎ถือหุ๎น (%) (Return on Equity) มีคําลดลง 
เนื่องจาก บริษัทประสบภาวะขาดทุนสุทธิ จึงท าให๎ได๎อัตราก าไรสุทธิ และ อัตราผลตอบแทนผู๎ถือหุ๎นท่ีต่ าลง 

อัตราสํวนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) ของบริษัทในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 มีคํา
ลดลง เนื่องจาก 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (Return on Assets) และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (Return 
on Fixed Assets) มีคําลดลง เนื่องจากบริษัทประสบภาวะขาดทุนสุทธิ จึงท าให๎ได๎อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ที่ต่ าลง และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) ที่ต่ าลง 

 อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เทํา) (Assets Turnover Ratio) มีคําสูงขึ้น เนื่องจากในปี 2561 บริษัทได๎มีการ
วําจ๎างจี สตีล เพื่อเพิ่มก าลังการผลิต ดังนั้นรายได๎จากการขายจึงเพิ่มเป็นอยํางมาก จึงท าให๎อัตราหมุนเวียนของ
สินทรัพย์สูงในปี 2561 ซึ่งหากได๎แยกกลุํมรายได๎จากขายสินค๎าที่ผลิตโดยจี สตีลออกไปแล๎ว อัตราหมุนเวียนของ
สินทรัพย์จะไมํแตกตําง ซึ่งหากค านวณใหมํแล๎วในปี 2561 จะได๎อยูํที่ 1.18 

อัตราสํวนอัตราสํวนวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหนี้ (Financial Leverage Ratio) ของบริษัทในปี 2561  
เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยสรุปภาพรวมถือวํา บริษัทมีความเสี่ยงต่ า 

 อัตราสํวนหนี้สินตํอสํวนของผู๎ถือหุ๎น (เทํา) (Debt to Equity Ratio) มีคําอยูํที่ 0.42 เมื่อเทียบกับปีกํอนอยูํที่ 0.39 
ถือวําไมํแตกตํางจากปีกํอนมากนัก  

 อัตราสํวนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เทํา) (Times Interest Earned) มีคําอยูํที่ 2.76 ในขณะที่ปีกํอนอยูํที่ (3.78) 
ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทมีความสามารถในการจํายดอกเบี้ยปรับปรุงดีขึ้น อันเนื่องมาจากบริษัทมีกระแสเงินสดที่ได๎มา
จากกิจกรรมด าเนินงานเพียงพอที่จะแบํงมาเพื่อจํายช าระดอกเบี้ยจํายได๎ 

กระแสเงินสดส าหรับปี 2561 

บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิจ านวน 836 ล๎านบาท ภายหลังจากที่ได๎ปรับปรุงรายการที่ไมํใชํเงินสด อันได๎แกํ 
คําเสื่อมราคาและคําตัดจ าหนํายจ านวน 994 ล๎านบาท ก าไรจากการตัดจ าหนํายหนี้สินที่หมดอายุความสุทธิจ านวน 119 ล๎านบาท 
และ การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงานที่มิใชํตัวเงินสุทธิ 134 ล๎านบาท ซึ่งหากพิจารณาผลการด าเนินงาน
แล๎วบริษัทจะมีเงินสดที่ได๎รับจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 835 ล๎านบาท  

ในระหวํางปี บริษัทได๎มีรายจํายเงินสดเพื่อกิจกรรมการลงทุนส าหรับการซื้อสินทรัพย์ถาวร จ านวน 81 ล๎านบาท  

ส าหรับกิจกรรมจากการจัดหาเงิน บริษัทมีการจํายช าระหนี้เงินกู๎ยืมระยะสั้น และ ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข๎อง
กัน จ านวน 591 ล๎านบาท และ จํายช าระดอกเบี้ยเงินกู๎ยืมจ านวน 532 ล๎านบาท 

สุดท๎ายแล๎วบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิส าหรับปี 2561 ที่ลดลง จ านวน 377 ล๎านบาท และเมื่อรวมกับเงินสดยกมา
จ านวน 578 ล๎านบาท บริษัทจึงมีเงินสดคงเหลือส าหรับปี จ านวน 201 ล๎านบาท 
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ภาระผูกพันนอกงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้ 

ภาระข้อผูกพัน รวม 
ระยะเวลาการช าระ 

ภายใน 1 ปี ปีท่ี 2 และ 3 ปีท่ี 4 และ 5 ปีท่ี 6 ขึ้นไป 

ภาระผูกพันด๎านสัญญาเชําด าเนินการ 9.65 5.77 3.60 0.28 - 

ภาระผูกพันด๎านการซ้ือ 1,851.35 1,509.88 141.30 141.30 58.87 

ภาระผูกพันด๎านหน้ีสินอื่นๆ 178.70 178.70 - - - 

รวม 2,039.70 1,694.35 144.90 141.58 58.87 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

เนื่องจากบริษัทมีการน าเข๎าวัตถุดิบหลักท้ังเศษเหล็กและเหล็กถลุงจากตํางประเทศเป็นสํวนใหญํ ท าให๎มีคําใช๎จํายใน
รูปเงินเหรียญสหรัฐเป็นจ านวนมาก และด๎วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยภายนอกที่ไมํสามารถควบคุมได๎ ท าให๎อัตรา
แลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบตํอการด าเนินงานในอนาคตของทั้งบริษัท หากเงินบาทอํอนคําลงเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ จะท าให๎ต๎นทุนการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้น อยํางไรก็ตามบริษัทได๎บริหารความเสี่ยงจากผลกระทบของอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยมีการก าหนดราคาขายโดยอ๎างอิงราคาขายในตลาดโลก ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐเป็นหลัก 
เปรียบสมือนซื้อขายในเงินตราสกุลเดียวกันจึงชํวยลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได๎ระดับหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทมีแผน
ปรับตัวโดยจัดท าโครงการหลายโครงการเพื่อลดต๎นทุนการผลิตให๎สามารถแขํงขันกับคูํแขํง และผู๎น าเข๎า ทั้งในรูปของการลด
คําใช๎จํายด๎านพลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต เป็นต๎น 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 



 

 

 

 

 

 

บริษทั  จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

งบการเงิน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท จี เจ สตลี จํากดั  (มหาชน) 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ 
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของ 
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ
รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี ขา้พเจา้ไดก้าํหนดเร่ืองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็น
เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบเพ่ือส่ือสารในรายงานของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 
 

การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4(จ) ขอ้ 4(ซ) และขอ้ 12 บริษทั มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นจาํนวนท่ีมีนยัสาํคญั 
ไดถู้กแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซ่ึงการพิจารณาการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ดงักล่าวตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีสําคญัของฝ่ายบริหารของบริษทั เน่ืองจากการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ของบริษทั ซ่ึงกาํหนดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้น  ดงันั้น บริษทัตอ้งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีบริษทัคาดวา่
จะไดรั้บจากสินทรัพย ์ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต รวมถึงการกาํหนดอตัราคิด
ลดและขอ้สมมติต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ดงันั้น ขา้พเจา้จึงระบุวา่การพิจารณาการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญั ซ่ึง
ตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 
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วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว 
 

ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ดงักล่าว โดยขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินความสมเหตุสมผลรวมถึง
หลกัฐานท่ีใชส้นบัสนุนในเร่ืองของขอ้สมมติและวิธีการท่ีใชใ้นการจดัทาํประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตท่ีจะไดรั้บ
จากการใชท่ี้ดิน อาคารและอุปกรณ์อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของอตัราคิดลดท่ีบริษทัใชใ้นการคาํนวณหามูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดงักล่าว และยงัไดพ้ิจารณาถึงความเพียงพอของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัการประเมิน
การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
ข้อมูลอืน่ 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปีของบริษทั (แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้ น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวนัท่ีในรายงาน 
ของผูส้อบบญัชี  

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย ้ง 
ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ี 
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน  
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจัดทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ือง 
ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหาร 
มีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชี 
ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า 
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู ่
ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล
วา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บ
การเงินเหล่าน้ี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม 
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
บริษทั 
 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ 
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน 
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่า 
มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็
ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้
ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความ
เป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 (นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 ทะเบียนเลขท่ี  4563 

 
 

 
 
สาํนกังาน เอ.เอม็.ที.แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์  2562 
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บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 201,031,915            578,123,897            
ลูกหน้ีการคา้ 7 13,892,449              32,960,295              
สินคา้คงเหลือ 8 3,861,388,858         3,278,913,905         
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 9 94,000,000              94,000,000              
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 5, 10, 30 268,025,937            394,308,180            
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,438,339,159         4,378,306,277         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 11 210,000,000            210,000,000            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 13,838,823,623       14,637,995,867       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 7,134,735                6,224,647                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 15, 30 330,065,237            313,227,607            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,386,023,595       15,167,448,121       

รวมสินทรัพย์ 18,824,362,754       19,545,754,398       

(บาท)

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560

หนีสิ้นหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 1.3, 5, 19, 30 2,033,028,589         870,384,829            
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1.3, 5, 20, 30 660,628,473            723,523,901            
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 40.4 32,682,502              192,349,206            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 17 1,239,362,400         1,476,200,847         
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1.3, 5, 21 131,777,508            201,051,061            
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23, 30 180,013,171            204,359,878            
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 416,261                   394,896                   
ประมาณการหน้ีสิน 24 40,565,153              -                           
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 22, 30 31,106,530              38,251,428              
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,349,580,587         3,706,516,046         

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1.3, 5, 20 58,077,068              232,315,868            
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 17 1,117,518,130         1,479,358,073         
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 18 1,388,843                1,805,104                
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25 80,140,624              72,154,476              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,257,124,665         1,785,633,521         

รวมหนีสิ้น 5,606,705,252         5,492,149,567         

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 26

ทุนจดทะเบียน 129,298,350,419     129,298,350,419     
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 96,104,091,707       96,104,091,707       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 27 -                           -                           
ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุ้นสามญั 26 (61,757,357,060)      (61,757,357,060)      
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้
         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 28 18,507,422              18,507,422              

ขาดทุนสะสม (21,457,265,785)      (20,621,318,456)      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 28 309,681,218            309,681,218            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,217,657,502       14,053,604,831       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 18,824,362,754       19,545,754,398       

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุน

หมายเหตุ 2561 2560

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 5, 31 29,909,762,166       15,178,061,681       
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวามสุทธิ 30 119,077,086            -                           
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 105,317,881            310,910,398            
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีสุทธิ 1.3, 29 677,203                   734,023,402            
รายไดอ่ื้น 5 45,021,834              42,589,497              
รวมรายได้ 30,179,856,170       16,265,584,978       

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย

- ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย 5 29,341,753,665       14,315,399,500       
- ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า 125,364,360            -                           
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 160,473,440            4,051,344                
รวมตน้ทุนขาย 29,627,591,465       14,319,450,844       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 32 361,595,485            185,209,817            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 33 500,470,914            496,310,021            
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 10,341,274              3,155,639                
ขาดทุนจากคาํสัง่ซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 24 40,565,153              -                           
ตน้ทุนทางการเงิน 5, 16, 36 475,239,208            271,127,538            
รวมค่าใช้จ่าย 35 31,015,803,499       15,275,253,859       

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (835,947,329)           990,331,119            

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 38
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.060)                      0.086                       

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (835,947,329)           990,331,119            
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไป
ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 25 -                           (15,541,453)             

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอ่ืน - ของส่วนของผูถื้อหุ้น -                           -                           
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี -                           (15,541,453)             

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (835,947,329)           974,789,666            

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (835,947,329)               990,331,119                 
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 881,888,909                 926,258,623                 
ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 111,697,717                 107,197,678                 
ดอกเบ้ียรับ (2,817,083)                   (9,337,998)                   
ตน้ทุนทางการเงิน 475,239,208                 271,127,538                 
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,524)                           (211,740)                       
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีสุทธิ (677,203)                       (734,023,402)               
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวามสุทธิ (119,077,086)               -                                
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนของหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี ณ วนัท่ีแปลงหน้ีเป็นทุน -                                (78,650,962)                 
ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (29,658,486)                 (94,919,859)                 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 10,341,274                   3,155,639                     
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 160,473,440                 4,051,344                     
ขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 40,565,153                   -                                
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 8,101,349                     3,925,962                     
ขาดทุน(กาํไร)จากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 163,081                        7,803,930                     

700,289,420                 1,396,707,872              
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 19,067,846                   (8,869,077)                   
สินคา้คงเหลือ (742,948,393)               (2,428,339,405)            
เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ 172,286,538                 (177,080,695)               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (60,586,422)                 (123,082,606)               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (145,932,761)               (135,998,318)               
เจา้หน้ีการคา้ 1,185,516,249              456,710,814                 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (159,666,704)               2,253,163                     
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (143,555,781)               (283,114,740)               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,396,251                   5,680,608                     
จ่ายชาํระหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (115,200)                       (1,295,142)                   
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 834,751,043               (1,296,427,526)            

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 2,817,083                     3,798,272                     
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง(เพิ่มข้ึน) -                                (94,000,000)                 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,845,311)                   -                                
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (80,940,999)                 (9,919,570)                   
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (80,969,227)               (100,121,298)               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                1,473,155,000              
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอ่ืน -                                1,430,645,800              
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                167,553,000                 
จ่ายชาํระเพื่อไถ่ถอนหุน้กู้ -                                (62,606,649)                 
ชาํระคืนหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ (6,568,141)                   (12,921,734)                 
ชาํระคืนหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                                (922,204,180)               
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -                                (18,500,000)                 
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (229,930,400)               -                                
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (361,319,200)               -                                
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (501,600)                       -                                
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน
   - หน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                                (516,033,506)               
   - อ่ืนๆ (532,519,476)               (173,999,336)               
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (1,130,838,817)          1,365,088,395              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (377,057,001)             (31,460,429)                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 578,123,897                 610,143,344                 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ
   คงเหลือส้ินปี (34,981)                         (559,018)                       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที ่31 ธันวาคม 201,031,915               578,123,897                 

 31 ธนัวาคม

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด

2561 2560

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด
สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561
เน่ืองจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง (4,240,853)                   -                                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง (17,397,414)                 -                                
เจา้หน้ีการคา้ลดลง 12,531,371                   -                                
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง 92,680,271                   -                                
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายลดลง 2,122,100                     -                                
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการลดลง 16,000,382                   -                                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 17,381,229                   -                                

สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560
โอนเจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และดอกเบ้ียคา้งจ่ายไปเป็น

หน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                                3,239,738,757              
โอนดอกเบ้ียคา้งจ่ายไปเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -                                206,577,995                 
โอนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษีไปเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -                                72,240,064                   
หน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี และเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ลดลง 

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ และส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั เพิ่มข้ึน 
จากการแปลงหน้ีเป็นทุน -                                1,136,535,345              

หกักลบลบหน้ีระหวา่งลูกหน้ีการคา้กบัเจา้หน้ีการคา้ -                                171,868,511                 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มข้ึนจากการซ้ือยานพาหนะ -                                2,200,000                     

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 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 อาคารและอุปกรณ์ 
13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
14 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
15 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
16 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
17 เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
18 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
19 เจา้หน้ีการคา้ 
20 เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
21 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
22 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
23 หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 
24 ประมาณการหน้ีสิน 
25 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
26 ทุนเรือนหุน้ 
27 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
28 สาํรอง 
29 กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีสุทธิ 
30 กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวามสุทธิ 
31 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
32 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

หมายเหตุ  สารบัญ 
33 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
34 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน  
35 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
36 ตน้ทุนทางการเงิน 
37 ภาษีเงินได ้
38 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
39 เคร่ืองมือทางการเงิน 
40 ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
41 คดีความ 
42 วงเงินสินเช่ือเพื่อการดาํเนินงาน 
43 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์  2562 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป การดาํเนินงานต่อเน่ือง และการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัท 
 

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 ตาํบลบ่อวนิ อาํเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบุรี 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(“ตลท”) เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2539  
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ไดแ้ก่ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) (ถือหุน้ร้อยละ 
24) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในต่างประเทศ บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) (“จี สตีล”) (ถือหุ้นร้อยละ 15.08) บริษทั ซูพีเรียร์  
โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 2.96) และบริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จาํกดั (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) (ถือหุ้น 
ร้อยละ 2.20) ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงจีเอส ซีเคียวริต้ีเป็นบริษทัยอ่ยของ จี สตีล โดยถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น  
 

1.2 การดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สถานะทางการเงินบางส่วนของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

  ลา้นบาท 
ปัจจยัเส่ียง  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ต่อการดาํเนินงานต่อเน่ือง  2561  2560 
(1) กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี  (836)  990 
(2) ขาดทุนสะสม  21,457  20,621 
(3) สินทรัพยห์มุนเวยีนมากกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน  89  672 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไม่มีเหตุท่ีทาํให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษทัไดบ้รรลุตามแผนงานต่างๆโดยดาํเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหญ่ซ่ึงไดด้าํเนินการ
แปลงหน้ีดงักล่าวเป็นทุนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 และขอ้ 26 รวมทั้งไดรั้บ
วงเงินสินเช่ือเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานเพ่ิมเติม ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ขอ้ 42 และ
ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนสูงกวา่หน้ีสินหมุนเวียน จาํนวน 89 ลา้นบาท และ 
672 ลา้นบาท ตามลาํดบั นอกจากน้ี บริษทัยงัมีแผนงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคตดงัน้ี 

 

ก) การดาํเนินการผลิต 
 

บริษทัดาํเนินการผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้านอ้ย ซ่ึงมีอตัราค่าไฟฟ้าตํ่า (Off Peak) ในปี 2560 บริษทัสามารถ
เพ่ิมปริมาณการผลิตจนเกือบเตม็กาํลงัการผลิตในช่วง Off Peak และในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2561 บริษทัไดท้ดลองเพ่ิมกาํลงั
การผลิตต่อเน่ือง 24 ชัว่โมง ในหกวนัต่อสัปดาห์ เพ่ือเตรียมความพร้อมของสภาพเคร่ืองจกัรให้สมบูรณ์ก่อนท่ีจะผลิตอยา่ง
ต่อเน่ือง 24 ชัว่โมงในปี 2562 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยให้ลดลง และบริษทัมีแผนปรับตวัโดยจดัทาํ
โครงการหลายโครงการเพื่อลดตน้ทุนการผลิตให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง และผูน้าํเขา้ทั้งในรูปของการลดค่าใชจ่้ายดา้น
พลงังาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต เป็นตน้  

 

ข) การสนบัสนุนจากภาครัฐ 
 

บริษทั ไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรายอ่ืนๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นคาํร้องต่อ
ภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอยา่งร้ายแรง ท่ีมีสาเหตุจากการทุ่ม
ตลาดโดยสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ  และจากปริมาณการนาํเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็วมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกดว้ย ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั กระทรวง
พาณิชยไ์ดอ้อกประกาศบงัคบัใชม้าตรการเยยีวยาทางการคา้ท่ีเป็นมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (antidumping measures) 
และมาตรการปกป้องจากสินคา้นาํเขา้ท่ีเพ่ิมข้ึน (safeguard measures)  เพ่ือช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนั
อยา่งเป็นธรรมกบัสินคา้นาํเขา้และสามารถปรับตวัเพ่ือแข่งขนักบัสินคา้นาํเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต่้อไป ดงัน้ี 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
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สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

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. 2565  

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. 2565  
 

4 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

จีน 
 

อตัราร้อยละ 14.28 - 19.47 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 
 

12 ธ.ค. 2561 ถึง 
11 ธ.ค. 2566 * 

 

* อุตสาหกรรมภายในไดย้ืน่คาํร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณาบงัคบัใชม้าตรการตอบโต้
การทุ่มตลาด (antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 (เผยแพร่ลง
ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 13 ธนัวาคม 2560) “เปิดการทบทวนความจาํเป็นในการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหลก็แผน่รีด
ร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการ
พิจารณาทบทวนความจาํเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วม
ในกระบวนการทบทวนดงักล่าว และในระหว่างการพิจารณาทบทวนดงักล่าวมีการเรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดต่อไปอีกเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และล่าสุดกระบวนการพิจารณาการทุ่มตลาดและอุดหนุนไดอ้อกประกาศผลการพิจารณาทบทวนขยายเวลาการ
บงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดฯ ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 และนาํเผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้ เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 
2561 กาํหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดจากการนาํเขา้เหลก็แผน่รีดร้อนฯ ท่ีนาํเขา้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
อตัราเดิมต่อไปอีก 5 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 12 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2566 
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มาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าทีเ่พิม่ขึน้ (ระยะเวลา 3 ปี) 
 

  สินคา้นาํเขา้ ประเทศแหล่งกาํเนิด อตัราอากรปกป้อง ระยะเวลาท่ีมีผล
บงัคบัใช ้

1 
 
 
 
 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนเจือ
อ่ืนๆ (โบรอน โครเมียม 
หรือธาตุอ่ืนๆ) ชนิดเป็น
มว้นและไม่เป็นมว้น 
 
 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ
กาํลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วนส่งออก
มาประเทศไทยไม่ถึงร้อยละ 3 
ของปริมาณการนาํเขา้รวมของ
สินคา้ชนิดน้ี 
 

- นาํเขา้ 27 ก.พ. 2559 - 26 ก.พ. 2560 อตัรา
ร้อยละ 41.67 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- นาํเขา้ 27 ก.พ. 2560 - 26 ก.พ. 2561 อตัรา
ร้อยละ 40.42 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- นาํเขา้ 27 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2562 อตัรา
ร้อยละ 39.21 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

27 ก.พ. 2559 ถึง  
26 ก.พ. 2562 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนไม่เจือ
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  

 
 
 
 

 

ค) ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศ (แหล่งท่ีมา : สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย) 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดเป็นมว้น (ลา้นตนั) ปี 2561 ปี 2560 เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) 
ผลิต 3.20 2.92 0.28 
นาํเขา้  3.96 3.87 0.09 
ส่งออก 0.074 0.010 0.064 
ความตอ้งการใช ้ 7.09 6.78 0.31 

 

สาํหรับแนวโนม้อุตสาหกรรมเหลก็ สมาคมเหลก็โลก (World Steel Association) คาดการณ์วา่ความตอ้งการใชเ้หลก็ใน
กลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2562 จะขยายตวั 6.2% ต่อปี สาํหรับประเทศไทยความตอ้งการใชเ้หลก็ในประเทศคาดวา่จะ
เติบโตอยูใ่นช่วง 8.2% ต่อปี ตามความตอ้งการใชเ้หลก็ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองภายในประเทศ 
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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
และเจา้หน้ีอ่ืนอีก 1 รายรวมถึงภาระหน้ีสินท่ีพึงมีทั้งหมดตามสัญญาเดิมจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 มีจาํนวนรวม  
91 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ให้แก่บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “เจา้หน้ีรายใหม่” และเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 
2560 บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายบางส่วนแก่เจา้หน้ีรายใหม่จาํนวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จากการเบิกใช้
วงเงินกู ้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 
 

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 และหากการปรับโครงสร้างหน้ียงัไม่แล้วเสร็จภายในวนัท่ี  
31 มีนาคม 2560 อตัราดอกเบ้ียจะปรับเป็นร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 จนกวา่จะมีการปรับปรุงโครงสร้าง
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 
 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้เขา้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) กับบริษัทต่างประเทศแห่งหน่ึง 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 
หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560  
ในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ก่อน 

 

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัโครงการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญั 
เพ่ิมทุนของบริษทัตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26.1 
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เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 บริษทั ไดเ้ขา้ลงนาม Share Subscription Agreement กบั Asia Credit Opportunities I (Maurtius) 
Limited ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีรายใหม่ โดยสัญญาไดร้ะบุเง่ือนไขการแปลงหน้ีเป็นทุน และขอ้กาํหนดท่ีตอ้งปฏิบติัตามให้ครบถว้น
ก่อนท่ีจะดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และกรอบระยะเวลาการดาํเนินการให้เสร็จส้ินภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และเม่ือ
วนัท่ี 21 กนัยายน 2560 บริษทัไดด้าํเนินการแปลงหน้ีเป็นทุนตามสัญญาดงักล่าวแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 26.2 
 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  - 
โอนมาจากบญัชีเจา้หน้ีการคา้  1,454 
โอนมาจากบญัชีเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  613 
โอนมาจากบญัชีดอกเบ้ียคา้งจ่าย  1,173 
รวมยอดหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 3,240 
หกั จ่ายระหวา่งไตรมาส 1 (1,438) 
หกั กาํไรจากการท่ีเจา้หน้ีลดหน้ีใหใ้นระหวา่งไตรมาส 1 (531) 
บวก ดอกเบ้ียคา้งจ่ายตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 31 
หกั กาํไรจากการท่ีเจา้หน้ีลดหน้ีใหใ้นระหวา่งไตรมาส 3 (125) 
หกั แปลงหน้ีเป็นทุนในระหวา่งไตรมาส 3 (1,096) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งปี (81) 
ยอดคงเหลือของหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  - 
 

การปรับโครงสร้างเจ้าหนีร้ายอ่ืน 
 

บริษทัไดมี้การเจรจาทาํสัญญาการปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  
 

  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  65 
หกั จ่ายระหวา่งปี  (53) 
หกั ตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม  (11) 
ยอดคงเหลือของเจา้หน้ีรายอ่ืนท่ีทาํการปรับโครงสร้างหน้ี  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 1 
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2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงิน  
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
(“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

ในระหว่างปีบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ซ่ึงการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ในปีปัจจุบนัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีนยัสาํคญั 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 เป็น
ตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้ําหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

งบการเงินฉบับภาษาองักฤษจัดทาํข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทยในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กันหรือมีการตีความใน 
สองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

(ข) เกณฑ์การวดัมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีสาํคญัท่ีแสดงในนโยบายการบญัชี 
 

(ค) สกลุเงนิทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงนิ 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ง) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ 
 

ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและ  
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะ
บนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบสําคญัต่อ
การรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 การประเมินมูลค่าและค่าเผือ่ดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัร 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 การประเมินมูลค่าและค่าเผือ่ดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 การประเมินมูลค่าและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 การประเมินมูลค่าและค่าเผือ่การดอ้ยค่างานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 ประมาณการหน้ีสิน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38 การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40  คดีความ  

 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
 

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 

ปีท่ีมีผลบงัคบัใช้
มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 2562 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 2562 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 2562 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการ  
    ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 2562 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2562 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได ้ 2562 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2562 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า 2562 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 2562 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
    และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 2562 
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 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช้
มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน  
    เงินตราต่างประเทศ 2562 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 2562 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2562 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์  
    เม่ือออกจากงาน 2562 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 2562 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2562 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 2562 
ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 2562 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 2562 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2562 
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน   
    และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 2562 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2562 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2562 
ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 2562 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2562 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ 2562 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย   
    และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 2562 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 2562 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 2562 
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินรวม 2562 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การร่วมการงาน 2562 
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 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 2562 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 2562 
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 2562 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง  
    อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 2562 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 2562 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ  
    หรือของผูถื้อหุน้ 2562 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 2562 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 2562 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2562 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน   
    การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 2562 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 2562 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ   

   และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 2562 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  

   ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงิน  
   ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 2562 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2562 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 2562 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์   

   ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี   
   สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561)   
   เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 2562 

ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 2563 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2562 
ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิต สาํหรับเหมืองผวิดิน 2562 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 2562

 

131



บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

ฝ่ายบริหารของบริษทั ไดป้ระเมินมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 แลว้เห็นว่า
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 2, ฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 12, ฉบบัท่ี 16,  ฉบบัท่ี 17, ฉบบัท่ี 19, ฉบบัท่ี 21, 
ฉบบัท่ี 23, ฉบบัท่ี 24, ฉบบัท่ี 33, ฉบบัท่ี 34, ฉบบัท่ี 36, ฉบบัท่ี 37, ฉบบัท่ี 38 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8, 
ฉบบัท่ี 13 และฉบบัท่ี 15 จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั ส่วนมาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนๆ ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
ของบริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

 

และฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั 

 

4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน   
 

(ก) เงนิตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน  
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่า
เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  
 

(ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ 
เงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(ค) ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของ
ลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

(ง) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืน
เพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการ
ปันส่วนของค่าโสหุย้ผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นโดยประมาณในการขาย  
 

บริษทัตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือ สาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

บริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญา Consignment เม่ือบริษทัไดรั้บโอนสิทธิและความ
รับผดิชอบในทางกฎหมายและความเป็นเจา้ของในเชิงเศรษฐกิจของสินคา้ดงักล่าวแลว้ 
 

(จ) ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวดัมูลค่า 
 

สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย  ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุแรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ใน
สภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน  การขนยา้ย  การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุน
การกูย้ืม  นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์
ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 
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กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่า
ตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน  
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการ
นั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุน 
ในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 
อาคาร 20 - 50 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 15 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฉ) สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตน้ทุนของใบอนุญาตในการผลิต สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดัแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
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รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย ์
ท่ีสามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนภายในรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าตดัจาํหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ในอนาคต
จากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือ
สินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 10 ปี 
ตน้ทุนของใบอนุญาตในการผลิต 25 ปี 
 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ช) ต้นทุนลูกรีดรอตดัจําหน่าย 
 

ตน้ทุนลูกรีดรอตดัจาํหน่ายแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมโดยมีการตดัจาํหน่ายตามปริมาณการใชง้าน 
 

(ซ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี 
จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกวา่
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของ
สินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 
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การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแส
เงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจ
ประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพยส์าํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้น
เก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน จะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั และการ
เพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออก
รายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้น
การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฌ) หนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายติุธรรมหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสินภายหลงัจากการบนัทึกหน้ีสินท่ีมี
ภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน  
จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ญ) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฎ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ีแน่นอนไปอีก
กิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่าย
สมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงินภาระผูกพนั
สุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินลดเพ่ือให้
เป็นมูลค่าปัจจุบนั ทั้งน้ีไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการอตัราคิดลดเป็น
อตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตระดบั AA ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของ
ภาระผกูพนัของบริษทั และมีสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะจ่าย 
 

การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ เม่ือมีการคาํนวณ
ผลของผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทั  การรับรู้เป็นสินทรัพยจ์าํกดัเพียงยอดรวมของตน้ทุนในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และมูลค่า
ปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการใน
อนาคต ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ มีการพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นตํ่าสําหรับโครงการ
ต่างๆ ของบริษทั ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมีให้กบับริษทัถา้ถูกรับรู้ภายในระยะเวลาของโครงการ หรือ การจ่ายชาํระของ
หน้ีสินของโครงการ 
 

เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการในอดีตของ
พนกังานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิขาดผลประโยชน์ท่ี
เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 

บริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนในรายการกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
 

(ฏ) ประมาณการหนีสิ้น 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสิน
ดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน
คาํนึงถึงภาษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

ประมาณการค่าใชจ่้ายจากสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระ 
 

ประมาณการค่าใชจ่้ายของสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่บริษทัจะบนัทึกเม่ือประโยชน์ท่ีบริษทัพึงไดรั้บน้อยกว่า
ตน้ทุนท่ีจาํเป็นในการดาํเนินการตามขอ้ผูกพนัในสัญญาการประมาณค่าใช้จ่ายรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของตน้ทุนท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดสัญญา หรือ ตน้ทุนสุทธิท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือดาํเนินสัญญาต่อ แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า บริษทัรับรู้ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเกิดข้ึนจากสินทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นสัญญาก่อนท่ีจะรับรู้และวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสิน 
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(ฐ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินคา้ 
 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 
และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการ
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 

ดอกเบ้ียรับ 
 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
 

(ฑ) ต้นทุนทางการเงนิ 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป และส่ิง
ตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย เงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิซ่ึงถูกจดั
ประเภทเป็นหน้ีสิน ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหน้ีการคา้) และ ขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน โดยใชว้ิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฒ) สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญา
เช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนั
การปรับค่าเช่า 
 

การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง บริษทัจะพิจารณาวา่ขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ 
โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กับการใช้สินทรัพย์ท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหบ้ริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
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ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ บริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบ
อ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวได้
อยา่งน่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจาก
นั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วน
เพ่ิมของบริษทั 

 

(ณ) ภาษีเงนิได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ รายการ
ท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสีย
ภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการ
ในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
และจาํนวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี 
การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่
มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้หาก
เป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บ
ผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษี 
ท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ บริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษี
เงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความ
ทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความ
เพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ
นาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงาน
จดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจ
จะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสิน 
ในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ี
รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ด) กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

บริษทัแสดงกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดสําหรับหุ้นสามญั กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้น
พ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)ของผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ี
ออกจาํหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน  กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)
ของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่ายและปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือ
คืน และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมดและสิทธิซ้ือหุน้ของพนกังาน 
 

(ต) รายงานทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน) 
จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
 

5 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอาํนาจ
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสําคญั
เดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่ ประเภทของธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 จัดตั้ง/สัญชาติ   
บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน)  
 (“จี สตีล”) 

ไทย ผลิตและจาํหน่ายเหลก็ บริษทัใหญ่  

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
เฉพาะเพ่ือการปรับโครงสร้าง 

บริษทัยอ่ยของ จี สตีล  
 

บริษทั จีเอส โน๊ตส์ โฮลด้ิง 2 จาํกดั 
 (“จีเอส โน๊ตส์ 2”) 

ไทย กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพ่ือการปรับโครงสร้าง 

บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 
(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 22
กนัยายน 2560) 

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

เมอริเชียส กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพ่ือการลงทุน 

ตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2560 เป็น
ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  ซ่ึง เป็นบริษัท
ในกลุ่ม SSG Capital Partners III,
L.P. (“SSG III”) 

Link Capital I (Mauritius) Limited 
 (“Link Capital I”) 

เมอริเชียส กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพ่ือการลงทุน 

ตั้ ง แ ต่ ว ัน ท่ี  21 กัน ย า ยน  2560
เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเน่ืองจาก
เป็นบริษทัในกลุ่ม SSG Capital
Partners III, L.P. (“SSG III”) 

บริษทั เอส เอส พี เพลส จาํกดั ไทย ใหเ้ช่าสาํนกังาน มีผูบ้ริหารร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน) ไทย ผลิตและจาํหน่ายเหลก็ มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

กบั จี สตีล 
บริษทั พนิช สวสัด์ิ จาํกดั ไทย จาํหน่ายเหลก็ กรรมการเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ของ จี สตีล 
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ 
 จาํกดั 

ไทย โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม มีกรรมการและผูบ้ริหารร่วมกนั 
กบับริษทั 

บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท  
 (กาญจนบุรี) จาํกดั 

ไทย โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม มีผูบ้ริหารร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั ไทย 
 

จาํหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น
ของ จี สตีล 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่ ประเภทของธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 จัดตั้ง/สัญชาติ   
บริษทั เมทลั อินเตอร์ จาํกดั ไทย 

 
จาํหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น

ของ จี สตีล 
บริษทั เอม็แอนดแ์อล สตีล จาํกดั ไทย 

 

จาํหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูถื้อหุ้น
ของ จี สตีล (จดทะเบียนเลิก
บริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561) 

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 อ ําน าจ  และคว าม
รับผิดชอบการวางแผน สั่งการ
และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกิจการ 
(ไ ม่ว่ า จะทําหน้า ท่ี  ในระดับ
บริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายวตัถุดิบ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินคา้สาํเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ค่าจา้งผลิตสินคา้ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน อตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
บริษัทใหญ่ (จี สตลี)    
ขายวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป  273 - 
ซ้ือวตัถุดิบ  668 937 
ค่าจา้งผลิตสินคา้  3,873 536 
    
บุคคลหรือกจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั    
ขายวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป  977 583 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป  15 1,433 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  4 5 
ตน้ทุนทางการเงิน  440 91 

     
ผู้บริหารสําคญั    
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั    

เงินเดือนและค่าแรง  29 28 
ค่าสวสัดิการ  3 4 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  1 1 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั  33 33 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561  2560

 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 9
บริษทัใหญ่ 
จี สตีล 94 94
    

ดอกเบีย้ค้างรับ 10
บริษทัใหญ่  
จี สตีล 5 5
    

เงนิล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า 10
บริษทัใหญ่ 
จี สตีล - 167
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั 
บริษทั มหาชยั ศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั 8 20

รวม 8 187
    

เจ้าหนีก้ารค้า 19  
บริษทัใหญ่  
จี สตีล 6 123
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั  
บริษทั มหาชยั ศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั - 66

รวม  6 189
    

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 40.4
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั 
เดอะ สตีล - 4
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 

 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 20  
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั  
โอเอซี  13 13
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จาํกดั 
เอส เอส พี  เพลส 

 -
1 

1
- 

Link Capital I  - 2
รวม  14 16

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 17   
บุคคลหรือกจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั    
Link Capital I  1,239 1,476 
    
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 17   
บุคคลหรือกจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั    
Link Capital I  1,118 1,479 
    
ดอกเบีย้ค้างจ่าย 21   
บุคคลหรือกจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั   
โอเอซี 4 3 
Link Capital I 34 106 

รวม 38 109 
 

สัญญาสําคญัทีท่าํกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

สัญญาจ้างผลติเหลก็แผ่นรีดร้อน (Tolling Agreement) 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาจา้งผลิตเหลก็แผน่รีดร้อน  (Tolling Agreement) กบั จี สตีล โดยบริษทั (ผูว้า่จา้ง) 
จะเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบหลกัท่ีสาํคญั และจดัส่งวตัถุดิบถึงโรงงาน และ จี สตีล (ผูรั้บจา้ง) จะเป็นผูรั้บจา้งผลิตเหลก็แผน่รีดร้อน (Hot 
Roll Coils)  จนถึงการจดัส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ตามคาํสั่งขายของบริษทั สัญญารับจา้งผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนมีอาย ุ1 ปี นบัจาก
วนัทาํสัญญา และต่ออายอุตัโนมติัต่อไปไดอี้ก 1 ปี หากไม่มีหนงัสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหนา้ก่อนหมดอายุ 90 วนั ทั้งน้ี จี สตีล  
จะเรียกเก็บค่าบริการในอตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 บริษทัไดท้าํหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญา
ล่วงหนา้ โดยใหส้ัญญามีผลจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562   
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

สัญญาอ่ืนๆ 
 

ในปี 2556 บริษทัไดท้าํบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพ่ือยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญาประนีประนอมหน้ีสินกบั บริษทั 
มาสเตอร์ สตีล จาํกัด จาํนวน 17.91 ลา้นบาท โดยมีการแลกเปล่ียนกบัหุ้น 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 บริษทัไดท้าํบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพ่ือยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญาประนีประนอมหน้ีสินจาํนวน 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 ฝากหุ้นของจี สตีล ซ่ึงถือโดยโอเอซี จาํนวน 102.3 ลา้นหุ้น ไวก้บักรมบงัคบัคดีเน่ืองจาก 
โอเอซีเป็นผูค้ ํ้ าประกนั ภายใตส้ัญญาประนีประนอมยอมความ บริษทัตอ้งโอนหุ้นของจี สตีล ซ่ึงถือโดยโอเอซีให้กบัพนักงาน
เพ่ิมเติมจาํนวน 102.3 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.10 บาท (ราคาตลาด ณ วนัส้ินสุดการรับประกนัราคาหุน้) 
 

นอกจากน้ี ในวนัเดียวกนับริษทัไดท้าํบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพ่ือยอมรับหน้ีสินเพ่ิมเติมจาํนวน 10.23 ลา้นบาท โดยหน้ีสิน
ดงักล่าวจะครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการขอขยายระยะเวลาครบกาํหนดชาํระออกไป 
 

เหตุการณ์สําคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 โอเอซี ไดเ้ขา้ทาํสัญญาโอนทรัพยช์าํระหน้ีกบัผูถื้อหุน้ของ  จี สตีล โดยตกลงชาํระหน้ีบางส่วนดว้ยการตี
โอนกรรมสิทธ์ิหุ้นของบริษทัจาํนวน 4,125 ลา้นหุ้น และใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษทัจาํนวน 687 ลา้นหน่วย ท่ี โอเอซี 
ถืออยู ่และในเดือนกนัยายน 2557 จี สตีล ไดโ้อนหุ้นท่ีถือในบริษทั จาํนวน 1,500 ลา้นหุน้ ให้แก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของ จี สตีล ในบริษทั ลดลงเป็นร้อยละ 20.79 

 

ในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2560 จี สตีล ไดข้ายหุ้นท่ีถือในบริษทั จาํนวนทั้งส้ิน 100 ลา้นหุ้น ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของ  
จี สตีล ในบริษทั ก่อนท่ีบริษทัจะมีการเพ่ิมทุน ลดลงเป็นร้อยละ 20.05 ภายหลงัการเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จี สตีล และ จี
เอส ซีเคียวริต้ี มีสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 18.72 ของหุน้ทั้งหมด 
 

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2561 ผูส้นบัสนุนทางการเงินรายหน่ึงของ จี สตีล ไดด้าํเนินการบงัคบัจาํนาํหุน้ท่ีถือในบริษทั โดย จีเอส ซี
เคียวริต้ี จาํนวนทั้งส้ิน 200 ลา้นหุน้ ซ่ึง จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดจ้าํนาํหุน้ของบริษทั เพ่ือคํ้าประกนัใหก้บั จี สตีล โดยนาํมาชาํระหน้ี
ของ จี สตีล ภายหลงัจากการถูกบงัคบัขายดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จี สตีล และ จีเอส ซีเคียวริต้ี มีสัดส่วนการถือหุน้
ของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 17.29 ของหุน้ทั้งหมด 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

6 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์  201  578 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  -  - 
รวม  201  578 
 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท  197  572 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  4  6 
รวม  201  578 
 

7 ลูกหนีก้ารค้า  
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  431 450 
รวม  431 450 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (417) (417) 
สุทธิ  14 33 
(กลบัรายการ) หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับปี  - - 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
 

การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
เกินกาํหนดชาํระ    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  - - 
มากกวา่ 12 เดือน  - - 

 - - 
บุคคลหรือกจิการอ่ืนๆ   
ยงัไม่ครบกาํหนด - - 
เกินกาํหนดชาํระ    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 14 32 
มากกวา่ 12 เดือน 417 418 

 431 450 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (417) (417) 
สุทธิ 14 33 
 
รวม 14 33 
 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัสาํหรับการขายในประเทศคือขายเงินสดและไม่เกิน 7 วนัทาํการ และการ
ขายต่างประเทศเป็นการขายเงินสดและแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น 
 

ในปี  2556 ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดท้าํการโอนเปล่ียนสิทธิเรียกร้องในหน้ีจาํนวนเงิน 172 ลา้นบาท ไปเป็นของลูกหน้ี 
รายอ่ืนในจาํนวนเงินท่ีเท่ากนั และลูกหน้ีรายน้ีเป็นเจา้หน้ีบริษทัในจาํนวนท่ีมากกว่าท่ีเป็นลูกหน้ีบริษทั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 
พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงชาํระหน้ีและหกักลบลบหน้ีกบัลูกหน้ีดงักล่าว “คู่สัญญา” โดยคู่สัญญาตกลงใหน้าํ
หน้ีจาํนวน 172 ลา้นบาท ซ่ึงคู่สัญญาเป็นลูกหน้ีบริษทั หกักลบลบหน้ีจากหน้ีจาํนวน 181 ลา้นบาท ซ่ึงคู่สัญญาเป็นเจา้หน้ีบริษทั
และบริษทัตกลงชาํระหน้ีส่วนท่ีเหลือจาํนวน 9 ลา้นบาทภายในวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

ยอดมูลหน้ีและยอดสุทธิท่ีคา้งชาํระจากลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้
ตามตารางขา้งล่างดงัน้ี  
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
ลูกหน้ีการคา้    
- ลูกคา้รายท่ี 1   352 352 
- ลูกคา้รายท่ี 2   65 65 
  417 417 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (417) (417) 
สุทธิ  - - 
 

บริษทัไม่มีรายการขายกบัลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัไดย้ื่นคาํฟ้องต่อลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิดสัญญาซ้ือขาย
ระหวา่งกนั  
 

เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งไดมี้คาํพิพากษาให้ลูกคา้รายท่ี 1 ชดใชเ้งินจาํนวน 423 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อย
ละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ 352 ลา้นบาท นบัถดัจากวนัฟ้องไปจนกว่าจะชาํระเสร็จแก่บริษทั แต่ปรากฎว่าลูกคา้รายท่ี 1 ไม่จ่าย
ชาํระหน้ีตามคาํพิพากษา ต่อมาลูกคา้รายท่ี 1 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดส่้งหนงัสือ
บอกกล่าวทวงถามให้ลูกหน้ีชาํระหน้ีคร้ังท่ีหน่ึงเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 และ คร้ังท่ีสองเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 บริษทัไดย้ื่นฟ้องลูกคา้รายท่ี 1 เป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง เพื่อขอให้ศาลมีคาํสั่งให้
พิทกัษท์รัพยข์องลูกคา้รายท่ี 1 และ ให้ลูกคา้รายที่ 1 เป็นบุคคลลม้ละลาย เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ศาลไดม้ีคาํสั่งให้
พิทกัษท์รัพยข์องลูกคา้รายท่ี 1  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 บริษทัไดย้ื่นคาํขอรับชาํระหน้ีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์
และเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยน์ัดตรวจคาํขอรับชาํระหน้ีในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562  
 

เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2557 บริษทัและลูกคา้รายท่ี 2 ไดท้าํสัญญาประนีประนอมยอมความโดยลูกคา้รายท่ี 2 ตกลงชาํระเงิน
ให้แก่บริษทัเป็นเงินจาํนวน 78 ลา้นบาท (เงินตน้จาํนวน 65 ลา้นบาท ดอกเบ้ียจาํนวน 13 ลา้นบาท) โดยตกลงแบ่งจ่ายเป็น
งวด เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2559 แต่ปรากฏว่าลูกคา้รายท่ี 2 ผิดนดัชาํระ อยา่งไรก็ตามในปี 
2558 ถึงปัจจุบนั บริษทัไดท้าํการสืบทรัพยท่ี์ดินของลูกคา้รายท่ี 2 ท่ีสาํนกังานท่ีดินปรากฏว่าไม่พบทรัพยข์องลูกคา้ ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2560 บริษทัยื่นฟ้องลูกคา้รายท่ี 2 เป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง เพื่อขอให้ลูกคา้รายท่ี 2 ชาํระ
หน้ีให้กบับริษทั เป็นจาํนวนเงิน 78 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดงักล่าว นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 
มีนาคม 2557 เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2560 ศาลไดมี้คาํสั่งให้พิทกัษท์รัพยข์องลูกคา้รายท่ี 2 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2561 
บริษทัไดย้ื่นคาํขอรับชาํระหน้ีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยแ์ละเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดส้อบสวนหน้ีเสร็จเรียบร้อยแลว้
เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 ปรากฏว่าลูกคา้รายท่ี 2 ไม่มาประชุมเจา้หน้ีตามท่ีเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดแ้จง้ไว ้ และ 
เจา้หน้ีท่ียื่นคาํขอรับชาํระหน้ีไวไ้ดล้งมติขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหน้ีลม้ละลาย  
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษทัไดย้ื่นคาํฟ้องต่อลูกหน้ีซ่ึงเป็นกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัแห่งหน่ึงต่อศาลแพ่งเน่ืองจากลูกหน้ีได้
จ่ายชาํระค่าสินคา้เพียงบางส่วน และเพิกเฉยไม่ชาํระราคาส่วนท่ีเหลือให้แก่บริษทั เป็นจาํนวน 62 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัถดัจากวนัฟ้องไปจนกว่าจะชาํระเสร็จแก่บริษทั ซ่ึงในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัและลูกหน้ียงัไม่
สามารถไกล่เกลี่ยกนัได  ้บริษทัจึงไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจาํนวนในไตรมาส 3 ปี 2561 ต่อมาในระหว่าง 
การพิจารณาคดีของศาล ลูกหน้ียอมชาํระหน้ีให้กบับริษทัเป็นจาํนวนเงิน 62 ลา้นบาท  บริษทัจึงยื่นคาํร้องขอถอนฟ้อง 
ต่อศาลเมื่อวนัที่ 24 ธันวาคม 2561 และไดบ้นัทึกกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีดงักล่าวทั้งจาํนวนใน 
ไตรมาส 4 ปี 2561 
 
ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท  431 450 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  - - 
รวม  431 450 
 

8 สินค้าคงเหลือ  
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 1,132 1,511 
งานระหวา่งทาํ 4 3 
วตัถุดิบ 1,507 437 
วสัดุและอุปกรณ์ 427 213 
อะไหล่ 294 247 
สินคา้ระหวา่งทาง 689 900 
รวม 4,053 3,311 
หกั  ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (192) (32) 
สุทธิ 3,861 3,279 
   
มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือทีจ่ํานําเพ่ือคํา้ประกนัหนีสิ้น 327 126 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

9 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินใหกู้ย้ืมแก่ จี สตีล ในวงเงิน 94 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12.5 ต่อปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 บริษทัไดต้กลงขยาย
ระยะเวลาการชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 จี สตีลไดย้ืน่คาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง เพ่ือป้องกนัมิให้ จี สตีล ตกลงอยูใ่น
ภาวะลม้ละลาย เน่ืองจาก จี สตีล มีหน้ีสินผิดนดัชาํระจาํนวนมากตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551 และมีความเส่ียงท่ีจะถูกฟ้อง
ลม้ละลายหรือถูกยึดทรัพยต์ามคาํพิพากษาของเจา้หน้ี ซ่ึงศาลลม้ละลายกลางรับคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2560  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 ศาลไดมี้คาํสั่งใหย้กคาํร้องการขอเขา้ฟ้ืนฟูกิจการของ จี สตีล ปัจจุบนั จี สตีล อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก จี สตีล จึงมีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาเงินกู้ท่ีครบกาํหนดใหม่เป็น 15 
พฤษภาคม 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 บริษทัไดต้กลงขยายระยะเวลาการชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นภายใน
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ จี สตีล โดยการขยายระยะเวลาวงเงินกูเ้ดิมดงักล่าว เป็นไปตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ทั้งน้ีฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่ จี สตีล ยงัมีความสามารถในการชาํระ
หน้ีเงินกูย้มืดงักล่าวคืนแก่บริษทัได ้บริษทัจึงไม่ไดพิ้จารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเงินใหกู้ย้มืดงักล่าว  
 

อยา่งไรกต็าม บริษทัยงัคงหยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียนบัตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 โดยบริษทัจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียต่อเม่ือ
บริษทัไดรั้บชาํระดอกเบ้ียจาก จี สตีล แลว้ 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

10 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  16 21 
ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 5 5 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และอ่ืนๆ  197 132 
  218  158 
เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้    

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 8 187 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  53 149 

  61 336 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (11) (100) 
สุทธิ  50 236 
    
รวม  268 394 
(กลบัรายการ) หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับปี  10 - 
 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัตดัจาํหน่ายเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้และค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญจาํนวน 99 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัผดิสัญญาซ้ือขาย ดงันั้นเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ดงักล่าวจึงถูกริบ 
 

11 เงนิล่วงหน้าค่าซ้ือทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน   210 210 
เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัร  54 54 
รวม  264 264 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (54) (54) 
สุทธิ  210 210 
 

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัและผูข้ายท่ีดินไดน้าํท่ีดิน 5 โฉนดซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ จาํนวน 210 ลา้นบาท จดจาํนองเพื่อเป็นหลกัประกนัการผอ่นชาํระภาษีอากรของบริษทั และจี สตีล ต่อกรมสรรพากรใน
วงเงินรวม 330 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั 206 ลา้นบาท) (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20) 

152



บริ
ษัท

 จี เ
จ ส

ตลี
 จํา

กดั
 (ม

หา
ชน

)  
หม

ายเ
หตุ

ปร
ะก
อบ

งบ
การ

เงิน
 

สําห
รับ

ปีสิ้
นสุ

ดว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

561
 

 

 

12 
ทีด่

นิ อ
าคา

รแล
ะอุ
ปก

รณ์
 

 

 
ที่ดิ

นแ
ละ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

สิน
ทรั

พย
 ์

 
 

 
ส่ว

นป
รับ

ปรุ
ง 

 
 

 
เครื่

อง
จกั

รแ
ละ

 
เครื่

อง
ตก

แต่
ง 

 
อุป

กร
ณ์ 

 
 

 ร
ะห

วา่ง
ก่อ

สร้
าง

 
 

 
ที่ดิ

น 
 

อา
คา
ร 

 
อุป

กร
ณ์ 

 
แล

ะติ
ดต

ั ้ง 
 

สาํ
นกั

งาน
 

 
ยาน

พา
หน

ะ 
 

แล
ะติ

ดต
ั ้ง 

 
รว
ม 

 
(ลา้

นบ
าท

) 
ราค

าทุ
น 

 
 

 
 

 
 

 
 

ณ ว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

560
 

858
 

6,2
45 

17,
930

 
13 

146
 

5 
6,7

76 
31,

973
 

เพิ่ม
ขึ้น

 
8 

2 
10 

- 
21 

- 
40 

81 
จาํห

น่า
ย /

 ต ดั
จาํห

น่า
ย 

- 
- 

(7)
 

- 
(1)

 
- 

- 
(8)

 
โอ
น 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ณ ว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

561
 

866
 

6,2
47 

17,
933

 
13 

166
 

5 
6,8

16 
32,

046
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ค่าเ

สื่อ
มร

าคา
สะ

สม
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ณ ว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

560
 

37 
4,1

78 
9,3

62 
13 

132
 

2 
-

13,
724

 
ค่ า
เสื่อ

มร
าค
าส
าํห

รับ
ปี 

5 
92 

777
 

- 
6 

- 
- 

880
 

จาํห
น่า
ย /

 ตดั
จาํห

น่า
ย 

- 
- 

(7)
 

- 
(1)

 
- 

- 
(8)

 
ณ ว

นัท
ี ่31

 ธัน
วาค

ม 2
561

 
42 

4,2
70 

10,
132

 
13 

137
 

2 
-

14,
596

 
 

153



บริ
ษัท

 จี เ
จ ส

ตลี
 จํา

กดั
 (ม

หา
ชน

)  
หม

ายเ
หตุ

ปร
ะก
อบ

งบ
การ

เงิน
 

สําห
รับ

ปีสิ้
นสุ

ดว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

561
 

 

 

 
 

 
ที่ดิ

นแ
ละ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

สิน
ทรั

พย
 ์

 
 

 
ส่ว

นป
รับ

ปรุ
ง 

 
 

 
เครื่

อง
จกั

รแ
ละ

 
เครื่

อง
ตก

แต่
ง 

 
อุป

กร
ณ์ 

 
 

 ร
ะห

วา่ง
ก่อ

สร้
าง

 
 

 
ที่ดิ

น 
 

อา
คา
ร 

 
อุป

กร
ณ์ 

 
แล

ะติ
ดต

ั ้ง 
 

สาํ
นกั

งาน
 

 
ยาน

พา
หน

ะ 
 

แล
ะติ

ดต
ั ้ง 

 
รว
ม 

 
(ลา้

นบ
าท

) 
ค่าเ

ผื่อ
ขาด

ทุน
จาก

การ
ด้อ

ยค่
า 

 
 

 
 

 
 

 
 

ณ ว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

560
 

23 
76 

390
 

- 
- 

- 
3,1

22 
3,6

11 
จาํห

น่า
ย /

 ตดั
จาํห

น่า
ย

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ณ ว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

561
 

23 
76 

390
 

- 
- 

- 
3,1

22 
3,6

11 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

มูล
ค่าสุ

ทธิ
ทา
งบ

ัญชี
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ณ ว
นัท

ี ่31
 ธัน

วาค
ม 2

560
 

798
 

1,9
91 

8,1
78 

- 
14 

3 
3,6

54 
14,

638
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ณ ว

นัท
ี ่31

 ธัน
วาค

ม 2
561

 
801

 
1,9

01 
7,4

11 
- 

29 
3 

3,6
94 

13,
839

 
 

 154



บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
   (ลา้นบาท) 
โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038 5,038 
โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525 1,525 
อ่ืนๆ 253 212 
รวม 6,816 6,775 
 

ราคาทุนของสินทรัพยข์องบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวน 936 ลา้นบาท (2560 : 919 ลา้นบาท) 
 

บริษทัมีสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน มีราคาทุนเดิมและค่าเส่ือมราคาสะสม ดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
 (ลา้นบาท) 
ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 2.95 2.95 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (0.47) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 2.48 2.95 
 

การประเมนิการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัไดพิ้จารณาปัจจยัต่างๆ หลายประการแลว้พบว่าไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีทาํให้มูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 และ 2560 อาจเกิดการดอ้ยค่า และเดือนธนัวาคม ปี 2559 ผูบ้ริหารของบริษทัไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคา
อิสระใหท้าํการประเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบกบัการประเมินมูลค่าการใชสิ้นทรัพย์
โดยผูบ้ริหารของบริษัทเอง ผลการประเมินดังกล่าวไม่มีข้อบ่งช้ีว่ามูลค่าตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี  
31  ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึน 
 

อตัราคิดลด (ก่อนภาษี) ท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าจากการใชร้้อยละ 10.50 ต่อปีในปี 2561 และร้อยละ 12.92 ต่อปีในปี 2560 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีจ่ดจํานอง 
 

หลกัประกนัภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและหลกัประกนัการใชว้งเงินกูจ้ากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัมูลค่าสุทธิทางบญัชี 8,451 ลา้นบาท ไดถู้กนาํไปจาํนองภายใตแ้ผน
ฟ้ืนฟูกิจการ และหลกัประกนัการใชว้งเงินกูจ้ากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง (2560 : 9,215  ลา้นบาท) 
 

บริษทัไดย้ื่นฟ้องจาํเลย 3 รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพ่ือขอให้ทรัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูแ้ละรับจาํนองหลกัประกนัแทน 
ผูถื้อตราสารหน้ีหุน้กูต่้างประเทศของบริษทัทาํการไถ่ถอนจาํนองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดท้าํการชาํระหน้ี
ใหแ้ก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าวตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 ศาลแพง่กรุงเทพใต ้ไดมี้คาํพิพากษา
ใหบ้ริษทัชนะคดีและมีคาํสั่งใหจ้าํเลยทั้ง 3 ราย ทาํการไถ่ถอนจาํนองหลกัประกนั ทั้งน้ี จาํเลยรายหน่ึงไดเ้จรจาเพ่ือเขา้ทาํสัญญา
ประนีประนอมยอมความกบัทางบริษทัเพ่ือปลดจาํนองทรัพยห์ลกัประกนัให้แก่บริษทั และไดท้าํการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแพ่ง
กรุงเทพใต ้เพ่ือร้องขอใหศ้าลอุทธรณ์พิจารณาเป็นไปตามสัญญาประนีประนอมขา้งตน้ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหวา่งบริษทักบัจาํเลยราย
หน่ึง โดยให้จาํเลยทาํการปลดหลกัประกนัหรือไถ่ถอนจาํนองหลกัประกนัให้กบับริษทั ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการดาํเนินการไถ่
ถอนหลกัประกนัดงักล่าว 
 

ปัจจุบนัไดด้าํเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจาํเลยแลว้ 2 ราย 
 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 42.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัการ
จาํนองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน เพ่ือเป็นหลกัประกนัลาํดบัท่ีสอง จากการใชว้งเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทั
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 ธนัวาคม 2561 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 695 ลา้นบาท (2560 : 730 ลา้นบาท) เพ่ือเป็น
หลกัประกนัสาํหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของบริษทั จาํนวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2556 
บริษทัไดด้าํเนินการจดจาํนองเคร่ืองจกัรกบัสาํนกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้   
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้วางหลกัประกันเพ่ิมเติมเป็นโฉนดท่ีดิน 
กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัไดด้าํเนินการจดจาํนองท่ีดินแลว้ (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 11) 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

หลกัประกนัการใชว้งเงินกูร่้วมกบั จี สตีล จากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจาํนองเคร่ืองจกัรของบริษทั (เคร่ืองรีดปรับ
สภาพผิว (RTM) และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกรดกลบัคืน (ARP)) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 มีมูลค่าสุทธิทาง
บญัชี 650 ลา้นบาท  (2560 : 694 ลา้นบาท)  เพ่ือเป็นหลกัประกนัการใชว้งเงินกูร่้วมกบั 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 2560 203 41 244 
เพ่ิมข้ึน  3 - 3 
ตดัจาํหน่าย - - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 206 41 247 
    

ค่าตดัจําหน่าย    
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 197 33 230 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2 1 3 
ตดัจาํหน่าย - - - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 199 34 233 
    

ค่าเผ่ือขาดทุนจากการด้อยค่า    
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 - 8 8 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) - (1) (1) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 - 7 7 
    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 6 - 6 
    

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 7 - 7 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

14 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดน้าํไปใช้ท่ีมิได้รับรู้ใน  
งบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว    

- ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ – ลูกหน้ีการคา้  83 83 
- ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้  38 6 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้  2 20 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  722 722 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  1 2 
- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา  429 358 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่า – เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัร  11 11 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่า – สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  411 411 
- ประมาณการผลขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  8 - 
- ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  16 14 

  1,721 1,627 
ยอดขาดทุนยกไป  562 762 
รวม  2,283 2,389 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2561 ถึง 2565 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษี 
เงินไดปั้จจุบนันั้น บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มีความ
เป็นไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

15 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 2,086 2,086 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (2,053) (2,053) 
 33 33 
   
หลกัประกนัเงินสดสาํหรับการใชไ้ฟฟ้า 33 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 1 1 
ลูกรีดรอตดัจาํหน่าย – สุทธิ 218 253 
เงินมดัจาํ 2 18 
เงินอายดัโดยกรมบงัคบัคดี - 5 
อ่ืนๆ 43 3 

สุทธิ 330 313 
 

งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 
 

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 และในปี 2558 ฝ่ายบริหารไดมี้การทบทวนการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน พบวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าสุทธิทางบญัชีจาํนวน 11 ลา้นบาท จึงไดบ้นัทึกขาดทุนการดอ้ยค่าดงักล่าวแลว้ 
 

159



บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

16 หนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน    
เจา้หน้ีการคา้ 19    

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  194 28 
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  - 3 

  194 31 
    
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ไม่มีหลกัประกนั 20 13 17 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มีหลกัประกนั 5, 17 1,239 1,478 

    
  1,446 1,526 
    
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน    
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มีหลกัประกนั 5,17 1,142  1,511 
    

รวม  2,588 3,037 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  1,446 1,526 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  1,142  1,511 

รวม  2,588  3,037 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็น
สินทรัพย ์ดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
สินคา้คงเหลือ 8 191 38 
รวม  191  38 
 

ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  จดัตามประเภทสกลุเงินตรา  ไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท  13 17 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  2,575  3,020 
รวม  2,588  3,037 
 
 

17 เงนิกู้ยืมจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เงินกูว้งแรก  30  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 42.3.1 979 1,347 

  (2560: 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ)    
เงินกูว้งท่ีสอง  5  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 42.3.1 163 164 
เงินกูว้งท่ีสาม  38  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 42.3.2 1,239 1,314 

  (2560: 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ)    
เงินกูว้งท่ีส่ี  5  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 42.3.2 -  164 
รวม  2,381  2,989 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42.3.2 1,239   1,478 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  - (2) 
  1,239   1,476 
    
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42.3.1 1,142 1,511 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (24) (32) 
  1,118 1,479 
รวม  2,357  2,955 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561  มีดงัน้ี 
 

  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2,989 
หกั ชาํระคืนเงินตน้ระหวา่งปี  (591) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน  (17) 
รวมเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,381 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (24) 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 2,357 
 

ยอดเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จดัประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  2,381  2,989 
รวม  2,381  2,989 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

18 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     
ยานพาหนะ  2.01  2.51 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (0.20)  (0.31) 
  1.81  2.20 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (0.42)  (0.39) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  1.39  1.81 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทั มีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน โดยมีรายละเอียดของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระดงัน้ี 
 

 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดตามสัญญาเช่า และ
บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว 

  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
   

เงินตน้ 
ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

 
รวม 

 
เงินตน้ 

 
ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

 
รวม 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ           
ภายในหน่ึงปี  0.51 (0.09) 0.42  0.50  (0.11)  0.39 
ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ           
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  1.50 (0.11) 1.39  2.01  (0.20)  1.81 

รวม  2.01 (0.20) 1.81  2.51  (0.31)  2.20 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

19 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
    
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 6  189 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ 2,027 681 
รวม  2,033 870 
 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี   
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 1,063 740 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 970 128 
สกลุเงินเหรียญยโูร - 2 
รวม 2,033 870 
 

 
บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าวตัถุดิบภายใตส้ัญญา 
Consignment จึงมียอดคงคา้งเป็นจาํนวนเงิน 313 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยบริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
3 - 6 ต่อปี ของยอดเจา้หน้ีคงคา้ง (2560: 198 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี)  
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

20 เจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน    
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 14 16 
หน้ีสินภาษีผอ่นชาํระ 174 174 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า 115 154 
อ่ืนๆ 358 380 
 661 724 
   
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน   
หน้ีสินภาษีผอ่นชาํระ 58 232 
รวม 719 956 
 

หน้ีสินภาษีผอ่นชาํระ 
 

กรมสรรพากร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมียอดหน้ีสินภาษีผอ่นชาํระคงเหลือทั้งหมด 232 ลา้นบาท (รวมเงินเพ่ิมใหม่ตามกฎหมาย จาํนวน 
216 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทับนัทึกเงินเพ่ิมเต็มจาํนวนตามท่ีระบุในประมวลรัษฎากรแลว้) โดยแสดงรายการเป็นหน้ีสินหมุนเวียน
จาํนวน 174 ลา้นบาท และเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวยีนจาํนวน 58 ลา้นบาท  
 

ภายใตก้ารผ่อนชาํระหน้ีดงักล่าว บริษทัไดต้กลงจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 1 โฉนด และจดจาํนองเคร่ืองลา้งและเคร่ือง
เคลือบนํ้ามนั ร่วมกบัการคํ้าประกนัโดยบริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นหลกัประกนัการผอ่นชาํระ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ จะตอ้งผอ่นชาํระหน้ีสินท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้จาํนวน 16 งวดๆ ละ 14.52 ลา้นบาท จนถึง
เดือนเมษายน 2563 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

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  

 

หากบริษทัผิดนดัชาํระงวดใดงวดหน่ึงให้ถือวา่ผิดนดัชาํระหน้ีและบริษทัจะตอ้งชาํระหน้ีท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมดทนัที โดยบริษทัตก
ลงเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของหน้ีท่ียงัคงคา้งชาํระจนกวา่จะชาํระหน้ีเสร็จส้ิน 
 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระหน้ีท่ีคา้งชาํระทั้งหมดแลว้เป็นจาํนวนเงิน 49.7 ลา้นบาท 
 

ยอดเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 636 903 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 72 29 
สกลุเงินเหรียญยโูร 11 24 
รวม 719 956 
 

21 ดอกเบีย้ค้างจ่าย 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5, 20 5 8 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 23 93 87 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 17 34 106 
รวม 132 201 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 
ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 45 48 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 81 147 
สกลุเงินเหรียญยโูร 4 4 
สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์ 2 2 

รวม 132 201 
 

22 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
เจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัร - 15 
ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี 19 10 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 12 13 
รวม 31 38 
 

ยอดหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 19 10 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 10 26 
สกลุเงินเหรียญยโูร 2 2 
รวม 31 38 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

23 หนีสิ้นภายใต้แผนฟ้ืนฟูกจิการ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
ยอดคงเหลือตน้ปี 204 226 
การจ่ายระหวา่งปี (6) (13) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งปี (1) (9) 
โอนไปเป็นกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี (1) - 
ตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม (16) - 
ยอดคงเหลือปลายปี 180 204 

 

การจดัประเภทของเจา้หน้ีและการชาํระหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ซ่ึงรวมไวใ้นงบการเงิน มีดงัน้ี 
 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
     2561  2560 
    (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 
กลุ่มท่ี 13  เจา้หน้ีอ่ืน ตุลาคม 2554 166 174 
   รวม 180 204 
 

ตารางการชาํระหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละรายในกลุ่ม 5 และ 13 ไม่ไดเ้ป็นวนัเดียวกนัเหมือนกนัทั้งหมด ข้ึนอยูก่บัวนัท่ีท่ีมีการตกลง 
ในการสรุปมูลหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละราย อยา่งไรกต็ามกาํหนดเวลาแรกท่ีเจา้หน้ีในกลุ่ม 5 และ 13 จะไดรั้บชาํระหน้ีคือ 31 ตุลาคม 
2554 
 

แมว้่าหน้ีในส่วนของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 น้ีจะถึงกาํหนดชาํระในเดือนตุลาคม 2546 แต่เน่ืองจากการชาํระหน้ีของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11  
เป็นลกัษณะท่ีมีเง่ือนไข คือเจา้หน้ีกลุ่มน้ี จะตอ้งยงัคงให้สินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชีแก่บริษทัต่อไปโดยจะตอ้งให้วงเงินสินเช่ือ
หมุนเวียนแก่บริษทัเป็นจาํนวนเท่ากบัยอดหน้ีทั้งหมดของเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 11 แต่เน่ืองจากตลอดมาบริษทัไม่เคยไดรั้บสินเช่ือดงักล่าว 
จึงทาํใหเ้ง่ือนไขการชาํระหน้ีในกลุ่มน้ียงัคงไม่สมบูรณ์ 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัไดค้รบกาํหนดชาํระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554  แต่บริษทัไดผ้ิดนดัชาํระหน้ี ซ่ึงบริษทั 
ไดด้าํเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพ่ือขอขยายระยะเวลาการชาํระหน้ี  ดงันั้น บริษทัจึงแสดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั  ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดงักล่าวยอดหน้ี
คงเหลือสามารถถูกเรียกชาํระคืนไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผดินดัชาํระ 
 

ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงวนัท่ีในรายงาน เจา้หน้ีจาํนวน 5 ราย ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลจาํนวน 1 ราย โดยเรียกร้องให้บริษทัชาํระหน้ีเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน  
1 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ียืน่ฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่บริษทัจะชาํระเสร็จ ส่วนเจา้หน้ี
จาํนวน 4 ราย ทุนทรัพยฟ้์องทั้งส้ิน 5 ลา้นบาท ไดข้อ้ยติุโดยทาํสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาล 
 

ยอดหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท 78 101 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 90 91 
สกลุเงินเหรียญยโูร 8 9 
สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์ 4  3 
รวม 180 204 
 

24 ประมาณการหนีสิ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการผลขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มี
ดงัน้ี 
 

  หมายเหตุ  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560     -
เพ่ิมข้ึนในปี    41 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561   40.3  41 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวยีน 41 - 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน - - 
รวม 41 - 

 

ยอดประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
สกลุเงินบาท - - 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 41 - 
รวม 41 - 

 

25 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ    
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 80 72 
รวม 80 72 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8 4 
รวม 8 4 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

โครงการทีไ่ม่ได้จัดเป็นกองทุนตามกฎหมายแรงงานไทย 
 

บริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1998) ในการ
ใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน  80 72 
ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ 80 72 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 72 54 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแลว้ - (2) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 8 4 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 16 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 80 72 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 8 4 
รวม 8 4 

 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8 4 
รวม 8 4 
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ผลขาดทุน(กาํไร)จากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 เป็นขาดทุนจาํนวน 16 ลา้นบาท 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน: 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด   2.8 ต่อปี 2.8 ต่อปี 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.0 - 7.0 5.0 - 7.0 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 5.0 - 10.0* 5.0 - 10.0* 
อตัรามรณะ                TMO 17**                TMO 17** 
 

* ข้ึนอยูก่บัอตัราถวัเฉล่ียของกลุ่มอายพุนกังาน 
** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO 17: Thai Martality Ordinary Tables of 2017) 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีนาํมาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด อตัราการ
เพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และการหมุนเวียนของพนกังาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้นท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง 8.35 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 9.85 ลา้นบาท) 
 

- ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพิ่มข้ึน 9.52 ลา้นบาท 
(ลดลง 8.26 ลา้นบาท) 

 

- ถา้อตัราการหมุนเวียนของพนกังานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 10.0 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง 4.72 ลา้นบาท
(เพ่ิมข้ึน 5.11 ลา้นบาท) 
 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานไดค้าํนวณโดยการใชว้ิธี
เดียวกนักบัท่ีคาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ท่ีประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดใ้ห้ความเห็นชอบร่างพระราชบญัญติั คุม้ครองแรงงานโดยมี
สาระสาํคญัคือการปรับเพ่ิมอตัราค่าชดเชยให้กบัลูกจา้งท่ีทาํงานตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปให้ไดค้่าชดเชยอตัราใหม่จากเดิม 300 วนั 
เป็น 400 วนั  ณ ปัจจุบนัร่างดงักล่าวอยูร่ะหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์
พนักงานของบริษทัฯ ท่ีคาํนวณถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จะเพิ่มข้ึนจาํนวนประมาณ 19.2 ลา้นบาท โดยจะบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนทั้งจาํนวนเม่ือพรบ.ฯ ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
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26 ทุนเรือนหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 หมายเหตุ มูลค่าหุน้ 2561   2560 
  ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
  (บาท) (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท) (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท) 
ทุนจดทะเบียน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     
หุน้สามญั  6.90 18,738 129,298 14,947 103,138 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 26.1  - - 3,791 26,160 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม       
หุ้นสามญั  6.90 18,738 129,298  18,738 129,298 
 
 

 หมายเหตุ มูลค่าหุน้ 2561   2560 
  ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
  (บาท) (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท) (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท) 
ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     
หุน้สามญั  6.90 13,928 96,104 10,585 73,039 
แปลงหน้ีเป็นทุน 26.1, 26.2  - - 3,343 23,065 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม       
หุ้นสามญั  6.90 13,928 96,104 13,928 96,104 
 

ส่วนเกนิ(ตํา่กว่า)มูลค่าหุ้นสามญั 
 

รายการเคล่ือนไหวของส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้สามญัระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 หมายเหตุ 2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
ส่วนเกนิ (ตํา่กว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   (61,757)  (39,829) 
แปลงหน้ีเป็นทุน 26.2 -  (21,928) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  (61,757)  (61,757) 
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26.1 การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทุน 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัเร่ืองสาํคญัดงัน้ี 
 

1. อนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 3,343,000,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 6.90 บาท ใหแ้ก่เจา้หน้ีรายใหม่ เพ่ือชาํระหน้ีการคา้สุทธิใหก้บัเจา้หน้ีรายใหม่ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 จาํนวน 32.34 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และดอกเบ้ียคงคา้งท่ีจะนาํมาแปลงหน้ีเป็นทุน
จาํนวน 0.59 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ รวมเป็นจาํนวนหน้ีท่ีจะนาํมาแปลงหน้ีเป็นทุนทั้งส้ิน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ
คิดเป็น 1,136.54 ลา้นบาท โดยบริษทัจะกาํหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุน้ละ 0.34 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินไม่
เกิน 1,136.62 ลา้นบาท   
 

2. อนุมัติการ เ พ่ิม ทุนจดทะเ บียนของบริษัทจํานวนไม่ เ กิน  26,160, 481,980 บาท  จากทุนจดทะเ บียนเ ดิม 
103,137,868,438.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 129,298,350,418.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน
ไม่เกิน 3,791,374,200 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 6.90 บาท (1) เพ่ือรองรับการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน และ (2) เพ่ือรองรับการปรับสิทธิการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ภายใต้
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W2) และใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 3 (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W3) และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 4 (ใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W4) และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  
ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวขา้งตน้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
 

3. อนุมติัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 3,791,374,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท 
และมอบหมายให้คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอาํนาจในการพิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

3.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 3,343,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท ให้แก่เจา้หน้ีราย
ใหม่ โดยบริษทัจะกาํหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุน้ละ 0.34 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,136.62 ลา้นบาท 
เพ่ือชาํระหน้ีการคา้สุทธิจาํนวน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1,136.54 ลา้นบาท ตามโครงการแปลงหน้ี
เป็นทุน และภายหลงัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนคราวน้ี 
เจ้าหน้ีรายใหม่จะเขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั โดยถือหุ้นสามญัของบริษทัทางตรงร้อยละ 24 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั และทางออ้มผา่น จี สตีล ร้อยละ 18.97 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้ของบริษทั) ทาํใหก้ารจดัสรรและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนดงักล่าว เป็นการทาํรายการกบับุคคลท่ีจะมีอาํนาจ
ควบคุมบริษทั ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ 
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ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม)(“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) โดยมีขนาดรายการ
เท่ากบัร้อยละ 8.81 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 ซ่ึงเกินกวา่ 20 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษทั บริษทัจึงมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการ
ทาํรายการของบริษทัต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และดาํเนินการต่างๆ รวมถึงการดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

 

 เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามประกาศรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั 

 

 ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 แต่งตั้งท่ีปรึกษาการเงินอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นตามท่ีกาํหนดในประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงบริษทัจะดาํเนินการแต่งตั้งบริษทั เจวีเอส ท่ีปรึกษาทางการเงิน จาํกดั เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีต่างๆ ภายใตป้ระกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

นอกจากน้ีการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนในราคาหุ้นละ 
0.34 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 35.50 ของราคาตลาด ซ่ึงเกินกว่า 
ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การอนุญาต
ให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ 
ทจ. 72/2558”) ดงันั้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน
ดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นจาํนวนรวมกนั
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคดัคา้นการเสนอ
ขายหุน้ในราคาดงักล่าว นอกจากน้ี แมบ้ริษทัจะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ใหจ้ดัสรร
และเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่เจา้หน้ีรายใหม่แลว้ บริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) ตามท่ีกาํหนดในประกาศ ทจ.72/2558 
ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่เจา้หน้ีรายใหม่ดว้ย 

 

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 
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3.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 166,799,822 หุ้น 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) 2.070 1.9467 
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 0.363 หุน้ 1 หน่วย : 0.386 หุน้ 

 

3.3 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 136,906,049 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท เพ่ือรองรับการปรับ
สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี  
7 มกราคม 2556 ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็น
ทุน โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  ก่อนการปรับสิทธิ  ภายหลงัการเปลีย่นแปลง 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W3     
- ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) 1.500 1.3722 
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 0.400 หุน้ 1 หน่วย : 0.437 หุน้ 

 

3.4 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 144,668,329 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท เพ่ือรองรับการปรับ
สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W4 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี  
7 มกราคม 2556 ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็น
ทุน โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  ก่อนการปรับสิทธิ  ภายหลงัการเปลีย่นแปลง 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS-W4     
- ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) 1.500 1.3722 
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 0.400 หุน้ 1 หน่วย : 0.437 หุน้ 
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4. อนุมติัการจดัสรรหุ้นและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนให้แก่เจา้หน้ีรายใหม่ 
โดยบริษทัจะกาํหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุน้ละ 0.34 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 1,136.62 ลา้นบาท เพ่ือ
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 หลกัเกณฑใ์นการขอผอ่นผนัการ
ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ 

 

  26.2   การแปลงหนีเ้ป็นทุน 
 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้โดยการแปลงหน้ีจาํนวน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  
คิดเป็นเงินบาทจาํนวน 1,096 ลา้นบาท เป็นทุนจาํนวน 23,065 ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 3,342,751,016 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 6.90 บาท) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 ใหก้บัเจา้หน้ีรายใหม่ 

 

การแปลงหน้ีเป็นทุนดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัใชร้าคา 0.34 บาทต่อหุน้เป็นมูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัของบริษทั ในการ
แปลงหน้ีเป็นทุน ซ่ึงราคาดงักล่าวเป็นการตกลงร่วมกนัทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้บริษทัมีส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัเพ่ิมข้ึน
จาํนวน 21,928 ลา้นบาท และมีผลขาดทุนจากการแปลงหน้ีเป็นทุนจาํนวน 40 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม โครงการปรับ
โครงสร้างหน้ีโดยการแปลงหน้ีเป็นทุนน้ี มีผลสุทธิเป็นกาํไร ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 
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27 ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการ
ใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญั ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W2, GJS- W3 และ GJS-W4 โดยมีผลบงัคบัใชน้ับตั้งแต่วนัท่ี  
21 กนัยายน 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ก่อนการปรับสิทธิ ภายหลงัการเปลีย่นแปลง 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W2  

-  ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) 2.070 1.9467 
-  อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 0.363 หุน้ 1 หน่วย : 0.386 หุน้ 
   

ใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W3 และ GJS-W4 
-  ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) 1.500 1.3722 
-  อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 0.400 หุน้ 1 หน่วย : 0.437 หุน้ 

 

 ราคาเสนอขาย 2561 2560 
 ต่อหน่วย จาํนวนหน่วย จาํนวนเงิน   จาํนวนหน่วย จาํนวนเงิน 

 (บาท) (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท)  (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท) 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      
- ใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (GJS-W2) 0.03 - - 4,933 148 
- ใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GJS-W3) 0.00 3,674 - 3,674 - 
- ใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (GJS-W4) 0.00 2,754 - 2,754 - 
รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี       
- ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหม่   - - -  - 
- การหมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ - - (4,933)  (148) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม     
- ใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังที่ 2 (GJS-W2) 0.03 - - - - 
- ใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังที่ 3 (GJS-W3) 0.00 3,674 - 3,674 - 
- ใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังที่ 4 (GJS-W4) 0.00 2,754 - 2,754 - 
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ขอ้มูลของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 GJS-W2 (ก) และ (ค) GJS-W3 (ก) GJS-W4 (ข) 
อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุน้) 1 : 0.386 1 : 0.437 1 : 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 
 

28 สํารอง 
 

การจัดสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 

สาํรองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตาม
กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวขององคป์ระกอบอ่ืน ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
องค์ประกอบอ่ืน     
เงินท่ีไดรั้บจากใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ท่ีหมดอาย ุ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      
-  ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 1 (ก)  162  162 
-  ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2 (ข)  148  148 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   310  310 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

(ก) จากการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 1 ในปี 2554 จาํนวน 3,234 ลา้นหน่วย ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีหน่วยละ 0.05 บาท 
ไดถู้กโอนจากใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้นไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
จาํนวน 162 ลา้นบาท 

(ข) จากการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2 ในปี 2560 จาํนวน 4,933 ลา้นหน่วย ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีหน่วยละ 0.03 บาท 
ไดถู้กโอนจากใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้นไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
จาํนวนเงิน 148 ลา้นบาท 

 

29 กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนีสุ้ทธิ 
 

รายละเอียดของกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีสาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
กาํไรจากการท่ีเจา้หน้ีลดหน้ีให ้ 1.3   
 - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  1 656 
 - ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย  - 118 
ผลขาดทุนจากการแปลงหน้ีเป็นทุน 26.2 -  (40) 
สุทธิ  1  734 
 

30 กาํไรจากการตดัจําหน่ายหนีสิ้นทีห่มดอายุความสุทธิ 
 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมัติให้บริษทัตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายุความตาม
กฎหมายเป็นจาํนวน 133 ลา้นบาท (ประกอบดว้ยหน้ีสกุลเงินยโูร จาํนวน 0.11 ลา้นเหรียญยูโร หน้ีสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง 
จาํนวน 4 พนัปอนด์ หน้ีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา จาํนวน 1.24 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ หน้ีสกุลเงินบาท จาํนวน 84.47 
 ลา้นบาท)  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัตดัจาํหน่ายหน้ีท่ีคา้งรับท่ีหมดอายุ
ความตามกฎหมายเป็นจาํนวน 20 ลา้นบาท ทั้งน้ี หน้ีท่ีคา้งรับดงักล่าวเป็นรายเดียวกนักบัหน้ีสินบางส่วนท่ีหมดอายุความตาม
กฎหมายตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

รายละเอียดกาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวามสุทธิ  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  2561  2560 
  (ลา้นบาท) 
เจา้หน้ีการคา้       13   
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  93  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  2  - 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ  16  - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  17  - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  (5)  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  (17)   
กาํไรจากการตดัจําหน่ายหนีสิ้นทีห่มดอายุความสุทธิ  119  - 

 

31 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหาร
การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่ 
บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้าํหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้   
 

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานขั้นตน้กาํไร(ขาดทุน) ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 มีดงัน้ี 
  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
รายได้จากส่วนงาน    
ในประเทศ  28,887 15,178 
ต่างประเทศ  1,023 - 
รวม  29,910 15,178 
    

ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไร(ขาดทุน)ขั้นต้น   282 859 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 1 ราย และ 5 รายตามลาํดบั จากการขายสินคา้ใน
ประเทศ เป็นจาํนวนเงินรวม 4,291 ลา้นบาท  และ 9,314 ลา้นบาท  ตามลาํดบั 
 

 

32 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
    2561   2560 
 (ลา้นบาท) 
ค่าบรรจุหีบห่อ 5 5 
ค่าบริการขนส่งในประเทศ 357 180 
รวม 362 185 
 

33 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า - ค่าเส่ือมราคาและ     

ค่าตดัจาํหน่าย 35 52  51 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 35 36  41 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 34 279  267 
ค่าบริการทางวิชาชีพและท่ีปรึกษา 40  35 
อ่ืนๆ 93  102 
รวม 500  496 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

34 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ผู้บริหาร     
เงินเดือนและค่าแรง  29  28 
ค่าสวสัดิการ  3  4 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  1  1 
   5 33  33 
     
พนักงานอ่ืน     
เงินเดือนและค่าแรง  382  354 
ค่าสวสัดิการ  155  151 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  22  21 
 33 559  526 
    
รวม 592  559 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้
 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 
 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของ
กองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึง อตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษทัจ่ายสมทบในอตัรา 
ร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
ตามขอ้กาํหนดของกระทรวงคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

35 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 
 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขาย     
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป ลดลง(เพ่ิมข้ึน) 8 379  (1,202) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  12,907  10,685 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  825  941 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 34 283  288 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย      
   (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า)  84  - 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน     
   (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า) 34 30  - 
     

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย      
   (รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า) 33 52  51 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  33 36  41 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 33, 34 279  267 
ค่าใชจ่้ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน  12  8 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์  -  8 
 

36 ต้นทุนทางการเงิน 
 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 
ตน้ทุนทางการเงิน     
 - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 440  91 
 - กิจการอ่ืน  35  180 
รวม 475  271 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

37 ภาษีเงนิได้ 
 

บริษทัไม่ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเพราะบริษทัยงัมีผลขาดทุนยอดยกมาจากปีก่อนอยา่งเป็นสาระสาํคญั สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนดงักล่าวไม่ไดถู้กบนัทึกตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 14 

 

บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 
 

38 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ2560 คาํนวณจากกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี ท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุน้ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัแสดงการคาํนวณ
ดงัน้ี 
 

  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท / ลา้นหุน้) 
กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปีทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (836)  990 
    

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 13,928  10,585 
ผลกระทบจากการแปลงหน้ีเป็นทุน 26 -  934 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก  13,928  11,519 
    
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท)  (0.060)  0.086 

 

บริษทัไม่ไดแ้สดงกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เพราะราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัและการนาํหุ้นท่ีถือเสมือนวา่มีการใชสิ้ทธิ
ดงักล่าวมารวมจะทาํใหก้าํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ลดลง 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

39 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไม่ไดท้าํสัญญาอนุพนัธ์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ 
เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 

การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการคือการทาํใหฐ้านเงินทุนกลบัมาแขง็แกร่งเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน เจา้หน้ี และตลาด และเพ่ือ
การดาํเนินงานทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต ปัจจุบนัคณะกรรมการอยูร่ะหวา่งการหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นหลกัประกนั
การดาํรงอยูข่องบริษทั 
 

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง การท่ีมูลค่าของสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินหรือรายไดด้อกเบ้ียสุทธิอาจเกิดการ
เปล่ียนแปลงเน่ืองจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทั โดยส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีโดยอา้งอิงตามสัญญา 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระหรือ
กาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี  
 

  อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี  
แต่ภายใน 5 ปี 

หลงัจาก
5 ปี รวม 

 หมายเหตุ (ร้อยละต่อปี)  (ลา้นบาท) 
ปี 2561     
สินทรัพยท์างการเงิน:   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 0.37 - 0.50 201 -  - 201
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 15 1.375   1 -  -    1
รวม  202 -  - 202 
        

หน้ีสินทางการเงิน: 16   
เจา้หน้ีการคา้ (มีภาระดอกเบ้ีย)  3 - 6 194 -  - 194
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย    

(มีภาระดอกเบ้ีย)  7.5 13 - - 13
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  5.28 - 2 -  2
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  12 1,239 1,118 - 2,357
รวม  1,446 1,120 -   2,566 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

  อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี  
แต่ภายใน 5 ปี 

หลงัจาก
5 ปี รวม 

 หมายเหตุ (ร้อยละต่อปี)  (ลา้นบาท) 
ปี 2560     
สินทรัพยท์างการเงิน:   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 0.25 - 0.625 578 -  - 578
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 15 1.375 1 -  - 1
รวม   579 -  -  579 
        

หน้ีสินทางการเงิน: 16   
เจา้หน้ีการคา้ (มีภาระดอกเบ้ีย)  1 31 -  - 31
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย    

(มีภาระดอกเบ้ีย)  7.5 17 - - 17
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  5.28 - 2  - 2
เงินกูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  12 1,478  1,511  - 2,989
รวม  1,526         1,513 -  3,039 
 

ความเส่ียงจากเงนิตราต่างประเทศ 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 

เงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 4  6 
เจา้หน้ีการคา้ 19 (970)  (128) 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20 (72)  (29) 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 21 (81)  (147) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 22 (10)  (26) 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 23 (90)  (91) 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 (2,381)  (2,989) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่คีวามเส่ียง  (3,600)  (3,404) 
     

ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (1,192)  (723) 
ยอดรวมความเส่ียงทั้งส้ิน  (4,792)  (4,127) 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

  2561  2560 
 หมายเหตุ (ลา้นบาท) 

เงนิเหรียญยูโร     
เจา้หน้ีการคา้ 19 -  (2) 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20 (11)  (24) 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 21 (4)  (4) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 22 (2)  (2) 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 23 (8)  (9) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่คีวามเส่ียง  (25)  (41) 
     

ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (330)  (131) 
ยอดรวมความเส่ียงทั้งส้ิน  (355)  (172) 
     
เงนิเหรียญสิงคโปร์     
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 21 (2)  (2) 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ 23 (3)  (3) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่คีวามเส่ียง  (5)  (5) 
     
เงนิเหรียญเยน     
ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  -  (51) 
ยอดรวมความเส่ียงทั้งส้ิน  -  (51) 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่บริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
 

ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญัเพราะบริษทัยกเลิกนโยบายท่ีจะให้วงเงินสินเช่ือแก่ลูกคา้  
(อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7) ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่
ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หรือความเส่ียงในการระดมทุน คือความเส่ียงท่ีกิจการจะเผชิญกบัความยุ่งยากในการระดมทุนให้
เพียงพอและทันเวลาต่อภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน ความเส่ียงด้านสภาพคล่องอาจเกิดจากการท่ีกิจการ 
ไม่สามารถขายสินทรัพยท์างการเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องซ่ึงบริษทัจาํเป็นตอ้งมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการทุน
หมุนเวยีน และเพ่ือใหส้ามารถจ่ายชาํระหน้ีสินจากการดาํเนินงานได ้ 

 

การกาํหนดมูลค่ายุตธิรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงิน  มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนัและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกนัวตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
สมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 

 

มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี 
 

วนัครบกาํหนดของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 
 

รายละเอียดของระยะเวลาท่ีครบกาํหนดของตราสารทางการเงินทางดา้นสินทรัพย ์และหน้ีสินนั้น ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

40 ภาระผูกพนัที่มีกบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

40.1 ภาระผูกพนั 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าและบริการ   
ภายในหน่ึงปี 6 8 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4 5 
รวม 10 13 

   
ภาระผูกพนัอ่ืน ๆ   
ซ้ือทรัพยสิ์น 107 - 
หนงัสือคํ้าประกนั 179 157 
รวม 284 157 
 

40.2 สัญญาระยะยาว 
 

- บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติโดยสัญญาน้ีมีผลใชบ้งัคบันบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 และจะส้ินสุดลงเม่ือผูซ้ื้อ
ไดซ้ื้อก๊าซครบเป็นระยะเวลาสิบปีนบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายไดส่้งมอบและผูซ้ื้อไดรั้บซ้ือก๊าซ โดยค่าก๊าซธรรมชาติในแต่ละ
เดือนข้ึนอยูก่บัปริมาณท่ีใช ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 ไดมี้การต่ออายสุัญญาไปอีก 2 ปี 

 

- เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือก๊าซออกซิเจน อาร์กอน และไนโตรเจนเป็นเวลา 20 ปี โดยค่าใชจ่้าย
ขั้นตํ่าภายใตส้ัญญาดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาทต่อเดือน 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
  2561   2560 
  (ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนัตามสัญญาระยะยาว   
ภายในหน่ึงปี 71 71 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 282 282 
หลงัจากหา้ปี 59 130 
รวม 412 483 
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- เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 บริษัทได้เข้าทาํสัญญาจ้างท่ีปรึกษาทางธุรกิจ กับบริษัทต่างประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือให้
คาํแนะนาํในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  กาํไร  และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการเดือนละ 41,667 เหรียญ
สหรัฐฯ และไม่ไดก้าํหนดระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา แต่สามารถบอกยกเลิกสัญญาดงักล่าวไดท้นัที โดยแจง้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

 

40.3 ใบส่ังซ้ือวตัถุดบิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีใบสั่งซ้ือวตัถุดิบซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบแก่บริษทัจาํนวนเงินรวม 1,333 ลา้นบาท  
(2560 : 1,172 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดท้าํการประมาณการผลขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีบริษทัยงั
ไม่ไดรั้บมอบเป็นจาํนวนเงินประมาณ 41 ลา้นบาท (2560 : -0- ลา้นบาท) จากการเปรียบเทียบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ี
คาดวา่จะไดรั้บในรูปของราคาขายโดยประมาณและตน้ทุนแปลงสภาพของสินคา้สาํเร็จรูป และไดบ้นัทึกเป็นประมาณการ
หน้ีสินจากผลขาดทุนของคาํสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ (อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย สาํหรับซ้ือวตัถุดิบภายใตส้ัญญา Consignment โดย
ความเป็นเจา้ของของสินคา้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ะเป็นของผูข้าย บริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ีย ในอตัราร้อยละ 3 - 6 ต่อปี ของยอด
วตัถุดิบท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้(2560 : อตัราร้อยละ 1 ต่อปี) 
 

40.4 เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้มียอดคงเหลือจาํนวน 33 ลา้นบาท (2560: 192 ลา้นบาท) และมี
ภาระผกูพนัในการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ในอนาคต  
 

40.5 สัญญาค่าทีป่รึกษาทางการเงนิ 
 

บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัท่ีปรึกษาทางการเงินแห่งหน่ึงเพ่ือขอคาํปรึกษาเร่ืองการจดัหาวงเงินสินเช่ือเพิ่มเติม และการหา
เงินกูเ้พ่ือชาํระหน้ีเดิมจากสถาบนัการเงิน โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
 

40.6 สัญญาค่าทีป่รึกษาเพ่ือการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท 
 

บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัท่ีปรึกษาทางการเงินแห่งหน่ึง และท่ีปรึกษากฎหมายแห่งหน่ึง เพ่ือขอคาํปรึกษาเก่ียวกบัการปรับ
โครงสร้างทุนของบริษทั  และไดเ้ขา้ทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพยแ์ห่งหน่ึง เพ่ือเป็นตวัแทนการให้บริการรับจองหุ้น
สามญัเพ่ิมทุน โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
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41 คดคีวาม 
 

41.1 ความคืบหน้าของคดข้ีอพพิาทกบัเจ้าหนีห้ลายราย 
  

เจา้หน้ีจาํนวน 6 รายไดย้ืน่ฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงเร่ืองต่างๆ รวมถึง สัญญาซ้ือขาย 
และแผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล จาํนวน 1 ราย ทุนทรัพยฟ้์องจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท 
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ียืน่ฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่บริษทัจะชาํระเสร็จ ส่วนเจา้หน้ี จาํนวน 5 ราย 
ทุนทรัพยฟ้์องจาํนวนทั้งส้ิน 6 ลา้นบาท ไดข้อ้ยติุโดยทาํสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาล 

 

41.2 ศาลแรงงานภาค 2 
 

อดีตพนักงานของบริษทัท่านหน่ึงไดย้ื ่นฟ้องบริษทัเป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจา้ง และเรียกร้องให้
บริษทัจ่ายชาํระเงิน รวมทั้งดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที่ยื่นฟ้อง ต่อมาเมื่อวนัที่ 12 กรกฎาคม 2560 
บริษทัไดรั้บคาํพิพากษา ปรากฏว่าศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษายกฟ้อง และบริษทัไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย 
 

42 วงเงนิสินเช่ือเพ่ือการดําเนินงาน 
 

42.1 ปัจจุบนั บริษทั ไดรั้บความร่วมมือจากผูข้ายวตัถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการใหสิ้นเช่ือ (Supplier Credit) ใน
รูปแบบ Collateral Management Agreement (“CMA”) ดงัต่อไปน้ี วงเงิน CMA จากผูข้ายวตัถุดิบต่างประเทศ จาํนวน 2 ราย 
ในวงเงิน 30 - 120 ลา้นเหรียญสหรัฐ และวงเงิน CMA จากผูข้ายวตัถุดิบในประเทศ จาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวน 240,000 ตนั
ต่อปี  
 

โดยบริษทัไดใ้ชสิ้นเช่ือประเภทน้ีเป็นเวลาหลายปีเป็นวงเงินการคา้หมุนเวียนในการซ้ือเศษเหลก็ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้น
การผลิต 
 

42.2 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัร่วมกบั จี สตีล ไดล้งนามสัญญาแกไ้ขวงเงินสินเช่ือร่วมกบัธนาคารในประเทศแห่ง
หน่ึง โดยบริษทัไดรั้บวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัวงเงิน 252 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทั และ จี สตีล ตอ้งนาํส่งหลกัประกนัของ
วงเงินสินเช่ือดงักล่าวใหก้บัธนาคาร ดงัน้ี 

 

- จี สตีล ตอ้งเพ่ิมวงเงินจาํนองเคร่ืองจกัรจากเดิม 475.6 ลา้นบาท เป็นวงเงินจาํนองใหม่ 510 ลา้นบาท 
 

- บริษทั จาํนองเคร่ืองจกัร 2 ชุด ไดแ้ก่ เคร่ืองปรับสภาพผิว (RTM) และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกรด
กลบัคืน (ARP) ในวงเงินจาํนองรวม 480 ลา้นบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดใ้ชว้งเงินหนงัสือคํ้าประกนัธนาคารแลว้จาํนวน 145 ลา้นบาท (2560 : 156 ลา้นบาท)  
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42.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ทาํสัญญาเงินกูย้มืระยะยาว วงเงินรวม
ไม่เกิน 111 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของบริษทัท่ีผิดนดัชาํระมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2555 และเพ่ือเป็น
ทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงานของบริษทั ดงัมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 

 

42.3.1 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2560 บริษทั (ผูกู้)้ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูร้ะยะยาว วงเงินกูย้มื 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 

 

1. วงเงินกูว้งแรก จาํนวน 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ สาํหรับการจ่ายชาํระหน้ีบางส่วนของเจา้หน้ีรายใหม่ และรวมถึง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บคืนจากผูใ้ห้กู ้ เช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบักระบวนการต่างๆ เพ่ือใหก้ารทาํสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวเสร็จสมบูรณ์ โดยเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
2560 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้จาํนวน 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยนาํไปจ่ายชาํระหน้ีเงินตน้และ
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายบางส่วนแก่เจา้หน้ีรายใหม่ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 1.3  

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 ไดมี้การแกไ้ขสัญญาสาํหรับวงเงินกูว้งแรก และวงเงินกูท่ี้สอง โดยผูกู้ ้สามารถ
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมก่อนครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกู ้โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้ห้กู ้
ก่อนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั หรือ หลงัจากครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกูไ้ด ้ทั้งน้ีภายหลงัจากท่ีไดคื้นเงิน
ตน้วงเงินท่ีหน่ึงดงักล่าวแลว้ สามารถใชสิ้ทธิเพ่ือโอนวงเงินกูว้งแรกท่ีเหลือเพื่อเพิ่มในวงเงินท่ีสองได ้โดยสิทธิท่ี
อนุญาตให้คืนเงินกูว้งเงินวงแรกก่อนครบกาํหนดเพ่ือเพ่ิมวงเงินกูว้งท่ีสองน้ีจะตอ้งกระทาํก่อนวนัท่ี 7 มิถุนายน 
2561 สําหรับ เพ่ือวตัถุประสงคก์ารกูเ้พ่ือเงินทุนหมุนเวียนปกติ (Non-Tolling) และ ก่อนวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
2562 สาํหรับเพ่ือวตัถุประสงคก์ารกูส้าํหรับ Non-Tolling Standby Letter of Credit เพ่ือการจดัซ้ือวตัถุดิบ 
(Metallic Purchase Contract) 

 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 และ วนัท่ี 4 เมษายน 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินกูว้งเงินวงแรกรวมเป็นจาํนวน 11 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และไดโ้อนเพ่ือเพ่ิมวงเงินกูว้งท่ีสองเพ่ือวตัถุประสงคก์ารกู ้สาํหรับ Non-Tolling Standby 
Letter of Credit เพ่ือการจดัซ้ือวตัถุดิบ (Metallic Purchase Contract) 

 

2. วงเงินกูว้งท่ีสอง จาํนวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพ่ือรายจ่ายฝ่ายทุน โดยเม่ือ
วนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้ จาํนวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 
ธนัวาคม 2560 ไดมี้การแกไ้ขวงเงินลดลงใหเ้หลือ 25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเพ่ิมเติมวตัถุประสงคก์ารเบิกใช ้
ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 42.3.2 นอกจากน้ี ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 42.3.1.1 ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมเร่ืองสามารถ
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมก่อนครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกู ้โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้ห้กู ้
ก่อนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั หรือ หลงัจากครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกูไ้ด ้

193



บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูว้งท่ีสองสาํหรับ Non-Tolling Standby Letter of Credit เพ่ือ
การซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) จาํนวน 35 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 

42.3.2 สาํหรับวงเงินกูท่ี้เหลืออีก 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 ไดมี้มติ
อนุมติัให้บริษทัเขา้ทาํสัญญาเงินกูร้ะยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เปล่ียนแปลงวงเงินกูท่ี้เหลือเป็น 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  
เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนสาํหรับจดัซ้ือวตัถุดิบ และเพ่ิมกาํลงัการผลิตของ
บริษทั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 12 ต่อปี แลว้แต่ประเภทของวงเงินกู ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2560 และ 19 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาเงินกูย้มืตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 42.3.1 โดย
แกไ้ขวงเงินกูย้ืมเพ่ิมเติมจากสัญญาเดิม เป็นวงเงินกูย้ืมรวมไม่เกิน 121 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีหลกัประกนั
เดียวกนักบัตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 42.3.1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. วงเงินกูว้งท่ีสอง แกไ้ขวงเงินกูล้ดลงเหลือ 25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (และต่อมา ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 42.3.2.3 
ภายหลงัจากท่ีบริษทั ไดช้าํระคืนเงินกูว้งท่ีส่ีจาํนวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ แลว้ วงเงินกูว้งท่ีสองไดเ้ปล่ียนแปลง
กลบัคืนมาเป็น 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) และเพ่ิมเติมวตัถุประสงคก์ารเบิกใชส้าํหรับการจดัซ้ือวตัถุดิบ (Metallics 
Purchase Contract) และสาํหรับ Non-Tolling Standby Letter of Credit 

 

2. วงเงินกูว้งท่ีสาม จาํนวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินกูย้ืมระยะเวลา 1 ปี มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี 
เพ่ือใชส้นับสนุนการทาํ Tolling กบั จี สตีล เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนจดัซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase 
Contract) และสาํหรับ Tolling Standby Letter of Credit โดยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกู้
ดงักล่าวแลว้จาํนวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินกูว้งเงินวงท่ี
สาม เป็นจาํนวนเงิน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูว้งท่ีสาม สาํหรับ Tolling Standby Letter of Credit เพื่อการ
ซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) จาํนวน 4.2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 

3. วงเงินกูว้งท่ีส่ี จาํนวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินกูย้ืมระยะเวลา 3 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี 
เพ่ือใชส้นบัสนุนการจดัซ้ือวตัถุดิบการผลิตของบริษทัเอง ทั้งน้ีหากไดมี้การชาํระคืนเงินกูว้งเงินท่ีส่ีครบถว้นแลว้ 
วงเงินกูว้งท่ีส่ีน้ีจะถูกปิดและโอนไปเพิ่มในวงเงินกูว้งท่ีสองแทน โดยเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดเ้บิก
ใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้จาํนวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 

ต่อมาไดมี้การจ่ายชาํระคืนเงินกูว้งท่ีส่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 จึงทาํใหว้งเงินกูว้งท่ีส่ีไดถู้กปิดและ
โอนกลบัคืนไปยงัวงเงินกูว้งท่ีสองแลว้ 
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43 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน  
 

43.1  การปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ  
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเร่ืองสาํคญัดงัน้ี 
 

43.1.1 อนุมติัการโอนทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 18,507,421.67 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั  
 

43.1.2 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ (Par Value) จากหุน้ละ 6.90 บาท เป็นหุน้
ละ 0.96 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท ลดลงจากเดิมจํานวน 
129,298,350,418.50 บาท เป็นจาํนวน 17,989,335,710.40 บาท และจะทาํให้ทุนชาํระแลว้ของบริษทั ลดลงจาก
จาํนวน 96,104,091,707.70 บาท เป็นจาํนวน 13,371,004,063.68 บาท ทั้งน้ี ทุนชาํระแลว้ท่ีลดลงดงักล่าว บริษทัจะ
นาํไปลา้งส่วนตํ่ามูลค่าหุน้ จาํนวน 61,757,357,060.14 บาท และลา้งขาดทุนสะสม จาํนวน 20,975,730,583.88 บาท 
ตามลาํดบั และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั  

 

43.1.3 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 1,957,748,965 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท จากเดิมทุน
จดทะเบียน 17,989,335,710.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 16,109,896,704 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียงัไม่ได้
ออกจาํหน่ายของบริษทัทั้งหมดก่อนท่ีจะดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุ้นท่ียงั
ไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั  

 

อน่ึง ในการตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั จะไม่รวมถึงหุน้สามญัของบริษทั ท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการ
ใชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GJS-
W3”) จาํนวน 1,606,677,915 หุ้น ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 
สิงหาคม 2560 และใบสาํคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 4 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
GJS-W4”) จาํนวน 1,246,335,252 หุ้น ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 
สิงหาคม 2560 
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43.1.4 อนุมติัการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 และ คร้ังท่ี 4 (GJS-W3 และ 
GJS-W4) โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

43.1.4.1 การปรับสิทธิในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั 
 

 ก่อนการปรับสิทธิ การปรับสิทธิเน่ืองจาก 
การลดทุน 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3   
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุน้ 1 หน่วย: 0.437 หุน้ 
- ราคาการใชสิ้ทธิ  1.3722 บาท/หุน้ 0.1909 บาท/หุน้ 

   
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W4   
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุน้ 1 หน่วย: 0.437 หุน้ 
- ราคาการใชสิ้ทธิ 1.3722 บาท/หุน้ 0.1909 บาท/หุน้ 

 

43.1.4.2 การปรับสิทธิในกรณีท่ีบริษทั จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตาม
สัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่คาํนวนไดต้ ํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั 

 

 การปรับสิทธิเน่ืองจาก 
การลดทุน 

การปรับสิทธิเน่ืองจาก 
การเพิม่ทุนให้ผู้ถือหุ้นเดมิ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3   
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุน้ 1 หน่วย: 0.500 หุน้ 
- ราคาการใชสิ้ทธิ  0.1909 บาท/หุน้ 0.1668 บาท/หุน้ 

   
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W4   
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุน้ 1 หน่วย: 0.500 หุน้ 
- ราคาการใชสิ้ทธิ 0.1909 บาท/หุน้ 0.1668 บาท/หุน้ 
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43.1.5 อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 11,490,928,047.36 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
16,109,896,704 บาท เป็นจาํนวน 27,600,824,751.36 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 11,969,716,716 
หุน้ มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถือ
อยู ่(Rights Offering) และเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 และใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
GJS-W4 และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทั  

 

43.1.6 อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 11,969,716,716 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 
บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

43.1.6.1 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 11,560,347,263 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่ (Rights Offering) ใน
ราคาหุน้ละ 0.13 บาท ในอตัราจดัสรร 1 หุน้เดิมต่อ 0.83 หุน้ใหม่ โดยเศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง  

 

ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัจึงกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทั ในราคาหุ้นละ 0.13 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีตํ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวข้องบริษทัได ้โดยบริษทั 
จะตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในคร้ังน้ี จะเป็นการ
เสนอขายหุ้นสามญัตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการคาํนวณให้ปัดเศษของ
หุน้ดงักล่าวท้ิง และผูถื้อหุ้นเดิมมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิของตนได ้ในกรณีท่ีมีหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษทัจะจัดสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในราคาเดียวกนั โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัจะดาํเนินการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือ
จนกระทัง่ไม่มีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรอีก หรือจนกวา่จะไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดประสงคท่ี์
จะจองซ้ือหุ้นดงักล่าวอีกต่อไป แต่หากยงัมีหุ้นสามญัเหลือจากการเพ่ิมทุนในคราวน้ี บริษทัจะตดัหุ้น
ดงักล่าวท้ิงในการประชุมผูถื้อหุน้คราวถดัไปและไม่จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั  
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บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 

 

ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้แสดงความจาํนงจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุน้และส่งผลใหผู้ ้
ถือและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูถื้อหุน้รายนั้นถือหุน้ของบริษทั รวมกนัมากกวา่ร้อยละ 25 ของสิทธิ
ออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทภายหลงัการเพ่ิมทุน ผูถื้อหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั(Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.12/2554 
เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ (“ประกาศเก่ียวกบัการ
เขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ”) เวน้แต่ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวไดรั้บยกเวน้การทาํคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ ตามประกาศเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ 

 

ทั้งน้ี กาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถือหุน้ (Rights Offering) (Record date) ในวนัท่ี 
27 มีนาคม 2562  

 

43.1.6.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 และใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ GJS-W4 ดงัน้ี  

 

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 
จาํนวนไม่เกิน 230,536,917 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท  

 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W4 
จาํนวนไม่เกิน 178,832,536 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท  

 

43.2  เงนิกู้ยืมจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
  

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 จนถึงวนัท่ีในรายงาน บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินกูว้งเงินวงท่ีสาม เป็นจาํนวน 20 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ  
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