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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น 

ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตลี จํากัด (มหาชน)  

ชื่อยอในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย : GJS สําหรับหุนสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจําหนายเหล็กแผนรดีรอนชนิดมวน 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ : 88 ช้ัน 24 ปาโซ ทาวเวอร ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ  

เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

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

ท่ีต้ังโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู 6 ถนนทางหลวง 331  

ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

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

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันท่ีกอต้ังบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเร่ิมซ้ือขายหลักทรัพยคร้ังแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

กําลังผลิต : 1,500,000 ตันตอป 

จํานวนพนกังาน : 773 คน 

ทุนจดทะเบียน : 27,600,824,751.36  บาท  

ทุนชําระแลว : 24,467,648,060.16  บาท 

ชนิดและจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด : หุนสามญัจํานวน 25,487,133,396 หุน  

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.96 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 
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บุคคลอางอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย : 

หุนสามัญ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร 10400  

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

หุนกูและผูแทนผูถือหุนกู The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited 

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

ผูตรวจสอบบัญช ี: สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จํากัด 

 นายชัยยุทธ อังศุวิทยา (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3885) หรือ 

 นางณัฐสรคัร สโรชนันทจีน (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563) 

 เลขท่ี 491/27 อาคารสีลมพลาซา ช้ัน1 ถนนสีลม เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร 10500  

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

นักลงทุนสัมพันธ : ฝายนักลงทุนสมัพันธ  

โทรศัพท (02) 267-8222 

E-mail : IR@gjsteel.co.th 

ขอมูลสําคัญอ่ืน : - ไมมี - 
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สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 

บริษัทไดมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ืองทางดานการจัดการทางการเงิน

เพ่ือเสริมความเขมแข็งใหแกงบการเงินดวยการเพ่ิมทุนผานการเสนอขาย

หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทใหแกผู ถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวน

จํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู ซึ่งบริษัทยังคงไดรับการสนับสนุน

อยางเต็มท่ีจากการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนเกินกวาสัดสวนการถือหุนของ 

ผู ถือหุนเดิม โดยบริษัทจะใชเงินทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิมใหแกหุนของบริษัท 

สําหรับป 2562 นับเปนปหน่ึงท่ีทาทาย เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวความตองการในภาคอสังหาริมทรัพยและการ

กอสราง อยางไรก็ดี ผูผลิตเหล็กรายใหญตางตองการรักษาตําแหนงฐานะผูนําตลาดของตน โดยรักษาระดับการผลิตไวสงผลใหเกิด

สถานการณผลิตภัณฑเหล็กลนตลาด และราคาผลิตภัณฑเหล็กในตลาดโลกมีราคาต่ําสุดในรอบหาปท่ีผานมา กอปรกับการนําเขา

ของผลิตภัณฑเหล็กมายังประเทศไทย ทําใหบริษัทตองติดตามทํางานอยางใกลชิดกับหนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหขอมูลทางการตลาด

ท่ีพิสูจนวาเกิดการทุมตลาดของผลิตภัณฑเหล็กในประเทศไทยท่ีเกิดจากผูผลิตบางประเทศ บริษัทหวังวารัฐบาลจะออกมาตรการ

บางอยางเพ่ือปองกันการทุมตลาดและสนับสนุนการคาท่ีเปนธรรมในประเทศไทยในชวงท่ีสถานการณทางการตลาดตกต่ํา 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอถือโอกาสน้ีเพ่ือแสดงความขอบคุณจากใจจริงตอผูถือหุนท่ีใหการสนับสนุนในป

ท่ีผานมา เราจะไมสามารถบรรลุมาถึงจุดน้ีไดหากไมไดรับการสนับสนุนจากลูกคา และคูคา และเราจะพัฒนาปรับปรุงในทุกๆ 

ดานอยางชัดเจนและตอเน่ืองเพ่ือแสดงความขอบคุณตอทาน 

 

นายชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย 

ประธานกรรมการ 
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สารจากประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 

อุตสาหกรรมเหล็กกลาทั่วโลกเร่ิมมีแนวโนมไปในทิศทางที่ ดีใน 
ป 2562 แตการเติบโตในอุตสาหกรรมเหล็กกลายังไมอาจเปนไปอยางย่ังยืนได 

เน่ืองจากราคาเหล็กเร่ิมปรับตัวลดลงในไตรมาสที่ 2 โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

เหล็กทรงแบนในประเทศไทยที่ตองเผชิญกับความทาทายจากการนําเขา

เหล็กกลาเจือและผลิตภัณฑชุบสังกะสีที่ เพิ่มขึ้น หลังจากการบังคับใช
มาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาเหล็กแผนส้ินสุดลงในเดือนกุมภาพันธ 

2562 ในป 2562 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตเหล็กสําเร็จรูปอยูที่ 7.63 

ลานตัน ลดลง 15.5% และมีปริมาณการบริโภคเหล็กอยูที่ 18.47 ลานตัน 

ลดลง 4.5% ในป 2562 ประเทศไทยมีการบริโภคเหล็กแผนรีดรอนอยูที่ 6.66 
ลานตัน ลดลง 8.35% แผนเหล็กรีดรอนชนิดบางอยูที่ 6.09 ลานตัน ลดลง 

9.70% การนําเขาผลิตภัณฑเหล็กทรงแบนอยูที่ 9.36 ลานตัน เพิ่มขึ้น 2.5% 

จากปกอน ในป 2562 การบริโภคผลิตภัณฑเหล็กทรงแบนโดยรวมลดลง 

2.7% 
 

ในป 2562 บริษัท สามารถจําหนายแผนเหล็กรีดรอนได 710,000 ลานตัน โดยเปดโรงงานผลิตในชวงที่มีความตองการใชเหล็ก

นอย (Off Peak) ตามความตองการของตลาด ในป 2562 บริษัท ไดผลิตผลิตภัณฑเหล็กที่มีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้น 3.5% เม่ือเทียบกับปที่ผานมา 

ซ่ึงประกอบดวย เหล็ก AK grade และเหล็กที่ใชในการผลิตถังแกส เหล็กแรงดึงสูง และอื่น ๆ การผลิตเหล็กไดรับผลกระทบในไตรมาสที่ 1 
ของป 2562 เน่ืองจากเตาหลอมเหล็กดวยไฟฟาชํารุดรุนแรง บริษัท จึงไดระดมทุนเพิ่มเติมโดยการออกหุนเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

รายจายฝายทุน และดําเนินการตามขอกําหนดที่สําคัญอื่นๆ เชน การจัดหาประกันภัยสําหรับอะไหล เปนตน นอกจากน้ี บริษัท ยังไดริเร่ิม

แผนการจัดการเพิ่มรายจายฝายทุนเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการลดตนทุน ปรับเปล่ียนเทคโนโลยีที่ลาสมัย ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑและ

พัฒนาผลิตภัณฑ เปนตน ซ่ึงประสบความสําเร็จเปนอยางดีและทําใหเกิดแผนงานตอเน่ืองที่จะเร่ิมดําเนินการในป 2563 นอกจากการ

จัดการรายจายฝายทุนแลว บริษัท ยังไดดําเนินการหลายขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดตนทุนการผลิตอีกดวย 

สําหรับป 2563 สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย (ISIT) คาดการณวาความตองการเหล็กในประเทศจะเพิ่มขึ้น 0.7% 

โดยพิจารณาจากมาตรการของรัฐที่ออกมาเพื่อสงเสริมธุรกิจการกอสราง การลงทุนภาคเอกชน และอื่น ๆ ในขณะที่ World Steel 

Association ไดคาดการณวาความตองการเหล็กทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 1.7% แตการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

อาจสงผลกระทบตอความตองการเหล็กในประเทศ อยางไรก็ตามบริษัท ยังคงมุงม่ันที่จะดําเนินการเพื่อขยายธุรกิจของ 

บริษัท ตอไปและเชื่อม่ันวาธุรกิจของบริษัท จะเติบโตตอไปได โดยบริษัท มีมาตรการภายในตาง ๆ เพื่อบริหารตนทุนอยางมี

ประสิทธิภาพและใหเปนรูปธรรมมากที่สุด และบริษัท หวังวาจะไดรับความชวยเหลือจากรัฐในการลดการนําเขาเพื่อรักษาความตองการ

ของตลาดในประเทศ ในลักษณะเดียวกันกับมาตรการการปองกันตาง ๆ ที่หลายประเทศไดนํามาบังคับใชเพื่อคุมครองผูผลิต

ภายในประเทศของตน ซ่ึงกลุม 7 สมาคมผูประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทยที่บริษัท เปนสมาชิกอยูกําลังดําเนินการขอความชวยเหลือ
จากรัฐในเร่ืองน้ีใหทันทวงท ี

บริษัท มีความมุงม่ันที่จะดําเนินการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทุกทาน ผมขอแสดงความขอบคุณอยาง

จริงใจตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกทาน ซ่ึงรวมถึงพนักงานของจี เจ สตีล ลูกคา คูคา นักลงทุน และรัฐบาลที่ไดใหการสนับสนุนแกบริษัท 

เปนอยางดีตลอดมา และหวังวาพวกเราทุกฝายจะประสบความสําเร็จรวมกันในอนาคต 

 นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี 

  ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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รายงานของประธานเจาหนาที่บริหารดานดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) ผูผลิตเหล็กแผนรีดรอน

ครบวงจร โดยกรรมวิธีหลอม หลอ รีด อยูในโรงงานเดียวกัน มีการ

ดําเนินธุรกิจ การกํากับดูแลกิจการที่ดี การใสใจในการดูแลกระบวนการ

ผลิต สงเสริมและตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

ไมใหสงผลกระทบตอชุมชมรอบโรงงาน ใชทรัพยากรอยางคุมคา ไมวา

จะเปนพลังงานนํ้า พลังงานไฟฟา และอื่นๆ ผลิตสินคาที่ดีใหแกผูบริโภค 

อีกทั้งยังใหความสําคัญในการดูแลและบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและ

สังคมโดยรวมอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ืองมาโดยตลอด รวมถึงให

ความสําคัญกับการดูแลพนักงานภายในองคกรใหมีความสุข ทํางานอยาง

ปลอดภัย มีสวัสดิการความเปนอยูที่ดี สงเสริมสนับสนุนและอบรม

พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ความชํานาญในการ

ทํางานอยางสมํ่าเสมอ โดยทั้งหมดน้ีลวนเปนนโยบายหลักของบริษัทมา

โดยตลอด 

เม่ือวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษัทไดรับรางวัล Green Mining Awards 2019 รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแรสี

เขียว ประเภท โรงประกอบโลหกรรม และรางวัล CSR-DPIM Continuous Award 2019 สถานประกอบการที่มีการดําเนินงานดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเน่ือง จาก นายธีระยุทธ วานิชชัง ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน “Green 

Mining Award 2019” จัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลอันทรงเกียรติทั้งสองน้ี

นับเปนผลของการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) อยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพเปนที่ประจักษ 

ในระหวางป 2562 บริษัทไดดําเนินกิจกรรมดาน CSR โดยเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมใหเปนสังคมที่ดีมีคุณภาพ 

และการสงเสริมกีฬา วัฒนธรรมและการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม เชน การบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทย กิจกรรมสาธารณ

กุศล การมอบเงินเพื่อการกุศลใหกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และมูลนิธิคุณพอเรย คณะพระมหาไถ พัทยา 

กิจกรรมทําบุญวันสงกรานตในบริษัท รวมถึงการมีกิจกรรมรวมกับสังคมชุมชน การมีกิจกรรมรวมพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน การ

สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของทองถิ่น ชุมชนตางๆ อาทิเชน กิจกรรมวนัเขาพรรษา กิจกรรมทอดกฐิน และทําบุญโรงทาน กิจกรรมวัน

แม กิจกรรมกีฬา กิจกรรมปรับภูมิทัศนใหกับชุมชน กิจกรรมปนนํ้าใจจากพี่สูนอง กิจกรรมรวมบริจาคส่ิงของชวยผูประสบอุทกภัย 

การเปดบานเพื่อใหความรูแกสถาบันการศึกษาและชุมชน สําหรับกิจกรรมในองคกร ไดเนนการดูแลสุขภาพใหกับพนักงาน ความรวมมือ

รวมใจในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม อาทิเชน โครงการตรวจสุขภาพ การใหความรูเร่ืองสุขภาพกับพนักงาน การรวมปลูกตนไมใน

โรงงานเพื่อสรางความเขียวขจีและสรางสภาพแวดลอมที่ดี นอกจากน้ี บริษัทยังไดเขารวมกิจกรรม CSR กับภาครัฐ กรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร อยางตอเน่ืองทุกป ทั้งน้ี บริษัทไดตระหนักและเครงครัดในเร่ืองการดูแลส่ิงแวดลอมใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

เพื่อรักษาสภาพแวดลอมมิใหเกิดมลภาวะตอชุมชนรอบขาง 

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) มีความมุงม่ันในนโยบายที่จะใหองคกรของเราเปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอ

พนักงาน สังคม ชุมชนส่ิงแวดลอม และผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยความรวมมืออยางใกลชิดระหวางผูบริหาร และพนักงาน  

ที่มีความมุงม่ันรวมกันภายใตจิตอาสาและความเสียสละอยางสืบเน่ืองอยางย่ังยืนสืบไป 

คุณหญิงปทมา ลีสวสัด์ิตระกูล 

ประธานเจาหนาที่บริหารดานดูแลสังคมและส่ิงแวดลอม 
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ผังโครงสรางองคกร 

 
 
 
 
 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ดานบัญชีและการเงิน 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ดานกํากับดูแลและกฎหมาย 

คณะ Strategic Steering 

Committee 
เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหา 

และกําหนดคาตอบแทน 

 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

และบริหารความเส่ียง 

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ดานปฏิบตัิการ 

 

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ดานกํากับดูแล 
และกฎหมาย 

 

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ดานบญัชแีละการเงิน 
ประธานเจาหนาที่บริหาร

ดานการผลิต 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 
 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
ดานดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
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รายนามคณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

 

ดร. สมศักดิ ์ 

ลีสวัสดิ์ตระกูล 
ประธานกิตติมศักด์ิ 

 
นายชัยณรงค  

มนเทียรวิเชียรฉาย 
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

 

 

รศ. นิพัทธ  

จิตรประสงค 
กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
นายสตีเฟน  

คารล สจวต 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  
 

 

นายยิ่งศักดิ์  

เจนรถา 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

 
นายยรรยง 

คุโรวาท 
กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  

 

นายสมชัย  

ลีสวัสดิ์ตระกูล 
กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

 
นางสาวสุนทรียา  

วงศศิริกุล 
กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  

 

นายริชารด  

จิม ย ี
กรรมการ 

 
นายแอนเดรอัส  

ไรซัล ววัรลูมิส 
กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  

 

นายสุดีร  

มาเหชาวารี 
กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

 
นายอัมเรนดรา  

พราสาด ชาวดรี 
กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  

 

นางขวัญใจ  

เกษมลนนภา 
เลขานุการบริษัท 

 
 

 

 8 

 



รายงานประจําป 2562 | Annual Report 2019 

 

รายนามคณะผูบริหาร 

 

คุณหญิงปทมา  

ลีสวัสดิ์ตระกูล 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ดานดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม  

 
นายอัมเรนดรา  

พราสาด ชาวดรี 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 

 

นายสิทธิศักดิ ์ 

ลีสวัสดิ์ตระกูล 
รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

 
นายราจีฟ  

ชวาเวิ๊ด 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ดานบัญชีและการเงิน  

 

นายสุดชาย  

วิสุทธิธรรม 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ดานการผลิต 

 
นายยศกร  

ศรีสุขสวัสดิ์ 
รองประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน 

รองประธานเจาหนาที่บริหารดานกํากับดูแลและกฎหมาย  
 

รายนามคณะบริหาร 

 

นายอัมเรนดรา  

พราสาด ชาวดรี 
ประธานคณะบริหาร 

 
นายสิทธิศักดิ์  

ลีสวัสดิ์ตระกูล 
คณะบริหาร 

 
     

 

นายวราวุธ  

สุวรรณศร 
คณะบริหาร 

 
นายราจีฟ  

ชวาเวิ๊ด 
คณะบริหาร 

 
     

 

นายสุดชาย  

วิสุทธิธรรม 
คณะบริหาร 

 
นายยศกร  

ศรีสุขสวัสดิ์ 
คณะบริหาร 
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คณะกรรมการ 

 นายชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย (75 ป) 

 ตําแหนงปจจุบัน  

 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 30 สิงหาคม 2560  

 จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  2 ป 7 เดือน  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management 

  - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ

ของการเปนกรรมการ 

- นักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน 

(วธอ.) (รุนท่ี 5/2561) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 

(รุนท่ี 43/2561) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

2547 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 ธันวาคม 2562 ถึง ปจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2543 ถึง ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2556 ถึง สิงหาคม 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 2557 ถึง ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ซาแลน ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

 2550 ถึง ปจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยเซนตจอหน มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

 2545 ถึง ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จํากัด 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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 รศ. นิพัทธ จิตรประสงค (76 ป) 
 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 2 มิถุนายน 2551  

 จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  11 ป 10 เดือน  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท MBA in International Trade & Finance, 

Gothenburg School of Economics and Business 

Administration, Sweden 

  - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร (เกียรตินิยม “ดีมาก”) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  - หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน 

(หลักสูตร วตท.) รุนท่ี 2 

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

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ

ของการเปนกรรมการ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

รุนท่ี 85 (85/2007) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program  

- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Executives 

(CGE) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 2554 ถึง ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 

 2551 ถึง ปจจุบัน ท่ีปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไมมี 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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 นายสตีเฟน คารล สจวต (69 ป) 

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

- ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเส่ียง 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 30 สิงหาคม 2560  

 จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  2 ป 7 เดือน  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไฟเฟอร 

มลรฐันอรทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  - วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยไรทสเตท 

เมืองเดยทัล มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ

ของการเปนกรรมการ 

ไมมี 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมมี 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 สิงหาคม 2561 ถึง ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอสเค แคปปตอล แมนเนจเมนท จํากัด  

 2559 ถึง ปจจุบัน - ผูบริหาร บริษัท วรวุฒิ เฟอรนิเจอร แอนด เดคคอร จํากัด  

- ผูบริหาร แบงกาแรง ศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิต 

 2549 ถึง 2558 - ผูบริหารระดับสูง บริษัท แอร อินเตอรเนชั่นแนล เทอรมอล  

ซิสเต็มส บริษัทเอกชนผูถือหุน   

 ต้ังแต ป 2520 - รองประธานกรรมการ ผูจัดการท่ัวไป  

บริษัทอิเมอรสัน เอเชียแปซิฟก  

- อดีตคณะกรรมการ 10 ป บริษัทเคอรลอสการ โคปแลนด  

บริษัท ทาทา โตโย เรดิเอเตอร เมืองปูนเน อินเดีย  

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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 นายย่ิงศักดิ์ เจนรถา (72 ป) 

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 26 มิถุนายน 2561  

 จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  1 ป 9 เดือน  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (Mini MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  - ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  - หลักสูตรการอบรมการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน  

คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ

ของการเปนกรรมการ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Nomination and 

Governance Committee Program (RNG) (รุนท่ี 8/2016) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 

Program (ACEP) (รุนท่ี 9/2014)  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

(รุนท่ี 111/2557) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 2556 ถึง ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 2553 ถึง 2554 ท่ีปรึกษาฝายบริหาร  

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท จํากัด 

 2551 ถึง 2552 รองประธานและผูจัดการท่ัวไป 

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จํากัด 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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 นายยรรยง คุโรวาท (82 ป) 

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ 

- กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท 

 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 13 พฤษภาคม 2558  

 จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  4 ป 11 เดือน  

 การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในบริษัทท่ีผานมา  

 มกราคม 2560 ถึง สิงหาคม 2560 ประธานกรรมการ 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - หลักสูตรวิทยาลัยปองกัน ราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน  

รุนท่ี 5 (วปรอ. 355) 

  - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาการปกครอง  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

  - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ

ของการเปนกรรมการ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Boardroom Success through 

Financing and Investment (BFI) (รุนท่ี 4/2561)  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 

(รุนท่ี 41/2560) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Social Responsibility (CSR) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 2560 ถึง ธันวาคม 2562 กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2547 ถึง 2560 กรรมการ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 2558 ถึง ปจจุบัน นายกกิตติมศักด์ิ สมาคมเหล็กแผนรีดรอนไทย 

 2550 ถึง ปจจุบัน อุปนายกราชยานยนต สมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

 2546 ถึง ปจจุบัน ท่ีปรึกษา บริษัท เอ เอ เอส ออโต เซอรวิส จํากัด 

 2552 ถึง 2554 กรรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 2546 ถึง 2550 ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจําจังหวัดปทุมธานี 

 2543 ถึง 2553 กรรมการผูจัดการ บริษัท เทคโนโลยี โอเปอเรชั่น กรุป จํากัด 

 2539 ถึง 2543 ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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 นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล (57 ป) 

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ 

- กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท 

- กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

- ท่ีปรึกษาดานส่ือสารราชการ 

 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 9 กรกฎาคม 2558  

 จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  4 ป 9 เดือน  

 การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในบริษัทท่ีผานมา  

 2556 ถึง ธันวาคม 2562 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานส่ือสารราชการ 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Northrop University, USA 

  - Business course, Columbus Business University, USA 

  - การบริหารธุรกิจสังหาริมทรัพย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  - ผูบริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม  

สถาบันพัฒนาขาราชการ ฝายตุลาการศาลยุติธรรม  

สํานักงานศาลยุติธรรม 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ

ของการเปนกรรมการ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program  

(DCP 162/2012), สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - หลักสูตรภูมิพลังแผนดิน รุนท่ี 1 ผูบริหารระดับสูง  

จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 ธันวาคม 2562 ถึง ปจจุบัน - ท่ีปรึกษาดานส่ือสารราชการ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2558 ถึง ธันวาคม 2562 - กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2556 ถึง ธันวาคม 2562 - ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานส่ือสารราชการ 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไมมี 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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 นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล (52 ป)  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ 

- กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

- กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเส่ียง 

- คณะ Strategic Steering Committee 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 20 มีนาคม 2558  

 จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 5 ป  

 การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในบริษัทท่ีผานมา  

 สิงหาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 Deputy Chief Executive Officer – Strategy and Business 

Planning 

 มีนาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2562 Deputy Chief Executive Officer 

 มีนาคม 2558 ถึง กุมภาพันธ 2562 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ

ของการเปนกรรมการ 

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL 18/2019) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 

2018 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

  - ประกาศนียบัตรการอบรม Strategic CFO in Capital Markets 

Program (รุนท่ี 5/2560) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Ethical Leadership Program  

(ELP 2017) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program  

(DCP 215/2015) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

 ธันวาคม 2562 ถึง ปจจุบัน คณะ Strategic Steering Committee 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2558 ถึง ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2562 ถึง ธันวาคม 2562 รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานกลยุทธและวางแผนธุรกิจ 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2558 ถึง กรกฏาคม 2562 เลขานุการบริษัท บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 
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 2558 ถึง มิถุนายน 2562 กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2548 ถึง 2549 ผูอํานวยการสินเชื่อบรรษัทธนกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 

(มหาชน) (เดิมธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)) 

 2539 ถึง 2548 ผูชวยผูอํานวยการสินเชื่อบรรษัทธนกิจ 

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

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 2555 ถึง 2557  - ผูแนะนําธุรกิจสําหรับตลาดประเทศไทย  

Bank of Singapore (a Private banking of OCBC group) 

 2553 ถึง 2555  - ผูอํานวยการบริหารและหัวหนาฝายบรรษัทธนกิจ  

Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., Bangkok Branch 

 2549 ถึง 2553 - ผูอํานวยการสินเชื่อพาณิชยธนกิจ (ลูกคารายใหญ)  

Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd.,  

Bangkok Branch 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท  

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  ไมมี 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี 
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 นายริชารด จิม ยี (50 ป) 

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ 

- กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเส่ียง 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 30 สิงหาคม 2560  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง      

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 

 คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Laws (Taxation), 

New York University School of Law, USA 

  - Juris Doctor, Loyola Law School, USA 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะของ

การเปนกรรมการ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) (รุนท่ี 146/2018)  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมมี 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 2558 ถึง ปจจุบัน Director, Jamestrong Investment Holding Limited  

 2557 ถึง ปจจุบัน General Counsel & Managing Director, 

SSG Capital Management (Hong Kong) Limited 

 2552 ถึง 2557 Managing Director & Chief Operating Officer, 

ABAX Global Capital 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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 นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวรลูมิส (45 ป) 

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ 

- กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

- คณะ Strategic Steering Committee 

 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 30 สิงหาคม 2560  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง      

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาประวัติศาสตรเศรษฐศาสตร 

London School of Economics and Political Science 

  - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร  

London School of Economics and Political Science  

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะของ

การเปนกรรมการ 

ไมมี 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

 ธันวาคม 2562 ถึง ปจจุบัน คณะ Strategic Steering Committee  

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 ธันวาคม 2562 ถึง ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 มกราคม 2559 ถึง ปจจุบัน กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย อัลฟาแคปปตอล จํากดั 

 2552 ถึง ปจจุบัน หุนสวนและผูรวมกอต้ัง 

SSG Capital Management (Hong Kong) Limited 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี 
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 นายสุดีร มาเหชาวารี (56 ป) 

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ 

- กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท 

- กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

- คณะ Strategic Steering Committee 

 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 30 สิงหาคม 2560  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง      

 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 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและ

ทักษะของการเปนกรรมการ 

ไมมี 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

 ธันวาคม 2562 ถึง ปจจุบัน คณะ Strategic Steering Committee 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 ธันวาคม 2562 ถึง ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 2558 ถึง ปจจุบัน Founder & Managing Partner, Synergy Capital 

 2551 ถึง 2558  Managing Director, Mittal Investments 

 2549 ถึง 2558 Member of Group Management Board / Alternate Chairman of the 

Corporate Finance & Tax,  

ArcelorMittal Group 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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 นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี (66 ป) 
 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ 

- กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

- ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 31 ตุลาคม 2560  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 2 ป 5 เดือน  

 การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในบริษัทท่ีผานมา  

 31 ตุลาคม 2560 ถึง ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 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 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ

ของการเปนกรรมการ 

ไมมี 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 ตุลาคม 2562 ถึง ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 ตุลาคม 2560 ถึง ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / 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 ถงึ 2556 Chairman of Bird Group of Companies, Mining 

 2554 ถึง 2556 Chairman, RINMOIL Ferro Alloys Pvt Ltd 

 2554 ถึง 2556 Board Member of World Steel Association 

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

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

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

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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ผูบริหาร 

 คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล (55 ป) 
 ตําแหนงปจจุบัน  

 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานดูแลสังคมและส่ิงแวดลอม 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 ป 2550  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 12 ป  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาอุตสาหกรรม  

การทองเท่ียว มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

  - ปริญญาดุริยางคศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิมหาวิทยาลัยมหิดล 

  - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการจัดการ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักด์ิการบริหารท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

The University of Manchester ประเทศอังกฤษ  

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Wharton-NIDA Executive 

Leadership Program, University of Pennsylvania 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ 

ตลาดทุน (วตท.) รุนท่ี 5 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง 

(บ.ย.ส.) รุนท่ี 16 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุนท่ี 1 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ

ของการเปนกรรมการ 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of Chairman Program 

(RCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors 

(FSD) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

 2546 ถึง ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2550 ถึง ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานดูแลสังคมและส่ิงแวดลอม  

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จํากัด 

  - ประธานชมรมผูรูคุณแผนดิน 

  - ประธานคณะกรรมการกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม  

กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

- กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

เพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย 

- ประธานวงดุริยางคฟลฮารโมนิกแหงประเทศไทย 

- ประธานท่ีปรึกษามูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ 

- นายกกิตติมศักด์ิและผูกอต้ังสมาคมขับรองประสานเสียง 

แหงประเทศไทย 

- นายกสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

- กรรมการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

- ผูทรงคุณวุฒิดานการสนับสนุนสงเสริมศิลปน ในคณะทํางาน

ผูทรงคุณวุฒิของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

- ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิประจําคณะกรรมมาธิการปฏิรูปกีฬา 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง 28,256,943 หุน (รอยละ 0.1109) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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 นายสิทธิศักดิ ์ลีสวัสดิ์ตระกูล (41 ป) 

 ตําแหนงปจจุบัน  

 รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 12 ธันวาคม 2562  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 4 เดือน  

 การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในบริษัทท่ีผานมา 

 สิงหาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 Deputy Chief Executive Officer – Production and Commercial 

 พฤษภาคม 2560 ถึง สิงหาคม 2562 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการผลิต 

 2554 ถึง พฤษภาคม 2560 กรรมการ 

 2557 ถึง เมษายน 2560 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานปฏิบัติการ และรักษาการผูอาํนวยการบริหาร

ฝายการตลาด 

 2554 ถึง 2557 ผูอํานวยการบริหารฝายการตลาด 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาวิชาการวิเคราะหและการสรางตัวแบบธุรกิจ  

(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 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 องคกรธุรกิจ การธนาคารและการบริหารทาง

การเงิน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ

ของการเปนกรรมการ 

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

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 ธันวาคม 2562 ถึง ปจจุบัน รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 
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 สิงหาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 Deputy Chief Executive Officer – Production and Commercial 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

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

 2554 ถึง พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2557 ถึง เมษายน 2560 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานปฏิบัติการ และรักษาการผูอํานวยการบริหาร

ฝายการตลาด บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2554 ถึง 2557 ผูอํานวยการบริหารฝายการตลาด บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 2551 ถึง 2554 - Senior officer, Steel Division  

บริษัท มิตซุยแอนดคัมปนี (ไทยแลนด) จํากัด 

 2549 ถึง 2551 - Business Assistant, Steel Division,  

Mitsui & Co. Europe Plc. 

 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา    
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 นายสุดชาย วิสุทธิธรรม (50 ป) 

 ตําแหนงปจจุบัน  

 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการผลิต  

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 12 ธันวาคม 2562  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 4 เดือน  

 การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในบริษัทท่ีผานมา 

 มิถุนายน 2547 ถึง ธันวาคม 2562 ผูจัดการท่ัวไป – วางแผนการผลิตและพัฒนาคุณภาพ 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโลหการ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 กรกฎาคม 2539 ถึง กันยายน 2543 Caster Supervisor 

Nakornthai Sirip Mill Public Company Limited 

(Former name of G J Steel Public Company Limited) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น 

 มีนาคม 2544 ถึง มิถุนายน 2547 Senior Manager of Operation Division 

Siam Poongsan Metal Company Limited 

 พฤศจิกายน 2543 ถึง มีนาคม 2544 Production Manager 

Siam Aviation Industries Company Limited 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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 นายราจีฟ ชวาเว๊ิด (47 ป) 

 ตําแหนงปจจุบัน  

 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน  

 วันเขาดํารงตําแหนง  

 1 มีนาคม 2562  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 1 ป 1 เดือน  

 การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในบริษัทท่ีผานมา  

 2560 ถึง มีนาคม 2562 General Manager - Financial Controlling 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 

 คุณวุฒิทางการศึกษา - Post Graduate Certification in Business Management, 

- Xavier Labour Relations Institute (XLRI), India  

- Member of the Institute of Chartered Accountants of 

India (May, 1996) – Articleship with Price Waterhouse 

Coopers, Kolkata, India 

- Member of Institute of Cost & Works Accountants of 

India, India 

- Bachelor’s degree in Commerce from St. Xavier’s 

College , India 

 ประวัติการอบรม - ประกาศนียบัตร หลักสูตร e-learning CFO Orientation  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 กรกฎาคม 2562 ถึง ปจจุบัน - ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน  

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2560 ถึง กรกฎาคม 2562 - General Manager - Financial Controlling  

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น 

 2557 ถึง 2560 Director - Finance and Commercial 

Tropical Agrosystem (India) Pvt Ltd, India (Chennai) 

 2554 ถึง 2557 Director - Finance and Commercial 

SBQ Steels Ltd., India (Chennai) 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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 นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ (35 ป) 
 ตําแหนงปจจุบัน  

 - รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงนิ 

- รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานกํากับดูแลและกฎหมาย 
 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 12 ธันวาคม 2562  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 4 เดือน  

 การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในบริษัทท่ีผานมา 

 มีนาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน  

และรองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานกํากับดูแล 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 

 คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration Degree,  

Kellogg School of Management,  

Northwestern University, Evanston, IL 

- Bachelor of Arts in Economics, International Program, 

Thammasat University 

 ประวัติการอบรม ไมมี 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 ธันวาคม 2562 ถึง ปจจุบัน รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน และ 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานกํากับดูแลและกฎหมาย 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 กรกฎาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน  

และรองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานกํากับดูแล 

บริษัท จี สตีล จาํกัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น 

 2555 ถึง 2557 Intermediate Business Referrer for Thailand Market 

Bank of Singapore (a Private Banking of OCBC group) 

 2553 ถึง 2555 Head of Corporate Banking, Oversea-Chinese Banking 

Corporation Ltd., Bangkok Branch 

 2549 ถึง 2553 Vice President - Commercial Banking, (Large Local 

Corporate Customers) Hong Kong and Shanghai Banking 

Corporation Ltd., Bangkok Branch 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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 นางขวัญใจ เกษมลนนภา (52 ป) 
 ตําแหนงปจจุบัน  

 - เลขานุการบริษัท 

- ผูจัดการท่ัวไป - ดานการเงินองคกร 
 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 12 ธันวาคม 2562  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 4 เดือน  

 การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในบริษัทท่ีผานมา  

 2550 ถึง ปจจุบัน ผูจัดการท่ัวไป - ดานการเงินองคกร 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 

 คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, 

State University of New York, U.S.A. 

- Bachelor of Economics, Thammasat University 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 ธันวาคม 2562 ถึง ปจจุบัน เลขานุการบริษัท 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2550 ถึง ปจจุบัน ผูจัดการท่ัวไป - ดานการเงินองคกร  

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2549 ถึง 2550 Senior Manager - Corporate Planning and Budgeting 

Department, บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) 

 2548 ถึง 2549 Senior Manager - Customer Service Operation,  

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) 

 2542 ถึง 2545 Senior Manager – Head of Loan Management, Treasury 

Department, บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 

 2538 ถึง 2542 Manager – Head of Loan & Derivative, Treasury 

Department, บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น 

 2537 ถึง 2538 Financial Advisor, 

Isla Communications Co., Inc., Philippines 

 2536 ถึง 2537 Assistant Manager, Corporate Banking Division, 

The Siam Sanwa Industrial Credit Plc. (SICCO) 

 2532 ถึง 2534 Marketing Officer, Retail Lending Department, 

Thanachart Bank 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและนโยบายในการดําเนินธุรกิจ 

วิสัยทัศน 

“เปนบริษัทท่ีมีชื่อเสียงชั้นนําในประเทศ และภูมิภาคอาเซียนในฐานะบริษัทผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนท่ีมี

คุณภาพ ดวยกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ” 

พันธกิจ 

1. มุงสูตลาดสากลดวยผลิตภัณฑเหล็กท่ีหลากหลาย 

2. มุงสูการเจริญเติบโตดวยการขยายกําลังการผลิตและผลิตสินคาดวยตนทุนท่ีเหมาะสม 
3. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคา 

4. มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเน่ือง 

5. อนุรักษสิ่งแวดลอมและตอบแทนสูสังคม 

6. เสริมสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

7. รวมมือตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน 

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

ป 2563 สมาคมเหล็กโลก หรือ Worldsteel คาดการณความตองการใชเหล็กสําเร็จรูปของภูมิภาคตางๆ  

ท่ัวโลกมีแนวโนมความตองการมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยมีแนวโนมขยายตัวรอยละ 1.7  

อยูท่ี 1,805.7 ลานตัน แยกเปนกลุมสหภาพยุโรป (28 ประเทศ) ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 1.1 มีปริมาณอยู ท่ี 168.6 ลานตัน  
กลุมประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) ขยายตัวรอยละ 2 และกลุมประเทศอาเซียน Worldsteel ขยายตัวรอยละ 5.6  

ซึ่งความตองการใชเหล็กสําเร็จรูปขยายตัวสูงข้ึนเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ โดยอยูท่ีประมาณ 83.9 ลานตัน ซึ่งเปนผลมาจาก

การลงทุนในการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานและการขยายการลงทุนไปยังประเทศตางในกลุมประเทศอาเซียน ในขณะท่ี 

Worldsteel คาดการณความตองการใชเหล็กสําเร็จรูปของจีนท่ีซึ่งเปนประเทศผูผลิตและผูใชเหล็กรายใหญของโลก โดยในป 
2563 ความตองการใชเหล็กสําเร็จรูปจะมกีารขยายตัวรอยละ 1 โดยมีปริมาณความตองการใช อยูท่ีประมาณ 909.1 ลานตัน 

สําหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย (ISIT) คาดการณปริมาณการ

ความตองการใชผลิตภัณฑเหล็กในป 2563 จะมีการขยายตัวปรับเพ่ิมข้ึนเล็กนอย จากป 2562 อยูประมาณรอยละ 0.7 โดย

คาดวาปริมาณความตองการใชจะอยูท่ีประมาณ 18.6 ถึง 19.0 ลานตัน ซึ่งเปนผลมาจากการคาดการณถึงสภาวะเศรษฐกิจท่ีมี
โอกาสฟนตัว จากภาวะสงครามทางการคาท่ีคลายความตึงเครียด ซึ่งเปนโอกาสท่ีจะมีการขยายตัวในกลุมอุตสาหกรรมตอเน่ือง

ท่ีมีการใชงานผลิตภัณฑเหล็ก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งคาดวาจะเติบโตจากการเรงลงทุนโครงสรางขนาดใหญของ

ภาครัฐ ซึ่งมีแผนการกอสรางโครงสรางจํานวนมากและการลงทุนของภาคเอกชนท่ีคาดวาจะเติบโตข้ึนตามความเช่ือมั่นท่ี

เพ่ิมข้ึน อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ท่ีมีทิศทางท่ีดีข้ึนความตองการจากตลาดภายในประเทศและตางประเทศ  

ถึงแมวาในบางอุตสาหกรรมจะไดมกีารคาดการณการเติบโตท่ีมีการชะลอตวัลงเลก็นอยก็ตาม แตโดยภาพรวมแลวยงั

คาดวาความตองการใชเหล็กของไทยในป 2563 ยังคงสามารถเติบโตตอไปได ยอมสงผลสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท ในฐานะผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนเปนไปไดดวยดี โดยบริษัท ไดใหความสําคัญกับปจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินธุรกิจเปน

หลักและมีกลยุทธในการลดผลกระทบจากปจจัยลบตางๆ โดยมุงเนนในการลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมยอดขายใหเพ่ิมมากข้ึน

อยางตอเน่ือง โดยจะมุงเนนไปท่ีตลาดภายในประเทศเปนสําคัญ ดวยการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือมุงใหเกิดความเปนเลิศใน
การดําเนินงานและสามารถสงมอบผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมและหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาได ซึ่งจะชวย

ลดการนําเขาผลิตภัณฑเหล็กทรงแบนในประเทศได (โดยยังไมไดรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ COVID-19) 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญในชวงปท่ีผานมา 

เหตุการณสําคัญในป 2562 

• ไตรมาสแรกของป มีการหยุดซอมบํารุงครั้งใหญในสวนของเตาอารคไฟฟา และเครื่องจักรบริเวณโรงหลอมเหล็ก ซึ่ง

สงผลใหโรงงานตองหยุดการผลิตช่ัวคราว อยางไรก็ดี บริษัท ไดดําเนินการซอมแซมและจัดหาอุปกรณสํารองอยาง

เรงดวน เพ่ือใหสามารถกลับมาผลิตไดภายในตนเดือนมีนาคม และขณะน้ี บริษัท อยูระหวางเตรียมการจัดซื้อ

ประกันภัยสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ เพ่ือหลีกเลี่ยงไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึนอีกในอนาคต 

• มีการผลิตเพ่ิมข้ึนในชวงไตรมาส 2 แตขณะเดียวกัน บริษัท ก็ไดรับผลกระทบจากสินคานําเขาอยางมาก เน่ืองมาจาก

การยุติการบังคับใชมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาสินคาเหล็กแผนรีดรอนเจืออ่ืนๆ ชนิดเปนมวนและไมเปน

มวนท่ีเพ่ิมข้ึน เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ อีกท้ัง ยังไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของตลาดเหล็กท่ัวโลกในชวงครึ่งป

แรก ซึ่งสงผลตอท้ังราคาและปริมาณขายสินคาของบริษัท 

• ปรับปรุงอุปกรณและเครื่องจักรเพ่ิมเติม ดวยการจัดการงานท่ีตกคางในสวนการซอมบํารุง, โครงการระดมทุน 

รวมถึงโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ, พัฒนาสินคาเกรด AK สําหรับนําไปใชผลิตถังแกส ใหสามารถทน

แรงดันไดมากข้ึนรอยละ 3.5 เมื่อเทียบปกอนหนา คา MC อยูในระดับท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 40 ของการผลิตท้ังหมดซึ่ง

ถือเปนสถิติใหมประจําป 

• การผลิตเหล็กแผนบาง ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากการนําเขาสินคาเหล็กเผนเคลือบสังกะสี 

• การบริโภคออกซิเจนและผลผลิตมีแนวโนมดีข้ึน แตการบริโภคกาซธรรมชาติ, คารบอน, วัสดุสิ้นเปลืองในการหลอเหล็ก 

ฯลฯ มีความผันผวนข้ึนอยูกับปริมาณการผลิต 

• ใชเศษเหล็กในประเทศเพ่ิมข้ึนเกือบครึ่งหน่ึงของปริมาณการใชท้ังหมด และลดการใชเหล็กดิบลงต่ํากวารอยละ 20 

• การใชเงินลงทุน : การอัพเกรดเครื่องมวนเหล็ก, ระบบระบายความรอนดวยการสเปรยแบบอิเล็กโทรด, โครงการ

ปรับปรุงโรงหลอเหล็ก,  รวมถึงโครงการท่ีสําคัญๆหลายโครงการท่ีไดวางแผนไว จะเริ่มดําเนินการในป 2563 

• หาแหลงผูขายสินคารายใหมๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหมีความยืดหยุนในเรื่องเงินทุนสําหรับการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต 

• หาลูกคารายใหมๆ เพ่ิมเติม : นโยบายการกําหนดราคาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการแขงขันกับสินคาท่ีนําเขาจาก

ตางประเทศ 

ป 2562 เดือนธันวาคม 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 ไดมีมติเรื่องสําคัญ ดังน้ี  

• รับทราบการลาออกของนางสาวพรรณี ตานะประทีปกุล จากการเปนเลขานุการบริษัท และมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้ง 

นางขวัญใจ เกษมลนนภา ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทแทน โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

• อนุมัติการแตงตั้ง Strategic Steering Committee ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือตรวจสอบ  

ใหคําแนะนํา และดูแลการประกอบดําเนินธุรกิจประจําวันของคณะกรรมการบริหาร และแตงตั้งคณะ Strategic 

Steering Committee โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

1) ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 

2) นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล 
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3) นางสาวกรรณิการ ยมจินดา 

4) นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวรลูมิส 

5) นายชาราด บาจไพ 

6) นายสุดีร มาเหชาวารี 

7) นายดาเวนเดอร ชุค 

ป 2562 เดือนมิถุนายน 

บริษัทไดรับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) (แบบ 256-2) จาก Asia 

Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) ในฐานะผูทําคําเสนอซื้อ เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2562 เปนผลให 

ACO I ถือหุนในบริษัท จํานวน 10,909,511,456 หุน หรือคิดเปนรอยละ 42.80 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

ป 2562 เดือนพฤษภาคม 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแจงขาวการรับหุนเพ่ิมทุนของบริษัท โดยมีทุนจดทะเบียนหลังเพ่ิมทุนเปนจํานวน 

27,600,824,751.36 บาท ทุนชําระแลวเปนจํานวน 24,467,648,060.16 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 25,487,133,396 หุน 

ป 2562 เดือนเมษายน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2562 ไดมีมติอนุมัติรวมคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และแตงตั้งกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง โดยมีผล

ตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2562 เปนตนไป 

ป 2562 เดือนมกราคม 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2562 14 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ หองอโนมาแกรนด ช้ัน 3 โรงแรมอโนมา 

แกรนด กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไดมีอนุมัติเรื่องสําคัญ ดังตอไปน้ี 

• อนุมัติการโอนทุนสํารองตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

จํานวน 18,507,421.67 บาท ไปชดเชยผลขาดทุนสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันท่ี  

30 กันยายน 2561) จํานวน 18,507,421.67 บาท  

• อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดมูลคาท่ีตราไวของหุน (Par Value) จากหุนละ 6.90 บาท เปนหุนละ 

0.96 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และจากการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนท่ีตราไวของหุน 

(Par Value) ดังกลาว จะทําใหทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจากเดิม จํานวน 129,298,350,418.50 บาท เปน

จํานวน 17,989,335,710.40 บาท และจะทําใหทุนชําระแลวของบริษัท ลดลงจากเดิมจํานวน 96,104,091,707.70 

บาท เปนจํานวน 13,371,004,063.68 บาท ท้ังน้ี ทุนชําระแลวท่ีลดลงอันเปนผลจากการลดมูลคาหุนท่ีตราไวดังกลาว 

บริษัทจะนําไปลางสวนต่ํามูลคาหุน จํานวนประมาณ 61,757,357,060.14 บาท และลดขาดทุนสะสมจํานวนประมาณ 

20,975,730,583.88 บาท ตามลําดับ ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2561 โดยเมื่อมีการลดขาดทุนสะสมแลว บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสมเหลือจํานวน 23,023,481.28 บาท 

• อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 1,957,748,965 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.96 บาท จากเดิม 

ทุนจดทะเบียน 17,989,335,710.40 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 16,109,896,704 บาท โดยการตัดหุนท่ียังไมได

ออกจําหนายของบริษัทท้ังหมดกอนท่ีจะดําเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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• อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 11,490,928,047.36 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

16,109,896,704 บาท เปนจํานวน 27,600,824,751.36 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 11,969,716,716 

หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.96 บาท (1) เพ่ือรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทใหแก 

ผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) และ (2) เพ่ือรองรับการ

ปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนเพ่ิมทุนของบริษัท ครั้งท่ี 3 และ ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อ

หุนเพ่ิมทุนของบริษัท ครั้งท่ี 4 

โครงสรางการถือหุนของบริษัท 

รายช่ือและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ 10 ราย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดังน้ี 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละของทุน 

จดทะเบียนชําระแลว 

1. Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited  10,310,359,336 40.45 

2. บริษัท จี สตีล จาํกัด (มหาชน) 2,122,427,209 8.33 

3. Nomura Singapore Limited-Customer Segregated Account 1,988,214,549 7.80 

4. นางจารุณี ชินวงศวรกุล 1,878,803,300 7.37 

5. China Tonghai Securities Limited - Account Client 1,275,806,659 5.01 

6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, 

Singapore Branch  

454,111,692 1.78 

7. บริษัท ซูพีเรียร โอเวอรซสี (ประเทศไทย) จํากัด 412,500,000 1.62 

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 410,411,668 1.61 

9. นายสมชาย ปดภัย 377,057,258 1.48 

10. Bank of Singapore Limited 323,754,635 1.27 

11. ผูถือหุนอ่ืนๆ 5,933,688,590 23.28 

 รวม 25,487,134,896 100.00 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสรางรายได 

  ป 2562 ป 2561 ป 2560 

  ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย             

เหล็กแผนรีดรอน (HRC) 12,907 97.44% 29,876 98.99% 15,071 92.65% 

เหล็กจากการปรับสภาพผิว (RTM) 16 0.12% 33 0.11% 107 0.66% 

รายไดอ่ืน         

ดอกเบ้ีย 20 0.15% 3 0.01% 9 0.06% 

เศษซาก 57 0.43% 36 0.12% 24 0.15% 
กําไรจากตัดจําหนายหน้ีสินท่ี-

หมดอายุความสุทธิ 10 0.08% 119 0.39% 0 0.00% 

กําไรจากการปรับโครงสรางหน้ี - - 1 0.00% 734 4.51% 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 216 1.63% 105 0.35% 311 1.91% 

รายไดอ่ืนๆ 21 0.15% 6 0.02% 9 0.06% 

ปริมาณการขายของบริษัทในชวง 3 ปท่ีผานมา มีรายละเอียดดังน้ี 

   
(หนวย: ตัน) 

ปริมาณการขาย ป 2562 ป 2561 ป 2560 

ปริมาณการขายในประเทศ       

- บริษัทท่ีเก่ียวของ 16,555 33,948            29,362  

- กลุมอ่ืนๆ 693,787 1,351,556 782,751  

รวมปรมิาณการขายในประเทศ 710,342 1,385,504          812,113  

ปริมาณการขายในตางประเทศ          -     61,967           -    

รวม 710,342 1,447,471 812,113  

สัดสวนยอดขายภายในประเทศและตางประเทศตอยอดขายรวมของผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนของบริษัทในชวง 3 ป
ท่ีผานมา มีรายละเอียดดังน้ี 

  ป 2562 ป 2561 ป 2560 

  ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ในประเทศ 12,925 100.02% 28,923 96.70% 15,181 100.02% 

ตางประเทศ - - 1,023 3.42% 0 0.00% 

หัก: สวนลดการคา       (2) (0.02%)     (36) (0.12%)       (3) (0.02%) 

รวม 12,923 100% 29,910 100.00% 15,178 100.00% 
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ลักษณะผลิตภัณฑ 

บริษัทประกอบธุรกิจเปนผูผลิตเหล็กแผนรีดรอน และผลิตภัณฑตอเน่ือง ซึ่งสามารถแบงไดเปนสายผลิตภัณฑ ดังตอไปน้ี 

1) เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot Rolled Coil) 

2) เหล็กแผนรีดรอนปรับสภาพผิวชนิดมวน (Tempered Hot Rolled Coil) 

3) เหล็กแผนรีดรอนลางผิวและเคลือบนํ้ามัน (Hot Rolled Pickled and Oiled Product) 

โดยผลิตภณัฑเหลาน้ีจะมีการนําไปใชในอุตสาหกรรมตอเน่ืองตางๆ ดังตอไปน้ี 

ชนิด การนําไปใช 

เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน  

(Hot Rolled Coil) 

ทอเครื่องกล ทอไฟฟา ทอนํ้า การกอสราง เหล็กตัวซี หางท่ีใชใน

การกอสราง เสาไฟฟา ถังแกส ทอสตีมดํา ผลิตภัณฑท่ีสามารถ

ตานทานการกัดกรอนจากบรรยากาศ ผลิตเหล็กแผนรีดเย็น 

เหล็กแผนรีดรอนปรับสภาพผิวชนิดมวน 

(Tempered Hot Rolled Coil) 

เครื่องมือการเกษตร การกอสรางท่ัวไป แผนเหล็กโครงสราง  

เหล็กแผนรีดรอนลางผิวและเคลือบนํ้ามัน  

(Hot Rolled Pickled & Oiled Product) 

คัสซีรถ ลอรถ คอมเพรสเซอร โครงตูเย็น โครงตูไมโครเวฟ 

การตลาดและการแขงขัน 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

บริษัทไดพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ท้ังในดานความหนาของเหล็ก เชน ความ

หนาปกติสูงสุดอยูท่ี 12.70 มม. แตบริษัทสามารถพัฒนาใหไดผลิตภัณฑท่ีมีความหนาถึง 25 มม. ในรูปของมวน อีกท้ังเรื่อง

ของคุณภาพพิเศษ ท่ีตลาดยังตองพ่ึงพาการนําเขา เชน เหล็กคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมถังแกส เหล็กคุณภาพสําหรับงานเช่ือม

และทนแรงดึงสูง 

บริษัทมีแผนท่ีจะปรับปรุงกลยุทธดานผลิตภัณฑดังน้ี 

1. มุงเนนผลิตภัณฑตามความตองการตลาด และมีการใชงานอยูสม่ําเสมอ   

2. พัฒนาผลิตภัณฑท่ีรองรับตลาดท่ีไมใชแคอุตสาหกรรมกอสรางท่ัวไป แตรวมไปถึงอุตสาหกรรมผลิตยานยนต และ

อุตสาหกรรมกอสรางขนาดใหญ รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องเครื่องใชไฟฟาและครัวเรือน 

3. พัฒนาเหล็กแผนรีดรอนท่ีนําไปใชสําหรับอุตสาหกรรมตอเน่ือง เชน เหล็กแผนรีดเย็น (Cold-rolled Coil) เหล็กแผน

เคลือบสังกะสี (Galvanizing steel) 

4. พัฒนาผลิตภัณฑเหล็กมวนท่ีมีความหนาพิเศษ ตามความตองการของตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน 

กลยุทธดานราคา 

1. กําหนดราคาท่ีเหมาะสมสําหรับสินคาเหล็กเกรดท่ัวไป เพ่ือใหสามารถแขงขันกับสินคาคูแขงได และยังรักษาสวน

แบงการตลาด 

2. มีการปรับปรุงเทคโนโลยีท่ีมีอยู เพ่ือชวยสนับสนุนใหตนทุนการผลิตต่ํา และมีโอกาสเขาสูตลาดใหมท้ังในประเทศ

และตางประเทศ 

3. บริษัทสามารถผลิตสินคาท่ีมีความแตกตางจากคูแขงไดท้ังในเรื่องคุณภาพและเกรด จึงสามารถกําหนดราคาขายท่ีสูง

กวาได 
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4. การใหขอมูลกับลูกคามากข้ึน เพ่ือใหความมั่นใจในการบริโภคเหล็กของบริษัท รวมถึงการสรางความสัมพันธท่ีดีกับ

ลูกคาอยางตอเน่ือง 

กลุมลูกคาเปาหมาย 

กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทสามารถแบงไดเปน 3 กลุม ดังน้ี 

1. ศูนยบริการตัดเหล็ก (Steel Service Centre) คือ ผูท่ีซื้อเหล็กรีดรอนและรีดเย็นเพ่ือนํามาตัดออกเปนขนาดตางๆ 

หรือข้ึนรูปเปนเหล็กรูปแบบตางๆ สําหรับจําหนายใหกับผูใชอีกทอดหน่ึง  

2. ผูผลิตทอเหล็ก (Pipe Maker) ไดแก โรงงานผลิตทอเหล็กขนาดตางๆ เพ่ือใชในงานทอ รวมท้ังผลิตเพ่ือสงออกไป

ขายตางประเทศ  

3. ผูใชโดยตรงอ่ืนๆ (Direct User) เชน ผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็นในประเทศ ผูผลิตช้ินสวนรถยนตและเครื่องใชไฟฟา  

ชองทางการจัดจําหนาย 

สําหรับการขายในประเทศ บริษัทมีการจัดจําหนายสินคาผาน 2 ชองทางดังน้ี 

1. การจัดจําหนายโดยตรง (Direct Sale) 

บริษัทมีแผนท่ีจะจัดจําหนายโดยตรงสําหรับกลุมลูกคาประเภทศูนยบริการเหล็ก ผูผลิตทอเหล็ก ผูผลิตช้ินสวน

รถยนต และผูผลิตเครื่องใชไฟฟา ซึ่งคาดวาจะมีสัดสวนประมาณรอยละ 60 ของยอดจําหนายภายในประเทศท้ังหมด 

2. การจัดจําหนายผานตัวแทนขายสง (Wholesaler) 

สําหรับกลุมลูกคาอ่ืนๆ ซึ่งเปนลูกคารายเล็กและมีจํานวนมาก บริษัทจะทําการจัดจําหนายผานตัวแทนขายสง ซึ่งจะ

ทําใหบริษัทลดภาระคาใชจายในการจางพนักงานขายและคาใชจายดานการตลาดไดมาก นอกจากน้ียังเปนการแบงภาระความ

เสี่ยงดานเครดิตในลูกคากลุมน้ีใหกับตัวแทนขายสงเปนผูรับผิดชอบ บริษัทคาดวาจะขายผานชองทางน้ีเปนสัดสวนประมาณ

รอยละ 40 ของยอดจําหนายภายในประเทศ 

บริษัทมีแผนท่ีจะกลับมาสงออกไปยังตลาดตางประเทศ เพ่ือรักษาความสมดุลของราคาและอุปทานในตลาด รวมถึง

เปนการเทียบระดับสินคากับผูผลิตอ่ืนในระดับโลกและสรางช่ือเสียงของบริษัทในระดับโลก 

กลยุทธการตลาด 

1. บริษัทมีลูกคาในอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีชัดเจนมากข้ึน เชน กลุมลูกคาอุตสาหกรรมผูผลิตทอ กลุมลูกคาผูผลิตเหล็ก

แผนรดีเย็น ท้ังในประเทศและตางประเทศ กลุมลูกคาศูนยบริการเหล็กแผน กลุมอุตสาหกรรมยานยนต กลุมลูกคา

โครงการกอสรางขนาดใหญ ท่ีมีความตองการใชเหล็กคุณภาพพิเศษ  

2. บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินคาใหดีข้ึนตลอดเวลา โดยการลงทุนในเรื่องของเครื่องมือใหทันสมัย 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ปรับปรุงคุณภาพ และลดตนทุนในการผลิต 

3. บริษัทมีการสงทีมงานท่ีมีความสามารถและความชํานาญในการนําเหล็กไปใชในงานตางๆ และยังใหการสนับสนุนให

ความรูเก่ียวกับเหล็กแกลูกคาในอุตสาหกรรมตางๆ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และเกิดประโยชนสูงสุดในการใชเหล็ก

ใหเหมาะสม 

4. บริษัทประสบความสําเร็จอยางมากในการสรางความเช่ือมั่นในการสงมอบสินคาใหกับลูกคาไดตรงตอเวลา ทําให

ลูกคาสามารถวางแผนและบริหารปริมาณสินคาคงคลังไดอยางเหมาะสม 
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5. บริษัทใหความสําคัญตอการปรับปรุงและพัฒนาสินคาและบริการของบริษัทอยางสม่ําเสมอ โดยไดมีการสํารวจและรับ

ฟงความคิดเห็นจากลูกคาเปนระยะๆ ทําใหบริษัททราบถึงความตองการท่ีถูกตองและเหมาะสมของลูกคาไดอยางชัดเจน 

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก 

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยป 2562 

จากขอมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย (ISIT) รายงานยอดการผลิตเหล็กสําเร็จรูปของ

ไทยตั้งแตเดือนมกราคม-ธันวาคม ป 2562 อยูท่ี 7.63 ลานตัน ลดลง 15.47% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา  

หากพิจารณาจําแนกยอดการผลิตตามกลุมผลิตภัณฑ พบวา เปนการผลิตเหล็กทรงยาว (Long steel products) อยูท่ี 5.01 

ลานตัน หดตัวลดลง 11.50% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา เปนผลมาจากการผลิตเหล็กเสนและเหล็ก

รูปพรรณรีดรอน (Rebar & HR Section) ลดลง 12.85% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา อยูท่ี 4.08 ลานตัน 

ขณะท่ียอดผลิตกลุมเหล็กทรงแบน (Flat steel products) อยูท่ี 2.63 ลานตัน หดตัว 22.11% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน

ของปท่ีผานมา โดยผลิตภัณฑท่ีมีการผลิตมากท่ีสุดคือ เหล็กแผนรีดรอนแผนบาง (Hot rolled sheet) ในป 2562 อยูท่ี 2.50 

ลานตัน ซึ่งมีการหดตัว 21.69% รองลงมา คือ เหล็กแผนรีดเย็น (Cold rolled sheet) 2.07 ลานตัน ลดลงเมื่อเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 10.69% และยอดผลิตเหล็กแผนเคลือบ (Coated) 1.72 ลานตัน หดตัวจากชวงเวลาเดียวกัน

ของปท่ีผานมา 7.21%  

ผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูป (หนวย: ตัน) ป 2562 ป 2561 เปลี่ยนแปลง (%) 

การผลิต 7,634,912 9,031,718 (15.47) 

การนําเขา 12,219,872 12,056,501 1.36 

การสงออก 1,384,722 1,754,326 (21.07) 

การบริโภค 18,470,062 19,333,893 (4.47) 

 

ผลิตภัณฑเหล็กทรงยาว (หนวย: ตัน) ป 2562 ป 2561 เปลี่ยนแปลง (%) 

การผลิต 5,007,103 5,657,869 (11.50) 

การนําเขา 2,858,807 2,921,247 (2.14) 

การสงออก 897,862 1,062,504 (15.50) 

การบริโภค 6,968,048 7,516,612 (7.30) 

 

ผลิตภัณฑเหล็กทรงแบน (หนวย: ตัน) ป 2562 ป 2561 เปลี่ยนแปลง (%) 

การผลิต 2,627,809 3,373,850 (22.11) 

การนําเขา 9,361,065 9,135,254 2.47 

การสงออก 486,860 691,822 (29.63) 

การบริโภค 11,502,014 11,817,282 (2.67) 

ที่มา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
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สําหรับปริมาณการใชผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูปภายในประเทศของไทย (Total Apparent Finished Steel 

Consumption) ในป 2562 อยูท่ี 18.47 ลานตัน หดตัว 4.47% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา หากพิจารณา

ปริมาณการใชตามกลุมผลิตภัณฑ พบวา ปริมาณการใชเหล็กทรงยาวลดลง 7.30% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 

อยูท่ี 6.97 ลานตัน ขณะท่ีปริมาณการใชเหล็กทรงแบนก็มีการหดตัวลง 2.67% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 

อยูท่ี 11.50 ลานตัน โดยผลิตภณัฑเหล็กท่ีมีการใชงานมากท่ีสุด คือ เหล็กแผนรีดรอน (Hot rolled) 6.95 ลานตัน รองลงมา

คือ เหล็กแผนเคลือบ 4.61 ลานตันและเหล็กเสนและเหล็กรูปพรรณรีดรอน 4.40 ลานตัน ตามลําดับ 

การนําเขาผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูปของไทยในป 2562 อยูท่ี 12.22 ลานตัน เพ่ิมข้ึน 1.36% เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา  

โดยผลิตภัณฑท่ีมีการนําเขามากท่ีสุดคือ เหล็กแผนรีดรอน 4.33 ลานตัน รองลงมาคือ เหล็กแผนเคลือบ 3.05 ลานตัน และ

เหล็กแผนรีดเย็น 1.65 ลานตัน ตามลําดับ หากพิจารณาสัดสวนการใชเหล็กนําเขาเทียบกับการใชเหล็กผลิตในประเทศ อยูท่ี 

66.16% ตอ 33.84% ซึ่งสะทอนใหเห็นวาไทยมีการพ่ึงพาสินคานําเขาเหล็กปริมาณคอนขางสูง 

สําหรับยอดการสงออกเหล็กสําเร็จรูปของไทยอยูท่ี 1.38 ลานตัน หดตัว 21.07% ผลิตภัณฑเหล็กท่ีมีการสงออก

มากท่ีสุดคือ เหล็กโครงสรางรูปพรรณ อยูท่ี 308,346 ตัน รองลงมา คือ เหล็กเสน 226,499 ตัน เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน

กับปท่ีผานมา  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดรอนในประเทศป 2562 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของไทยไมมีอุตสาหกรรมการผลิตข้ันตนท่ีเริ่มจากการถลุงจากแรเหล็ก ดังน้ัน

โครงสรางอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของไทยจึงเริ่มจากการผลิตในอุตสาหกรรมข้ันกลาง ดวยการหลอมเศษเหล็กจาก

โรงงานท่ีมีเตาหลอมเศษเหล็กดวยเตา Electrical arc furnace (EAF) ของผูผลิตในประเทศไทย จากน้ันจึงสงตอไปยังการ

ผลิตในข้ันปลาย โดยแบงเปนอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long steel products) อาทิ Bar, HR section, Wire rod, Cold-

drawn bar, Steel wire, Seamless pipes เปนตน และอุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน (Flat steel products) อาทิ HR 

plate, HR sheet, CR sheet, Coated, Cold-formed section, Welded pipe เปนตน จากน้ันจึงสงตอไปยังอุตสาหกรรม

ตอเน่ืองท่ีใชเหล็กตอไป สําหรับภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดรอนไทย ขอมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหง

ประเทศไทย (ISIT) รายงานยอดการผลิต การนําเขา การสงออก และปริมาณการใช ตั้งแตเดือนมกราคม-ธันวาคม ป 2562 

ดังน้ี  

ยอดการผลิตเหล็กแผนรีดรอน (Hot rolled) ชนิดเปนมวนและไมเปนมวน ภายในประเทศป 2562 อยูท่ี 2.63 ลาน

ตัน หดตัว 22.11% จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยเปนการผลิตเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง (HR sheet) อยูท่ี 2.50 ลาน

ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 21.69% ขณะท่ียอดการผลิตเหล็กรีดรอนแผนหนา (HR plate) ก็มีการหด

ตัวจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 29.59% อยูท่ี 126,628 ตัน  

ผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอน (หนวย: ตัน) 

(ไมรวมเหล็กแผนรีดรอนไรสนิม) 
ป 2562 ป 2561 เปลี่ยนแปลง (%) 

การผลิต 2,627,809 3,373,850 (22.11) 

การนําเขา 4,036,952 3,963,408 1.86 

การสงออก 8,013 73,977 (89.17) 

การบริโภค 6,656,748 7,263,281 (8.35) 
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ผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนแผนหนา (หนวย: ตัน) 

(ไมรวมเหลก็แผนรีดรอนไรสนิม) 
ป 2562 ป 2561 เปลี่ยนแปลง (%) 

การผลิต 126,628 179,839 (29.59) 

การนําเขา 442,014 356,797 23.88 

การสงออก 2,431 18,268 (86.69) 

การบริโภค 566,211 518,368 9.23 

 

ผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง (หนวย: ตัน) 

(ไมรวมเหล็กแผนรีดรอนไรสนิม) 
ป 2562 ป 2561 เปลี่ยนแปลง (%) 

การผลิต 2,501,181 3,194,011 (21.69) 

การนําเขา 3,594,938 3,606,611 (0.32) 

การสงออก 5,582 55,709 (89.98) 

การบริโภค 6,090,537 6,744,913 (9.70) 

ที่มา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

สําหรับปริมาณการใชผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอน (Hot rolled) ชนิดเปนมวนและไมเปนมวน ภายในประเทศ 

ป 2562 อยูท่ี 6.66 ลานตัน ลดลง 8.35% โดยแยกเปนการใชเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง (HR sheet) อยูท่ี 6.09 ลานตัน  

หดตัวจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 9.70% และเปนการใชเหล็กแผนรีดรอนแผนหนา (HR plate) อยูท่ี 566,211 ตัน 

เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 9.23%  

สวนการนําเขาเหล็กแผนรีดรอน ท้ังชนิดเปนมวนและไมเปนมวนของไทยป 2562 เพ่ิมข้ึน 1.86% อยูท่ี 4.04 ลาน

ตัน โดยเปนการนําเขาเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง (HR sheet) 3.59 ลานตัน ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดี่ยวกันของปกอน 0.32% 

และเปนการนําเขาเหล็กแผนรีดรอนแผนหนา (HR Plate) อยูท่ี 442,014 ตัน เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

23.88%  

และการสงออกเหล็กแผนรีดรอน ท้ังชนิดเปนมวนและไมเปนมวน ของไทยในป 2562 อยูท่ี 8,013 ตัน สงออกลดลง 

89.17% เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดยเปนการสงออกเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง (HR sheet) 5,582 ตัน หดตัว 89.98% จาก

ชวงเวลาเดียวกันกับปกอน และเปนการสงออกเหล็กแผนรีดรอนแผนหนา (HR plate) 2,431 ตนั หดตัวจากชวงเวลาเดียวกัน

ของปกอน 86.69%  
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แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยป 2563 

ในป 2562 ราคาเหล็กในตลาดโลกมีการปรับตัวลงเมื่อเทียบกับชวงป 2561 อันเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอ

ตัวลงในหลายประเทศ ทําใหความตองการใชงานผลิตภัณฑเหล็กชะลอตัวตามไปดวย โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

จีนท่ีเปนท้ังผูผลิตเเละผูใชเหล็กอันดบัหน่ึงของโลก รวมถึงผลกระทบของภาวะสงครามทางการคา สงผลใหภาวะการแขงขันใน

อุตสาหกรรมเหลก็มคีวามรุนแรงมากยิ่งข้ึน ระดับราคาจึงมีความผันผวนและมีทิศทางปรับตัวลดลง โดยตั้งแตชวงตนป 2562 

จนกระท่ังปลายป แนวโนมราคาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีทิศทางเปนขาลง ราคาผลิตภัณฑเหล็กในตลาดโลกป 

2562 เริ่มมีการชะลอตัวอยางเห็นไดชัดในชวงเดือนพฤษภาคม และมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง โดยราคาผลิตภัณฑเหล็กใน

ประเทศจีนและราคาเหล็กนําเขาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตปรับตัวลดลงตั้งแตชวงเดือนพฤษภาคมและลงต่ําสุดในชวง

เดือนตุลาคม และปรับตัวข้ึนในชวงทายของ ป 2562 สวนหน่ึงมาจากเทศกาลตรุษจีนในป 2563 มาเร็วข้ึนซึ่งเปนชวงวันหยุด

ยาวของจีน จึงไดการซื้อสินคาเพ่ือเก็บและเตรียมสงมอบ และมาจากท่ีราคาลดลงอยางมากในชวงกอนหนา จึงมีการเขาซื้อ

สินคาไวเพ่ือเปนสินคาคงคลัง สําหรับภาพรวมของราคาเหล็กแผนรีดรอนและเหล็กเสน ในป 2562 ปรับตัวลดลงตามทิศทาง

ราคาเหล็กในจีนซึ่งเปนประเทศผูผลิตเหล็กรายใหญของโลก โดยราคาของเหล็กแผนรีดรอน (HRC) ปรับตัวลดลงประมาณ 

รอยละ 14 มีราคาเฉลี่ยอยูท่ีประมาณ 496 ดอลลารสหรัฐตอตัน และราคาเหล็กเสน (Rebar) ปรับตัวลดลง รอยละ 13  

มีราคาเฉลี่ยอยูท่ีประมาณ 472 ดอลลารสหรัฐตอตัน ซึ่งสภาวะอุตสาหกรรมเหล็กไทยในป 2562 ก็ไดรับผลกระทบจากภาวะ

สงครามทางการคาและความผันผวนของราคาเหล็กโลกเชนเดียวกัน ซึ่งคาดวาผูผลิตเหล็กในประเทศตางๆ รวมถึงไทยจะ

เผชิญกับการแขงขันจากเหล็กนําเขาในป 2563 ตอไปอีก 

สําหรับแนวโนมอุตสาหกรรมเหล็ก สมาคมเหล็กโลก หรือ Worldsteel คาดการณความตองการใชเหล็กสําเร็จรูปของ

โลก ป 2563 มีแนวโนมขยายตัวรอยละ 1.7 อยูท่ี 1,805.7 ลานตัน โดยท่ีจากการคาดการณความตองการใชเหล็กสําเร็จรูป

ของโลก ป 2563 ของภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลกมีแนวโนมความตองการมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยกลุม

สหภาพยุโรป (28 ประเทศ) คาดการณความตองการใชเหล็กสําเร็จรูป ในป 2563 ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 1.1 มีปริมาณอยูท่ี 

168.6 ลานตัน กลุมประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) คาดการณความตองการใชเหล็กสําเร็จรูป ขยายตัวรอยละ 2 ในกลุม

ประเทศอาเซียน Worldsteel คาดการณความตองการใชเหล็กสําเร็จรูปมีการขยายตัวรอยละ 5.6 ซึ่งความตองการใชเหล็ก

สําเร็จรูปขยายตัวสูงข้ึนเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ โดยอยูท่ีประมาณ 83.9 ลานตัน ซึ่งเปนผลมาจากการลงทุนในการกอสราง

โครงสรางพ้ืนฐานและการขยายการลงทุนไปยังประเทศตางในกลุมประเทศอาเซียน ในขณะท่ี Worldsteel คาดการณความ

ตองการใชเหล็กสําเร็จรูปของจีนท่ีซึ่งเปนประเทศผูผลิตและผูใชเหล็กรายใหญของโลก โดยในป 2563 ความตองการใชเหล็ก

สําเร็จรูปจะมีการขยายตัวรอยละ 1 โดยมีปริมาณความตองการใช อยูท่ีประมาณ 909.1 ลานตัน 

แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2563 จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติได

ประมาณการการขยายตัวของ GDP สําหรับป 2563 ไวท่ีรอยละ 2.7 ถึง 3.7 โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก  

1. แนวโนมการขยายตัวในเกณฑ ท่ีนาพอใจของอุปสงคภายในประเทศท้ังในดานการใชจายภาคครัวเรือน  

การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุน  

2. การปรับตัวดีข้ึนของการสงออกภายใตแนวโนมการปรับตวัดีข้ึนของเศรษฐกิจโลก และการปรับตัวของภาค

การสงออกตอมาตรการกีดกันทางการคาท่ีจะมีความชัดเจนมากข้ึน  

3. การดําเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ  

4. การปรับตัวดีข้ึนของภาคการทองเท่ียว  

แตอยางไรก็ยังคงตองเฝาระวังถึงปจจัยเสี่ยงภายนอกท่ีสําคัญท่ีอาจทําใหเกิดความผันผวนในระบบเศรษฐกิจโลก 

ท่ีประกอบดวย  
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1. ความเสี่ยงท่ีเศรษฐกิจของประเทศคูคาและเศรษฐกิจโลกในภาพรวมจะขยายตัวต่ํากวาการคาดการณใน

กรณีฐาน โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีน ยังมีความเสี่ยงท่ีจะชะลอตัวมากกวาท่ีคาดการณไว ในกรณีท่ีมาตรการกีดกัน

ทางการคาทวีความรุนแรงมากข้ึน เชนเดียวกับเศรษฐกิจยูโรโซนท่ียังมีความเสี่ยงจากการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของส

หราชอาณาจักรแบบไรขอตกลง (No-deal Brexit) 

2. ความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังอยูในเกณฑสูงและมีความเสี่ยงท่ีจะปรับตัวเพ่ิมข้ึน โดย

มีสถานการณท่ียังตองติดตามอยางใกลชิด ประกอบดวย 

• การดําเนินมาตรการกีดกันทางการคาของสหรัฐฯ ท่ีมีตอจีนและประเทศอ่ืนๆ ท่ีอาจมีเพ่ิมเติม 

อาทิ การดําเนินการภายใตมาตรา 232 ของกฎหมาย Trade Expansion Act of 1962 ท่ีอาจ

สงผลตอสินคาอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตและช้ินสวน  

• สถานการณการเมืองของสหรัฐฯ จากการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายน 2563  

• สถานการณเศรษฐกิจยูโรโซนและสหราชอาณาจักรท่ีอาจจะเผชิญกับความผันผวนอัน

เน่ืองมาจากเหตุปจจัยตางๆ อาทิ ความไมแนนอนของการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของ 

สหราชอาณาจักร การประทวงในสเปน เง่ือนไขทางการเมืองในอิตาลี และการเลือกตั้งท่ัวไปของ

เยอรมนีในเดือนตุลาคม 2563 เปนตน  

• แรงกดดันจากปญหาเสถียรภาพของเศรษฐกิจจีนท่ีอาจปรับตัวเพ่ิมข้ึนภายใตแนวโนมการชะลอ

ตัวทางเศรษฐกิจและการออนคาของเงินหยวน  

• ความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนท่ีเกิดจากการคาดการณและการปรับตัวของนักลงทุนตอ

ทิศทางนโยบายการเงินและแนวโนมเศรษฐกิจของประเทศสําคัญๆ 

• ความขัดแยงทางภูมิรัฐศาสตรและปญหาการเมืองภายในประเทศซึ่งนาไปสูการประทวงใน

ประเทศตางๆ อาทิ ฮองกง ชิลี อิรัก และเลบานอน รวมถึงปญหาเสถียรภาพทางการเมืองของ

ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง 

3. ความเสี่ยงจากสถานการณภัยแลง 

สําหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย (ISIT) คาดการณปริมาณการ

ความตองการใชผลิตภัณฑเหล็กในป 2563 จะมีการขยายตัวปรับเพ่ิมข้ึนเล็กนอย จากป 2562 อยูประมาณรอยละ 0.7 โดย

คาดวาปริมาณความตองการใชจะอยูท่ีประมาณ 18.6 ถึง 19.0 ลานตัน ซึ่งเปนผลมาจากการคาดการณถึงสภาวะเศรษฐกิจท่ีมี

โอกาสฟนตัว จากภาวะสงครามทางการคาท่ีคลายความตึงเครียด ซึ่งเปนโอกาสท่ีจะมีการขยายตัวในกลุมอุตสาหกรรม

ตอเน่ืองท่ีมีการใชงานผลิตภัณฑเหล็ก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งคาดวาจะเติบโตจากการเรงลงทุนโครงสรางขนาด

ใหญของภาครัฐ ซึ่งมีแผนการกอสรางโครงสรางจํานวนมากและการลงทุนของภาคเอกชนท่ีคาดวาจะเติบโตข้ึนตามความ

เช่ือมั่นท่ีเพ่ิมข้ึน อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ท่ีมีทิศทางท่ีดีข้ึนความตองการจากตลาดภายในประเทศและตางประเทศ 

ถึงแมวาในบางอุตสาหกรรมจะไดมีการคาดการณการเติบโตท่ีมีการชะลอตัวลงเล็กนอยก็ตาม แตโดยภาพรวมแลวยังคาดวา

ความตองการใชเหล็กของไทยในป 2563 ยังคงสามารถเติบโตตอไปได ยอมสงผลสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใน

ฐานะผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนเปนไปไดดวยดี โดยบริษัท ไดใหความสําคัญกับปจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินธุรกิจเปนหลักและมี

กลยุทธในการลดผลกระทบจากปจจัยลบตางๆ โดยมุงเนนในการลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมยอดขายใหเพ่ิมมากข้ึนอยาง

ตอเน่ือง โดยจะมุงเนนไปท่ีตลาดภายในประเทศเปนสําคัญ ดวยการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือมุงใหเกิดความเปนเลิศในการ

ดําเนินงานและสามารถสงมอบผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมและหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาได ซึ่งจะชวยลด

การนําเขาผลิตภัณฑเหล็กทรงแบนในประเทศได (โดยยังไมไดรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ COVID-19) 
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ท่ีมา: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

การวางแผนการผลิตในการประกอบธุรกิจ 

เน่ืองจากผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนของบริษัท ดูเหมือนมีความคลายคลึงกันกับผลิตภัณฑของบริษัทท่ีเปนผูถือหุน

รายใหญ คือ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) แตในความเปนจริง ลักษณะของผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนมีความหลากหลาย

อยางมากท้ังเกรด (ระดับคุณภาพ) และขนาด โดยหากพิจารณาถึงความคลายคลึงหรือการทับซอนของสินคาน้ันจําเปนตอง

พิจารณารายละเอียดใหครบถวน ท้ัง 3 ประการ ดังน้ี  

1. เกรด (ระดับคุณภาพ) ตามมาตรฐานสากล และตามขอกําหนดเฉพาะของลูกคา (tailor-made) ซึ่งโรงงานของ

บริษัทและโรงงานของบริษัท จี สตีล สามารถผลิตไดหลายรอยเกรด 

2. ความกวาง (Width) โรงงานของบริษัทและโรงงานของบริษัท จี สตีล สามารถผลิตได ตั้งแต 900 มม. ถึง 1,571 มม. 

โดยทุกความกวางท่ีตางกันทุก 1 มม. นับเปนผลิตภัณฑท่ีไมเหมือนกัน รวมเปนขนาดความกวางท้ังหมด 672 ขนาด  

3. ความหนา (Thickness or Gauge) โรงงานของบรษัิทและโรงงานของบริษัท จี สตีล สามารถผลิตไดตั้งแต 1.20 มม. 

ถึง 25.00 มม. โดยความหนาทุก 0.05 มม. นับเปนผลิตภัณฑท่ีไมเหมือนกัน รวมเปนขนาดความหนาท้ังหมด 480 

ขนาดความหนา เมื่อนําเพียงความหนาและความกวางของผลิตภัณฑมาคูณกัน จะไดผลิตภัณฑท่ีมีขนาดท่ีแตกตาง

กันท้ังหมดกวา 268,800 ขนาด ท้ังน้ี ยังไมไดพิจารณาถึงจํานวนเกรดท่ีผลิตไดอีกหลายรอยเกรด และไมไดจําแนก

ชนิดของผลิตภัณฑวาเปนผลติภณัฑธรรมดา (basic products) หรือเปนผลิตภัณฑท่ีปรับปรุงคุณภาพหรือเพ่ิมมูลคา

แลว (value-added products) เชน เหล็กแผนปรับสภาพผิว (skin-passed), เหล็กแผนลางผิวและเคลือบนํ้ามัน 

(pickled & oiled) เปนตน ดังน้ัน สายการผลิตจริงจะมีจํานวนรายการผลิตภัณฑท่ีแตกตางกันและไมทับซอนกัน

เปนจํานวนมาก  

อยางไรก็ตาม ท้ังสองบริษัทไดมีการวางแผนการตลาดรวมกันเพ่ือหลีกเลี่ยงและลดการทับซอนของผลิตภัณฑโดยท่ี

บริษัทจะมุงเนนการผลิตเหล็กรีดรอนท่ีมีขนาดบางและมีหนากวาง โดยมีความหนาระหวาง 1.20 ถึง 1.85 มม. (เปนชวง

ผลิตภัณฑท่ีมีขนาดบางเปนพิเศษ) และความหนาระหวาง 13.00 ถึง 25.00 มม. (ซึ่งเปนชวงความหนาพิเศษ) เน่ืองจากเหมาะ

กับสายการผลิตและเทคโนโลยีของบริษัทท่ีสามารถผลิตเหล็กแผนชนิดบางไดดีกวา ในขณะท่ีการผลิตของโรงงานบริษัท  
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จี สตีล สวนใหญจะมุงเนนการผลิตสินคาท่ีมีขนาดตั้งแต 1.90 มม. ซึ่งประโยชนท่ีไดจากการวางแผนการตลาดรวมกันน้ัน  

ทําใหท้ังสองบริษัทมีประสิทธิภาพการผลิตท่ีดีข้ึน ไดประโยชน Economy of scale ตลอดจนลดการสูญเสียจากกระบวนการ

ผลิตท่ีไมตอเน่ืองจากการท่ีตองผลิตสินคาหลากหลายลักษณะ  

ในอนาคต บริษัทไดวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑโดยมุงไปสูการผลิตเหล็กแผนเคลือบสังกะสี (Galvanizing) และ

เหล็กรีดเย็น (cold-rolled) ซึ่งเปนผลิตภัณฑเหล็กท่ีเปน value added และเปน segment ท่ีมีการเติบโตของความตองการ

และมีการนําเขาสูง โดยสายการผลิตของบริษัทไดถูกออกแบบมาใหรองรับการขยายการผลิตผลิตภัณฑดังกลาวอยูแลว ดังน้ัน 

การทับซอนของผลิตภัณฑจะมีสัดสวนท่ีลดลงอีกในอนาคต 

 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการและผูบริหารในป 2562 ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 

จํานวนหุนสามัญ (สัดสวน (%)) เปล่ียนแปลง 

เพิ่มข้ึน/(ลดลง) 

ในป 2562 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

1. นายชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 0 0 0 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 0 0 

2. รศ. นิพัทธ จิตรประสงค ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการอิสระ 

0 0 0 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 0 0 

3. นายสตีเฟน คารล สจวต กรรมการอิสระ 0 0 0 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 0 0 

4. นายย่ิงศักด์ิ เจนรถา กรรมการอิสระ 0 0 0 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 0 0 

5. นายยรรยง คุโรวาท กรรมการ 0 0 0 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 0 0 

6. นายสมชัย ลีสวัสด์ิตระกูล กรรมการ 0 0 0 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 0 0 

7. นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล กรรมการ 0 0 0 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 0 0 

8. นายริชารด จิม ยี กรรมการ 0 0 0 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 0 0 

9. นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวรลูมิส กรรมการ 0 0 0 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 0 0 

10. นายสุดีร มาเหชาวารี กรรมการ 0 0 0 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 0 0 

11. นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี กรรมการ และ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

0 0 0 
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 0 0 

12. คุณหญิงปทมา ลีสวัสด์ิตระกูล ประธานเจาหนาที่บริหารดานดูแลสังคม

และสิ่งแวดลอม 

28,256,943 (0.11%) 15,440,953 (0.11%) 12,815,990 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 0 0 
13. นายสิทธิศักด์ิ ลีสวัสด์ิตระกูล รองประธานเจาหนาที่บริหาร 0 0 0 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 0 0 
14. นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด

(2)
 ประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชี 

และการเงิน  

0 - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 - - 

15. นายสุดชาย วิสุทธิธรรม
(3)

 ประธานเจาหนาที่บริหารดานการผลิต 0 - - 

คูสมรสและบุตรทียั่งไมบรรลุนิติภาวะ 0 - - 

16. นายยศกร ศรีสุขสวัสด์ิ
(3)

 รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

ดานบัญชีและการเงิน และ 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

ดานกํากับดูแลและกฎหมาย 

0   

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0   

16. นางขวัญใจ เกษมลนนภา
(3)

 เลขานุการบริษัท 0 - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 0 - - 
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หมายเหตุ 

* วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2562  

ทําใหมีหุนท่ีจําหนายไดแลว เปนจํานวนท้ังหมด 25,487,133,396 หุน 

** คํานวณสัดสวนจากจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด กอนการเพิ่มทุนชําระแลว 13,928,129,233 หุน 

(1) ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2562 ประชุมเมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2562 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 11,490,928,047.36 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 16,109,896,704 บาท เปนจํานวน 27,600,824,751.36 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 11,969,716,716 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.96 บาท 

(2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 มีมติอนุมัติการแตงต้ัง นายราจีฟ ชวาเว๊ิด ดํารงตําแหนง ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน 

โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2562 เปนตนไป 

(3) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 8/2562 เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 มีมติสําคัญ ดังนี้ 

• อนุมัติการแตงต้ัง นายสุดชาย วิสุทธิธรรม ดํารงตําแหนง ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการผลิต โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

• อนุมัติการแตงต้ัง นายยศกร ศรีสุขสวัสด์ิ ดํารงตําแหนง รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน และ รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานกํากับดูแลและกฎหมาย 

โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

• รับทราบการลาออกของ นางสาวพรรณี ตานะประทีปกุล จากการเปนเลขานุการบริษัท และมีมติเปนเอกฉันทแตงต้ังนางขวัญใจ เกษมลนนภา ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท

แทน โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 
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โครงสรางการจัดการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โครงสรางการจัดการบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ

ท้ังหมด 5 ชุด ไดแก คณะบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง และคณะ Strategic Steering Committee โดยมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการแตละชุด ดังน้ี 

(1) คณะกรรมการบริษัท 

คํานิยาม 

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่งไมไดมีตําแหนงเปนผูบริหาร หรือพนักงานประจําของ

บริษัท ไมไดเปนกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร หมายถึง กรรมการท่ีมีสวนเก่ียวของกับการบริหารงานประจํา มีอํานาจในการจัดการ 

และ/หรือ มีอํานาจในการลงนามผูกพันบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการจํานวน 11 คน ดังน้ี 

 รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1. นายชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ / กรรมการท่ีไม

เปนผูบรหิาร 

2. รศ. นิพัทธ  จิตรประสงค กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายสตเีฟน คารล สจวต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายยิ่งศักดิ์  เจนรถา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

5. นายยรรยง คุโรวาท กรรมการ / กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

6. นายสมชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ / กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

7. นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล กรรมการ / กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

8. นายริชารด  จิม ย ี กรรมการ / กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

9. นายแอนเดรอัส  ไรซลั วัวรลมูิส กรรมการ / กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

10. นายสุดรี  มาเหชาวาร ี กรรมการ / กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

11. นายอัมเรนดรา  พราสาด ชาวดร ี กรรมการ / กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เปนดังนี้ 

“นายยรรยง คุโรวาท หรือ นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล หรือ นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ

รวมกับ นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี หรือ นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวรลูมิส หรือ นายสุดีร มาเหชาวารี คนใดคนหน่ึงรวม

เปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท” 
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ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของ 

ท่ีประชุมผูถือหุน ท้ังน้ี คณะกรรมการไมสามารถอนุมัติหรือพิจารณากําหนดเปนประการใด ๆ เวนแตไดรับความเห็นชอบดวย

คะแนนเสียงขางมากของกรรมการท่ีเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังตอไปน้ี 

1. การเขาลงทุนในสวนของทุน หรือการเขาซื้อทรัพยสินของกิจการอ่ืนท่ีมิใชกรณีการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท

อ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

2. การเขาทําสัญญารวมทุน หางหุนสวน หรือกระทําการอ่ืนใดกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

3. การไดมา จําหนายไป โอน หรือการอนุญาตใหใชสิทธิ หรือการอนุญาตใหใชสิทธิชวงในกรรมวิธี เครื่องหมายการคา 

ช่ือทางการคา ความลับทางการคา หรือทรัพยสินทางปญญาอ่ืนใดในรูปแบบเดียวกันของบุคคลอ่ืนอันมิใชเปนทาง

การคาปกติ 

4. การอนุมัติงบประมาณและคาใชจายประจําปของบริษัท 

5. การอนุมัติการกอสรางโรงงานเหล็กแหงใหม 

6. การกูยืมเงินเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนอันมิใชเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) โดยมีจํานวนไมเกินหน่ึง

รอยลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (100,000,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา) หรือเทียบเทาในสกุลเงินบาท 

7. การเขาทําสัญญาท่ีมีอายุตั้งแตหน่ึงป (1 ป) ข้ึนไป หรือท่ีมิใชเปนทางการคาปกติ 

8. การบังคับตามสิทธิตอบุคคลท่ีเก่ียวของภายใตสัญญาบรหิาร (Management Agreement) และสัญญาใหคําแนะนํา

และใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค (Management Advisory and Technical Assistance Agreement) 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีการดําเนินการเรื่องใดท่ีกรรมการทานใดหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

มีสวนไดสวนเสียหรือความขัดแยงทางผลประโยชน โดยบริษัทไดกําหนดใหกรรมการทานน้ันไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการ

ในเรื่องดังกลาว ท้ังน้ีเพ่ือผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ 

(2) กรรมการอิสระ 

คํานิยาม 

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัท บริษัทยอยหรือบริษัทรวม ไมเปน 

ผู ถือหุน รายใหญ หรือผูมี อํานาจควบคุม โดยใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผู ท่ี เ ก่ียวของ (ตามมาตรา 258 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมบริษัท บริษัทยอยหรือบริษัทรวม และไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย เวนแตจะไดพนการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คู

สมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับ

การเสนอช่ือเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 
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4. ไมเปนบุคคลท่ีมหีรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุม ในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการคา ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยในเรื่องการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน เวนแตจะไดพนการมีลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอย

กวา 3 ป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม และไมเปน

ผูถือหุน 

6. ไมเปนบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน

ผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

7. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 

8. สามารถทําหนาท่ีคุมครองผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และดูแลมิใหเกิดรายการท่ีมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวของกัน และสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

ตัดสินใจในกิจกรรมท่ีสําคัญของบริษัทได 

อน่ึง การกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทดังกลาว ไดมีการปรับปรุงแกไขใหมีความเครงครัดมากกวาท่ี

กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. 

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ 

บริษัทมีหลักเกณฑคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผูท่ีมีความสามารถ มีประสบการณ เขาใจธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ

ธุรกิจของบริษัท ท้ังยังเปนผูมีวิสัยทัศนและมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ังมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ 

ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับทางการ และขอเชิญทานเหลาน้ันเขาเปนกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นวากรรมการอิสระ

ขางตนสามารถใชความรู ความสามารถ เพ่ือใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนอยางเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ จํานวน 3 คน กรรมการท่ี

เปนผูบริหารจํานวน 6 คน และกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารจํานวน 1 คน รวมเปนคณะกรรมการบริษัทจํานวน 11 คน 

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร เปนผูท่ีมีความรูความสามารถใหความเห็นดานธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กในเชิงลึก และวางแผนกลยุทธ

ในการดําเนินธุรกิจ ในขณะท่ีกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร เปนผูท่ีมีความรอบรูในดานอุตสาหกรรมโดยรวม 

การเงิน การธนาคาร การบริหารสินทรัพย การตรวจสอบ กฎหมาย และความรูทางธุรกิจดานอ่ืนๆ ทําใหการแสดงความ

คิดเห็นในท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษัทเปนไปอยางสรางสรรค โดยการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการยึดถือ

ผลประโยชนของบริษัทเปนสิ่งสําคัญ 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คํานิยาม 

กรรมการตรวจสอบ หมายถึง ผูไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุนของบริษัทใหเปนกรรมการ

ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะตองเปนกรรมการอิสระ ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให

ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแยง และไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน ตลอดจนมีคุณสมบัติและหนาท่ีใน

ลักษณะเดียวกับท่ีกําหนดไวในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยคุณสมบัติ

และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะตองมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ี

สอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได รวมท้ังการทําหนาท่ีอ่ืนในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
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โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวา กรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทกําหนดขึ้น และเปนไป

ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา 

รศ. นิพัทธ จิตรประสงค เปนผูท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในดานบัญชีและการเงิน และมีประสบการณดานการตรวจสอบมา

เปนระยะเวลายาวนาน ซึ่งเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินไดเปนอยางดี จึงมีมติแตงตั้งให

เปนประธานกรรมการตรวจสอบ พรอมกับไดเปดเผยประวัติของ รศ. นิพัทธ จิตรประสงค ไวในหนังสือรับรองประวัติของ

กรรมการตรวจสอบท่ีไดนําสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2551 ตามระเบียบใหมเพ่ิมเติมแลว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน มีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละ 3 ป ดังมีรายนามตอไปน้ี 

 รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1. รศ. นิพัทธ  จิตรประสงค ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสตเีฟน คารล สจวต กรรมการตรวจสอบ 

3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา กรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ

เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ท้ังน้ีเพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
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(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 

(Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. สอบทานมาตรการของบริษัท ในการจัดการเก่ียวกับการตอตานทุจริตและการติดสินบน ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทตามหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตองรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงขอเสนอแนะและสิ่งท่ีตรวจพบให

คณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีการดําเนินการเรื่องใดท่ีกรรมการทานใดหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสียหรือมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทยอย การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสนิทรัพยของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน (ถามี) ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

จะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือใหพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาว

ภายใตขอบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

(4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คํานิยาม 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน หมายถึง ผูไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหเปนกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน โดยผูเปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะตองเปนกรรมการอิสระ และใน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะตองเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ใน 3 คน เพ่ือความโปรงใสและเปน

อิสระในการปฏิบัติหนาท่ี นอกจากน้ีจะตองมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในการสรรหากรรมการ

และผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมท้ังการทําหนาท่ีอ่ืนในฐานะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ รวมท้ัง

การทําหนาท่ีอ่ืนในฐานะกรรมการสรรหา ท้ังน้ี ตองคํานึงถึงคุณสมบัติตามนิยามท่ีบริษัทกําหนดข้ึน และเปนไปตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน จํานวน 4 คน ดังน้ี 

 รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1. รศ. นิพัทธ จิตรประสงค ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

2. นายสตเีฟน  คารล สจวต กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3. นายสมชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

4. นายสุดรี  มาเหชาวาร ี กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

1. กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดตางๆ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2. พิจารณาและสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร โดยพิจารณาจาก

บุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหนงดังกลาว เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอตอ

ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติแลวแตกรณี 

3. กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท คณะอนุกรรมการชุดตางๆ และ

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน

อนุมัติแลวแตกรณ ี

4. กําหนดคาตอบแทนท่ีจําเปนและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ และประธาน

เจาหนาท่ีบริหารของบริษัทในแตละป 

5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตองรายงานผลการประชุมหรือรายงานอ่ืนใด ท่ีเห็นวาคณะกรรมการ

บริษัทควรทราบตอคณะกรรมการบริษัท 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

(5) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

คํานิยาม 

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดแีละบริหารความเสี่ยงของบริษัท หมายถึง ผูไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

ใหเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดแีละบริหารความเสีย่ง เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของ

การจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหนาของลักษณะความเสี่ยง รวมท้ังแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และทําหนาท่ีในการเสนอแนวทางการปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการท่ี

ดีตอคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกลาวใหเปนไปตามกฏ ระเบียบ รวมท้ังขอกฏหมายท่ี

เก่ียวของท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล และเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการท่ีดีและบรหิารความเสีย่ง ประกอบดวย กรรมการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง จํานวน 4 คน ดังน้ี 

 รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1. นายสตเีฟน  คารล สจวต ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดแีละบริหารความเสี่ยง 

2. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

3. นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

4. นายริชารด จิม ย ี กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงใหครอบคลุมท้ังองคกร 

2. ทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่งอยางนอยปละสอง (2) ครั้ง และในทุก ๆ ระยะเวลา

ท่ีพบวา ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา และรายการ

ผิดปกติท้ังหลาย รวมถึงความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
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3. รายงานความคืบหนาของลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

4. เสนอและทบทวนนโยบาย การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท รวมถึงการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน  

ตอคณะกรรมการบริษัท 

5. พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติ  ในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  เ พ่ือนําเสนอหรือแนะนํา 

ตอคณะกรรมการบริษัท 

6. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการ ใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ของบริษัท ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวเน่ืองกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

8. รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท 

(6) คณะ Strategic Steering Committee 

คํานิยาม 

คณะ Strategic Steering Committee หมายถึง ผูซึ่ งได รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให เปน 

คณะ Strategic Steering Committee เพ่ือตรวจสอบ ใหคําแนะนํา และดูแลการประกอบดําเนินธุรกิจประจําวันของ 

คณะบริหาร  

คณะ Strategic Steering Committee ประกอบดวย คณะ Strategic Steering Committee จํานวน 7 คน ดังน้ี  

ลําดับ รายชื่อคณะ  ตําแหนง 

1. ดร. สมศักดิ์  ลีสวัสดิ์ตระกูล คณะ Strategic Steering Committee  

2. นางสาวสุนทรียา  วงศศิริกุล คณะ Strategic Steering Committee  

3. นางสาวกรรณิการ  ยมจินดา คณะ Strategic Steering Committee  

4. นายแอนเดรอัส  ไรซลั วัวรลมูิส คณะ Strategic Steering Committee  

5. นายชาราด  บาจไพ คณะ Strategic Steering Committee  

6. นายสุดรี  มาเหชาวาร ี คณะ Strategic Steering Committee  

7. นายดาเวนเดอร  ชุค คณะ Strategic Steering Committee  

หมายเหตุ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2562 ประชุมเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 จัดตั้งคณะ Strategic Steering 

Committee โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 
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(7) คณะผูบริหาร 

คณะผูบริหารของบริษัท ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 6 คน ดังน้ี 

ลําดับ รายชื่อผูบริหาร ตําแหนง 

1. คุณหญิงปทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม 

2. นายอัมเรนดรา  พราสาด ชาวดร ี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

3. นายสิทธิศักดิ์  ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

4. นายสุดชาย  วิสุทธิธรรม ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการผลิต 

5. นายราจีฟ  ชวาเว๊ิด ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน 

6. นายยศกร  ศรีสุขสวัสดิ ์ รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน  

และรองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานกํากับดูแลและกฎหมาย 

หมายเหตุ 

1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2562 ประชุมเมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 มีมติอนุมัติมีมติเปนเอกฉันท

แตงตั้ง นายราจีฟ ชวาเว๊ิด ดํารงตําแหนง ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 1 

มีนาคม 2562 เปนตนไป  

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2562 ประชุมเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติมีมติเปนเอกฉันท

แตงตั้ง นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ ดํารงตําแหนง รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน และ รองประธาน

เจาหนาท่ีบริหารดานกํากับดูแลและกฎหมาย โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 

3) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2562 ประชุมเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติมีมติเปนเอกฉันท

แตงตั้ง นายสุดชาย วิสุทธิธรรม ดํารงตําแหนง ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการผลิต โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 12 

ธันวาคม 2562 

(8) คณะบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2562 ประชุมเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งคณะบริหาร  

โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

คณะบริหารของบริษัท ประกอบดวย คณะบริหาร จํานวน 6 คน ดังน้ี 

ลําดับ รายชื่อคณะบริหาร ตําแหนง 

1. นายอัมเรนดรา  พราสาด ชาวดรี ประธานคณะบริหาร 

2. นายสิทธิศักดิ์  ลีสวัสดิ์ตระกูล คณะบริหาร 

3. นายวราวุธ  สุวรรณศร คณะบริหาร 

4. นายราจีฟ  ชวาเว๊ิด คณะบริหาร 

5. นายสุดชาย  วิสุทธิธรรม คณะบริหาร 

6. นายยศกร  ศรีสุขสวัสดิ ์ คณะบริหาร 
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ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

1. กําหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจําป เพ่ือเสนอขออนุมัติตอคณะบริหาร และ/หรือ

คณะกรรมการบริษัท 

2. ดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ

และขอพึงปฏิบัติในการทํางานของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

3. รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวม และพิจารณานโยบายการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทเพ่ือใหการ

ดําเนินงานของบริษัทบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ภายใตกรอบนโยบาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณท่ีไดรับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

4. พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ หรืออนุมัติการใชจายเงินเพ่ือการดําเนินการตาง ๆ ตามระเบียบอํานาจอนุมัติของ

บริษัท หรือตามงบประมาณรายจายประจําปท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลว 

5. สรรหา วาจาง แตงตั้ง สับเปลี่ยน โอนยาย พักงาน และเลิกจางผูบริหารและพนักงานในทุกตําแหนง รวมถึงการ

กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี และผลประโยชนตอบแทนท่ีเหมาะสม สําหรับตําแหนงระดับเทียบเทาตั้งแต

ผูอํานวยการอาวุโสข้ึนไป ใหรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ สวนตําแหนงระดับเทียบเทาผูบริหาร

สํานักตรวจสอบภายใน ใหดําเนินการภายใตความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. แตงตั้งผูมีอํานาจลงนามในเอกสารตาง ๆ ของบริษัทท้ังดานบัญชี การเงิน การสั่งซื้อ การผลิต การขาย และการ

บริหารท่ัวไป รวมท้ังเอกสารสําคัญอ่ืน ๆ 

7. กําหนด เปลี่ยนแปลง แกไข และยกเลิกกฎระเบียบ คําสั่ง ประกาศ ขอบังคับ บทลงโทษ รวมท้ังระบบควบคุม

ภายใน เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และเพ่ือใหการบริหารจัดการภายในองคกรเปนไปตาม

นโยบายท่ีบริษัทกําหนด 

8. แตงตั้งท่ีปรึกษาดานตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินงานเพ่ือประโยชนตอบริษัท ท้ังน้ี รวมถึงมีอํานาจในการแตงตั้ง

ทนายความเพ่ือฟองรองดําเนินคดี หรือเขาสูคดีท่ีเก่ียวของกับบริษัท 

9. มอบหมายเพ่ือใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติงานหรือกระทําการอยางหน่ึงอยางใดแทนตนตามท่ีเห็นสมควร และสามารถยกเลกิ

เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจน้ัน ๆ ได 

10. รายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหนาของโครงการตาง ๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินตอคณะบริหาร และ

คณะกรรมการบริษัท 

11. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีการดําเนินการเรื่องใดท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย

หรือความขัดแยงทางผลประโยชน ประธานเจาหนาท่ีบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว 

การสรรหากรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และผูบริหาร 

(1) การสรรหากรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

เมื่อตําแหนงกรรมการหรือประธานเจาหนาท่ีบริหารของบริษัทวางลง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมี

หนาท่ีคัดเลือก สรรหา บุคคลท่ีสมควรไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการหรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร โดยคณะกรรมการสรรหา
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และกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผูท่ีมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ และคุณสมบัติเฉพาะใน

ดานตาง ๆ ท่ีคณะกรรมการยังขาดอยู และจําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทกอนเปนลําดับ โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

1. มีคุณสมบัติสอดคลองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามประกาศ หรือกฎระเบียบ

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงขอบังคับของบริษัท 

2. เปนผูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณท่ีหลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในดานตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอ

การดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ 

3. เปนผูมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเปนอิสระ กลาแสดง

ความคิดเห็น มีความคิดสรางสรรค ปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังและความซื่อสัตย รวมถึงมีความทุมเทอุทิศ

เวลาใหกับบริษัทอยางเต็มท่ี 

(2) การสรรหากรรมการ (กรณีท่ีออกจากตําแหนงตามวาระตามกฎหมาย) 

การเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงเมื่อครบวาระจะตองไดรับการอนุมัติแตงตั้ง

จากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง ซึ่งมีหลักเกณฑและ

วิธีการเลือกตั้งกรรมการดังตอไปน้ี 

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตามขอ 1 ในการเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยกวากันไมได 

3. บุคคลท่ีไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

นอกจากน้ีการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางลงในกรณีอ่ืนท่ีมิใชเน่ืองมาจากการครบวาระตามกฎหมาย 

จะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสองในสามของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 

ท้ังน้ี บุคคลท่ีเขามาเปนกรรมการแทนท่ีจะตองมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระเดิมท่ีเหลืออยูของกรรมการท่ีออกไป 

สําหรับในกรณีกรรมการลาออก ซึ่งขอบังคับของบริษัทกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการแทนได 

(3) การสรรหาผูบริหาร 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารไดรับมอบอํานาจใหเปนผูพิจารณาสรรหาและแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ท้ังดาน

คุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนินธุรกิจ โดยจะดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเก่ียวกับการ

บริหารทรัพยากรบุคคล โดยถาเปนตําแหนงระดับเทียบเทาตั้งแตผูอํานวยการอาวุโสข้ึนไปจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือรับทราบ สําหรับตําแหนงผูบริหารสํานักตรวจสอบภายใน จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน 

(9) เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 12 ธันวาคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งให 

นางขวัญใจ เกษมลนนภา ดํารงตําแหนง เลขานุการบริษัท ตั้งแตวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 เปนตนไป เพ่ือใหคําแนะนําดาน

กฎหมาย และกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะตองทราบ และปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ

บริษัท รวมท้ังประสานงานและติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
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ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

1) ใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของบริษัทใหสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ําเสมอ 

2) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของ
บริษัท และขอปฏิบัติตาง ๆ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

3) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตอหนวยงานราชการท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอกําหนดของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมถึงการติดตอสื่อสารกับผูถือหุนและดูแลผูถือหุนอยางเหมาะสม 

4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปน้ี 
ก) ทะเบียนกรรมการ 
ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจําปของบริษัท 
ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน 

5) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดสวนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 
6) สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีไดรับมอบหมาย 
7) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

(10) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร 

สําหรับในป 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลว โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย และเทียบเคียงไดกับคาตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีอยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน ตลอดจนคํานึงถึงผลประกอบการ ผลงาน 
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแลว คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจึงมีมติกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสําหรับป 2562 ไวในอัตราเดียวกับป 2561 โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการดังน้ี 

ตารางคาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป 2562 

ตําแหนง 
คาตอบแทน 
ประจําตําแหนง 
(บาท/เดือน) 

คาตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

คาเบ้ีย
ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

ประธานกรรมการ 60,000 - 6,250 

กรรมการ - 20,000 5,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 - 6,250 

กรรมการตรวจสอบ - 20,000 5,000 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน - - 6,250 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน - - 5,000 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดแีละบริหารความเสี่ยง - - 6,250 

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดแีละบริหารความเสี่ยง - - 5,000 

คาตอบแทนอ่ืน ๆ - - - 

หมายเหตุ 
กรรมการท่ีดํารงตําแหนงผูบริหาร หรือพนักงานในบริษัท และไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไมไดรับคาบําเหน็จ และคาเบ้ีย
ประชุม 
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คาตอบแทนกรรมการแยกรายบุคคล สําหรับป 2562 

รายช่ือกรรมการ 

บําเหน็จ

กรรมการ 

(บาท) 

คาเบี้ยประชุม (บาท) 

รวม (บาท) 

คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

กําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ

กํากับดูแล 

กิจการท่ีดี 

คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการ 

ท่ีดีและบริหาร 

ความเสี่ยง 

1. นายชัยณรงค มนเทียรวเิชียรฉาย 720,000 50,000 - - - - - 770,000 

2. รศ. นิพัทธ จิตรประสงค 720,000 40,000 30,000 6,250 6,250 5,000 - 807,500 

3. นายสตีเฟน(1)  คารล สจวต 240,000 35,000 20,000 5,000 5,000 6,250 12,500 323,750 

4. นายย่ิงศักดิ์(1)  เจนรถา 240,000 40,000 30,000 - - - 10,000 320,000 

5. นายยรรยง คุโรวาท 240,000 40,000 - - - - - 280,000 

6. นายสมชัย(2)  ลีสวัสดิ์ตระกูล - - - - - - - - 

7. นางสาวสุนทรียา(1) (2)  วงศศิริกุล - - - - - - - - 

8. นายริชารด(1) (3) จิม ยี - - - - - - - - 

9. นายแอนเดรอัส(3) ไรซัล วัวรลูมิส - - - - - - - - 

10. นายสุดีร(3) มาเหชาวาร ี - - - - - - - - 

11. นายอัมเรนดรา(2)  พราสาด ชาวดร ี - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 2,160,000 205,000 80,000 11,250 11,250 11,250 22,500 2,501,250 

หมายเหตุ 

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2562 ประชุมเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการรวมคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และแตงตั้งกรรมการ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2562 เปนตนไป 

2. กรรมการท่ีดํารงตําแหนงผูบริหาร หรือพนักงานในบริษัท และไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไมไดรับคาบําเหน็จและ

คาเบ้ียประชุม 

3. กรรมการไดแสดงความประสงคไมรับคาตอบแทนประจําตําแหนง คาตอบแทนรายเดือน และคาเบ้ียประชุม 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอ่ืนๆ  

หน วย : ลานบาท ป ี 2562 (31 ธันวาคม 2562) ป ี 2561 (31 ธันวาคม 2561) 

เงน ิ  เด ือนและคาแรง 27 29 
คาสวัสดิการ 3 3 
เงน ิ  สมทบกองทน ุ  สา ํ รองเลี้ยงชีพ 1 1 
รวม 31 33 

หมายเหต ุ  

คาตอบแทนผูบริหาร ประกอบดวย คาตอบแทนของผูบริหาร จํานวน 7 ราย  
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(11) บุคคลากร 

จํานวนบุคลากร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานรวม 773 คน โดยจาํแนกตามสายงานตางๆ มรีายละเอียดดังน้ี 

สายงาน จํานวนพนกังาน (คน) 

สํานักงาน 46 

โรงงาน 727 

รวม 773 

 

โดยจําแนกตามเพศ อายุ และระดบั มีรายละเอียดดังน้ี 

จําแนกตามเพศ จํานวนพนกังาน (คน) สัดสวน (%) 

เพศชาย 646 83.57 

เพศหญิง 127 16.43 

รวม 773 100.00 

 

จําแนกตามอายุ จํานวนพนกังาน (คน) สัดสวน (%) 

นอยกวา 30 ป 160 20.70 

30 ถึง 50 ป 557 72.06 

มากกวา 50 ป 56 7.24 

รวม 773 100.00 

 

จําแนกตามระดับ จํานวนพนกังาน (คน) สัดสวน (%) 

เจาหนาท่ี - ผูจัดการสวน 740 95.73 

ผูจัดการแผนก 18 2.33 

ผูจัดการท่ัวไป 15 1.94 

รวม 773 100.00 
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การกํากับดูแลกิจการ 

ตลอดป 2562 คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณอันมุงมั่นในการท่ีจะยกระดับการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทใหเปนไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงไดนําเอาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Self-Assessment) มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการ

ของบริษัทใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ท่ีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เพ่ือใหบริษัทมีระบบบริหารการจัดการท่ีมีประสทิธิภาพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใหความสําคัญตอสิทธิของ

ผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี ก็เพ่ือรักษาผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ  

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (“CG Code”) 

และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีในฐานะผูนํา (governing body) ในการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน รวมถึงไดทบทวน 

ประเมินนโยบายและการดําเนินการตางๆ ดานการกํากับดูแลกิจการกับหลัก CG Code ในแตละขอ และมอบหมายให

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการบริษัทปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

จริยธรรมธุรกิจของบริษัท และแนวทางการดําเนินการตางๆ ใหสอดคลองกับหลัก CG Code และทันตอการพัฒนาการดาน

การกํากับดูแลกิจการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอีกดวย 

สําหรับปที่ผานมามีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจะรายงานใหทราบ 

แบงออกเปน 5 หมวด ดังน้ี 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถือหุน 

1.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุนเปนลายลักษณ

อักษรข้ึนเมื่อป 2549 โดยมุงเนนใหผูถือหุนไดมีโอกาสรับรูผลการดําเนินงานของบริษัทอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน และมีสวน

รวมในการตัดสินใจตางๆ ท่ีสําคัญ ตลอดจนปกปอง สงเสริม สนับสนุน และไมรดิรอนสิทธิของผูถือหุน โดยกําหนดนโยบายไวดังน้ี 

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีปกปองและเคารพสิทธิของผูถือหุนข้ันพ้ืนฐาน ไดแก สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุน สิทธิ

ในการมีสวนแบงในกําไรของกิจการ สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลกิจการอยางเพียงพอ สิทธิในการเขารวมประชุม

ผูถือหุนเพ่ือแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือแกไข

ขอบังคับหรือหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน 

2. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหผูถือหุนใชสิทธิในเรื่องตางๆ ในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป ไดแก สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา สิทธิในการเสนอบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการ

ลวงหนา สิทธิในการสงคําถามตอท่ีประชุมลวงหนากอนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามตอ 

ท่ีประชุม เปนตน 

3. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีในการงดเวนการกระทําใดๆ อันเปนการละเมิด หรือจํากัดสิทธิ หรือการริดรอนสิทธิ

ของผูถือหุนในการศึกษาขอมูลสารสนเทศของบริษัทท่ีตองเปดเผยตามขอกําหนดตางๆ และการเขาประชุมผูถือหุน 

เชน ไมแจกเอกสารท่ีมีขอมูลสําคัญเพ่ิมเติมอยางกะทันหัน ไมเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดย

ไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เปนตน 
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4. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนในการใชสิทธิตางๆ เชน การใหขอมูลสําคัญท่ีเปน

ปจจุบัน การจัดใหผูถือหุนเขาเยี่ยมชมกิจการ เปนตน 

1.2 การเปดโอกาสใหผูถือหุนศึกษาขอมูลลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการไดนํานโยบายสิทธิของผูถือหุนมาปฏิบัติและมีความครอบคลุมมากกวาสิทธิตาม

กฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการรับรูขอมูลและสารสนเทศ สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 บริษัทไดเปด

โอกาสใหผูถือหุนศึกษาขอมูลกอนวันประชุมผูถือหุนลวงหนากอนการประชุมผานทางเว็บไซตของบริษัท และเผยแพรท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพรอมกัน โดยมีขอมูลเหมือนกับขอมูลในรูปแบบเอกสารท่ีบริษัทจัดสงใหผูถือหุน  

1.3 การปฏิบัติตอผูถือหุนกอนวันประชุม ในวันประชุม และหลังวันประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 

ในการจัดสงเอกสารการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทไดมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําปใหแกผูถือหุน

ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน ซึ่งมีชวงระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมากกวาท่ีกฎหมายไดกําหนดไว ท้ังน้ี เพ่ือเปดโอกาสให

ผูถือหุนไดมีระยะเวลาศึกษาขอมูลมากข้ึน 

ในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการใชสิทธิเขารวมประชุมและออก

เสียงดวยการใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง รวมท้ังจัดใหมีอากรแสตมปไวบริการในกรณีท่ีผูถือหุน

ไมไดนํามาในการมอบฉันทะ พรอมท้ังจัดทําปายสัญลักษณสําหรับ ผูถือหุนท่ีลงทะเบียนแลว เพ่ือความสะดวกในการเขาออก 

ท่ีประชุมโดยไมตองเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม 

ขณะประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีประสงคเปนอาสาสมัคร เพ่ือเปนผูตรวจสอบ

การนับคะแนน แตไมมีผูใดมีความประสงคดังกลาว นางสาวนันทนา ธรรมเทิดไท ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส 

เคิรท (ไทยแลนด) จํากัด เปนผูตรวจสอบการนับคะแนน รวมกับทางบริษัทดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส

ถูกตองตามกฎหมาย และตามขอบังคับบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผูถือหุนท่ีดี ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ท้ังน้ี บริษัทไดประกาศแจงจํานวน และสัดสวน ผูถือหุนท่ีประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะท่ีมาเขาประชุม และ

แจงวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผูท่ีมาประชุมดวยตนเองและของผูรับมอบฉันทะ รวมถึง

แจงวิธีลงคะแนนเสียงอยางชัดเจน 

หลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทไดนําเน้ือหาการประชุมซึ่งประกอบดวย รายละเอียดวาระการประชุม 

มติท่ีประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคําถามและความเห็นของผูถือหุน รวบรวมจัดทําเปน “รายงานการประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําป 2562” เผยแพรข้ึนเว็บไซตของบริษัท ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของระเบียบสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

สําหรับผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได หลังการประชุม บริษัทไดบันทึกภาพบรรยากาศการประชุม พรอม

เผยแพรข้ึนเว็บไซตของบริษัท เพ่ือใหเปนท่ีไดรับทราบถึงรายละเอียดขอมูลการประชุม นอกเหนือจากรายงานการประชุมท่ีได

เผยแพรใหผูถือหุนรับทราบผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1.4 การปองกันกรณีการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาขอมลูและสารสนเทศ 
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คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุน และไมจํากัดสิทธิของผูถือหุน โดยมีการเปดเผยขอมูล

สารสนเทศผานทางเว็บไซตของบริษัทลวงหนา ท้ังในการเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทไมมีการแจกโดยกะทันหัน 

ซึ่งเอกสารท่ีมีขอมูลสําคัญเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ไมมีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลีย่นแปลงขอมูลสําคัญโดยไมแจงใหผูถือหุน

ทราบลวงหนา ซึ่งในอดีตท่ีผานมายังไมมีขอรองเรียนจากผูถือหุนในกรณีดังกลาวน้ี 

1.5 การอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนในการใชสิทธ ิ

บริษัทอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนในการลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมผูถือหุน 

โดยการนําระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงโดยวิธีบารโคด (Barcode) มาใช พรอมท้ังแจกใบลงคะแนนเสียงใหกับ 

ผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเองกอนการประชุม 

บริษัทไดแจงกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมผูถือหุนใหผูถือหุนทราบในหนังสือเชิญประชุม รวมท้ังใน 

วันประชุมผูถือหุน ผูดําเนินการประชุมไดแจงกฎเกณฑท่ีใชในการประชุม และข้ันตอนการออกเสียงลงมติใหผูถือหุนทราบใน 

ท่ีประชุมผูถือหุน และไดมีการบันทึกการแจงกฎเกณฑและข้ันตอนการออกเสียงลงมติดังกลาวลงในรายงานการประชุมผูถือหุน 

ทุกครั้ง 

นอกจากน้ี บริษัทยังเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิในการเขาเยี่ยมชมโรงงาน และเปดโอกาสใหผูถือหุนไดรับขอมูล

ขาวสารและสารสนเทศท่ีเปนขอมูลปจจุบันผานทางเว็บไซตของบริษัทอยางสม่ําเสมอ  

1.6 การจัดสรรเวลาและการเปดโอกาสใหผูถือหุนรวมแสดงความคิดเห็น 

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในเรื่องท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุมหรือเก่ียวของกับบริษัทและแสดงความ

คิดเห็น โดยประธานกรรมการไดสอบถามท่ีประชุมในแตละวาระทุกวาระ รวมท้ังไดมีการบันทึกขอซักถามสําคัญในเรื่อง 

ท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุมหรือเก่ียวของกับบริษัทและแสดงความคิดเห็นของผูถือหุน รวมท้ังคําช้ีแจงของคณะกรรมการ

บริษัทและ/ หรือผูบริหารลงในรายงานการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง 

บริษัทจัดใหมีการบันทึกเสียงการประชุมผูถือหุน และเปดเผยรายละเอียดสาระสําคัญของการซักถามในระหวางการ

ประชุมไวในรายงานการประชุมผูถือหุน เพ่ือสามารถใชอางอิงในภายหลัง และชวยใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมการประชุม

สามารถติดตามรายละเอียดได 
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1.7 การเขารวมประชุมผูถือหุนของคณะกรรมการ และผูบริหารสูงสุดของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุนในการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

ท้ังน้ี กรรมการบริษัทท้ัง 11 ทาน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน รวม 12 ทาน 

เขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

2.1 นโยบายในการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนสวนนอย 

คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน จึงไดกําหนดนโยบายในการอํานวยความ

สะดวกใหแกผูถือหุนสวนนอยไวดังตอไปน้ี 

นโยบายในการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนสวนนอย 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีในการเคารพถึงสิทธิของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

2. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีในการสงเสริมและสนับสนุนใหผูถือหุนใชสิทธิในเรื่องตางๆ สําหรับการประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําป ซึ่งไดแก การเสนอวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา การเสนอบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการ

ลวงหนา การสงคําถามตอท่ีประชุมลวงหนากอนการประชุม เปนตน 

3. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีในการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนในเรื่องตางๆ เชน สนับสนุนใหผูถือหุนศึกษา

ขอมูลลวงหนากอนการตัดสินใจ สนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผูถือหุนสามารถกําหนดการ

ลงคะแนนเสียงเองได สบับสนุนใหผูถือหุนมีทางเลือกในการมอบฉันทะโดยบริษัทจะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยาง

นอย 1 คนเปนทางเลือกไว เปนตน 

2.2 หลักเกณฑการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา 

บริษัทไดเปดโอกาสและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนท่ีประสงคจะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม

ลวงหนา โดยในชวงระหวางวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562 บริษัทไดจัดทําหลักเกณฑการพิจารณา

เผยแพรผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทลวงหนา 4 เดือนกอนวันประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2562 ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีเปนผูรวบรวมวาระการประชุมและนําเสนอตอ

กรรมการอิสระเพ่ือพิจารณากอนในเบ้ืองตน หากกรรมการอิสระพิจารณาแลวเห็นวามีความเหมาะสมก็ใหนําเสนอตอ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาออกเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนตอไป ซึ่งปรากฏวา ในระยะเวลา

ดังกลาวไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนา โดยหลักเกณฑการเสนอเพ่ิมวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

มีดังน้ี 

1. คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ผูถือหุนตองถือหุนอยาง

ตอเน่ืองไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือ

หลายรายรวมกันก็ได และเปนการถือหุนอยางตอเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวาระการ

ประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน 

2. การเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุวาระการประชุม ผูถือหุนจะตองกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2562” พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของอยางครบถวนและสมบูรณ สงถึงบริษัท 
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3. เกณฑการพิจารณาท่ีจะไมบรรจุเรื่องดังตอไปน้ีเปนวาระการประชุม  

1) เรื่องท่ีเสนอโดยผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวน ใหขอมูลหรือเอกสารไมครบถวน ไมเพียงพอ ไมตรงตาม

ความเปนจริง หรือเสนอมาไมทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

2) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรับการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถือหุน และบริษัทไดดําเนินการ

กําหนดเปนวาระการประชุมทุกครั้งอยูแลว 

3) เรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือเรื่องท่ีบริษัทไดดําเนินการไปแลว 

4) เรื่องท่ีเปนอํานาจการบริหารจัดการของบริษัท เวนแตเปนกรณีท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายอยางมี

นัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 

5) เรื่องท่ีผูถือหุนไดเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา และไดรับมติ

สนับสนุนดวยเสียงท่ีนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยท่ีขอเท็จจริงยังไมได

เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

6) เรื่องท่ีไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท และ/หรือเรื่องท่ีซ้ํากับท่ีไดเคยเสนอมากอนแลว 

7) เรื่องท่ีขัดกับขอบังคับบริษัท กฎหมาย ขอบังคับของหนวยงานท่ีกํากับดูแล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค และจริยธรรมการดําเนินธุรกิจ 

8) เรื่องปจจัยภายนอกท่ีอยูเหนืออํานาจควบคุมท่ีบริษัทจะดําเนินการได 

4. กรรมการอิสระของบริษัทเปนผูพิจารณากลั่นกรองเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและ

บริษัทจะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องท่ีผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเปนวาระการประชุมในคําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ตอไป 

2.3 การพิจารณาไมเพ่ิมวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา 

คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุนท่ีไดกําหนดไว โดยในการประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทไดดําเนินการประชุมผูถือหุนเปนไปตามระเบียบวาระการประชุมอยางเครงครัด โดยไมมีการแจกเอกสาร

ท่ีมีขอมูลสําคัญเพ่ิมเติมอยางกะทันหัน และไมมีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุน

ทราบเปนการลวงหนา 

2.4 หลักเกณฑการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

บริษัทไดเปดโอกาสและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนท่ีประสงคจะเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนา โดยไดจัดทําหลักเกณฑการพิจารณาเผยแพรผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทลวงหนา 4 เดือนกอนวันประชุมสามัญผู ถือหุนประจําป 2562 ซึ่งมีเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีเปนผูรวบรวมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ และการใหความยินยอมของผูไดรับ

การเสนอช่ือ แลวนําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีผูถือหุนสวนนอยเสนอมาตาม

กระบวนการสรรหาท่ีบริษัทไดกําหนดไว โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม ก็ใหนําเสนอตอ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนตอไป ซึ่งปรากฏวาในระยะเวลาดังกลาวไมมีผูถือหุน

เสนอรายช่ือบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ โดยหลักเกณฑการเสนอรายช่ือมีดังน้ี 
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1. คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ตองถือหุนอยาง

ตอเน่ืองไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือ

หลายรายรวมกันก็ได และเปนการถือหุนอยางตอเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอช่ือบุคคลเปนเวลา ไมนอย

กวา 12 เดือน 

2. การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือการเลือกตั้งเปนกรรมการ ผูถือหุนจะตองกรอกขอมูลในแบบฟอรมจํานวน 3 แบบฟอรม 

ดังตอไปน้ี 

1) แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2562 

2) แบบประวัติบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2562 

3) หนังสือยินยอมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2562 

พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของอยางครบถวนและสมบูรณ 

3. ในการเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท บุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดโดยสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท 

4. คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัท และบริษัทจะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

2.5 การสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสอืมอบฉันทะ 

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง โดยไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ข้ึน นอกจากน้ีบริษัทยังไดจัดทํา

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะท่ัวไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสําหรับ Custodian) 

ใหแกผูถือหุนโดยเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทลวงหนา 14 วันกอนวันประชุมเพ่ือการดาวนโหลดอีกดวย 

2.6 การสนับสนุนใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียง 

คณะกรรมการบริษัทอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง แตมีความประสงค

จะใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษัทไดเสนอใหมีกรรมการอิสระเขาประชุมและลงคะแนนเสียง

แทนผู ถ ือหุ น จํานวน 2 คน คือ นายชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย (ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ) และ 

รองศาสตราจารยนิพัทธ จิตรประสงค (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก 

ผูถือหุนไดใชสิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนได 

2.7 การเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงใหแกผูถือหุน

ไว และแจกในขณะลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุม ซึ่งไดจัดทําบัตรลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เชน การพิจารณาอนุมัติจายเงิน

ปนผล การพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี การพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแยกเปนรายบุคคล เปนตน 
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รายละเอียดการนับคะแนนเสียงดังกลาวมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง เพ่ือความโปรงใสและตรวจสอบได 

ในกรณีหากมีขอโตแยงเกิดข้ึนในภายหลัง 

2.8 มาตรการปองกันการใชขอมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใชขอมูลภายในเพ่ือหา

ผลประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบไวในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช

ขอมูลภายในเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย ความขัดแยงทางผลประโยชน และการรักษาความลับ โดยมีการแจงมาตรการดังกลาวผาน

ทางคูมือหลักจรรยาบรรณธุรกิจทางการจัดอบรม และทางเว็บไซตของบริษัท นอกจากน้ียังไดมอบหมายใหเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผดิชอบในการแจงหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล และติดตามใหคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร

รายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมาย รวมถึงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดสวนเสียหรือการทํารายการระหวางกัน

ของกรรมการและผูบริหาร 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเกี่ยวกับการดูแลผูมีสวนไดสวนเสีย  

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ซึ่งไมเพียงแตเฉพาะตามท่ีกฎหมายกําหนด

เทาน้ัน ในปท่ีผานมาบริษัทไดพิจารณาบงช้ีผูมีสวนไดสวนเสียข้ึนใหม พรอมกับกําหนดเปนนโยบายและมาตรการในการดูแล 

ผูมีสวนไดสวนเสยีเพ่ิมเติม เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน 

และสิ่งแวดลอมของบริษัท ท่ีไดยึดถือปฏิบัติควบคูกันไป โดยผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทแบงออกเปน 10 กลุม ดังน้ี 

1. พนักงานและครอบครัว 

2. ลูกคา และเจาหน้ี 

3. ผูถือหุน 

4. ชุมชนรอบโรงงาน 

5. หนวยงานราชการ 

6. Supplier และ Contractor 

7. นักวิเคราะห, นักลงทุน และสถาบันการเงิน 

8. นักวิชาการ 

9. สถาบันการศึกษา 

10. สื่อมวลชน 

หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

4.1 ผลการปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ในรอบปท่ีผานมา บริษัทไดทําการเปดเผยขอมูลของบริษัทท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงิน

ตางๆ ตามเกณฑท่ีกําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และ

โปรงใส ผานชองทางระบบ online ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานทางเว็บไซตของบริษัท อีกท้ังไมเคยถูก

สํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดําเนินการเน่ืองมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามกําหนด 

นอกจากน้ีบริษัทยังไดดําเนินการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปดเผยขอมูลเปนประจํา และปฏิบัติตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีตองเปดเผยขอมูลตางๆ อยางเครงครัด 
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นอกจากน้ีบริษัทยังไดนําขอมูลสารสนเทศตางๆ ท่ีไดเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงขาวสาร

ตางๆ ของบริษัทเปดเผยผานทางเว็บไซตของบริษัท และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ และจัดใหมีทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียไดทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน 

4.2  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

รวมถึงผูบริหารระดับสูงไวดังตอไปน้ี 

นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และผูบริหารระดับสูง 

1. การจายคาตอบแทนกรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และผูบริหารระดับสูง จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสม

กับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย ความยุติธรรม และการจูงใจท่ีเพียงพอ สามารถเทียบเคียงกับ

คาตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีอยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมี

ขนาดใกลเคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

2. โดยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาในเบ้ืองตน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ ใหความเห็นชอบ และนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป ซึ่งไดแก  

การอนุมัติวงเงินคาตอบแทนสูงสุดในแตละป การกําหนดคาตอบแทนประจําตําแหนงรวมถึงคาเบ้ียประชุม 

3. ท้ังน้ี คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะตองปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนท่ีไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทน 

และรายละเอียดคาตอบแทน โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปดวย นอกจากน้ียังตองเปดเผยถึงสวนท่ีกรรมการ

ไดรับจากการทําหนาท่ีอ่ืนใหบริษัท เชน ท่ีปรึกษา และรวมถึงสวนท่ีไดรับจากการเปนกรรมการและการทําหนาท่ีอ่ืน 

เชน ท่ีปรึกษาในบริษัทยอย เปนตน 

4. ในการกําหนดคาตอบแทนใหแยกกรรมการท่ีทําหนาท่ีในฝายบริหารและไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัท 

มิใหไดรับคาตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณานําเสนอวงเงินและรายละเอียดการตอบแทนกรรมการ

เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เพ่ืออนุมัติคาตอบแทนกรรมการแก

กรรมการ ซึ่งมิไดเปนพนักงานและผูบริหาร รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ท้ังน้ี กรรมการ

ของบริษัทท่ีเปนกรรมการของบริษัทยอยจะไมไดรับคาตอบแทนจากบริษัทยอย 

4.3  รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทไดมีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงาน

ของผูสอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหัวขอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

4.4 บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการ 

ในป 2562 คณะกรรมการบริษัท ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกรอบของกฎหมาย 

วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน

สูงสุดของผูถือหุน นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนเพ่ือชวยในการศึกษารายละเอียด ติดตาม 

ควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองงานตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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สําหรับการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 มีกรรมการบริษัท ผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน ผูสอบบัญชี 

และท่ีปรึกษากฎหมายเขารวมประชุมดวย โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบรษัิท สําหรับป 2562 ดังน้ี 

ลําดับ รายช่ือกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ

บริษัท 

จํานวนการประชุม/ 

การเขารวมประชุม 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

จํานวนการประชุม/ 

การเขารวมประชุม 

คณะกรรมการสรร

หาและกําหนด

คาตอบแทน 

จํานวนการประชุม/ 

การเขารวมประชุม 

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง  

จํานวนการประชุม/ 

การเขารวม

ประชุม 

คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี  

จํานวนการประชุม/ 

การเขารวม

ประชุม 

คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีและ

บริหารความเสี่ยง  

จํานวนการประชุม/ 

การเขารวม

ประชุม 

การเขารวมการ

ประชุมสามัญ 

ผูถือหุน 

ประจําป 2562 

1. นายชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย 8 / 8 - - - - -  

2. รศ. นิพัทธ  จิตรประสงค 8 / 8 6 / 6 2 / 2 1 / 1 1 / 1 -  

3. นายสตีเฟน คารล สจวต 7 / 8 4 / 6 2 / 2 1 / 1 1 / 1 2 / 2  

4. นายย่ิงศักดิ ์ เจนรถา 8 / 8 6 / 6 - - - 2 / 2  

5. นายยรรยง คุโรวาท 8 / 8 - - - - -  

6. นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 8 / 8 - 2 / 2 - 1 / 1 -  

7. นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล 8 / 8 - - 1 / 1 - 2 / 2  

8. นายริชารด จิม ยี 5 / 8 - - 1 / 1 1 / 1 2 / 2  

9. นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวรลูมิส 5 / 8 - - - - -  

10. นายสุดีร มาเหชาวาร ี 7 / 8 - 2 / 2 - - -  

11. นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี 8 / 8 - - - - -  

หมายเหต ุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการรวมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดี และแตงตั้งกรรมการ โดยมีผลตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2562 เปนตนไป 

4.5  ความสัมพันธกับผูลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน 

เช่ือถือได เพียงพอ ทันเวลา และโปรงใส รวมถึงขอมูลทั่วไปที่มีความสําคัญที่อาจกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทได 

โดยมอบหมายใหมีหนวยงานรับผิดชอบงานดานนักลงทุนสัมพันธข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนในการสื่อสารกับผูลงทุนประเภทสถาบัน  

ผูถือหุน นักวิเคราะหท่ัวไป รวมถึงภาครัฐท่ีเก่ียวของ และสามารถดูไดจากเว็บไซตของบริษัท (www.gjsteel.co.th) ซึ่งใชเปน

ชองทางในการเผยแพรขอมูลสารสนเทศตางๆ เชน ขอมูลเก่ียวกับบริษัท ขอมูลเก่ียวกับธุรกิจ ขอมูลทางการเงิน ขาวบริษัทท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจลงทุน ขาวแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขาวกิจกรรมตางๆ ของบริษัท รายละเอียดการจัด

ประชุมผูถือหุน เปนตน ซึ่งจะชวยใหนักลงทุนสามารถติดตามขอมูลของบริษัทไดอยางสะดวกยิ่งข้ึน  

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกจิการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณท่ีจะกํากับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดวยตระหนักถึง

ประโยชนและความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีสวนชวยใหการบริหารงานและการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส และสามารถตรวจสอบได อันจะสงผลใหบริษัทเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และเพิ่มคุณคาใหกับผูถือหุน

ในระยะยาวอีกดวย คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการจึงไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนนโยบายที่ดีเปน

ลายลักษณอักษรข้ึน และคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว ดังมีรายละเอียดนโยบายการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี ดังตอไปน้ี 
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1. การคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนและการใหสิทธิกับผูถือหุนในเรื่องตางๆ เชน มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผูถือหุน

ลวงหนา มีสิทธิเสนอบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา เปนตน ตลอดจนไมกระทําการใดๆ อันเปนการ

ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูเก่ียวของ อยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอทุกฝาย 

3. การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูเก่ียวของ อยางถูกตอง เพียงพอ ท่ัวถึง เทาเทียมกัน 

และภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยผานชองทางท่ีเหมาะสม เพ่ือใหผูถือหุนและผูเก่ียวของตางๆ สามารถเขาถึง

ขอมูลไดโดยสะดวก เชน ผานทางเว็บไซตของบริษัท เปนตน 

4. การปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลและการบริหารงานตองเปนไปดวย

ความซื่อสัตย มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของบริษัท และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

บริษัทและผูถือหุน รวมท้ังตองดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงดานผลประโยชนตางๆ 

5. การบริหารงานดวยความโปรงใสภายใตระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

6. การควบคุมและบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับการดําเนินกิจการของบริษัท 

7. การดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ภายใตกรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ 

5.2 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทคํานึงถึงการถวงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเปนอยางยิ่ง (Check and Balance) นอกจากน้ี ยัง

ไดกําหนดความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการที่ชัดเจน (Board Diversity) ปจจุบันคณะกรรมการบริษัท

ประกอบดวยกรรมการจํานวน 11 คน ซึ่งมีคุณสมบัติท่ีหลากหลาย ท้ังในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดาน

ท่ีเปนประโยชนกับบริษัท รวมท้ังการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือเสริมสรางใหบริษัทมีคณะกรรมการ

ท่ีเขมแข็ง และมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนเพ่ือชวยแบงเบาภาระหนาท่ีและบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง รายละเอียด

ปรากฏในหัวขอโครงสรางการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงการบริหารงานท่ีโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดเปนสําคัญ ดังน้ัน ประธานกรรมการ

ของบริษัทจึงไมเปนบุคคลเดียวกับประธานเจาหนาท่ีบริหารหรือกรรมการผูอํานวยการ อีกท้ังคณะกรรมการบริษัทไดใหความ

เห็นชอบในการกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเขมกวาขอกําหนดท่ีกําหนดไวโดยสํานักงาน ก.ล.ต. เชน 

กําหนดใหกรรมการอิสระถือหุนไดไมเกินกวารอยละ 0.5 ซึ่งเครงครัดกวาขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. 

สําหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดวิธีการท่ีเปนทางการโดยยึดหลักความโปรงใส 

ปราศจากอิทธิพลของฝายบริหารหรือผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุม คือ คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูสรรหาบุคคลดํารงตําแหนง

กรรมการโดยทําการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณทํางาน ฯลฯ 

เพ่ือใหตรงกับภาระหนาท่ีของกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการในคณะอนุกรรมการตางๆ และเมื่อคัดเลือกกรรมการท่ี

เหมาะสมไดแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการตอไป 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการเปดเผยรายช่ือของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ โดยเปดเผยช่ือ

กรรมการรายบุคคล ตําแหนง อายุ ประวัติการศึกษา สัดสวนการถือหุนในบริษัท ประสบการณทํางาน และความสัมพันธ

ระหวางผูบริหาร โดยไดเปดเผยไวผานชองทางตางๆ ท้ังในรายงานประจําป และเว็บไซตของบริษัท โดยมีการดํารงตําแหนง

ของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนท่ีไมเกิน 5 แหง ในการประชุมจํานวนองคประชุมข้ันต่ําวาไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการ

ท้ังหมด มีการกําหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกป เพ่ือใหทานกรรมการสามารถวางแผนในการเขารวมประชุมได 
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5.3 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและ 

ผูถือหุนโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดใหมีการแบงแยกบทบาทหนาท่ีของคณะกรรรมการบริษัทกับฝายบริหารอยาง

ชัดเจน โดยฝายบริหารจะเปนผูหาขอมูลตางๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีตัดสินใจ 

คณะกรรมการบริษัทมุงหวังท่ีจะใหกิจการของบริษัทมีความมั่นคง และมีความสําเร็จทางธุรกิจท่ียั่งยืนในระยะยาว 

จึงไดรวมกับฝายบรหิารพิจารณาทบทวนกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึง

กําหนดเปาหมาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณ โดยคํานึงถึงการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุด และความมั่นคงในระยะยาว

ของบริษัทและของผูถือหุน ตลอดจนทําหนาท่ีในการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการของฝายบริหารใหเปนไปตามแผน

ธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนใหเกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองคกร คณะกรรมการบริษัทจึง

ไดเปนผูนําในการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี หลักจรรยาบรรณ มาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการ

ระหวางกันกับบริษัทท่ีเก่ียวของหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง รวมถึงการแบงแยกขอบเขตอํานาจหนาท่ีอยางชัดเจนระหวาง

ผูถือหุนกับคณะกรรมการบรษัิทระหวางคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหารและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพ่ือใหเกิดการถวงดุล

อํานาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันไดอยางอิสระ 

5.4  ความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทํารายการระหวางกันที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ระหวางผูถือหุน กรรมการ และฝายบริหาร ดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต อยางมีเหตุผล และเปนอิสระภายในกรอบ

จริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน โดยยึดผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ รวมทั้งยึดถือ

การปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามประกาศ คําสั ่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยาง

เครงครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมของของการทํารายการท่ีเก่ียว

โยงกันน้ัน 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันกับบริษัทท่ีเก่ียวของ 

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยหามมิใหผูมีสวนไดสวนเสียท้ังทางตรงและทางออมมีสวนรวมในการพิจารณารายการ และ

กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบรวมพิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการท่ี

นําเสนอน้ันเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท ตลอดจนใหมกีารเปดเผยขอมูลการทํารายการระหวางกัน ไวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ในรายงานประจําป 

5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดทําหลักจรรยาบรรณสําหรับผู บริหารและพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให

ผูบริหารและพนักงานทุกคนไดใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานในหนาที่ และยึดถือประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและ

เครงครัด โดยครอบคลุมท้ังดานการประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตยและสุจริต การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียดวยความเทา

เทียมและเปนธรรม การปองกันการละเมิดตอ ผูมีสวนไดสวนเสีย ความขัดแยงทางผลประโยชน การรักษาความลับ และการใช

ขอมูลในทางท่ีผิด ตลอดจนเรื่องการรับสินบน ของขวัญ และของรางวัล รวมถึงการรวมมือตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน 

ท้ังน้ี ไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณน้ี 
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คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแลใหการประกอบธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ การ

ดําเนินการของฝายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยูในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี นอกเหนือจาก

ระเบียบขอบังคับของบริษัท และกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของ

บริษัทในชวงระยะเวลา 15 วัน ถึง 1 เดือน (แลวแตกรณี) กอนการเปดเผยขอมูลสําคัญแกสาธารณชนท่ีอาจมีผลกระทบตอ

ราคาหลักทรัพยของบริษัท เชน ขอมูลทางการเงิน เปนตน 

5.6 การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย ประธานกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร และกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

จํานวน 1 คน กรรมการอิสระจํานวน 3 คน กรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํานวน 6 คน รวมเปนคณะกรรมการบริษัทท้ังสิ้น 11 คน 

โดยมีการถวงดลุของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร คิดเปนสัดสวนรอยละ 45.45 

5.7 การรวมหรือแยกตําแหนงเพ่ือการถวงดุลอํานาจการบริหารงาน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดแบงแยกขอบเขต อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท 

คณะบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

และบริหารความเสี่ยง รวมถึงประธานเจาหนาท่ีบริหาร ไวอยางชัดเจน รวมถึงการกําหนดใหบุคคลผูดํารงตําแหนงประธาน

กรรมการ ไมเปนบุคคลเดียวกันกับผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจาหนาที่บริหาร และไมมี

ความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร เพ่ือปองกันไมใหผูบริหารคนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไมจํากัด และสามารถท่ีจะสอบทาน

ถวงดุลการบริหารงานได 

5.8 คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือชวยงานคณะกรรมการบริษัทในการศึกษา

รายละเอียด ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองกิจการท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีการกําหนดขอบเขต อํานาจ 

หนาท่ี และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน ปจจุบันมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ จํานวน 3 ชุด ซึ่งมีบทบาทและหนาท่ี

แตกตางกัน โดยรายละเอียดปรากฏในหัวขอโครงสรางการจัดการ 

5.9 บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ในปท่ีผานมา คณะกรรมการบรษัิทไดทําหนาท่ีพิจารณาและใหความเห็นชอบในเรือ่งท่ีสําคัญเก่ียวกับการดาํเนินงาน รวมท้ัง

กํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงตามงบประมาณท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร และใหความ

เห็นชอบในนโยบายดังกลาวไวแลวน้ัน คณะกรรมการบริษัทไดมีการทบทวนเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดทําหลักจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเปนลายลักษณอักษรข้ึนไวแลว และไดเผยแพรแจกจายใหแก

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีเขาใหม รวมท้ังดําเนินการทบทวนจรรยาบรรณตางๆ สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานเดิม เพ่ือใหเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีบริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให

ฝายตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางใกลชิด 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ รวมถึงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ซึ่งอาจมีความขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัท โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ซึ่งบริษัทไมมีรายการดังกลาว 
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คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมดานการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

ซึ่งจะมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาท่ีดังกลาว ซึ่งมีความอิสระตอการปฏิบัติหนาท่ี และไดมีการทบทวนระบบดังกลาว

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5.10 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละ 6 ครั้ง และดําเนินการประชุมใหเปนไป

ตามขอบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุมจะสงเสริมใหมกีารใชดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอท่ี

ฝายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบ รวมท้ังจัดใหมีการจดบันทึก

รายงานการประชุมทุกครั้งเพ่ือใหกรรมการและผูเก่ียวของสามารถตรวจสอบได กรรมการมีหนาท่ีตองเขารวมประชุม

คณะกรรมการทุกครั้งยกเวนกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทปลายป 2561 น้ัน เลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจัดทํากําหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ประจําป 2562 เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบกําหนดการประชุมลวงหนาตลอดท้ังป ท้ังน้ี เพ่ือให

กรรมการสามารถวางแผนลวงหนาและจัดเวลาในการเขารวมประชุมได 

ในการกําหนดจํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจัดทํากําหนดการประชุมประจําปพรอมระบุ

เรื่องท่ีตองพิจารณาในการประชุมแตละครัง้ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบถึงรายละเอียดตางๆ ท่ีตองพิจารณาในการ

ประชุมแตละครั้งลวงหนา เชน การประชุมในเดือนกุมภาพันธจะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป และกําหนดวาระ

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป รวมถึงกําหนดวันเพ่ือกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุน การประชุม

ในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน จะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสอบทานรายไตรมาสท่ี 1, 2 และ 3 สําหรับ

การจัดประชุมในเดือนธันวาคมจะมีการพิจารณางบประมาณประจําปของบริษัท เปนตน 

ในการจัดประชุมแตละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจัดสงเอกสารการประชุมใหแกกรรมการพิจารณา

ลวงหนากอนการประชุมโดยเร็วท่ีสุด และไดมีการจัดทําเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม 

การจัดประชุมเปนไปตามขอบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด 

โดยเปดโอกาสใหกรรมการอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยท่ัวกัน และมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และ

ท่ีปรึกษากฎหมายเขารวมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ขอซักถาม และขอเสนอแนะตางๆ ของกรรมการดวย 

เพ่ือใหกรรมการและผูเก่ียวของสามารถติดตามและตรวจสอบได 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง ประธานกรรมการจะใชเวลาในการประชุมประมาณ 1-2 ชั่วโมง 

ซึ่งเปนเวลาเพียงพอท่ีฝายจัดการจะนําเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปญหาสําคัญไดอยางรอบคอบ

โดยท่ัวกัน ท้ังน้ีประธานกรรมการไดสงเสริมใหกรรมการในท่ีประชุมใชดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และสอบถามท่ีประชุมวาจะมีผูใด

สอบถามเพ่ิมเติมหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมในการประชุมแตละวาระทุกครั้ง 

5.11 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

สําหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2562 น้ัน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไดจัดทํา 

“แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self-Assessment) และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือพิจารณาผลงานและแกไขปญหาตางๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานใหดีข้ึน เปนรายบุคคล 

 70 

 



รายงานประจําป 2562 | Annual Report 2019 

 

5.12 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

สําหรับในป 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลว โดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมกับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย และเทียบเคียงไดกับคาตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีอยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน ตลอดจนคํานึงถึงผลประกอบการ 

ผลงาน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแลว คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจึงมีมติกําหนด

คาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป 2562 ไวในอัตราเดียวกับป 2561 

5.13 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาและใหความรู แก

กรรมการท่ีเก่ียวของ รวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการตางๆ เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีเอกสารคูมือกรรมการ และหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล ประวัติ การถือ

ครองหลักทรัพย การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย เปนตน โดยจะจัดสงใหทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม 

รวมถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการเชิญกรรมการใหมไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทเพ่ือแนะนําลักษณะธุรกิจ

ผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหมทราบ 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหประธานเจาหนาท่ีบริหารจัดทํารายงานเพ่ือทราบเปนประจําถึงแผนการพัฒนา

และสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูอํานวยการ ไดเตรียมความพรอมในเรื่องผูสืบทอดงานในกรณีท่ี

ตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดไวแลว  

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดโครงสรางสําหรับการพัฒนาผูบริหาร โดยมอบหมายใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร

รายงานเปนประจําทุกป ถึงสิ่งท่ีไดดําเนินการไปในระหวางป และพิจารณาควบคูกับแผนการสืบทอดงาน 

โดยในป 2562 กรรมการและผูบริหารของบริษัทไดเขาอบรมในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
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ลําดับ รายชื่อและตําแหนง หลักสูตร จัดโดย 

1 นายชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

Roles and responsibilities of directors of 

the Board 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน 

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากัด 

2 รศ. นิพัทธ จิตรประสงค 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

Roles and responsibilities of directors of 

the Board 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน 

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากัด 

3 นายสตีเฟน คารล สจวต 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

Roles and responsibilities of directors of 

the Board 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน 

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากัด 

4 นายยิ่งศักด์ิ เจนรถา 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

Roles and responsibilities of directors of 

the Board 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน 

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากัด 

5 นายยรรยง คุโรวาท 

กรรมการ 

Roles and responsibilities of directors of 

the Board 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน 

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากัด 

6 นายสมชัย ลีสวัสด์ิตระกูล 

กรรมการ 

Roles and responsibilities of directors of 

the Board 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน 

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากัด 

7 นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล 

กรรมการ 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management 

Program for Corporate Leaders (RCL) รุนที่ 

18/2019 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

  Roles and responsibilities of directors of 

the Board 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน 

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากัด 

8 นายริชารด จิม ย ี

กรรมการ 

Roles and responsibilities of directors of 

the Board 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน 

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากัด 

9 นายสุดีร มาเหชาวารี 

กรรมการ 

Roles and responsibilities of directors of 

the Board 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน 

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากัด 

10 นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี 

กรรมการและประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 

Roles and responsibilities of directors of 

the Board 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน 

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากัด 

11 นางขวัญใจ เกษมลนนภา 

เลขานุการบริษัท 

รายการที่เกีย่วโยงกัน  

(Related Party Transaction) 

งานกํากับดูแลกิจการ  

(Compliance Department) 

12 นายสิทธิศักด์ิ ลีสวัสด์ิตระกูล 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

รายการที่เกีย่วโยงกัน  

(Related Party Transaction) 

งานกํากับดูแลกิจการ  

(Compliance Department) 

13 นายราจฟี ชวาเวิ๊ด 

ประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญช ีและ

การเงิน 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร e-learning CFO 

Orientation 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

14 นายสุดชาย วิสุทธิธรรม 

ประธานเจาหนาที่บริหารดานการผลิต 

รายการที่เกีย่วโยงกัน  

(Related Party Transaction) 

งานกํากับดูแลกิจการ  

(Compliance Department) 

15 นายยศกร ศรีสุขสวัสด์ิ 

รองประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชี

และการเงิน / รองประธานเจาหนาที่

บริหารดานกาํกับดูแลและกฎหมาย 

Roles and responsibilities of directors of 

the Board 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน 

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากัด 
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ปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยงจากการจัดซ้ือ 

กําไรสวนใหญของบริษัทข้ึนอยูกับเง่ือนไขท้ังราคา เวลา และคุณภาพของวัสดุท่ีใชในการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง

วัตถุดิบหลัก วัตถุดิบรอง แทงอิเล็คโตรด เปนตน ซึ่งเราสามารถจัดหาไดจากหลายแหลงในโลก ดังน้ันข้ันตอนการจัดซื้อจะจัด

อยูในความเสี่ยงหลักและมีแนวทางการปองกัน ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

ความเสี่ยงจากการจัดซ้ือเศษเหล็กในประเทศ 

เศษเหล็กเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล็กซึ่งบริษัทสามารถจัดหาไดท้ังในและตางประเทศ โดยเศษเหล็กในประเทศ

คิดเปนสัดสวน 40-50% ของวัตถุดิบหลัก บริษัทวางแผนท่ีจะเพ่ิมปริมาณการซื้อเศษเหล็กในประเทศ ใชการแขงขันในดาน

ราคาและคุณภาพโดยเปรียบเทียบกับการซื้อเศษเหล็กตางประเทศ วิธีการคือขยายฐานของผูขายท่ีนาเช่ือถือและมีช่ือเสียงท่ีมี

โรงงานและเครื่องจักรในการจัดการเศษเหล็กเปนของตัวเอง อันจะสงผลใหลดความเสีย่งในแงการขาดแคลนเศษเหล็กและเพ่ิม

ความนาเช่ือถือของคุณภาพเศษเหล็ก ประเด็นความเสี่ยงดานราคาของเศษเหล็กจากอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศ บริษัท

วางแผนท่ีจะซื้อเศษเหล็กจากตางประเทศท่ีมีคุณภาพเทียบเทาดวยเชนกัน เพ่ือเปนการปองกันการข้ึนราคาของเศษเหล็กใน

ประเทศ 

ความเสี่ยงจากการจัดซ้ือเศษเหล็กและเหลก็ดิบตางประเทศ 

• ราคาของเศษเหล็กและเหล็กดิบจะเปนตามแนวโนมราคาของตลาดโลก ซึ่งหลายครั้งสงผลกระทบอยาง

มากตอตนทุนการผลิต  

• การสั่งซื้อจะตองดําเนินการ 2-3 เดือนลวงหนาเพ่ือใหมีปริมาณเศษเหล็กเพียงพออยางสม่ําเสมอ ดังน้ัน

ความเสี่ยงของการแกวงของราคาจะมีผลกระทบอยางมาก 

• การขนสงทางเรือ โดยมีระยะเวลาประมาณ 30-45 วัน ในกรณีท่ีมีความลาชาเชน ความแออัดของทาเรือ 

พายุ เหตุการณตามธรรมชาติในนานนํ้า เปนตน จะสงผลตอปริมาณพรอมใชงาน อันจะสงผลตอตนทุน

การผลิตในท่ีสุด 

• คุณภาพในแงของความพรองของนํ้าหนัก ความไมไดตามมาตรฐาน สามารถพบไดในหลายกรณ ีโดยบริษัท

จะทําการเรียกรองและขอชดเชยความเสียหาย 

วิธีการปองกันและแกไขความเสี่ยง 

• ติดตามราคาสินคาในตลาดโลกและผูขายอยางใกลชิด 

• จัดปริมาณวัตถุดิบท้ังในและตางประเทศใหเหมาะสม 

• หาผูขายรายใหมท่ีนาเช่ือถืออยางตอเน่ือง 

• หาผูขายรายใหมในยานประเทศใกลเคียงเพ่ือรนระยะเวลาขนสง 

• ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในกรณีท่ีมีความลาชาของเรือเพ่ือปรับสัดสวนการใชวัตถุดิบเพ่ือ

หลีกเลี่ยงผลกระทบตอการผลิต 

• กําหนดระดับสต็อกความปลอดภัยใหอยูในระดับท่ีสามารถหลีกเลี่ยงความลาชาจากการขนสงทางเรือ 

• ระบุเง่ือนไขการเคลมและเรียกรองความเสียหายใหชัดเจนในสัญญาการซื้อขาย 

• ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบอยางเขมงวด 
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ความเสี่ยงดานการจัดสงสินคาไปยังลูกคา 

• ราคานํ้ามันเปนหน่ึงในปจจัยหลักท่ีมีผลกระทบตอตนทุนคาขนสงของบริษัทสําหรับการขนสงสินคาใหแก

ลูกคา รวมไปถึงการขนสงวัตถุดิบเพ่ือนํามาผลิตดวย โดยบริษัทใชตัวแทนขนสง (Transportation 

Agencies) เปนหลัก ดังน้ัน แนวทางสําหรับการจัดการในดานน้ีคือ บริษัทมีการทําสัญญาระยะยาวกับ

บริษัทขนสงมากกวา 1 ราย และมีขอตกลงในดานราคากําหนดชัดเจนในแตละชวงราคานํ้ามันท่ีมีการปรับ

ข้ึนลงและจํานวนรถขนสง รวมถึงคาชดเชยความเสียหายระหวางการขนสงสินคา 

• ความพรอมของจํานวนรถบรรทุกเพ่ือใหเพียงพอสําหรับการขนสงผลติภัณฑสําเร็จรูปในชวงระยะเวลาของ

ความตองการสูงสุดในบางครั้งท่ีไมเพียงพอ บริษัทจึงลดความเสี่ยงดังกลาว ผานการทําสัญญากับผูขนสง

จํานวนมากข้ึน ทําใหกระบวนการขนถายเร็วข้ึน และเพ่ือจัดลําดับการขนสง ทําใหอัตราการจัดสงสูงข้ึน 

ความเสี่ยงดานการตลาดและการจัดจําหนาย 

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาผลิตภัณฑ อันเกิดจากวัฏจักรธุรกิจขาลง 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมตอเน่ืองบางประเภทท่ีใชผลิตภัณฑของบริษัท เชน อุตสาหกรรมทอเหล็ก อุตสาหกรรมการ

กอสราง เชน โครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) มีลักษณะข้ึนลงตามวัฏจักรธุรกิจ สงผลใหความตองการ

และราคาของผลิตภัณฑของบริษัทมีความผันผวนไปตามวัฏจักรธุรกิจดวย และอาจสงผลตอผลกําไรของบริษัทในอนาคตได

ในชวงธุรกิจขาลง ความผันผวนของราคาตลาดของผลติภัณฑในตลาดจงึอาจเปนผลใหรายไดของบริษัทมีความผนัผวนในแตละ

ชวงเวลา และอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานในอนาคต 

เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนซึ่งเปนผลิตภัณฑของบริษัท เปนสินคาท่ีมีความตองการนําไปใชในกลุมอุตสาหกรรม

ตอเน่ืองไดหลากหลายประเภท เชน อุตสาหกรรมเหล็กรดีเยน็สําหรับใชในอุตสาหกรรมรถยนต เหล็กชุบสงักะสี เหล็กแผนท่ีใช

ในอุตสาหกรรมตางๆ อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวาดวยประสิทธิภาพการผลิต และความสามารถในการแขงขันในระดับปจจุบัน

หากเกิดสภาวะความตองการสินคาลดต่ําลงมากในชวงวัฏจักรขาลงแลว บริษัทก็ยังสามารถหันไปผลิตผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิม 

และทําการสงออกบางสวน ซึ่งปจจุบันบริษัทมีฐานลูกคาในตลาดตางประเทศไวแลวและจะขยายมากข้ึนในอนาคต 

อีกท้ังนโยบายภาครัฐท่ีสงเสริมอุสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ ซึ่งชวยลดความเสี่ยงของบริษัทไดในเวลาเดียวกัน 

ทําใหมีการนําเขาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนนอยลง สงผลใหราคาผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนดีข้ึนในระดับท่ี

เหมาะสม 

บริษัทพยายามอยางมากท่ีจะลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาผลิตภัณฑผานการปรับราคาตนทุนวัตถุดิบให

เหมาะสม และลดตนทุนการผลิต เปนตน 

ความเสี่ยงดานการเงิน 

ความเสี่ยงดานความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ความผันผวนของคาเงินบาทตอเงินเหรียญสหรัฐ สงผลตอกําไรของบริษัทได เน่ืองจากวัตถุดิบหลักของบริษัทท้ังเศษ

เหล็กและเหล็กถลุง สวนใหญเปนการสั่งซื้อจากตางประเทศทําใหมีคาใชจายในเงินสกุลเหรียญสหรัฐเปนจํานวนมาก ในขณะท่ี

บริษัทมีรายไดสวนใหญเปนเงินสกุลบาท บริษัทคาดวาผลกระทบดังกลาวจะมีผลตอธุรกิจของบริษัทไมมากถึงแมวาบริษัท 

จะไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยง เน่ืองจากการกําหนดราคาขายของบริษัทไดมีการอางอิงกับราคาขายในตลาดโลก ซึ่งเปน

หนวยสกุลเหรียญสหรัฐ อีกท้ังบริษัทเริ่มมีการสงออกสินคาไปยังตางประเทศในหนวยเงินเหรียญสหรัฐ เพ่ือลดความเสี่ยงจาก

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนใหลดนอยลง 
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ท้ังน้ี ในป 2562 คาเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐมีการแข็งคาข้ึนมากกวารอยละ 6 จากชวงสิ้นป 2561 

การแข็งคาของเงินบาทน้ีสงผลใหงบการเงินของบริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสทุธิจํานวนมาก เน่ืองจากภาระหน้ีเงินกูของ

บริษัทท่ีเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เชน หน้ีระยะยาว 5 ป การนําเขาวัตถุดิบ เปนตน ท้ังน้ีผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนจะสะทอนเปนกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนและจะกระทบกับกระแสเงินสดจริงในการดําเนินงานของบริษัทเมื่อมีการจายหน้ี

จริงเทาน้ัน 

 75 

 



รายงานประจําป 2562 | Annual Report 2019 

 

ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม และดานบุคลากร 

ความเสี่ยงจากการผลิตท่ีอาจกอใหเกิดมลภาวะ 

บริษัทประกอบธุรกิจในการผลิตแผนเหล็กรีดรอนชนิดมวน ซึ่งมีท้ังกระบวนการหลอม หลอ และรีด ซึ่งโดยปกติ

อุตสาหกรรมดังกลาวอาจกอใหเกิดมลภาวะได ท้ังในดานฝุนละอองท่ีปนเปอนในอากาศ โลหะหนักท่ีอาจปนเปอนในนํ้า และ

อุณหภูมิของนํ้าท่ีผานกระบวนการผลิต รวมถึงระดับความดังของเสียงท่ีอาจสูงเกินคามาตรฐาน ท้ังน้ี ทางบริษัทไดจัดใหมี

ระบบปองกันมลพิษทางอากาศ เพ่ือดักจับฝุนกอนปลอยสูบรรยากาศ มีระบบบําบัดนํ้าหอหลอเย็น เพ่ือบําบัดโลหะหนักท่ีอาจ

ปนเปอนมาสูนํ้าท้ิงของระบบหอหลอเย็น แตอยางไรก็ตาม ทางบริษัทมิไดท้ิงนํ้าดังกลาวน้ีออกนอกโรงงาน ทางบริษัทไดนํานํ้า

ท้ิงน้ันไปใชการพรมตะกรันเหล็กขณะรอน ซึ่งนํ้าดังกลาวจะระเหยสูบรรยากาศท้ังหมด ตลอดจนปลูกตนไมสลับฟนปลาเพ่ือ

เปนแนวกันฝุนและเสียงรอบโรงงาน ซึ่งมาตรการตางๆ สอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมในปจจุบัน แต

ท้ังน้ี บริษัทยังมีความเสี่ยงจาก การท่ีเครื่องจักรท่ีเก่ียวของกับระบบบําบัดมลพิษมีสภาพความเสื่อมตามระยะเวลาจึงทําให

ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงอันอาจเปนเหตุใหเกิดมลพิษหลุดรอดออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกได และสรางความเสียหาย

หรือผลกระทบตอชุมชนหรือตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะทําใหบริษัทมีตนทุนเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการปรับปรุงฟนฟู สิ่งแวดลอมและ

ชุมชนใหกลับมาดังเดิม หรือบริษัทอาจตองเพ่ิมระบบตรวจสอบและควบคุมมลภาวะใหสอดคลองกับกฎหมายหรือขอกําหนดท่ี

อาจเขมงวดข้ึนในอนาคต ทําใหมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน รวมถึงคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองหากบริษัทไมสามารถลด

มลภาวะหรือมลพิษท่ีเกิดข้ึนได และในท่ีสุดอาจสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในอนาคต 

นอกจากน้ีบริษัทยังมีการวาจางบริษัทท่ีเช่ียวชาญดานสิ่งแวดลอม เขาทําการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโรงงาน

เปนประจําทุกๆ รอบ 6 เดือนตามมาตรการ EIA และไดนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบฯ ตอสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมแหงประเทศไทย และกรมการอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแรอยางตอเน่ือง บริษัทจึงเช่ือมั่นวาจะไมประสบปญหาในเรื่องดังกลาว 

ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจท่ีอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอพนักงาน 

บริษัทประกอบธุรกิจท่ีเปนอุตสาหกรรมหนัก ทําใหพนักงานของบริษัทอาจไดรับอันตรายท่ีเกิดจากกระบวนการ

หลอมเหล็ก หลอเหล็ก และรีดเหล็ก และการขนถายวัสดุท่ีมีนํ้าหนักมาก ซึ่งอาจสงผลทําใหบริษัทมีภาระคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน

จากการฟองรองเรียกคาเสียหายจากผูท่ีไดรับอันตราย รวมถึงคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากคาปรับ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอธุรกิจ 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทได  

อยางไรก็ตาม บริษัทมีแผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) และมาตรการดานความปลอดภัยในขณะทํางานท่ีได

มาตรฐานเปนท่ียอมรับจากหนวยงานราชการและเอกชนท่ีเก่ียวของ อีกท้ังไดรับใบรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 ในการ

ปองกันหรือลดอัตราความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน และผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงาน ท้ังน้ี 

จากขอมูลในอดีตพบวาสถิติการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทตั้งแตกอตั้งโรงงานมีอัตราต่ํา และไมเคยมีกรณีรองเรียนเรียก

คาเสียหายจากการละเมิดตอพนักงานเลย 
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

การจัดการความเสี่ยงดวยการใชมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาท่ีเพ่ิมขึ้น (Safeguard Measures) ตาม

พระราชบัญญัติมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาท่ีเพ่ิมขึ้น พ.ศ. 2550 

ในชวงหลายปท่ีผานมา หลังจากท่ีรัฐบาลไดมีการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจาก

ตางประเทศ ทําใหราคาเหล็กแผนรีดรอนในประเทศอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันกับสินคานําเขาได อยางไรก็ตาม บริษัท 

ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากการยุติการบังคับใชมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาเหล็กแผนรีดรอนเจืออ่ืนๆ ชนิดเปน

มวนและไมเปนมวนท่ีเพ่ิมข้ึน เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 สงผลใหปริมาณการนําเขาสินคาเหล็กแผนรีดรอนเจืออ่ืนๆ 

เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญในชวงท่ีผานมา นับเปนความเสี่ยงครั้งใหญของบริษัท เน่ืองจากสินคาดังกลาวไดเขามาแขงขันและกด

ราคาเหล็กแผนรีดรอนของตลาดภายในประเทศ ทําใหผูผลิตในประเทศไมสามารถปรับข้ึนราคาสินคาเหล็กแผนรีดรอนตาม

กลไกตลาดโลกได อีกท้ัง สินคาดังกลาวมีราคาคอนขางต่ํามาก สงผลกระทบโดยตรงตอปริมาณการขายสินคาของบริษัทอีก

ดวย อยางไรก็ดี บริษัทและผูผลิตเหลก็แผนรดีรอนในประเทศ ไดดําเนินการรองขอใหภาครัฐ เพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องมาตรการ

ตอบโตการหลบเลี่ยงมาตรการทุมตลาดและการอุดหนุน ในพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคา

จากตางประเทศ ซึ่งไดมีผลบังคับใชแลวเมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 ท่ีผานมา ซึ่งบริษัทหวังเปนอยางยิ่งวา มาตรการ

ดังกลาว จะชวยบรรเทาความเสียหายจากการนําเขาสินคาเหล็กแผนรีดรอนเจืออ่ืนๆ ได กลาวคืออุตสาหกรรมภายในสามารถ

ท่ีจะยื่นคํารองขอใชมาตรการตอบโตการหลบเลี่ยงฯ ภายใตมาตรการตอบโตการทุมตลาดฯ สําหรบัสินคาเหล็กแผนรีดรอนเจือ

โบรอนท่ีมีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน กับสินคาเหล็กแผนรีดรอนเจืออ่ืนๆ จากประเทศจีนได ซึ่งจะสามารถ 

ลดปริมาณนําเขาสินคาเหล็กแผนรีดรอนท่ีเจืออ่ืนๆ ท่ีเลี่ยงภาษีนําเขาและเลี่ยงอากรตอบโตฯ จากประเทศจีนได 

ผูนําเขาและผูสงออกจากตางประเทศไดทําการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนําเขาโดยการพยายามหาชองวางจากการ

บังคับใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดฯ โดยหันไปนําเขาเหล็กแผนรีดรอนเจืออ่ืนๆ โดยการเติมธาตุเจือในปริมาณข้ันต่ําเพียง

เล็กนอยท่ีสามารถ ทําใหเปลี่ยนพิกัดศุกลกากรเพ่ือการนําเขาได หรือ นําเขาเปนสินคาเหล็กแผนรีดรอนท่ีมีความกวางเกินกวา 

1,550 มม. (เพ่ือตัดซอยยอยใหแคบลง) หรือ นําเขาเปนสินคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดอ่ืนๆ แทน ซึ่งสงผลใหสามารถหลีกเลี่ยง

มาตรการตอบโตการทุมตลาดฯ ท่ีบังคับใชอยูในปจจุบันได อีกท้ังยังไดสิทธิประโยชนจากการลดอากรขาเขาภายใตความตกลง 

FTA ทําใหการนําเขาสินคาในลักษณะดังกลาวไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในชวงท่ีผานมา และเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดผล

กระทบโดยตรงตอผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนภายในประเทศรวมท้ังบริษัทดวย ดังน้ัน บริษัทจึงไดรวมมือกับผูผลิตเหล็กแผนรีด

รอนรายอ่ืนๆ ในประเทศทําการยื่นคําขอตอภาครัฐใหพิจารณาถึงผลกระทบดังกลาว โดยขอใหพิจารณาออกมาตรการปกปอง

จากการนําเขาสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือชวยบรรเทาความเดือดรอนและชวยใหผูผลิตภายในประเทศมีเวลาท่ีจะสามารถปรับตัวเพ่ือ

แขงขันกับสินคานําเขาจากตางประเทศได 

ปจจุบัน กระทรวงพาณิชยไดมีการบังคับใชมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาท่ีเพ่ิมข้ึนสําหรับสินคาเหล็กแผนรีด

รอนดังน้ี; มาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาเหล็กแผนรีดรอน (ไมเจือ) ท่ีมีความกวางตั้งแต 600 ถึง 3,048 มม. ชนิดเปน

มวนและไมเปนมวนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนมิถุนายน 2557 เปนตนมา เปนระยะเวลา 3 ป และไดขยายเวลา

การบังคับใชหลังจากสิ้นสุดมาตรการลงเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 แลว จึงมีผลบังคับใชตอไปอีก 3 ป (วันท่ี 7 มิถุนายน 2560 

ถึง วันท่ี 6 มิถุนายน 2563) 
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ความเสี่ยงจากขอตกลงการคาเสรี (FTA) ซ่ึงครอบคลุมสินคาเหล็กแผนรีดรอน 

ปจจุบัน ประเทศไทยมีความผูกพันตองปฏิบัติตามขอตกลงการคาท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเหล็กดังตอไปน้ี 

• ขอตกลงความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับประเทศญี่ปุน (JTEPA) ไดสิ้นสุดลง  

เมื่อสิ้นป พ.ศ. 2559 และไดปรับลดภาษีนําเขาเปนศูนยตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 ประเทศญี่ปุนจึงสามารถสงสินคาเหล็ก

แผนรีดรอนเขามายังประเทศไทยไดโดยไมถูกจํากัดโควตาอีกตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง เหล็กแผนรีดรอนท่ีนําเขามาใชเปน

วัตถุดิบในการผลิตเหล็กแผนรีดเย็นสําหรับใชในอุตสาหกรรมยานยนต 

• นอกจากน้ี ความตกลงการคาเสรีระหวาง “อาเซียนกับประเทศจีน”, “อาเซียนกับฮองกง”, “อาเซียนกับ

ประเทศเกาหลีใต” และความตกลงการคาเสรีอ่ืนๆ ท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน มีขอกําหนดใหยกเวนภาษีนําเขา (เปนศูนย) 

สําหรับสินคาเหล็กแผนรีดรอนเจืออ่ืนๆ (other alloy steel) นอกเหนือจากเหล็กกลาไรสนิม เหล็กกลาความเร็วสูงและ

เหล็กกลาซิลิคอนสําหรับงานไฟฟา ชนิดเปนมวนและไมเปนมวน (ท่ีผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการภายในประเทศ) ท่ี

นําเขาจากประเทศภาคีคูเจรจาโดยเริ่มตั้งแตชวงปลายป 2552 เปนตนมา สงผลใหขอยกเวนภาษีนําเขาดังกลาวเอ้ือประโยชน

ตอผูผลิตและผูสงออกในตางประเทศใหสงออกสินคามาท่ีประเทศไทยเพ่ิมข้ึนมาก พบวามีการนําเขาสินคาเหล็กกลาเจือ เชน 

เจือโบรอนหรือเจือโครเมียม หรือเจืออ่ืนๆ ท่ีนําเขามาแขงขันกับสินคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดเหล็กกลาไมเจือ (เหล็กกลา

คารบอน) ท่ีสามารถผลิตไดภายในประเทศ โดยมีปริมาณนําเขาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมากอยางตอเน่ือง 

• สงครามการคาระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน มีการข้ึนภาษีสินคานําเขาระหวางกันหลาย

รายการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สินคาเหล็กเกือบทุกประเภทท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศข้ึนภาษีนําเขาจากประเทศจีน โดย

การประกาศใชมาตรา 232 ตามกฎหมายความมั่นคงแหงชาติ กําหนดอัตราภาษีนําเขาเพ่ิมข้ึนจากเดิมถึง 25% นอกเหนือจาก

การออกมาตรการตอบโตทางการคาระหวางประเทศท่ีไมเปนธรรม (Unfair Trade) ตางๆ รวมถึงการเก็บอากรตอบโตเพ่ิมข้ึน

ตามกฎหมายปกติแลว ดานประเทศจีน ซึ่งเปนผูผลิตสินคาเหล็กรายใหญท่ีสุดในโลก มีกําลังการผลิตมากกวา 50% ของการ

ผลิตเหล็กท้ังโลกหรือกวา 800 ลานตันตอป อีกท้ังมีการสงออกสินคาเหล็กกวา 100 ลานตันตอป ทําใหสินคาเหล็กจากจีนท่ีไม

สามารถสงเขาประเทศสหรัฐอเมริกาได ก็จะไหลทะลักเขามาสูประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนจํานวนมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงท่ีจะตกเปนเปาหมายของสินคาเหล็กราคาถูกจากจีนเหลาน้ี  

• ความเสี่ยงจากขอตกลงการคาเสรี (FTA) ความเสี่ยงจากการคาระหวางประเทศท่ีไมเปนธรรม (Unfair 

Trade) ตางๆ รวมท้ังความเสี่ยงจากผลกระทบจากสงครามการคาระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับจีน ซึ่งครอบคลุมสินคา

เหล็กแผนรีดรอนน้ี สามารถจัดการ ควบคุม และลดความเสี่ยงลงไดโดยการรองขอใหภาครัฐใชมาตรการตอบโตและเยียวยา

ทางการคา (Trade Interests and Remedies Measures) ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายบังคับใชแลว 2 ฉบับ 

ดังตอไปน้ี 

1. การจัดการความเสี่ยงดวยการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนตาม พระราชบัญญัติการ

ตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมการผลิตสินคาเหล็กแผนรีดรอนซึ่งเปนสินคาอุปโภคข้ันพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศและมี

ผูผลิตท่ีมีขนาดใหญอยูหลายรายท่ัวโลก ดังน้ัน ภายใตการแขงขันท่ีเขมขนในโลกการคาเสรีโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงท่ีสภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ําอยางตอเน่ืองนานหลายป ทําใหผูผลิตตางตองดิ้นรนเพ่ือความอยูรอด โดยการระบายสินคาสวนเกินไปยัง

ตางประเทศ จึงสงผลใหเกิดการคาขายในลักษณะของการทุมตลาดมากข้ึน (คือการขายสงออกไปตางประเทศดวยราคาขายท่ี

ต่ํากวาราคาขายในประเทศตนเอง) ท้ังตั้งใจและไมตั้งใจ ซึ่งสงผลใหกลไกราคาตลาดในประเทศท่ีมีการนําเขาสนิคาทุมตลาดถูก

บิดเบือนไป หรือกลาวไดวาเปนการทําลายตลาดของอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งกอใหเกิดการแขงขันท่ีไมเปนธรรมเกิดข้ึน 
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ดังน้ัน นโยบายการตอบโตการทุมตลาดจึงเปนเครื่องมืออันสําคัญท่ีจะชวยบรรเทาความเสียหายของอุตสาหกรรมเหล็กใน

ประเทศ และทําใหเกิดการคาท่ีเปนธรรมตอทุกฝายได 

อน่ึง เน่ืองจากในปจจุบันยังพบวา ผูนําเขาไดมีความพยายามที่จะหลบเลี่ยงมาตรการการตอบโตการทุมตลาด 

เพื่อหลีกเลี ่ยงการตองจายอากรตอบโตการทุมตลาดเพ่ิมเติมจากภาษีนําเขาปกติอยูเสมอ ทําใหมาตรการท่ีบังคับใชไร

ประสิทธิผลและขาดประสทิธิภาพ อีกท้ังมาตรการตอบโตการอุดหนุนก็ยังขาดกฎหมายลูกทําใหยังขอใชมาตรการตอบโตการ

อุดหนุนไมไดอีกดวย 

ดวยเหตุน้ี ทางภาครัฐโดยกรมการคาตางประเทศ จึงไดทําการเสนอปรับปรุงกฎหมายฉบับน้ีใหเกิดประสทิธิผลและมี

ประสิทธิภาพในการบังคับใชเพ่ิมข้ึนโดย 

• ขยายขอบเขตใหครอบคลุมและปองกันการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน 

• เพ่ิมมาตรการควบคุมการจัดเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• ออกกฎหมายลูกสําหรับมาตรการตอบโตการอุดหนุน  

ท้ังน้ี พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ฉบับ

ปรับปรุงใหมน้ี ไดเพ่ิมเติมบทบัญญัตขิางตนและไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และให

มีผลบังคับใชวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เปนตนไป ซึ่ง พรบ. ดังกลาว จะชวยปองกันการนําเขาสินคาเหล็กแผนรีดรอน

ท่ีหลบเลี่ยงมาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน และชวยบรรเทาความเสียหายจากการยุติมาตรการปกปองจากการ

นําเขาสินคาเหล็กแผนรีดรอนเจืออ่ืนๆ ชนิดเปนมวนและไมเปนมวนท่ีเพ่ิมข้ึน อีกดวย 

สําหรับประเทศไทย รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชยไดมีการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดสินคาเหล็กแผนรีดรอน ดังน้ี 

• การขยายเวลาบังคับใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดสําหรับสินคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดเปนมวนและไม

เปนมวนท่ีมีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย ตอไปอีกเปนระยะเวลา 5 ป 

มีผลตั้งแตวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี 22 มิถุนายน 2565 

• การขยายเวลาบังคับใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดสําหรับสินคาเหล็กแผนรีดรอนเจือโบรอนท่ีมี

แหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตอไปอีกเปนระยะเวลา 5 ป มีผลบังคับใชตั้งแต วันท่ี  

13 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 12 ธันวาคม 2566 

• การขยายเวลาบังคับใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดสําหรับสินคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดเปนมวนและไม

เปนมวนท่ีนําเขาจาก 14 ประเทศ ตอไปอีกเปนระยะเวลา 5 ป มีผลตั้งแตวันท่ี 23 พฤษภาคม 2558 ถึง

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

• มาตรการตอบโตการทุมตลาดสําหรับสินคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดเปนมวนและไมเปนมวนท่ีมีแหลงกําเนิด

จากสหพันธสาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหราน และสาธารณรัฐตุรกี เปนระยะเวลา 5 ป มีผล

บังคับใชตั้งแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2565 

ปจจุบัน บริษัทไดรวมกับอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวบรวมขอมูลเพ่ือยื่นคําขอตอกรมการคาตางประเทศ จํานวน 

2 มาตรการ ไดแก 
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1. ยื่นคําขอตอกรมการคาตางประเทศ เพ่ือพิจารณาขยายเวลาบังคับใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดสําหรับ

สินคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดเปนมวนและไมเปนมวนท่ีนําเขาจาก 14 ประเทศ ตอไปอีกเปนระยะเวลา 5 ป 

(2564 - 2568) 

2. ยื่นคําขอตอกรมการคาตางประเทศ เพ่ือพิจารณาบังคับใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดสําหรับสินคาเหล็ก

แผนรีดรอนชนิดเปนมวนและไมเปนมวนท่ีมีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ

อาหรับอียิปต 

การใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดดังกลาวของภาครัฐสงผลใหสามารถบรรเทาปญหาทางการคาอันเน่ืองมาจาก

การทุมตลาดโดยประเทศท่ีถูกใชมาตรการดังกลาวเบาบางลง จึงชวยสามารถประคับประคองอุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดรอน

โดยรวมไวไดพอสมควร 

นอกจากน้ี บริษัทไดรวมกับผูผลิตในประเทศรายอ่ืนๆ ติดตามสถานการณการทุมตลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากประเทศ

อ่ืนๆ หรือในลักษณะอ่ืนๆ อยางตอเน่ือง เพ่ือยับยั้งหรือปองกันการกอใหเกิดการคาท่ีไมเปนธรรมจากการทุมตลาดท่ีอาจจะเกิด

ข้ึนกับตลาดเหล็กแผนรีดรอนในประเทศไทยตอไป 

2. ความเสี่ยงจากการควบคุมราคาของภาครัฐ 

ในชวงตลอดป 2562 เหล็กแผนรีดรอนเปนสินคาหน่ึงในหลายรายการสินคาควบคุมตามประกาศของกระทรวง

พาณิชย ซึ่งในทางปฏิบัติเปนการติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวดานปริมาณและราคาขายสินคาในประเทศ แตไมไดควบคุม

ราคาขายแตอยางใด อีกท้ังบริษัทไดใหความรวมมือในการแจงขอมูลปริมาณสินคาและราคาขายในประเทศแกกรมการคา

ภายในเปนอยางดีโดยตลอด ในกรณีท่ีผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนแตละราย รวมถึงบริษัทตองการปรับเปลี่ยนราคาสินคาสามารถ

ทําไดโดยแจงขอมูลแกกรมการคาภายในทราบ และใหขอมูลเพ่ิมเติมตามท่ีกรมฯ แจงขอ บริษัทจึงมีความเสี่ยงในระดับต่ําท่ี

อาจจะถูกยับยั้งการปรับข้ึนราคาสินคาหากราคาขายในประเทศปรับตัวสูงข้ึนอยางรวดเร็ว หรือในกรณีท่ีกระทรวงพาณิชยใช

มาตรการขอความรวมมือตรึงราคาสินคาอุปโภคหรือโภคภัณฑ ท่ีอาจจะกระทบตอความสามารถในการสรางรายไดและการทํา

กําไรบางเล็กนอยบางชวงเวลาในอนาคต  

อยางไรก็ตาม เมื่อบริษัทมีความจําเปนตองปรับข้ึนราคาใหสูงถึงในระดับท่ีจําเปน ก็สามารถช้ีแจงรายละเอียดตนทุน

วัตถุดิบและตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีสอดคลองกับราคาขายท่ีจะปรับข้ึนอยางสมเหตุสมผลตามขอเท็จจริงและแจงถึงความ

จําเปนในการปรับข้ึนราคาไดตอไป 

3. ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท 

เน่ืองดวยบริษัทประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐานท่ีสําคัญของประเทศ มีมูลคาการ

ลงทุนมหาศาลและมีการจางงานหลายรอยอัตรา ดังน้ันนโยบายตางๆ ของภาครัฐอาจสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการหรือ

ผลประกอบการของบริษัทได 
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เมื่อเดือนตุลาคม 2559 รัฐบาลไดประกาศนโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป  

(พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2579) โดยกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต โดยให

ความสําคัญกับกลุมท่ี 1 First S-Curve และกลุมท่ี 2 New S-Curve เปนหลัก แตสําหรับอุตสาหกรรมเหล็กน้ันอยูในกลุมท่ี 3 

(อุตสาหกรรมท่ีควรปฏิรูป) ซึ่งเปนกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนสูง ยากตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิต 

ดังน้ัน บริษัทและกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กรายอ่ืนๆ จึงจําเปนตองลดความเสี่ยงดวยการเขารวมกับ

กลุมคลัสเตอรวัสดุกอสราง คลัสเตอรเครื่องจักรกล และคลัสเตอรยานยนต เพราะเหล็กเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมเปาหมาย

เหลาน้ี ท้ังน้ีเพ่ือลดความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจท่ีอาจไดรับผลกระทบจากนโยบายดังกลาวและเพ่ือใหอุตสาหกรรมใน

กลุมน้ีสามารถพัฒนาตอไปได 

ปจจุบัน บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และไดรับความคุมครองภายใต

มาตรการตอบโตการทุมตลาดฯ และมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการ

ประกอบธุรกิจท่ีอาจไดรับผลกระทบหากภาครัฐเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาว บริษัทคาดวาการเปลี่ยนนโยบายในสวนท่ี

เก่ียวกับคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจะไมสงผลกระทบตอบริษัทแตอยางใด ท้ังน้ี เน่ืองจากบริษัทไดรับบัตรสงเสริมการ

ลงทุนแลวและมีผลใชอยูในปจจุบัน ท้ังในสวนท่ีดําเนินธุรกิจอยูปจจุบันและในสวนตอขยาย (expansion) ซึ่งท่ีผานมาการ

เปลี่ยนนโยบายของภาครัฐจะไมมีผลยอนหลังกับโครงการท่ีไดอนุมัติไปแลว  

และสําหรับการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดฯ นับเปนนโยบายท่ีรัฐบาลอาจพิจารณายกเลิกในภายหลังหาก 

มีเหตุอันสมควร แตบริษัทคาดการณวา กระทรวงพาณิชยยังคงใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเปนอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานของประเทศและใหการชวยเหลือเมื่ออุตสาหกรรมประสบปญหา ดังน้ัน บริษัทจึงประเมินวามีความเสี่ยงคอนขางต่ํา

กรณีท่ีอาจจะยกเลิกใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดในอนาคต ท้ังน้ี บริษัทมีศักยภาพในการผลิตสินคาท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน

ดวยตนทุนท่ีสามารถแขงขันไดทัดเทียมกับคูแขงในตลาดกรณีท่ีเปนการแขงขันอยางเปนธรรม 

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ความเสี่ยงท่ัวไป 

ความเสี่ยงจากการไมสามารถดําเนินกจิการเนื่องจากปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได 

บริษัทอาจจะมีความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ จากปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดหลายประการเชน จากการกอ

วินาศกรรม ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุในอุตสาหกรรม การกอการราย ปญหา และความผิดพลาดจากเทคนิค 

ท้ังน้ี ในแตละปจจัยท่ีกลาวมาอาจจะควบคุมไมได แตบริษัทมีความเช่ือมั่นในการปองกันและแกไข ไมใหเกิดปญหา

ถึงข้ันรุนแรงกอใหเกิดการสูญเสียรายไดอยางเปนนัยสําคัญ เชน การใหการฝกอบรมพนักงานใหมีทักษะและความชํานาญ 

อยางสม่ําเสมอ การใหความรูอบรมความปลอดภัยในการใชเครื่องมือเครื่องจักรทํางานใหอยางตอเน่ือง รวมท้ังบริษัทมีระบบ

รักษาความปลอดภัย มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ท้ังเปนพนักงานของบริษัทและการวาจางบริษัทรักษาความปลอดภัยท่ีมี

ประสิทธิภาพเขามาดูแลและตรวจตราการเขา-ออกอยางเขมงวดตลอด 24 ช่ัวโมง และบริษัทไดทํากรมธรรมประกันภัยซึ่งให

ความคุมครองความสูญเสยีหรือเสียหายของทรัพยสินในกรณีภัยท่ีกระทําดวยเจตนารายและภัยจากธรรมชาติทุกประเภท สวน

ในดานแรงงานสัมพันธ บริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการฝายลูกจางและฝายนายจาง รวมท้ังคณะกรรมการดูแลดานสังคมและ

สิ่งแวดลอม CSR ท่ีจะเปนตัวแทนดูแลความเปนอยูสวัสดิการของพนักงานใหเหมาะสมและเปนธรรม 

การจัดหากาซธรรมชาติ ออกซิเจนและพลังงานก็มีความออนไหวตอการเพ่ิมราคาซึ่งมีผลกระทบตอตนทุนการผลิต

ดังน้ันบริษัท จึงไดทําสัญญาระยะยาวในการจัดหาพรอมสูตรการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม 

ความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทประกอบธุรกิจเปนผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนจําหนายท้ังในประเทศและตางประเทศ มีโรงงานตั้งอยูท่ี

จังหวัดชลบุรี โดยลักษณะการดําเนินธุรกิจทําใหบริษัทจะตองติดตอกับหนวยงานของรัฐ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานการ

ทุจริตคอรรัปช่ัน เชน การจายคาอํานวยความสะดวก การจายเงินหรือถูกเรียกรับเงินจากเจาหนาท่ีรัฐ ในกรณีท่ีบริษัทอาจจะมี

การปฏิบัติท่ีไมถูกตอง หรือ บริษัทตองการความรวดเร็ว เปนตน หรือ ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทุจริตเก่ียวกับเงินสด 

ทรัพยสิน การจัดซื้อจัดจาง การจายเงินเดือน หรือคาแรงงาน รายได คาใชจายตางๆ รวมท้ังระบบขอมูลสารสนเทศ บริษัทจึง

มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําการประเมิน วิเคราะห และกําหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของ

ธุรกิจ และการทุจริตคอรรัปช่ัน รวมถึงการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี บริษัทไดผานการรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

เปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นและตั้งใจ

ในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ รวมท้ังไดมกีารจดัทํานโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน โดยกําหนดความรับผิดชอบ

และแนวทางในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมสําหรับการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันในทุกกิจกรรม และไดสื่อสารนโยบายดังกลาว

ใหกับกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ตลอดจนผูท่ีมีสวนไดเสียท้ังภายในและภายนอกไดรับทราบ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติ

รวมกันในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสและยุติธรรม 
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ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายใน 

ในการพิจารณาจัดทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน บริษัทไดพิจารณาท้ังหมด 5 สวนดวยกัน 

ประกอบดวย สวนท่ี 1 องคกรและสภาพแวดลอม สวนท่ี 2 การบริหารความเสี่ยง สวนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของ

ฝายบริหาร สวนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และสวนท่ี 5 ระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการบริษัทมี

ความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ อีกท้ังยังไดมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชวยทําหนาท่ีในการ

ทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงตลอดท้ังป 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือ

ผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว โดยคณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนใหฝายจัดการดําเนินการ

พัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ืองเพ่ือเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 

Governance) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดทําแบบประเมินความเพียงพอของแบบสอบถาม การควบคุมภายในประจําป 

2562 เพ่ือใหสอดคลองกับการบริหารงานของบริษัท และไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจําป 2562 แลว 

มีสาระสําคัญท้ัง 5 สวนดังน้ี 

สวนท่ี 1 องคกรและสภาพแวดลอม 

คณะกรรมการบริษัทไดมีการกํากับดูแลการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัททั้งแบบระยะสั้น 1 ป 

แบบระยะปานกลาง 5 ป และแบบระยะยาว 10 ป ควบคูไปกับการกําหนดงบประมาณประจําป โดยไดมีการติดตามผลเปน

ระยะๆ อีกท้ังยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินธุรกิจในชวงระหวางดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณในขณะน้ันตาม

ความเหมาะสม ท้ังน้ีเรื่องดังกลาวไดนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ และไดทบทวนแลววาสามารถ

ปฏิบัติไดตามเปาหมายจริง โดยวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจและผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผลดวย 

บริษัทไดมีการกําหนดโครงสรางองคกรอยางชัดเจน โดยแยกการบริหารออกเปน 2 สวน คือ ในสวนของฝายผลิต

และฝายซอมบํารุง กับสวนงานสนับสนุน เพ่ือใหสะดวกและเอ้ือประโยชนตอฝายบริหารในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

บริษัทไดมีการปรับปรุงหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ในป 2561 เพ่ิมเติม ซึ่งไดกําหนดนโยบายใน

ดานจริยธรรมและขอกําหนดท่ีเก่ียวกับจริยธรรม เพ่ือใหครอบคลุมถึงการหามมิใหฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนใน

ลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทและคูคาของบริษัท รวมถึงการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในการตอตานการคอรรัปช่ัน ตามท่ีบริษัทไดเขารวมและผานการรับรองในฐานะสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ตลอดจนการกําหนดบทลงโทษกรณีท่ีมีการละเมิดไวอยางชัดเจน 

บริษัทไดมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ 

และการบริหารท่ัวไปแบบรัดกุม และสามารถปองกันการทุจริตได พรอมท้ังกําหนดอํานาจอนุมัติเปนวงเงินไวอยางชัดเจน 
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บริษัทไดพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเน่ือง เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และชวย

ในการควบคุมการทุจริต  

ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา โดยไดกําหนดไวเปน

นโยบายและเกณฑการปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจ ใหผูบริหารและพนักงานมีหนาท่ีในการสรางความสัมพันธท่ีดีกับคูคาทุก

ราย ตลอดจนกําหนดมาตรการใหปฏบัิติตอคูคาอยางซื่อสตัยสจุริต เทาเทียมกัน หามมิใหมีการรับสินบนจากคูคาอยางเด็ดขาด 

อีกท้ังตองรักษาความลับของคูคา หามเปดเผยขอมูลหรือขอเสนอของคูคาใหกับคูคารายอ่ืนรับทราบไมวาทางตรงหรือทางออม 

สวนท่ี 2 การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทไดจัดใหมีการประชุมระดับผูบริหารเปนประจําทุกสัปดาห ซึ่งผูบริหารท่ีรับผิดชอบแตละสายงานจะนําเสนอ

ผลการดําเนินงาน ปญหาและความเสี่ยงท่ีเผชิญอยู เขาหารือในท่ีประชุมเพ่ือรวมกันหาแนวทางปองกันและแกไข 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทําการวิเคราะหและรายงานความคืบหนาของลักษณะความเสี่ยง และแนวทาง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกําหนดใหมีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงใน

ดานตางๆ ตลอดจนกําหนดวิธีการเพ่ือลดความเสี่ยงอันจะเกิดความสูญเสียตอบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกําหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงประจําป และมอบหมายใหฝายจัดการไป

ดําเนินการปฏิบัติตามแผน และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

สวนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

บริษัทไดมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละหนวยงานอยางชัดเจน และมี Work Flow ท่ีแสดงถึง

ข้ันตอนการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงระเบียบอํานาจอนุมัติดานการเงินและการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานของฝายบริหาร บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยระบบ

ท่ีดีจะสามารถชวยปองกัน บริหาร และจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัทและผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย

ไดเปนอยางดี 

บริษัทไดกําหนดใหมีมาตรการและข้ันตอนอนุมัติการทํารายการระหวางกัน และไดกําหนดไวเปนนโยบายเก่ียวกับ

ความขัดแยงทางผลประโยชนรวมอยูในหลักจรรยาบรรณธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางานสําหรับผูบริหารและพนักงาน 

โดยมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบ และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางตอเน่ือง รวมถึง

บริษัทหามมิใหผูมีสวนไดเสียรวมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ท้ังน้ี ในการตัดสินใจอนุมัติ

ธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษัทไดคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดในระยะยาวเปนสําคัญ และกรณีเปนธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยง 

จะตองรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ หรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกอนแลวแตกรณ ี

บริษัทไดมีการติดตามใหมีการปฏิบัติตามสัญญา และขอตกลงท่ีมีผลผูกพันอยางตอเน่ือง เพ่ือรักษาผลประโยชนของ

บริษัท อีกท้ังบริษัทไดมีมาตรการท่ีจะใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท 

โดยบริษัทไดมีการวาจางท่ีปรึกษากฎหมายเฉพาะดานจากภายนอก เพ่ือใหเขามาชวยสอบทานเอกสาร และใหคําปรึกษาใน

การดําเนินการดานตางๆ ตลอดจนบริษัทไดมีฝายตรวจสอบภายในเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด 

กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของอีกดวย 

สวนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนการ

ปฎิบัติงานดานการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศดังตอไปน้ี 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารไดจัดเตรียมเอกสารขอมูล 

และรายละเอียดเก่ียวกับวาระการพิจารณาท่ีสําคัญ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลวงหนา 

และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในภายหลัง (ถามี) บริษัทจะจัดสงใหมีขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือแจกเปนเอกสารประกอบการ

ประชุมใหักับคณะกรรมการกอนวันประชุมหรือภายในวันประชุม 

บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ีแลว 

พรอมท้ังเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมใหกับกรรมการบริษัททุกครั้งท่ีมีการประชุม เพ่ือเปนการใหขอมูลแก

กรรมการบริษัทโดยจัดสงลวงหนาเฉลี่ย 7 วันกอนวันประชุม 

บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกรายละเอียดท่ีเปนสาระสําคัญ รวมถึง

ขอเสนอแนะ ขอทวงติง และขอคัดคาน (ถามี) และไดใหคณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกลาวในการประชุม

ครั้งถัดไป ซึ่งประธานกรรมการไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการบริษัทไดแกไขหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาในรายงานการประชุมไดอยาง

อิสระ 

บริษัทไดจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีตางๆ ไวอยางเปนสัดสวน 

บริษัทไดใชนโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ภายใตการกํากับและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตภายนอก 

บริษัทมีระบบและชองทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม รวมท้ังจัดใหมีชองทางการติดตอสื่อสารผานทางเว็บไซดและอีเมล

แกผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

สวนท่ี 5 ระบบการติดตาม 

ฝายบริหารไดรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส 

นอกจากน้ันบริษัทไดเตรียมจัดทําแผนงบประมาณประจําปสาํหรับใชในปหนา และจะนํามาใชเปนเกณฑในการประเมินผลการ

ดําเนินงาน และรายงานเปรียบเทียบวิเคราะหผลตางอยางเปนระบบตอคณะกรรมการบริษัทตอไป 

บริษัทไดจัดใหมีการประชุมระดับผูบริหารทุกสัปดาห เพ่ือทําหนาท่ีติดตามผลการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบกับ

เปาหมายท่ีกําหนดไว และหารือถึงแนวทางการแกไขในกรณีท่ียังไมสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไว นอกจากน้ันยังไดมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการโครงการข้ึนมาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามเปาหมายของบริษัท โดยเนนการพัฒนาระบบการ

ปฏิบัติงานดานตางๆ เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

บริษัทไดจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอยางสม่ําเสมอ โดยฝายตรวจสอบ

ภายในทําหนาท่ีจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป ซึ่งครอบคลุมท้ังการเงิน การดําเนินการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ

ควบคุมภายในท่ีมีอยู 

การรายงานผลการตรวจสอบและการรายงานความคืบหนา ฝายตรวจสอบภายในไดรับมอบหมายใหรายงานตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการแกไขขอบกพรองท่ีมีสาระสําคัญเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารของบริษัทมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ โดยตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

ถึงสิ่งท่ีไดทําการตัดสินใจดําเนินการในเรื่องตางๆ หรืออาจมีผลกระทบตอช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

ท้ังน้ีรวมถึงปญหาตางๆ ท่ีพบ อาทิ เรื่องการทุจริตหรือการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย 
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 รายการระหวางกัน 

บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยรายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนน้ันเปนการทํารายการกับ 

ผูถือหุน และ/หรือผูบริหารของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธไดดังน้ี  

บุคคลที่อาจมีความขดัแยง ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“จี สตีล”) บริษัทใหญ 

บริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จาํกัด (“โอเอซี”) บริษัทยอยของ จ ีสตีล 

บริษัท สยามโปรเฟสชั่นแนล โฮลด้ิงส จาํกัด (“เอสพีเอช”) บริษัทยอยของ จ ีสตีล 

บริษัท จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จํากัด (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) บริษัทยอยของ จ ีสตีล 

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) เปนผูถือหุนรายใหญ ซ่ึงเปนบริษัทในกลุมSSG Capital Partners III, 

L.P. (“SSG III”) 

Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital”) เปนกิจการที่เกีย่วของกัน เนื่องจากเปนบริษัทในกลุม SSG Capital 

Partners III, L.P. (“SSG III”) 

Synergy Strategic Solutions Management DMCC (“Synergy”) 

บริษัท เอส เอส พ ีเพลส จาํกัด 

มีกรรมการรวมกันกับบริษัท 

มีผูบริหารรวมกันกบับริษัท 

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) มีผูถือหุนและกรรมการรวมกันกับ จี สตีล 

บริษัท พนิช สวัสด์ิ จาํกัด กรรมการเกี่ยวของกับผูถอืหุนรายใหญของ จี สตีล 

บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จาํกัด มีกรรมการและผูบริหารรวมกันกับบริษทั 

บริษัท เฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท (กาญจนบุรี) จํากัด มีผูบริหารรวมกันกบับริษัท 

บริษัท มหาชยัศูนยรวมเหล็ก จาํกัด บริษัทที่เกี่ยวของกันกับผูถอืหุนของ จี สตีล 

บริษัท เมทัล อินเตอร จาํกัด บริษัทที่เกี่ยวของกันกับผูถอืหุนของ จี สตีล 

บริษัท เอ็มแอนดแอล สตีล จาํกัด บริษัทที่เกี่ยวของกันกับผูถอืหุนของ จี สตีล 

(จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561) 

บริษัท เดอะ สตีล จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวของกันกับผูถอืหุนของจี สตีล 

บริษทั ลิเบอรต้ี สตีล สยาม จาํกัด บริษัทที่เกี่ยวของกันกับผูถอืหุนของจี สตีล 
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รายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้นในป 2562 และป 2561 มีรายละเอียดดังนี้   

1. รายการกับบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงคาง  

(ลานบาท) ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2562 

ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2561 

- รายไดจากการขายวัตถุดิบและสินคา

สําเร็จรูป 

- รายไดดอกเบ้ียรับ 

- รายไดอื่น 

- ซ้ือวัตถุดิบ 

- คาจางผลิตสินคา 

- เงินใหกูยืมระยะส้ัน 

- ดอกเบ้ียคางรับ 

- เจาหน้ีการคา 

308.66 

 

17.24 

1.96 

36.43 

274.24 

- 

- 

- 

273.20 

 

- 

- 

668.28 

3,872.87 

94.00 

5.54 

5.85 

ฝายจัดการมีความเห็นวารายการดังกลาว

เปนรายการท่ีเกิดขึ้นตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ

ในการดําเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะ

รายการคาจางผลิตสินคา ก็ไดรับอนุมัติ

จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

10/2560 เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 

2. รายการกับบริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จํากัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงคาง  

(ลานบาท) ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2562 

ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2561 

- ตนทุนทางการเงิน 

- เจาหน้ีอื่น 

- ดอกเบ้ียคางจาย 

 

1.01 

13.45 

4.62 

 

1.01 

 13.45 

3.61 

 

ฝายจัดการมีความเห็นวารายการดังกลาว

เปนรายการท่ีเกิดขึ้นตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ

ในการดําเนินงานของบริษัท 

3. รายการกับบริษัท จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จํากัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงคาง  

(ลานบาท) ความจําเปนและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2562 

ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2561 

- คาธรรมเนียมบริการยืมหุน 

 

- 

 

0.22 

 

ฝายจัดการมีความเห็นวารายการดังกลาวเปน

รายการท่ีเกิดขึ้นตามเงื่อนไขธุรกิจปกติในการ

ดําเนินงานของบริษัท 
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4. รายการกับ Link Capital I (Mauritius) Limited  

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงคาง  

(ลานบาท) ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2562 

ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2561 

- ตนทุนทางการเงิน 

- commitment fee 

- เงินกูยืมระยะส้ัน 

- เงินกูยืมระยะยาว 

- ดอกเบ้ียคางจาย 

293.91 

13.53 

- 

1,049.02 

29.29 

 

439.22 

1.54 

1,239.36 

1,117.52 

33.80 

 

ฝายจัดการมีความเห็นวารายการดังกลาวเปน

รายการท่ีมีความจําเปนและสมเหตุสมผล ไดรับ

การอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ภ า ย ใ ต ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง ท่ี ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ แจง

สารสนเทศผาน ตลท. เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 

2560 เพ่ือใชในการชําระหน้ีบางสวน และ เปน

ทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ จัดซ้ือวัตถุดิบ 

และ เพ่ิมกําลังการผลิตของบริษัท  

5. รายการกับ Synergy Strategic Solutions Management DMCC 

6. รายการกับบริษัท เอส เอส พี เพลส จํากัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงคาง  

(ลานบาท) ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2562 

ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2561 

- คาใชจายในการเชาพ้ืนท่ี       

  สํานักงานและคาบริการอื่นๆ 

- เงินมัดจําคาเชาพ้ืนท่ี  

- เจาหน้ีอื่น 

 

4.04 

 

0.63 

0.35 

 

 

3.80 

 

0.63 

0.34 

 

ฝายจัดการมีความเห็นวา บริษัทมีการเชาพ้ืนท่ี

สํานักงาน เพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

โดยคาเชาพ้ืนท่ีสํานักงานท่ีบริษัท เอส เอส พี 

เพลส จํากัด เรียกเก็บจากบริษัท เปนอัตรา

เดียวกับคาเชาพ้ืนท่ีสํานักงานท่ีบริษัท เอส เอส 

พี เพลส จํากัด เรียกเก็บจากผูเชารายอื่น 

 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงคาง  

(ลานบาท) ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2562 

ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2561 

- คาท่ีปรึกษาทางการเงิน 

- เจาหน้ีอื่น 

13.61 

1.49 

- 

- 

 

ฝายจัดการมีความเห็นวารายการดังกลาวเปน

รายการเกิดขึ้นตามเงื่อนไขขอตกลงตาม

สัญญาเงินใหกูยืมกับ Link Capital 
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7. รายการกับบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงคาง  

(ลานบาท) ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2562 

ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2561 

- รายไดจากการขายสินคาสําเร็จรูป 

 

- 

 

298.01 

 

ฝายจัดการมีความเห็นวารายการดังกลาวเปน

รายการท่ีเกิดขึ้นตามเงื่อนไขธุรกิจปกติในการ

ดําเนินงานของบริษัท 

8. รายการกับบริษัท พณิชสวัสด์ิ จํากัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงคาง  

(ลานบาท) ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2562 

ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2561 

- รายไดจากการขายสินคาสําเร็จรูป 

 

 

- 

 

102.22 

 

 

ฝายจัดการมีความเห็นวารายการดังกลาวเปน

รายการท่ีเกิดขึ้นตามเงื่อนไขธุรกิจปกติในการ

ดําเนินงานของบริษัท 

 

9. รายการกับบริษัท โรงแรม อโนมา กรุงเทพ จํากัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงคาง  

(ลานบาท) ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2562 

ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2561 

-  คาใชจายอื่น ๆ  

 

0.71 

 

0.34 

 

ฝายจัดการมีความเห็นวารายการดังกลาว

เปนรายการท่ีเกิดขึ้นตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ

ในการดําเนินงานของบริษัท 

10. รายการกับบริษัท มหาชัยศูนยรวมเหล็กจํากัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงคาง  

(ลานบาท) ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2562 

ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2561 

- ซ้ือวัตถุดิบ 

- เงินจายลวงหนาคาสินคา 

- 

7.95 

 

15.49 

7.95 

ฝายจัดการมีความเห็นวารายการดังกลาว

เปนรายการท่ีเกิดขึ้นตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ

ในการดําเนินงานของบริษัท 
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11. รายการกับบริษัทเดอะ สตีล จํากัด(มหาชน) 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงคาง  

(ลานบาท) ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2562 

ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2561 

- รายไดจากการขายสินคาสําเร็จรูป 

- เงินรับลวงหนาจากลูกคา 

139.96 

0.43 

271.03 

 -  

ฝายจัดการมีความเห็นวารายการดังกลาวเปน

รายการท่ีเกิดขึ้นตามเงื่อนไขธุรกิจปกติในการ

ดําเนินงานของบริษัท 

12. รายการกับบริษัท ลิเบอรต้ี สตีล สยาม จํากัด 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

การทํารายการระหวางกันตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ 

ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ซึ่งผูท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิในการ 

ออกเสียงลงมติในการทํารายการระหวางกันน้ันๆ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะตองตรวจสอบ 

และควบคุมดูแลรายการระหวางกันดังกลาว ฝายจัดการและหรือกรรมการท่ีไมมีสวนไดเสียเก่ียวของกับผลประโยชนดังกลาว

จะเปนผูดําเนินการและตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องรายการระหวางกัน ท้ังน้ีไมรวมรายการซื้อขายซึ่งเปนเง่ือนไขปกติธุรกิจ  

อยางไรก็ตาม ข้ันตอนการทํารายการอนุมัติรายการระหวางกันจะเปนไปตามระเบียบของบริษัทโดยการขอความเห็น

ตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาถึงความจําเปนและความสมเหตุสมผลและแจงตอคณะกรรมการหรือขออนุมัติจาก

คณะกรรมการและ/หรือผานการอนุมัติจากผูถือหุนของบริษัท โดยจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับหลักเกณฑของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในเรื่องเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียว

โยงกันดวยในฐานะบริษัทจดทะเบียนนอกจากน้ีบริษัทยังมีนโยบายในการทํารายการระหวางกันในอนาคตเก่ียวกับธุรกิจปกติ 

และการใหกูยืม ดังน้ี 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงคาง  

(ลานบาท) ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2562 

ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2561 

- รายไดจากการขายสินคาสําเร็จรูป 146.53 

 

305.94 

 

 

ฝายจัดการมีความเห็นวารายการดังกลาวเปน

รายการท่ีเกิดขึ้นตามเงื่อนไขธุรกิจปกติในการ

ดําเนินงานของบริษัท 
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1. ธุรกิจปกติ และรายการสนับสนนุธุรกิจปกติ ซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคาท่ัวไป 

ในอนาคต บริษัทอาจมีการทํารายการประเภทธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเง่ือนไขทางการคา

ท่ัวไปกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงอยางตอเน่ืองในอนาคต เชน การซื้อขายสินคา การเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน หรือ การใชสถานท่ีใน

การจัดสัมมนา โดยเง่ือนไข การทํารายการระหวางกันจะเปนไปตามเง่ือนไขการคาปกติเสมือนลูกคาท่ัวไป ในราคาท่ีเปนธรรม 

2. ธุรกิจปกติ และรายการสนับสนนุธุรกิจปกติ ซ่ึงไมมีเง่ือนไขทางการคาท่ัวไป และรายการระหวางกันอ่ืนๆ 

ในอนาคต บริษัทอาจมีการทํารายการประเภทธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งไมมีเง่ือนไขทางการคา

ท่ัวไป และรายการระหวางกันอ่ืนๆ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงอยางตอเน่ืองในอนาคต เชน การทําธุรกรรมกับพันธมิตรท่ี

ปรึกษากลยุทธของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาอยางเครงครัด และหากมีการทํารายการระหวาง

กันอ่ืนเพ่ิมเติมในอนาคต บริษัทจะตองปฏิบัติตามมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดย

คณะกรรมการของบริษัทจะตองไมอนุมัติรายการใดๆ ท่ีตนเองอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตามขอบเขตอํานาจของ

คณะกรรมการท่ีไดระบุไว  

3. การใหกูยืม 

บริษัทไมมีนโยบายในการใหกูยืมเงินแกบริษัทอ่ืน รวมท้ังพันธมิตรท่ีปรึกษาทางกลยุทธอยางไรก็ตามหากมีความจําเปน

ท่ีจะตองดําเนินการ บริษัทจะตองปฎิบัติตามมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยคณะกรรมการของ

บริษัทจะตองไมอนุมัติรายการใดๆท่ีตนเองอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตามขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการท่ีไดระบุไว 

นอกจากน้ี เน่ืองจากผลิตภัณฑของบริษัทและผูถือหุนใหญ คือ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“จี สตีล”) มีความ

คลายคลึงกัน ดังน้ัน เพ่ือเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต ทางฝายจัดการของบริษัทจึงไดมีแนวทางใน

การกําหนดมาตรการดังตอไปน้ี 

1) การลดโอกาสการทําธุรกิจแขงขนักันระหวางบริษัทและ จี สตีล 

ฝายจัดการของบริษัทและ จี สตีล จะมีการวางแผนจัดทําแนวทางการขยายธุรกิจในอนาคตของแตละ

บริษัทโดยตั้งอยูบนหลักการวาเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับความชํานาญกระบวนการผลิต กลุมลูกคาเปาหมายในปจจุบันของ

แตละบริษัท สอดคลองกับแนวโนมความตองการผลิตภัณฑในอนาคตของแตละกลุมลูกคาหลีกเลี่ยงการลงทุนท่ีซ้ําซอน และ

สราง Economy of Scale ในการผลิตและการจัดซื้อวัตถุดิบ 

2) ความเปนอิสระของคณะกรรมการและฝายจัดการ 

ท้ังสองบริษัทไดบริหารโดยตางมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเปนการรักษา

ผลประโยชนของผูถือหุนรายยอยของท้ังสองฝายและฝายจัดการมีนโยบายการดําเนินธุรกิจโดยดํารงความเปนอิสระในการ

บริหารจัดการของแตละบริษัท 

3) การทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทและ จี สตีล  

บริษัทมีนโยบายในการดํารงหลักการทําการคาปกติท่ัวไป (CommercialArm’sLengthBasis) ในการทํา

รายการระหวางบริษัทและ จี สตีล โดยหากมีการทํารายการระหวางกันบริษัทท้ังสอง ไดจัดใหมีการตรวจสอบขอมูลท่ีโปรงใส

ตอผูสอบบัญชีของสองบริษัท เพ่ือใหสามารถตรวจสอบและใหความเห็นความเห็นเก่ียวกับรายการดังกลาว และจะทําการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินของบริษัทอยางเพียงพอ 
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ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

นโยบายภาพรวม 

บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการดําเนินงานในดานความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) ภายใตการบริหารจัดการท่ียึดหลักการเปนบรรษัทภิบาลท่ีดี และการให

ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยคุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธาน

เจาหนาท่ีดูแลดานสังคมและสิ่งแวดลอม (Chief CSR) เปนผูรับผิดชอบ ใหการสนับสนุน และสงเสริมการดําเนินงานดาน CSR 

ใหเกิดเปนรูปธรรมมาอยางตอเน่ือง โดยยึดนโยบายในการมุงเนนการทํา CSR จากภายในบริษัทสูชุมชนและสังคมภายนอก 

(inside out) ซึ่งหมายความรวมถึงการดูแลเอาใจใสรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียท่ีบริษัทไดบงช้ีไว (Stakeholder) ไดแก 

พนักงานและครอบครัว, ลูกคาและเจาหน้ี, ผูถือหุน, ชุมชนรอบโรงงาน, หนวยงานราชการ, Supplier และ Contractor, 

นักวิเคราะห นักลงทุนและสถาบันการเงิน, นักวิชาการ, สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน 

ท้ังน้ี บริษัทไดดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมโดยยึดตามแนวทางวิสัยทัศน คือ “เปนผูนํา

ในอุตสาหกรรมเหล็กระดับโลก” และมีพันธกิจท่ีเก่ียวของถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม คือ “อนุรักษ

สิ่งแวดลอมและตอบแทนสูสังคม” และ “เสริมสรางคุณคาใหแก ผูมีสวนไดสวนเสีย” ซึ่งถือเปนภารกิจท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสู

ความยั่งยืน 

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

องคกรยึดหลักในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ตรวจสอบได มีจริยธรรม เคารพตอสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติแรงงาน

อยางเปนธรรม ตอตานการคอรรัปช่ัน ทําการตลาดท่ีเปนธรรมและคุมครองผูบริโภค และคํานึงถึงผลกระทบของผูมีสวนได

สวนเสีย ตลอดจนมีความมุงมั่นในการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอผลระทบในดานตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน

ขององคกร รวมท้ังใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม และการใหการสนับสนุนการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

การดําเนินงาน 

บริษัทมีการกําหนดนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษในกรณีท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานท่ีเปนธรรม สัมพันธภาพกับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ และการดําเนินงานท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

รวมท้ังการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

1. การกํากับดูแลองคกร 

โดยมีขอพึงปฏิบัติตอพนักงานทุกคนตองปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต มีหลักจริยธรรมในการทํางาน 

ยึดถือระเบียบขอบังคับของบริษัท อยูภายใตขอกําหนด กฎระเบียบ และกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทอยางเครงครัด และใหความเคารพตอสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีบริษัทสัมพันธดวย ตลอดจนให

ความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ หรือองคกรท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัท รวมถึงการตองปฏิบัติงาน

ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ และบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ ท้ังในดานบุคลากร ดานการเงิน ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

ใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุดตอบริษัทและสวนรวม ท้ังยังสามารถเปดเผยขอมูล มีการทบทวนติดตามผลการ

ดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
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2. สิทธิมนษุยชน 

โดยมีขอพึงปฏิบัติตอพนักงานทุกคนตองเคารพและปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมดวยความเสมอภาคและเทา

เทียมกัน โดยใหถือหลักปฏิบัติตามหลักการเคารพตอสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ซึ่งไดแก สิทธิข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต

และการทํางาน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก รวมท้ังสิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และ

การเมอืง โดยไมเลือกปฏิบัติในดานเช้ือชาติ ศาสนา ไมลวงละเมิดสิทธิตางๆ รวมถึงการไมเอารัดเอาเปรียบตอผูมีสวนไดสวน

เสียทุกกลุม และรวมถึงกลุมผูท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เชน เด็ก สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ เปนตน นอกจากน้ีจะตอง

หลีกเลี่ยงการรวมกระทําความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนท้ังทางตรงและทางออมตอหนวยงานภายในและภายนอกบริษัทดวย 

3. การแขงขันท่ีเปนธรรม 

โดยมีนโยบายในการแขงขันธุรกิจโดยทําการตลาดอยางเปนธรรมและคุมครองผูบริโภค คํานึงถึงผลกระทบของ

ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังการตอตานการทุมตลาด ตอตานการคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหบริษัทมีความ

เขมแข็งและตองพัฒนาอยูตลอดเวลา ใหผูบริหารและพนักงานทุกคนเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ และปฏิบัติตามนโยบาย

วาดวยเรื่องการแขงขันอยางเปนธรรมอยางเครงครัด ไมใชวิธีการแขงขันท่ีเปนการเอาเปรียบคูแขงดวยวิธีการใดๆ ก็ตามท่ีไม

เปนธรรม และ/หรือเปนการขัดตอหลักจริยธรรมทางธุรกิจ 

4. สัมพันธภาพกับพนักงาน 

โดยมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเทาเทียมกันตามหลักการเคารพตอสิทธิมนุษยชนในระดับ

สากล และใหพนักงานถือปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงานทุกคนดวยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิสวนบุคคล โดยบริษัทจะ

รวบรวมและเก็บรักษาประวัติขอมูลสวนตัวของพนักงานเฉพาะในสวนท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน และตามท่ีกฎหมายกําหนด 

โดยใหถือเปนความลับ การเปดเผยขอมูลดังกลาวจะกระทําไดเฉพาะในกรณีท่ีผูมีสิทธิตามกฎหมายจําเปนตองรับทราบเทาน้ัน 

และเปดโอกาสใหพนักงานในทุกระดับไดพัฒนาทักษะ ฝกอบรม เพ่ือใหมีโอกาสกาวหนาในอาชีพบนพ้ืนฐานความเทาเทียมกัน

และไมเลือกปฏิบัต ิ

ท้ังน้ี บริษัทมีเปาหมายการพัฒนาทักษะฝกอบรมของพนักงานเฉลี่ย จํานวน 20 ช่ัวโมง ตอคนตอป ซึ่งในป 2562 

บริษัทไดจัดใหพนักงานไดรับการพัฒนาทักษะและฝกอบรมเฉลี่ยจํานวน 23.30 ช่ัวโมง ตอคนตอป 

นอกจากน้ี บริษัทมีมาตรการในการสงเสริมในดานสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมี

การดําเนินการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการทํางานอยางมีประสิทธิผล 

และจัดใหมีการอบรมความรูกับพนักงานในดานสขุภาพและความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงการตรวจสุขภาพพนักงานเปน

ประจําทุกป 

5. สัมพันธภาพกับลกูคา 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะมุงสรางความสมัพันธและความรวมมอืในระยะยาวกับลูกคา โดยใหผูบริหารและพนักงานทุกคน

ปฏิบัติตอลูกคาโดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต ความเช่ือถือและไววางใจซึ่งกันและกัน และประการสําคัญ คือ การสรางความ

พึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาของเรา ดวยการรับผิดชอบ เอาใจใส และใหความสําคัญตอปญหาและความตองการของลูกคาเปน

อันดับแรก โดยบริษัทถือปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปน้ี 

1) ยึดมั่นในการนําเสนอและสงมอบผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐานคุณภาพตรงกับความตองการของลูกคา 

2) ยึดถือปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีไดทําขอตกลงไวกับลูกคาอยางดีท่ีสุด 

3) การเสนอราคาและเง่ือนไขการคาใหแกลูกคาท่ีจัดอยูในกลุมเดียวกัน ตองมีความเทาเทียมกัน 
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4) ใหขอมูลท่ีถูกตองตรงตามความเปนจริงแกลูกคาเก่ียวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีผลิตได 

เพ่ือสรางความเช่ือมั่น และความเปนธรรมใหกับลูกคาของเรา 

5) พรอมท่ีจะตอบคําถามของลูกคา รวมท้ังการดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียน การใหคําแนะนํา และการ

ติดตามผลความคืบหนาในประเด็นตางๆ ท่ีไดรับแจงจากลูกคา 

6. สัมพันธภาพกับคูคา 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะสรางความสัมพันธท่ีดีกับคูคา (Supplier / Sub Contractor) โดยเปดโอกาสใหนําเสนอสินคา

และ/หรือบริการไดโดยเทาเทียมกัน ผูบริหารและพนักงานท่ีเก่ียวของตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต การพิจารณาและ

ตัดสินใจตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานการเปรียบเทียบในดานคุณภาพสินคาและ/หรือบริการ ราคา และเง่ือนไขตางๆ โดยคํานึงถึง

ประโยชนสูงสุดของบริษัทท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และหามมิใหมีการรับสินบนหรือเรียกคานายหนาใดๆ จากคูคา รวมถึง

หามเปดเผยขอมูลหรือขอเสนอของคูคารายหน่ึงหรือหลายรายใหกับคูคารายอ่ืนๆ รับทราบท้ังทางตรงและทางออม 

7. สัมพันธภาพกับชมุชนทองถิ่น 

บริษัทมีนโยบายในการดูแลชุมชนทองถ่ิน โดยใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตอชุมชนทองถ่ินท่ีอยูอาศัยใกลเคียงกับ

บริเวณท่ีตั้งโรงงานดวยความเปนมิตร และมีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนทองถ่ิน โดยใหผูบริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

ตามแนวทางดังตอไปน้ี 

1) ปฏิบัติตอชุมชนทองถ่ินดวยความเคารพในสิทธิ มีความรับผิดชอบ เปดโอกาสใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวม

การใหความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ ใหมีความเปนอยูท่ีดีตามความเหมาะสม ไดแก

ดานการศึกษา ดานวัฒนธรรม ดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ การสรางงานและสรางรายได เปนตน 

รวมท้ังไมเลือกปฏิบัติ หรือกีดกัน กลุมผูท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษในทองถ่ิน เชน เด็ก สตรี ผูพิการ 

ผูสูงอายุ เปนตน 

2) ปฏิบัติตอชุมชนทองถ่ินดวยความรับผิดชอบ จัดใหมีการดําเนินการแกไขในกรณีท่ีเกิดปญหาตางๆ ท่ีไดรับ

ผลมาจากการดําเนินงานของบริษัทอยางเปนธรรม และมีความเทาเทียมกัน ตลอดจนมีสวนรวมกับชุมชน

ทองถ่ินในการแกไขปญหาอ่ืนๆ ในทองถ่ินท่ีเกิดข้ึนท่ีไมเก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัทตามความ

เหมาะสม 

3) จัดใหมีการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมท่ีมีคุณประโยชนตอสังคม และใหความรวมมือกับภาครัฐและ

หนวยงานตางๆ ในทองถ่ินดวยความเต็มใจ และเสียสละเพ่ือประโยชนตอชุมชนในทองถ่ิน 

8. ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดยใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติรวมกันรับผิดชอบในการดูแล

และปรับปรุงกระบวนการผลิต และระบบบําบัดของเสียตางๆ เพ่ือใหแนใจวามีผลกระทบตอสภาพแวดลอมนอยท่ีสุด และตอง

ดําเนินการแกไขในทันทีอยางจริงจังและเรงดวนหากไดรับรองเรียนดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังใหดําเนินการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

9. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

โดยมีขอพึงปฏิบัติตอพนักงานทุกคนตองปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูมีสวนไดสวนเสีย 

เปนสําคัญ โดยตองไมยอมใหเหตุผลในสวนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจท่ีทําใหเบ่ียงเบนไป

จากหลักการขางตน และเขาลักษณะของการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวท่ีขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทและลูกคาของบริษัท 
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10. การใชขอมูลภายในเพ่ือซ้ือขายหลักทรัพย 

โดยมีขอพึงปฏิบัติตอพนักงานทุกคนตองยึดถือและเก็บรักษาขอมูลภายในเปนความลับ เน่ืองจากเปนปจจัยสําคัญท่ี

นักลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน ไมวาจะเปนขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือขอมูลอ่ืนๆ ซึ่งหากมี

บุคคลท่ีรับทราบขอมูลภายในแลวนําไปใชเพ่ือการซื้อขายหุนของบริษัทโดยขอมูลน้ันยังมิไดเปดเผยในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยแลว ยอมทําใหเกิดความไมเปนธรรมตอนักลงทุนรายอ่ืนท่ียังไมมีโอกาสรับทราบขอมูลดังกลาว บริษัทจึงไดมี

นโยบายหามมิใหมีการใชขอมูลภายในท่ียังมิไดเผยแพรตอสาธารณชนเพ่ือการซื้อขายหุนของบริษัท 

11. การตอตานการคอรรัปชั่นและการติดสินบน 

บริษัทใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสจุริต ยึดมั่นในความรับผดิชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสีย

ทุกกลุม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามขอกําหนดกฎหมายอยางเครงครัด ท้ังน้ี เพ่ือใหเปนไป

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจด

ทะเบียนท่ัวไป เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัตินโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน 

(Anti-Corruption Policy) และไดประกาศ สื่อสารและประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความรูความเขาใจถึงความสําคัญของ

นโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน ใหกับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท เพ่ือใหมีสวนรวมและตระหนักถึงการปฏิบัติ

ในการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน และตามกฎตางๆ ท่ีกําหนดมาอยางครบถวน โดยมีขอพึงปฏิบัติตอ

พนักงานทุกคนหามให หรือ เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจไมวาในรูปแบบใดก็ตาม และหามมอบหมายใหผูอ่ืน ให หรือ เรียกรับ 

สินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง เพ่ือใหไดมาซึ่งความไดเปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชนดานการเงินตางๆ และ

หามไมใหใหสินบนท้ังโดยทางตรงหรือทางออมแกเจาหนาท่ีของรัฐหรือนักการเมือง เพ่ือโนมนาวใหบุคคลเหลาน้ันใชดุลพินิจ

ในทางท่ีเอ้ือประโยชนแกบริษัท ซึ่งเปนการดําเนินการท่ีขัดตอหลักจริยธรรมและตองมีความผิดทางกฎหมาย รวมถึงหามมิให

พนักงานทุกคนยอมรับของขวัญ ของรางวัล และการรับรองใดๆ ท่ีใหโดยคูคาเกินกวาความเอ้ือเฟอตามปกติท่ีเก่ียวกับการ

ประกอบธุรกิจนอกจากน้ี บริษัทไดรับการรับรองใหบริษัทเปนสมาชิกของแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน

ทุจริต โดยใบรับรองดังกลาวจะมีอายุ 3 ป นับจากวันท่ีมีมติใหการรับรอง 

ในป 2562 ท่ีผานมา บริษัทฯไดมีการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานใหมทุกคนรวมถึงพนักงานปจจุบันทุกคนครบถวน

เปนสัดสวนรอยละ 100 ท้ังน้ี เพ่ือใหพนักงานไดรับทราบถึงขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับนโยบายในการตอตานทุจริตของ

บริษัทฯ บทลงโทษ และแนวทางในการปฎิบัติอยางถูกตองตอไป 

ท้ังน้ี ผูตรวจสอบภายในของบริษัทมีหนาท่ีรับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติในเรื่องการตอตานการ

คอรรัปชั่นและการติดสินบน และเปดโอกาสใหพนักงานสามารถแจงเรื่องดังกลาวผานชองทางกลองรับความคิดเห็น 

หรืออีเมล หรือโทรศัพท แจงถึงผูตรวจสอบภายในโดยตรง โดยการดําเนินการตางๆ จะกระทําดวยความระมัดระวังและเก็บ

เปนความลับ รวมท้ังจะไมเปดเผยและคุมครองผูแจงเบาะแส และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา

ดําเนินการตอไป 

การดําเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม 

- ไมมี - 
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กิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมรอบๆ องคกร 

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) โดยคุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะกรรมการดูแลดานสังคมและ

สิ่งแวดลอม ไดมอบนโยบายพรอมการสนับสนุน และสงเสริมการดําเนินกิจกรรมดานสังคม ชุมชน รวมถึงสิ่งแวดลอมใหเกิด

เปนรูปธรรมอยางตอเน่ืองทุกป ไมวาจะเก่ียวของกับผูท่ีมีสวนไดเสียท้ังภายในองคกรและภายนอกองคกรก็ตาม โดยในระหวาง

ป 2562 ท่ีผานมาบริษัทมีการดําเนินกิจกรรม CSR ดังน้ี 

กิจกรรมภายในองคกร 

1. การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมใหเปนสังคมท่ีดีมีคุณภาพ 

กิจกรรมบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทย เพ่ือชวยเหลือผูปวย โดยคณะผูบริหารและพนักงานบริษัท จี เจ สตีล 

จํากัด (มหาชน) รวมกันบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทย สวนของภาคบริการโลหิตแหงชาติท่ี 3 จังหวัดชลบุรี ในป 2562 

จํานวน 2 ครั้ง เดือน มีนาคม และสิงหาคม ไดรับบริจาคโลหิตท้ังสิ้น 155 หนวย หรือ 64,900 มิลลิลิตร และกิจกรรมดังกลาว

จะยังคงดําเนินการตอในปตอๆ ไป เพราะไดรับความสนใจรวมกิจกรรมจากผูบริหารและพนักงานมากข้ึน 

   

   

2. กิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมปลูกตนไมเพื่อสงเสริมสุขภาพที่ดี (เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน) ผูบริหารและพนักงานบริษัท  

จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) รวมกันปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโรงงานใหมีความรมรื่นและชวยลดการฟุงกระจาย

ของฝุนท่ีเกิดจากการสัญจรภายในโรงงาน และสรางทัศนียภาพที่ดีภายในโรงงานตลอดถึงชุมชนรอบขางใหนาอยูยิ่งขึ้น 

เปนแผนงานระยะยาวโดยมุงหวังใหทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการดูแลตนไมท่ีแตละคนไดปลูกใหเกิดเปนรูปธรรม 
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3. สงเสริมวัฒนธรรมและการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 

กิจกรรมเทศกาลสงกรานต บริษัทตระหนักถึงประเพณีอันดีงามของไทยท่ีมีการสืบสานกันมาอยางยาวนาน  

จึงจัดใหมีกิจกรรมทําบุญตักบาตรและรดนํ้าขอพรในวันสงกรานต พรอมกันน้ีไดจัดกิจกรรมรณรงคการขับข่ีปลอดภัย 

ชวงเทศกาลฯ ใหพนักงานเกิดความตระหนักในการใชรถใชถนนรวมกับผูอ่ืนอยางปลอดภัย และตอบสนองนโยบายของภาครัฐ

ในการลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลอีกดวย 

   

กิจกรรมรวมกับสังคมและชุมชนรอบขาง 

1. กิจกรรมวันเด็ก 

เพ่ือเปนการสนับสนุนเยาวชนในโรงเรียนรอบๆ องคกร บริษัทไดสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีขาดแคลน

อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในโอกาส “วันเด็กแหงชาติ” ประกอบไปดวย โรงเรียนบานบอวิน โรงเรียนบานเขาหิน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์ และ โรงเรียนบานพันเสด็จนอก ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

เปนกิจกรรมท่ีทําอยางตอเน่ืองทุกๆ ป 
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2. กิจกรรมวันเขาพรรษา 

เพ่ือเปนการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงามใหคงสืบไป บริษัทใหการสนับสนุนและสงตัวแทนบริษัทเขารวม

กิจกรรมในวันเขาพรรษา โดยจัดกิจกรรมแหเทียนพรรษารวมกับโรงเรียนบานเขาหินฯ โรงเรียนบานบอวินฯ ถวายเทียน

พรรษาใหกับ วัดพันเสด็จใน วัดมาบบอน วัดสันติคีรี วัดบอวิน ซึ่งอยูในเขตตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

   

3. กิจกรรมรวมทอดกฐินและทําโรงทาน 

บริษัทใหการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาโดยการตั้งพุมกฐินท้ังท่ีสํานักงานใหญและโรงงานท่ีชลบุรี นอกจากน้ันยัง

สงตัวแทนออกไปรวมกิจกรรมทําขนมไปออกโรงทานใหกับ วัดพันเสด็จใน วัดมาบบอน วัดสันติคีรี วัดบอวิน และวัดชองลม 

ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพ่ือเปนการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและประชาชนไดใชปฏิบัติ

ศาสนกิจทางศาสนาใหคงสืบไป 
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4. กิจกรรมเครือขายเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม รวมกับการนิคม WHA ณ โรงเรียนบานเขาหิน 

เน่ืองจากการนิคมอุสาหกรรม WHA จัดกิจกรรมโครงการเครื่อขายเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม บริษัท จี เจ สตีล จํากัด 

(มหาชน) ไดเขารวมกิจกรรมดังกลาว โดยจัดทําแบบจําลองการจัดการนํ้าใชในกระบวนการผลิต ท่ีไมมีผลกระทบกับ

สิ่งแวดลอมไปสาธิต และใหความรู กับนองๆ โรงเรียนบานเขาหิน เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ และสรางการมีสวนรวม

ของเด็กและเยาวชนเปนเครือขายเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม ในการสังเกตเรื่องมลพิษทางนํ้า ท้ังน้ี นองๆ ใหความสนใจเปน

อยางมาก จากการสังเกตนองๆ มีขอซักถามเปนจํานวนมาก 

  

5. กิจกรรมรวมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บริษัทได

มอบหมายใหตัวแทนพนักงานเขารวมทําบุญตักบาตร ขาวสารอาหารแหงพระสงฆพรอมถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย

ปฏิญาณ นอกจากน้ันไดรวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ณ อาคาร

เอนกประสงค โรงเรียนบานเขาหิน 

   

 99 

 



รายงานประจําป 2562 | Annual Report 2019 

 

6. กิจกรรมเปดบานสานสัมพันธ (Open House) ป 2562 

เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธและเปดวิสัยทัศนใหกับนักศึกษาเพ่ือนําไปเปนแนวทางในการศึกษาตอหรือชอง

ทางการประกอบอาชีพในอนาคตตอไป แกสถาบันการศึกษา ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

เขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) ซึ่งคณะอาจารยและ

นักศึกษาท่ีเขาชมใหความสนใจข้ันตอนตางๆ เปนอยางมากโดยสังเกตจากการสอบถามขอมูลกับวิทยากรตลอดการ

เขาดูการผลิต 

  

2. วิทยาลัยเทคนิคบานคาย จังหวัดระยอง สาขาวิชา งานผลิตช้ินสวนยานยนตและแมพิมพโลหะ เขาเยี่ยมชมการ

ดําเนินงานของบริษัท จ ีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) หลังจากเขาดูการผลิต มีความสนใจท่ีจะเขาทํางานกับทางบริษัทจํานวน

มาก และทางคณะอาจารยผูควบคุมใหความสนใจอยากใหนักศึกษาไดเขามาฝกงานดวย เพราะเห็นวาบริษัทมีการ

ดําเนินงานดานงานซอมบํารุงท่ีมีระบบแบบแผนท่ีแมนยําใชระบบ SAP ในการจัดการ ซึ่งเปนสิ่งท่ีนักศึกษาควรเรียนรู 

  

7. กิจกรรมรวมงานวันแมแหงชาติ พรอมสงมอบชุดเกาอ้ีรับแขก Recycle ใหกับโรงเรียนบานเขาหิน 

เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ วันแมแหงชาติ บริษัทใหการสนับสนุนและสงตัวแทน

พนักงานเขารวมกิจกรรมทําบุญตักบาตร ขาวสารอาหารแหงถวายพระพระสงฆ พรอมถวายพระพรชัยมงคล โดยในโอกาสน้ี

บริษัทไดจัดทําเกาอ้ีรับแขก Recycle (จากถังนํ้ามัน) มอบใหกับโรงเรียนบานเขาหิน จํานวน 3 ชุด เพ่ือใชในกิจกรรมตางๆ 

ของโรงเรียน 
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8. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนทําความดี ถวายในหลวง ร.9 

เน่ืองในวันคลายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9 หรือวันพอแหงชาติ ประจําป 2562 เพ่ือนอมรําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี บริษัทไดมอบหมายใหตัวแทนพนักงานเขารวมกิจกรรมกับชุมชน  

“ทําความดีถวายในหลวง ร.9” ตัดแตงตนไมท่ีล้ําออกมาจากแนวถนนในพ้ืนท่ีหมูท่ี 8 ซอยอัลลายน 

   

9. กิจกรรมรวมบริจาคสิ่งของชวยผูประสบภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

เน่ืองจากเกิดภัยภิบัติทางธรรมชาติ ในจังหวัดอุบลราชธานี เกิดนํ้าทวมหนัก บริษัทไดรวมบริจาคสิ่งของยังชีพรวมกับ

สถานีตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี เพ่ือนําไปแจกจายใหกับผูไดรับผลกระทบนํ้าทวมในพ้ืนท่ี จังหวัดอุบลราชธานี 

  

10. กิจกรรม GJS ปนน้ําใจจากพ่ีสูนอง 

บริษัทรวมบริจาคสิ่งของใหเด็กพิเศษ มูลนิธิบานครูบุญชู อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปนกิจกรรมท่ีบริษัทจัดทํา

ตอเน่ืองเปนปท่ี 2 คณะผูบริหารและพนักงานรวบรวมสิ่งของท่ีเหลือใช แตยังคงสภาพดี เชน หนังสือ อุปกรณเครื่องเขียน 

เสื้อผา ฯลฯ และของใชอุปโภคบริโภคอีกหลายอยางนําไปมอบใหนองๆ ซึ่งเปนเด็กพิเศษท่ีขาดการดูแล และไดรับการ

สนับสนุนในปจจัยพ้ืนฐานไมเพียงพอ ตลอดจนถึงบริษัทไดรวมสนับสนุนพัดลมติดตั้งในอาคารนอนหญิง และปรับปรุงหลังคา

กันฝนกันแดดหองนํ้าเพ่ิมเติมจากเดิม ท้ังน้ีจากการสังเกตและพูดคุยพบวาสามารถชวยอํานวยความสะดวกไดระดับหน่ึง 
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11. กิจกรรมรวมกับภาครัฐ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.) 

บริษัทรวมเปนสวนหน่ึงในการจัดกิจกรรมใหสมาชิกเครือขาย CSR-DPIM ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวความคิดของ

สมาชิกแตละภูมิภาความีการจัดการท่ีแตกตางกันอยางไรบาง ศึกษาแนวทางในการเขารวมกิจกรรมกับชุมชน การแกปญหา

รวมกันอยางมีระบบและแบบแผนอันยั่งยืน เพ่ือใชเปนแนวทางใหกับเพ่ือนสมาชิกเครือขาย CSR-DPIM ไดนําไปประยุกตใช

ตอไป 
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12. กิจกรรมเครือชาย ครบรอบ 10 ป CSR-DPIM  

ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในวาระครบรอบ 10 ป CSR-DPIM โดยมีเครือขายสมาชิกแตละภาครวมกันนําเสนอกิจกรรม

ภายใตโครงการ CSR ในชวงเวลาท่ีผานมา โดยนําเอาโครงการท่ีมีความยั่งยืน มานําเสนอตอผูเขารวมงานฯ และในวันดังกลาว

มีการนําวัฒนธรรม ประเพณี ของแตละภาคไปรวมแสดง ตลอดจนอาหาร ขนม ผลไมตางๆ ใหผูเขารวมงานชิมฟรี ท้ังน้ีบริษัท 

จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) อยูในเครื่อขายสมาชิก ภาคตะวันออก ไดนําเอาขาวหลามหนองมน และฝรั่งหนองขางคอกไปรวม

กิจกรรมดังกลาว 

วันท่ี 19 กันยายน บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัล Green Mining Awards 2019 รางวัลรักษา

มาตรฐานเหมืองแรสีเขียว ประเภท โรงประกอบโลหกรรม และรางวัล CSR-DPIM Continuous Award 2019 สถาน

ประกอบการท่ีมีการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเน่ือง จาก นายธีระยุทธ วานิชชัง ผูชวยรัฐมนตรีประจํา

กระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน “Green Mining Award 2019” จัดโดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร กระทรวง

อุตสาหกรรม 

   

13. มอบเงินสนับสนุนใหกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) ไดรวมสนับสนุน คายารักษาโรคแกพระภิกษุสงฆและผูปวยอนาถา จํานวน 

200,000 บาท และสนับสนุนคาเครื่องมือทางการแพทย จํานวนเงิน 250,000 ใหกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 

ศรีราชา สภากาชาดไทย เพ่ือไปดําเนินการตามวัตถุประสงคตอไป 
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14. มอบเงินสนับสนุนใหกับโครงการในมูลนิธิพอเรย พระมหาไถ พัทยา 

บริษัทไดรวมสนับสนุน มูลนิธิพอเรย เพ่ือโรงเรียนสอนคนตาบอด จํานวนเงิน 200,000 บาท และเพ่ือเด็กกําพรา 

พระมหาไถ เมืองพัทยา จํานวนเงิน 200,000 บาท เพ่ือใชในการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณทางการศึกษาใหกับโครงการ

ดังกลาวขางตนท่ียังขาดแคลนใหตรงตามความตองการ 
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

บริษัทมีขาดทุนจากการดําเนินงานกอนดอกเบ้ีย และ คาเสื่อมราคา (Operating EBITDA loss) จํานวน 271 ลาน

บาท สําหรับป 2562 เมื่อเทียบกับปกอนซึ่งมีกําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบ้ีย และ คาเสื่อมราคา (Operating EBITDA 

profit) อยูท่ี 612 ลานบาท 

บริษัทมีขาดทุนสุทธิสําหรับปน้ีจํานวน 1,353 ลานบาท และ 836 ลานบาท สําหรับปกอน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

ผลกระทบการหยุดการผลติ ในไตรมาสท่ี 1 ป 2562 ประกอบกับ อัตรากําไรข้ันตนกอนหักคาเสื่อมราคา (HRC cash margin) 

ท่ีติดลบในครึ่งปหลัง โดยมีสาเหตุมาจากราคาขาย HRC ท่ีลดลงเมื่อเทียบกับปกอน 

  ป 2562 ป 2561 

  ผลิตเอง จางผลิต รวม ผลิตเอง จางผลิต รวม 

ปริมาณการผลติ HRC (พันตัน) 635 48 683 807 629 1,436 

ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 639 71 710 805 642 1,447 

จํานวนการผลิต และ ขาย สําหรับปน้ีลดลงเมื่อเทียบกับปกอน เน่ืองจากไดยกเลิกสัญญาจางผลิต (Tolling) แลว

ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2562 

ผลการดําเนินงาน 

บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 1,353 ลานบาท และ 836 ลานบาท สําหรบัป 2562 และ 2561 ตามลําดับ โดยมผีลมาจาก

สาเหตุดังน้ี 

รายไดจากการขายและตนทุนขาย 

บริษัทฯ มีปริมาณการขายรวม และ ปริมาณการผลิตรวมลดลงจากปกอน สวนใหญเกิดจากกําลังการผลิตท่ีลดลง 

เน่ืองจากบริษัทไดยกเลิกสัญญาจาง จี สตีล เพ่ือผลิตสินคาแลวตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2562 ท่ีผานมา จึงทําใหปริมาณการขาย

รวม และ ปริมาณการผลิตรวม ลดลงอยางเปนสาระสําคัญ 

คาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการขายสําหรับป 2562 และ 2561 เปนจํานวนเงิน 174 ลานบาท และ 362 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง

เน่ืองจากปริมาณการขายลดลงตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 

คาใชจายในการบริหาร  

คาใชจายในการบริหารสําหรับป 2562 และ 2561 เปนจํานวนเงิน 543 ลานบาท และ 500 ลานบาท ตามลําดับ 

เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากรายการปรับปรุงพิเศษเก่ียวกับการตั้งหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน สําหรับเงินชดเชยใหกับลูกจางท่ีทํางาน

ตั้งแต 20 ปข้ึนไปใหไดคาชดเชยอัตราใหมจากเดิม 300 วัน เปน 400 วัน ตามท่ีไดมีประกาศพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

เปนจํานวน 21 ลานบาท และ เงินชดเชยการเลิกจางพนักงานจํานวน 9 ลานบาท 

ตนทุนทางการเงิน 

บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินสําหรับป 2562 และ 2561 เปนจํานวนเงิน 348 ลานบาท และ 475 ลานบาท 

ตามลําดับ โดยตนทุนทางการเงินท่ีลดลงจํานวน 127 ลานบาท เปนผลจากเงินกูยืมเพ่ือใชดําเนินงานสําหรับธุรกรรมการจาง
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ผลิตลดลง และ บริษัทไดมกีารคืนชําระหน้ีเงินกูเงินระยะสั้นจํานวน 20 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในปน้ี โดยใชเงินท่ีไดรับจากการ

เสนอขายหุนเพ่ิมทุน (Right-offering) ใหแกผูถือหุนเดิมในไตรมาสกอนหนาน้ี 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ

บริษัทฯ มกํีาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสาํหรับป 2562 และ 2561 เปนจํานวนเงิน 216 ลานบาท และ 105 ลานบาท 

ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุสวนใหญแลวเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ แข็งคาข้ึน  

กําไรสทุธจิากการตัดจําหนายหนีส้ินท่ีหมดอายุความ 

บริษัทฯ บันทึกกําไรสุทธิจากการตัดจําหนายหน้ีสินท่ีหมดอายุ สําหรับป 2562 และ 2561 เปนจํานวนเงิน 10 ลาน

บาท และ 119 ลานบาท ตามลําดับ 

ฐานะทางการเงิน  

สินทรัพย 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 15,488 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2561 จํานวน 3,336 ลานบาท 

สินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 1,882 ลานบาท ลดลงรอยละ 58 จากสิ้นป 2561 มาจากการลดลงของสินคาคงเหลือ จํานวน 

2,495 ลานบาท หักกลบกันกับการเพ่ิมข้ึนของเงินสดและเงินฝากธนาคาร จํานวน 223 ลานบาท สําหรบัสินทรัพยไม

หมุนเวียนลดลงรอยละ 5 จากสิ้นป 2561 

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ณ สิ้นป 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 424 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 111 โดย

มีสาเหตุจากการท่ีบริษัทมีเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 365 ลานบาท เงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 3 ลาน

บาท และเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 144 ลานบาท จึงทําใหเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน 

• ลูกหนีก้ารคา 

ณ สิ้นป 2562 บริษัทมีลูกหน้ีการคาจํานวน 358 ลานบาท หักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 352 ลานบาท เหลือ

ลูกหน้ีการคาสุทธิเทากับ 6 ลานบาท และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีลูกหน้ีการคาจํานวน 431 ลานบาท หักคาเผื่อหน้ี

สงสัยจะสญูจํานวน 417 ลานบาท เหลือลูกหน้ีการคาสุทธิ เทากับ 14 ลานบาท โดยลูกหน้ีท่ีลดลงระหวางปจํานวน 8 ลาน

บาท มาจากการท่ีบริษัทไดมีการตดิตามทวงหน้ีไมใหเกินเครดติเทอมอยางสม่ําเสมอ 

• สินคาคงเหลือ 

ณ สิ้นป 2562 และ 2561 บริษัทมีสินคาคงเหลือสุทธิ จํานวน 1,367 ลานบาท และ 3,861 ลานบาท ตามลําดับ 

ลดลง 2,494 ลานบาท เน่ืองจากปกอนมีสินคาท่ีเกิดจากสัญญาจางผลิต (Tolling) รวมดวย จํานวน 1,275 ลานบาท ประกอบ

กับในป 2562 น้ี ความตองการสินคา HRC คอนขางต่ํา ดังน้ันโรงงานจึงดําเนินการผลิตเฉพาะชวงเวลาท่ีการใชไฟฟาต่ํา (Off 

Peak) และเก็บสินคาคงเหลือในระดับต่ํา  

• เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทท่ีเกีย่วของ 

ณ สิ้นป 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทท่ีเก่ียวของ จํานวน 0 ลานบาท และ 94 ลานบาท 

ตามลําดับ ลดลง 94 ลานบาท เน่ืองจากในระหวางป 2562 บริษัทไดรับการชําระหน้ีจากบริษัทท่ีเก่ียวของเต็มจํานวนแลว  

• สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

ณ สิ้นป 2562 และ 2561 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนจํานวน 85 ลานบาท และ 268 ลานบาทตามลําดับ ลดลง 

183 ลานบาท สาเหตุสวนใหญมาจาก ยอดขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิมกับกรมสรรพากรลดลงจํานวน 150 ลานบาท 
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• ท่ีดินอาคารและอุปกรณ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีท่ีดินอาคารและอุปกรณสุทธิจํานวน 13,049 ลานบาท และ 13,839 

ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 790 ลานบาท หรือ ลดลงรอยละ 6 เกิดจากการตัดคาเสื่อมราคาประจําป  

• สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนจํานวน 550 ลานบาท และ 540 ลานบาท 

ตามลําดับลดลง 10 ลานบาท สวนใหญแลวเกิดจากการลดลงลูกรีดสําหรับการรีดเหล็กรอน  

หนี้สิน  

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหน้ีสินท้ังสิ้น 2,194 ลานบาท หน้ีสินหมุนเวียน จํานวน 1,038 ลานบาท และหน้ีสิน

ไมหมุนเวียน จํานวน 1,156 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2561 ท่ีผานมา ลดลง 3,413 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 61 เปนผล

มาจาก 

• เจาหนี้การคา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเจาหน้ีการคาจํานวน 333 ลานบาท และ 2,033 ลานบาท 

ตามลําดับ ลดลง 1,700 ลานบาท เน่ืองจากในปกอน บริษัทมีรายการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศเพ่ือใชในการผลิตเพ่ือ

สนับสนุนตามสัญญาจางผลิต (Tolling) ซึ่งไดยกเลิกสัญญาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2562 ประกอบกับ ในป 2562 น้ี ความ

ตองการสินคา HRC คอนขางต่ํา ดังน้ันจึงลดการนําเขาเศษเหล็กในปน้ี ประกอบกับเงินสดท่ีไดรับจากการเพ่ิมทุนในไตรมาส 2 

ปน้ี บางสวนไดมาจายชําระหน้ีการคาดวย 

• เจาหนี้อ่ืนและคาใชจายคางจาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเจาหน้ีอ่ืนและคาใชจายคางจายจํานวน 340  ลานบาท และ 719

ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 379 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทไดชําระคืนหน้ี  

• เงินรับลวงหนาจากลกูคา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  บริษัทมีเงินรับลวงหนาจากลูกคา จํานวน 20 ลานบาท และ 33 ลานบาท 

ตามลําดับ ลดลงจํานวน 13 ลานบาท เน่ืองจากชวงปลายป 2562 บริษัทมีปริมาณการขายลดลงเมื่อเทียบกับชวงปลายป 

2561 จึงทําใหเงินรับลวงหนาจากลูกคาลดงลงตามไปดวย 

• เงินกูยืมระยะสัน้จากกจิการท่ีเกี่ยวของกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกันจํานวน 0 ลานบาท และ 

1,239 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง จํานวน 237 ลานบาท ซึ่งลดลงเน่ืองจากการจายชําระคืนเงินกูยืมเต็มจํานวนแลวในระหวาง

ป 

• เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน จํานวน 1,049 ลานบาท 

และ 1,118 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง จํานวน 68 ลานบาท มาจากการการแข็งคาของคาเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร

สหรัฐฯ  
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• ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีภาระผูกพันผลประโยชนพักงานจํานวน 106 ลานบาท และ 80 ลาน

บาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึนจํานวน 26 ลานบาท เน่ืองจากตามท่ีไดมีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ในเดือนเมษายน 2562 โดย

มีสาระสําคัญคือการปรับเพ่ิมอัตราคาชดเชยใหกับลูกจางท่ีทํางานตั้งแต 20 ปข้ึนไปใหไดคาชดเชยอัตราใหมจากเดิม 300 วัน 

เปน 400 วัน จึงทําใหบริษัทไดประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงานเพ่ิมข้ึนจํานวน 21 ลานบาท  

สวนของผูถือหุน 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวม 13,294 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 76 ลานบาท หรือ เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 

จากป 2561 เน่ืองจาก:  

1. การจดทะเบียนเพ่ิมทุนบริษัท และไดรับเงินสดจากการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดมิ (สุทธิจากสวนลด

มูลคาหุน) จํานวน 1,429 ลานบาท สงผลทําใหสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึน 

2. บริษัทมีผลขาดทุนสาํหรับป 2562 จํานวน 1,353 ลานบาท 

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2562 2561 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)   

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) (Current Ratio)                 1.81                  1.02  

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) (Quick Ratio)                 0.41                  0.05  

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) (Operating Cash Flow Ratio)                 0.07                  0.05  

อัตราสวนแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน (Operating Efficiency Ratio)     

อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารคา (เทา) (Accounts Receivable Turnover)                1,287                 1,277  

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉล่ีย (วัน) (Days of Receivables)                     0                      0  

อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ (เทา) (Inventory Turnover)                     5                      8  

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) (Days of Inventory on Hand)                    69                    43  

อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี ้(เทา) (Accounts Payable Turnover)                     9                    21  

ระยะเวลาชาํระหนี ้(วัน) (Days of Payables)                    39                    17  

ระยะเวลาการแปลงเปนเงินสด (วัน) (Cash Conversion Cycle)                    31                    26  

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)     

อัตรากําไรขั้นตน (%) (Gross Profit Margin) -5% 1% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) (Operating Profit Margin) -4% 1% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน กอนดอกเบี้ย ภาษี และ คาเส่ือมราคา (%) (EBITDA Margin) -1% 2% 

อัตรากําไรสุทธิ (%) (Net Profit Margin) -10% -3% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) (Return on Equity) -10% -2% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) (Return on Assets) -8% -4% 

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา) (Total Assets Turnover)                 0.77                  1.57  

อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Leverage Ratio)     

อัตราสวนหนี้สินตอทุน (เทา) (Debt to Equity Ratio)                 0.17                  0.42  

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา) (Interest Coverage Ratio)                 2.10                  2.57  

อัตราการจายเงินปนผล (%) (Dividend Payout Ratio)                    -                       -    
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อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 

ในป 2562 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองท่ีดีในบางเรื่อง เชน การจัดการดานการขายท่ีเนนขายเงินสด และ การ

ติดตามเก็บชําระหน้ีจากลูกหน้ีการคาอยางสม่ําเสมอ การติดตามการวางแผนการผลิตและขายสินคาท่ีใหตรงตามความ

ตองการของลูกคา และ การสั่งซื้อวัตถุดิบกับผูขายท่ีสามารถใหเครดิตเทอมได เปนตน 

• อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) ท่ีมีคามากกวา 1 (บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนท่ีมากกวาหน้ีสินหมุนเวียน) 

• อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) ท่ีมีคามากกวาปกอน (บริษัทมีสินทรัพยท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงเปน

เงินสดไดเร็วกวาปกอน) 

• อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (Operating Cash Flow Ratio) ปรับปรุงดีข้ึนเล็กนอย (บริษัทมีจํานวนหน้ีสิน

หมุนเวียนลดลง เน่ืองจากในป 2562 บริษัทไดจายชําระหน้ีเจาหน้ีการคาบางสวน และ ชํารหน้ีเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ี

เก่ียวของกัน ท้ังน้ีเงินท่ีใชเพ่ือชําระหน้ีดังกลาวสวนใหญมาจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในชวงกลางป 2562 ท่ีผานมา) 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Operating Efficiency Ratio) 

• อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) (Accounts Receivable Turnover) ท่ีมีคาท่ีสูงข้ึนเล็กนอย และ 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) (Days of Receivables) (บริษัทมีการจัดการดานการขายท่ีเหมาะสม สงผลใหการหมุนเวียนของ

ลูกคามีอัตราการหมุนเร็วข้ึน และการติดตามเก็บหน้ีไดเร็วข้ึน) 

• อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) (Inventory Turnover) และ ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) (Days of 

Inventory on Hand) ท่ีมีคาสูงข้ึน (ในชวงไตรมาส 4 ป 2562 ความตองการในตลาดมีแนวโนมลดลง ทําใหบริษัทลดกําลัง

การผลิดลง เพ่ือใหสต็อกสินคานอยท่ีสุด) 

• อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) (Accounts Payable Turnover) ท่ีมีคาท่ีต่ํา (บริษัทมีการบริหารการจัดการดาน

เงินสดเพ่ือจายชําระหน้ีในจํานวนรอบท่ีบอยข้ึน) 

• ระยะเวลาการแปลงเปนเงินสด (วัน) (Cash Conversion Cycle) มีจํานวนวันท่ีสูง แสดงถึงบริษัทยังมีความจําเปนท่ี

จะตองบริหารจัดการและวางแผนทางการเงินอยางรอบคอบ และระมัดระวัง 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 

• อัตรากําไรข้ันตน (%) (Gross Profit Margin), อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) (Operating Profit Margin), 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน กอนดอกเบ้ีย ภาษี และ คาเสื่อมราคา (%) (EBITDA Margin), อัตรากําไรสุทธิ (%) (Net Profit 

Margin), อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) (Return on Equity), อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) (Return on Assets), 

และ อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา) (Total Assets Turnover) มีคาท่ีนอยลงเน่ืองจากการชะลอตัวของการเติบโตของ

เศรษฐกิจโลก สงผลใหผลประกอบการในป 2562 แยกวาปกอน 

อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการชําระหน้ี (Debt Leverage Ratio) 

• อัตราสวนหน้ีสินตอทุน (เทา) (Debt to Equity Ratio) และ อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา) (Interest 

Coverage Ratio) มีคาท่ีสูงดีกวาปกอนเล็กนอย เน่ืองจาก โครงการเพ่ิมทุนในกลางป 2562 ซึ่งไดถูกนําไปชําระหน้ีเจาหน้ี

การคา และ เงินกูยืมระยะสั้น  
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กระแสเงินสดสําหรับป 2562 

บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิจํานวน 1,353 ลานบาท ภายหลังจากท่ีไดปรับปรุงรายการท่ีไมใชเงินสด อัน

ไดแก คาเสื่อมราคาและคาตดัจําหนายจํานวน 974 ลานบาท และ การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงานท่ีมิใชตัว

เงินสุทธิ 743 ลานบาท ซึ่งหากพิจารณาผลการดําเนินงานแลวบริษัทจะมีเงินสดท่ีไดรับจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 

365 ลานบาท  

ในระหวางป บริษัทไดมีกระแสเงินสดรับสุทธิเพ่ือกิจกรรมการลงทุน จํานวน 3 ลานบาท  

สําหรับกิจกรรมจากการจัดหาเงิน บริษัทมีการจายชําระหน้ีเงินกูยมืระยะสั้น และ ระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของ

กัน จํานวน 1,863 ลานบาท และ จายชําระดอกเบ้ียเงินกูยืมจํานวน 331 ลานบาท หักกลบลบกันบางสวนกับเงินสดรับจาก

การชําระหน้ีเงินใหกูยืมกับบริษัทท่ีเก่ียวของกันจํานวน 624 ลานบาท และเงินสดรับจากการออกหุนเพ่ิมทุนจํานวน 1,429 

ลานบาท 

สุดทายแลวบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิสําหรับป 2562 ท่ีเพ่ิมข้ึน จํานวน 224 ลานบาท และเมื่อรวมกับเงินสดยกมา

จํานวน 201 ลานบาท บริษัทจึงมีเงินสดคงเหลือสําหรับป จํานวน 424 ลานบาท 

ภาระผูกพันนอกงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2562 สรุปไดดังนี้ 

 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต 

เน่ืองจากบริษัทมีการนําเขาวัตถุดิบหลักท้ังเศษเหล็กและเหล็กถลุงจากตางประเทศเปนสวนใหญ ทําใหมีคาใชจายใน

รูปเงินเหรียญสหรัฐเปนจํานวนมาก และดวยอัตราแลกเปลี่ยนเปนปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได ทําใหอัตรา

แลกเปลี่ยนเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคตของท้ังบริษัท หากเงินบาทออนคาลงเมื่อเทียบกับ

ดอลลารสหรัฐ จะทําใหตนทุนการผลิตของบริษัทเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามบริษัทไดบริหารความเสี่ยงจากผลกระทบของอัตรา

แลกเปลี่ยนโดยมีการกําหนดราคาขายโดยอางอิงราคาขายในตลาดโลก ซึ่งมีความเก่ียวพันกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐเปนหลัก 

เปรียบสมือนซื้อขายในเงินตราสกุลเดียวกันจึงชวยลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนไดระดับหน่ึง นอกจากน้ีบริษัทมีแผน

ปรับตัวโดยจัดทําโครงการหลายโครงการเพ่ือลดตนทุนการผลิตใหสามารถแขงขันกับคูแขง และผูนําเขา ท้ังในรูปของการลด

คาใชจายดานพลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต เปนตน 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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งบการเงินประจําป 2562 
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บริษทั  จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) 

งบการเงิน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2562 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

งบการเงินประจําป 2562
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท จ ีเจ สตลี จาํกดั  (มหาชน) 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของ 

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ 

งบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี ขา้พเจา้ไดก้าํหนดเร่ืองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี

เป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบเพ่ือส่ือสารในรายงานของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 
 

การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4(จ) ขอ้ 4(ซ) และขอ้ 12 บริษทั มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นจาํนวนท่ีมี

นยัสาํคญั ไดถู้กแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซ่ึงการพิจารณาการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารของบริษทั เน่ืองจากการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั ซ่ึงกาํหนดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้น  ดงันั้น บริษทัตอ้งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

ท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพย ์ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต รวมถึง

การกาํหนดอตัราคิดลดและขอ้สมมติต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ดงันั้น ขา้พเจา้จึงระบุวา่การพิจารณาการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

เป็นเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญั ซ่ึงตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 
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วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว 
 

ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ดงักล่าว โดยขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินความสมเหตุสมผล

รวมถึงหลกัฐานท่ีใชส้นบัสนุนในเร่ืองของขอ้สมมติและวธีิการท่ีใชใ้นการจดัทาํประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตท่ี

จะไดรั้บจากการใชท่ี้ดิน อาคารและอุปกรณ์อย่างต่อเน่ือง รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของอตัราคิดลดท่ีบริษทัใชใ้นการ

คาํนวณหามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว และยงัไดพิ้จารณาถึงความเพียงพอของขอ้มูลท่ีได้

เปิดเผยเก่ียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ข้อมูลอืน่ 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปีของบริษทั (แต่ไม่รวมถึง 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

ของผูส้อบบญัชี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแยง้ 

ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ี 

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ  
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ือง 

ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหาร 

มีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม

ความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดั

ต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ

ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่

พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 

การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 
 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริษทัในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได ้

ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโดยให้

ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ

ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของ

ผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุด 

การดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน

หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบ

การเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี

เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้

พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่

จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 (นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 ทะเบียนเลขท่ี  4563 

 

 

 

 

สาํนกังาน เอ.เอม็.ที.แอสโซซิเอท 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 424,062,101            201,031,915            

ลูกหนี�การค้า 7 6,196,512                13,892,449              

สินค้าคงเหลือ 8 1,366,609,957         3,861,388,858         

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 5, 9 -                           94,000,000              

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 5, 10, 29 85,084,093              268,025,937            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,881,952,663         4,438,339,159         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินล่วงหน้าค่าซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 11 210,000,000            210,000,000            

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 13,049,272,540       13,838,823,623       

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 6,494,070                7,134,735                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 15, 29 340,185,345            330,065,237            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,605,951,955       14,386,023,595       

รวมสินทรัพย์ 15,487,904,618       18,824,362,754       

(บาท)

31 ธันวาคม
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้า 5, 19, 29 333,324,560            2,033,028,589         

เจ้าหนี�อื�นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5, 20, 29 340,170,757            660,628,473            

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 39.4 19,799,767              32,682,502              

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 5, 17 -                           1,239,362,400         

ดอกเบี�ยค้างจ่าย 5, 21, 29 137,094,718            131,777,508            

หนี�สินจากการยกเลิกแผนฟื�นฟูกิจการ 23, 29 170,123,670            180,013,171            

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 18 438,781                   416,261                   

ประมาณการหนี�สิน 24 19,175,314              40,565,153              

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 22, 29 17,871,920              31,106,530              

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,037,999,487         4,349,580,587         

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี�อื�นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5, 20 -                           58,077,068              

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 5, 17 1,049,023,546         1,117,518,130         

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 18 950,062                   1,388,843                

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 25 105,685,887            80,140,624              

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 1,155,659,495         1,257,124,665         

รวมหนี�สิน 2,193,658,982         5,606,705,252         

31 ธันวาคม

(บาท)

119



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 26

ทุนจดทะเบียน 27,600,824,751       129,298,350,419     

ทุนที�ออกและชําระแล้ว 24,467,648,060       96,104,091,707       

ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น 27 -                           -                           

ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ 26 (9,667,486,450)        (61,757,357,060)      

กําไร (ขาดทุน) สะสม

จัดสรรแล้ว

         ทุนสํารองตามกฎหมาย 26, 28 -                           18,507,422              

ขาดทุนสะสม (1,815,597,192)        (21,457,265,785)      

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 28 309,681,218            309,681,218            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,294,245,636       13,217,657,502       

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,487,904,618       18,824,362,754       

31 ธันวาคม

(บาท)
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้

รายได้จากการขาย 5, 30 12,922,809,092       29,909,762,166       

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนสุทธิ 215,925,699            105,317,881            

กําไรจากการตัดจําหน่ายหนี�สินที�หมดอายุความสุทธิ 29 10,387,557              119,077,086            

กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี�สุทธิ -                           677,203                   

กําไรจากคําสั�งซื�อของวัตถุดิบที�ยังไม่ได้รับมอบ 24, 39.3 21,389,840              -                           

รายได้อื�น 5 97,456,152              45,021,834              

รวมรายได้ 13,267,968,340       30,179,856,170       

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย

- ต้นทุนของสินค้าที�ขาย 5 13,385,969,008       29,341,753,665       

- ต้นทุนการผลิตที�ว่างเปล่า 241,851,797            125,364,360            

- (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (72,802,730)             160,473,440            

รวมต้นทุนขาย 13,555,018,075       29,627,591,465       

ค่าใช้จ่ายในการขาย 31 174,375,018            361,595,485            

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5, 32 543,453,591            500,470,914            

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ -                           10,341,274              

ขาดทุนจากคําสั�งซื�อของวัตถุดิบที�ยังไม่ได้รับมอบ 24, 39.3 -                           40,565,153              

ต้นทุนทางการเงิน 5, 16, 35 347,691,068            475,239,208            

รวมค่าใช้จ่าย 34 14,620,537,752       31,015,803,499       

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (1,352,569,412)        (835,947,329)           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                           -                           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (1,352,569,412)        (835,947,329)           

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 37

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (0.063)                      (0.060)                      

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

 31 ธันวาคม

(บาท)
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกิน(ตํ�ากว่า) จัดสรรแล้ว - องค์ประกอบอื�น รวมส่วน

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ทุนสํารองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 96,104,091,707                   (61,757,357,060)                 18,507,422                          (20,621,318,456)                 309,681,218                        14,053,604,831                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี -                                      -                                      -                                      (835,947,329)                      -                                      (835,947,329)                      

    กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                                      -                                      -                                      (835,947,329)                      -                                      (835,947,329)                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 96,104,091,707                   (61,757,357,060)                 18,507,422                          (21,457,265,785)                 309,681,218                        13,217,657,502                   

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 96,104,091,707                   (61,757,357,060)                 18,507,422                          (21,457,265,785)                 309,681,218                        13,217,657,502                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี -                                      -                                      -                                      (1,352,569,412)                   -                                      (1,352,569,412)                   

    กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                                      -                                      -                                      (1,352,569,412)                   -                                      (1,352,569,412)                   

การลดมูลค่าหุ้นสามัญเพื�อชดเชยผลขาดทุนสะสม 26 (82,733,087,643)                 61,757,357,060                   -                                      20,975,730,583                   -                                      -                                      

การโอนทุนสํารองตามกฏหมายเพื�อชดเชยผลขาดทุนสะสม 26 -                                      -                                      (18,507,422)                        18,507,422                          -                                      -                                      

ออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน 26 11,096,643,996                   (9,667,486,450)                   -                                      -                                      -                                      1,429,157,546                     

(71,636,443,647)                 52,089,870,610                   (18,507,422)                        19,641,668,593                   -                                      76,588,134                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 24,467,648,060                   (9,667,486,450)                   -                                      (1,815,597,192)                   309,681,218                        13,294,245,636                   

(บาท)

กําไร (ขาดทุน) สะสม
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (1,352,569,412)            (835,947,329)               

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 900,055,978                881,888,909                

ค่าตัดจําหน่ายลูกรีด 74,413,022                   111,697,717                

ดอกเบี�ยรับ (19,793,710)                 (2,817,083)                   

ต้นทุนทางการเงิน 347,691,068                475,239,208                

(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                                (3,524)                          

กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี�สุทธิ -                                (677,203)                      

กําไรจากการตัดจําหน่ายหนี�สินที�หมดอายุความสุทธิ (10,387,557)                 (119,077,086)               

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง (87,438,095)                 (29,658,486)                 

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ -                                10,341,274                   

(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (72,802,730)                 160,473,440                

ขาดทุน(กําไร)จากคําสั�งซื�อของวัตถุดิบที�ยังไม่ได้รับมอบ (21,389,840)                 40,565,153                   

หนี�สินผลประโยชน์พนักงาน 29,051,262                   8,101,349                     

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ 4,105,007                     163,081                        

(209,065,007)               700,289,420                

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลูกหนี�การค้า 7,695,936                     19,067,846                   

สินค้าคงเหลือ 2,567,581,631             (742,948,393)               

เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า (7,744,246)                   172,286,538                

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 185,193,627                (60,586,422)                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (84,533,129)                 (145,932,761)               

เจ้าหนี�การค้า (1,682,896,330)            1,185,516,249             

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (12,882,734)                 (159,666,704)               

เจ้าหนี�อื�นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (384,752,467)               (143,555,781)               

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (12,361,335)                 10,396,251                   

จ่ายชําระหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน (3,506,000)                   (115,200)                      

รับดอกเบี�ย 2,554,223                     2,817,083                     

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 365,284,169                837,568,126                

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�

 31 ธันวาคม

(บาท)

123



บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี�ย 22,779,213                   -                                

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 94,000,000                   -                                

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,501,000)                   (2,845,311)                   

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (112,468,238)               (80,940,999)                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 2,809,975                     (83,786,310)                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 624,380,000                -                                

ชําระคืนหนี�สินจากการยกเลิกแผนฟื�นฟูกิจการ (2,604,146)                   (6,568,141)                   

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (1,863,742,400)            (229,930,400)               

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                                (361,319,200)               

จ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน (501,600)                      (501,600)                      

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน 1,502,670,541             -                                

จ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ�มทุน (73,512,995)                 -                                

จ่ายต้นทุนทางการเงิน (330,828,307)               (532,519,476)               

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (144,138,907)               (1,130,838,817)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 223,955,237                (377,057,001)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม 201,031,915                578,123,897                

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนของเงินตราต่างประเทศ

   คงเหลือสิ�นปี (925,051)                      (34,981)                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 424,062,101                201,031,915                

 31 ธันวาคม

(บาท)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

2562 2561

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

เนื�องจากการตัดจําหน่ายหนี�สินที�หมดอายุความ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น เพิ�มขึ�น (ลดลง) 47,262                          (4,240,853)                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�นลดลง -                                (17,397,414)                 

เจ้าหนี�การค้าลดลง 16,754,450                   12,531,371                   

เจ้าหนี�อื�นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ลดลง (เพิ�มขี�น) (6,414,155)                   92,680,271                   

ดอกเบี�ยค้างจ่ายลดลง -                                2,122,100                     

หนี�สินจากการยกเลิกแผนฟื�นฟูกิจการลดลง -                                16,000,382                   

หนี�สินหมุนเวียนอื�นลดลง -                                17,381,229                   

กําไรจากการตัดจําหน่ายหนี�สินที�หมดอายุความสุทธิ (10,387,557)                 (119,077,086)               

 31 ธันวาคม

(บาท)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป โครงสร้างการถือหุน้ และการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7 ลูกหน้ีการคา้  

8 สินคา้คงเหลือ  

9 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

10 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

11 เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

14 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

15 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

16 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

17 เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

18 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

19 เจา้หน้ีการคา้ 

20 เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

21 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

22 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

23 หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ 

24 ประมาณการหน้ีสิน 

25 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

26 ทุนเรือนหุน้ 

27 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

28 สาํรอง 

29 กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวามสุทธิ 

30 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

31 ค่าใชจ่้ายในการขาย 

32 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

33 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 

34 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

35 ตน้ทุนทางการเงิน 

36 ภาษีเงินได ้

37 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 

38 เคร่ืองมือทางการเงิน 

39 ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

40 คดีความ 

41 วงเงินสินเช่ือเพ่ือการดาํเนินงาน 

42 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป โครงสร้างการถอืหุ้น และการดาํเนินงานต่อเนือ่ง  
 

1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

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

สาํนกังานใหญ ่ : เลขท่ี 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

   

โรงงานผลิต : เลขท่ี 358 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี ทางหลวง 331 ตาํบลบ่อวนิ อาํเภอศรีราชา  

จงัหวดัชลบุรี 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท”) เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2539  
 

1.2 โครงสร้างการถอืหุ้น 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

  ร้อยละ 

 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 

 สดัส่วนการถือหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited  

(“ACO I”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในต่างประเทศ 

 

40.45 

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

นางจารุณี ชินวงศว์รกลุ  7.37 

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  1.62 

บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จาํกดั (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

เป็นบริษทัยอ่ยของจี สตีล โดยถือหุน้ร้อยละ 99.99 

 

1.20 
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1.3 การดาํเนินงานต่อเนื่อง 
 

ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สถานะทางการเงินบางส่วนของบริษทั เป็นดงัน้ี 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 

ปัจจยัเส่ียงต่อการดาํเนินงานต่อเน่ือง   

(1) กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับปี  (1,353)  (836) 

(2) ขาดทุนสะสม  1,816  21,457 

(3) สินทรัพยห์มุนเวียนมากกวา่หน้ีสินหมุนเวียน 844  89 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ไม่มีเหตุท่ีทาํให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีสาระสําคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษทัไดบ้รรลุตามแผนงานต่างๆโดยดาํเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหญ่ซ่ึงไดด้าํเนินการ

จ่ายชาํระหน้ีบางส่วน และมีการแปลงหน้ีเป็นทุนเสร็จเรียบร้อยแลว้ในปี 2560 รวมทั้งไดรั้บวงเงินสินเช่ือเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน

ในการดาํเนินงานเพ่ิมเติม ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 41 และรวมถึงแผนปรับโครงสร้างทุนตามท่ี

ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนชาํระแลว้เพ่ิมเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสัดส่วนการถือ

หุน้แต่ละรายท่ีถืออยู ่(Rights Offering) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 บริษทัยงัมีแผนงานต่างๆ เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคตดงัน้ี 
 

ก) การดาํเนินการผลิต 
 

บริษทัดาํเนินการกลยุทธ์ผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าน้อย ซ่ึงมีอตัราค่าไฟฟ้าตํ่า (Off Peak) ในปี 2561 บริษทั

สามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตจนเกือบเตม็กาํลงัการผลิตในช่วง Off Peak และในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2561 บริษทัไดท้ดลอง

เพ่ิมกาํลงัการผลิตต่อเน่ือง 24 ชัว่โมง ในหกวนัต่อสัปดาห์ เพ่ือเตรียมความพร้อมของสภาพเคร่ืองจกัรให้สมบูรณ์ก่อนท่ีจะ

ผลิตอยา่งต่อเน่ือง 24 ชัว่โมงในโอกาสต่อไป ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยใหล้ดลง และบริษทัมีแผนปรับตวั

โดยจดัทาํโครงการหลายโครงการเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง และผูน้าํเขา้อยู่ในรูปแบบแผนงาน

ต่างๆ เช่นการลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตเป็น

ตน้ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 
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ข) การสนบัสนุนจากภาครัฐ 

บริษทั ได้ร่วมกับผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรายอ่ืนๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นคาํร้องต่อ

ภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอยา่งร้ายแรง ท่ีมีสาเหตุจากการทุ่ม

ตลาดโดยสินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ  และจากปริมาณการนาํเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่ง

รวดเร็วมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกดว้ย ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั กระทรวงพาณิชยไ์ด้

ออกประกาศบังคบัใช้มาตรการเยียวยาทางการคา้ท่ีเป็นมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (antidumping measures) และ

มาตรการปกป้องจากสินคา้นาํเขา้ท่ีเพ่ิมข้ึน (safeguard measures)  เพ่ือช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนัอยา่งเป็น

ธรรมกบัสินคา้นาํเขา้และสามารถปรับตวัเพ่ือแข่งขนักบัสินคา้นาํเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต้่อไป ดงัน้ี 

 

มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ระยะเวลา 5 ปี) 

   

  
สินคา้นาํเขา้ 

ประเทศ

แหล่งกาํเนิด 
อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด 

ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้

1 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิด

เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

14 ประเทศ หลายอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 128.11 ของ

ราคา 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. 13 ธ.ค. 2561 ถึง 

12 ธ.ค. 2566 * 

 

* อุตสาหกรรมภายในไดย้ืน่คาํร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณาบงัคบัใชม้าตรการตอบโต้

การทุ่มตลาด (antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 (เผยแพร่ 

ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 13 ธนัวาคม 2560) “เปิดการทบทวนความจาํเป็นในการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีด

ร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการ

พิจารณาทบทวนความจาํเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วม

ในกระบวนการทบทวนดงักล่าว และในระหว่างการพิจารณาทบทวนดงักล่าวมีการเรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดต่อไปอีกเป็น

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการเดิมเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 และล่าสุดกระบวนการพิจารณา

ทบทวนความจาํเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดฯ ไดเ้สร็จส้ินลงแลว้ โดยคณะกรรมการพิจารณาการ

ทุ่มตลาดและอุดหนุนได้ออกประกาศผลการพิจารณาทบทวนขยายเวลาการบังคบัใช้มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดฯ ลงวนัท่ี 11 

ธนัวาคม 2561 และนาํเผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 กาํหนดใหเ้รียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดจาก

การนาํเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในอตัารเดิม

ต่อไปอีก 5 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 12 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

กาํลงัพฒันาท่ีมีสดัส่วน

ส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึง

ร้อยละ 3 ของปริมาณการ

นาํเขา้รวมของสินคา้ชนิดน้ี 

- 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

กาํลงัพฒันาท่ีมีสดัส่วน

ส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึง

ร้อยละ 3 ของปริมาณการ

นาํเขา้รวมของสินคา้ชนิดน้ี 

- 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  

 

 

* มาตรการปกป้องจากการนาํเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออ่ืนๆ ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 

2562 ท่ีผา่นมา 

 

ค) ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศ (แหล่งท่ีมา : สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย) 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดเป็นมว้น (ลา้นตนั) ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) 

ผลิต 2.63 3.20 (0.57) 

นาํเขา้  4.04 3.96 0.08 

ส่งออก 0.008 0.074 (0.066) 

ความตอ้งการใช ้ 6.66 7.09 (0.43) 
 

สาํหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก สมาคมเหลก็โลก (World Steel Association) คาดการณ์ว่าความตอ้งการใชเ้หล็กในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนในปี 2563 จะขยายตวั 1.8% ต่อปี สําหรับประเทศไทยความตอ้งการใชเ้หล็กในประเทศคาดว่าจะเติบโตอยู่

ในช่วง 0.7% ต่อปี ตามความตอ้งการใชเ้หลก็ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองภายในประเทศ 
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2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิัต ิ
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

(“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

ในระหว่างปีบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความท่ีออกและปรับปรุง

ใหม่โดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ซ่ึงการปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ในปีปัจจุบนัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ในระหวา่งปี สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้

การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจัดทาํข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทยในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กันหรือมีการตีความใน 

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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ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบสาํคญัต่อ

การรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และ 10 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 การประเมินมูลค่าและค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัร 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 การประเมินมูลค่าและค่าเผื่อดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 การประเมินมูลค่าและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 การประเมินมูลค่าและค่าเผื่อการดอ้ยค่างานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 ประมาณการหน้ีสิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38 การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40  คดีความ  
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไม่มผีลบงัคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน  

ฉบบัท่ี 2 เร่ือง สินคา้คงเหลือ  

ฉบบัท่ี 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด  

ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  

ฉบบัท่ี 10 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้  

ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน  

ฉบบัท่ี 20 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล  

 เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล  

ฉบบัท่ี 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

ฉบบัท่ี 23 เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื  

ฉบบัท่ี 24 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ฉบบัท่ี 26 เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน  

ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  

 

 

133



มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง  

ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 33 เร่ือง กาํไรต่อหุน้  

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  

ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  

ฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน  

ฉบบัท่ี 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

ฉบบัท่ี 40 เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  

ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม  

  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก  

ฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  

ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ  

ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สญัญาประกนัภยั  

ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก  

ฉบบัท่ี 6 เร่ือง การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่  

ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน  

ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม  

ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน  

ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน  

ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม  

ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้  

ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

  

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง  

 กบักิจกรรมดาํเนินงาน  

ฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้  

ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ  

ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์  
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  

ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม  

ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29   

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง  

ฉบบัท่ี 10 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า  

ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ  

ฉบบัท่ี 14 เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์  

 ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน  

ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ  

ฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ  

ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน  

ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน  

ฉบบัท่ี 21 เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ  

ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ายล่วงหนา้  

ฉบบัท่ี 23 เร่ือง ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวธีิการทางภาษีเงินได ้  

 

ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 แลว้เห็นวา่ 

 

1) มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 2, ฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 12, ฉบบัท่ี 16, ฉบบัท่ี 19, ฉบบัท่ี 21, ฉบบัท่ี 24, ฉบบั

ท่ี 33, ฉบบัท่ี 34, ฉบบัท่ี 36, ฉบบัท่ี 37, ฉบบัท่ี 38 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 13, ฉบบัท่ี 15 และ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 22 จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือ

ปฏิบติั 

 

2) มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 9, ฉบบัท่ี 16 และการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 19 ฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาถือปฏิบติั 

 

3) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวในขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน

เม่ือนาํมาถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีนําเสนอดังต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  ยกเวน้การ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ืองรับรู้รายได ้เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้าก

สญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้มาถือปฏิบติั  
 

(ก) เงนิตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานของบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน  

ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่า

เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  

 

(ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหา

เงินในงบกระแสเงินสด 

 

(ค) ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญประเมินโดยการวเิคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ 

ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
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(ง) สินค้าคงเหลอื 

 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืน

เพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการ

ปันส่วนของค่าโสหุย้ผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นโดยประมาณในการขาย  
 

บริษทัตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือ สาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

บริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญา Consignment เม่ือบริษทัไดรั้บโอนสิทธิและความ

รับผิดชอบในทางกฎหมายและความเป็นเจา้ของในเชิงเศรษฐกิจของสินคา้ดงักล่าวแลว้ 
 

(จ) ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวดัมูลค่า 
 

สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 

รวมถึงตน้ทุนของวสัดุแรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ใน

สภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน  การขนยา้ย  การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุน

การกูย้ืม  นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึง

ไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่า

ตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน  
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ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการ

นั้นได้อย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุน 

ในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ

ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20 ปี 

อาคาร 20 - 50 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 30 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5 ปี 

อุปกรณ์สาํนกังาน 5 - 10 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 
 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฉ) สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตน้ทุนของใบอนุญาตในการผลิต สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดัแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย ์

ท่ีสามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือ

เกิดข้ึน 
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ค่าตดัจาํหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเสน้ตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ในอนาคต

จากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือ

สินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 10 ปี 

ตน้ทุนของใบอนุญาตในการผลิต 25 ปี 
 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปีบัญชีและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ช) ต้นทุนลูกรีดรอตดัจาํหน่าย 
 

ตน้ทุนลูกรีดรอตดัจาํหน่ายแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมโดยมีการตดัจาํหน่ายตามปริมาณการใชง้าน 
 

(ซ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี 

จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกวา่

มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบันทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของ

สินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของ

ผูถื้อหุน้ 
 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแส

เงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจ

ประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพยส์าํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ

โดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้น

เก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการดอ้ยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน จะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั และการ

เพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออก

รายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้น

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน

กวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฌ) หนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายติุธรรมหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสินภายหลงัจากการบนัทึกหน้ีสินท่ีมี

ภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน  

จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ญ) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฎ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ีแน่นอนไปอีก

กิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่าย

สมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงินภาระผูกพนั

สุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ใน

อนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินลดเพ่ือให้

เป็นมูลค่าปัจจุบนั ทั้งน้ีไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการอตัราคิดลดเป็น

อตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผูกพนัของบริษทั และมี

สกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะจ่าย 

  

140



การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตโดยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ เม่ือมีการคาํนวณ

ผลของผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทั  การรับรู้เป็นสินทรัพยจ์าํกดัเพียงยอดรวมของตน้ทุนในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และมูลค่า

ปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการใน

อนาคต ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ มีการพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นตํ่าสาํหรับโครงการ

ต่างๆ ของบริษทั ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมีใหก้บับริษทัถา้ถูกรับรู้ภายในระยะเวลาของโครงการ หรือ การจ่ายชาํระของหน้ีสิน

ของโครงการ 
 

เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการในอดีตของ

พนกังานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเสน้ตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิขาดผลประโยชน์ท่ี

เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 

บริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยัทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนในรายการกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
 

(ฏ) ประมาณการหนีสิ้น 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสิน

ดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน

คาํนึงถึงภาษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

ประมาณการค่าใชจ่้ายจากสญัญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระ 
 

ประมาณการค่าใชจ่้ายของสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่บริษทัจะบนัทึกเม่ือประโยชน์ท่ีบริษทัพึงไดรั้บน้อยกว่า

ตน้ทุนท่ีจาํเป็นในการดาํเนินการตามขอ้ผูกพนัในสัญญาการประมาณค่าใช้จ่ายรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของตน้ทุนท่ีคาดว่า 

จะเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดสัญญา หรือ ตน้ทุนสุทธิท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือดาํเนินสัญญาต่อ แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า บริษทัรับรู้ผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเกิดข้ึนจากสินทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นสญัญาก่อนท่ีจะรับรู้และวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสิน 
 

(ฐ) รายได้ 

 

การขายสินคา้ 
 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือโอนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ไปยงัลูกคา้แลว้ 

ยกเวน้กรณีท่ีเป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีรับจา้งผลิตตามคาํสัง่ท่ีกาํหนดเป็นพิเศษของลูกคา้ จะรับรู้รายไดโ้ดยพิจารณาถึงขั้น

ความสาํเร็จของงาน 
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ดอกเบ้ียรับ 
 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
 

จากการท่ีบริษทัฯ ไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ มาถือปฎิบติัไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 
 

(ฑ) ต้นทุนทางการเงนิ 

 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป และส่ิง

ตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงถูกจดั

ประเภทเป็นหน้ีสิน ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหน้ีการคา้) และ ขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน โดยใชว้ิธี

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฒ) สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญา

เช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนั

การปรับค่าเช่า 
 

การจาํแนกประเภทสญัญาเช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง บริษทัจะพิจารณาวา่ขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ 

โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นข้ึนอยู่กับการใช้สินทรัพย์ท่ีมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหบ้ริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ บริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบ

อ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากบริษทัสรุปวา่เป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวได้

อยา่งน่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจาก

นั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วน

เพ่ิมของบริษทั 
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(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  
 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์

ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ บริษทัเช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

เพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมาย

ภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษี

เงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ

นาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงาน

จดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจ

จะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินใน

เวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวน

เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ี

รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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(ด) กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

บริษทัแสดงกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดสาํหรับหุน้สามญั กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกจาํหน่าย

ระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)ของผูถื้อหุ้น

สามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกจาํหน่ายและปรับปรุงด้วยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน และ

ผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมดและสิทธิซ้ือหุน้ของพนกังาน 
 

(ต) รายงานทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน) 

จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
 

5. บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอาํนาจ

ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทาง

การเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสาํคญั

เดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศที ่ ประเภทของธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 จดัตั้ง/สัญชาต ิ   

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน)  

 (“จี สตีล”) 

ไทย ผลิตและจาํหน่ายเหลก็ บริษทัใหญ่  

บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จาํกดั 

 (“โอเอซี”) 

ไทย ใหค้าํปรึกษาทางดา้นธุรกิจ บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลด้ิง  ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 

 จาํกดั (“เอสพีเอช”)    

บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จาํกดั 

 (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

ไทย กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพ่ือการปรับโครงสร้าง 

บริษทัยอ่ยของ จี สตีล  

 

Asia Credit Opportunities I 

 (Mauritius) Limited (“ACO I”) 

เมอริเชียส กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพ่ือการลงทุน 

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซ่ึงเป็นบริษทั 

ในกลุ่ม SSG Capital Partners III, 

L.P. (“SSG III”) 

Link Capital I (Mauritius) Limited 

 (“Link Capital I”) 

เมอริเชียส กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์

เฉพาะเพ่ือการลงทุน 

เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเน่ืองจาก

เป็นบริษัทในกลุ่ม SSG Capital 

Partners III, L.P. (“SSG III”) 
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Synergy Strategic Solutions  

 Management DMCC (“Synergy”) 

 

สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์ 

 

ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 

 

มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั เอส เอส พี เพลส จาํกดั ไทย ใหเ้ช่าสาํนกังาน มีผูบ้ริหารร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน) ไทย ผลิตและจาํหน่ายเหลก็ มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนักบั 

จี สตีล 

บริษทั พนิช สวสัด์ิ จาํกดั ไทย จาํหน่ายเหลก็ กรรมการเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ของ จี สตีล 

บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ 

 จาํกดั 

ไทย โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม มีกรรมการและผูบ้ริหารร่วมกนักบั

บริษทั 

บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท  

 (กาญจนบุรี) จาํกดั 

ไทย โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม มีผูบ้ริหารร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั ไทย 

 

จาํหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้

ของ จี สตีล 

บริษทั เมทลั อินเตอร์ จาํกดั ไทย 

 

จาํหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้

ของ จี สตีล 

บริษทั เอม็แอนดแ์อล สตีล จาํกดั ไทย 

 

จาํหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ของ 

จี สตีล (จดทะเบียนเลิกบริษทั เม่ือ

วนัท่ี 23 เมษายน 2561) 

บริษทั เดอะ สตีล จาํกดั (มหาชน) ไทย 

 

การผลิตและจาํหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้

ของ จี สตีล  

บริษทั ลิเบอร์ต้ี สตีล สยาม จาํกดั ไทย 

 

จาํหน่ายเหลก็ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้

ของ จี สตีล 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย 

 

 

 

 

 

 

- บุคคลท่ีมีอาํนาจ และความ

รับผิดชอบการวางแผน สัง่การ 

และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ

กิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกิจการ 

(ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ี ในระดบับริหาร

หรือไม่) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายวตัถุดิบ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ขายสินคา้สาํเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ อตัราตามท่ีตกลงตามสญัญา 

ซ้ือวตัถุดิบ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 

ค่าจา้งผลิตสินคา้ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

ตน้ทุนทางการเงิน อตัราตามท่ีตกลงตามสญัญา 
 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 

บริษัทใหญ่ (จ ีสตลี)     

ขายวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป  309  273 

ดอกเบ้ียรับ  17  - 

รายไดอ่ื้น  1  - 

ซ้ือวตัถุดิบ  36  668 

ค่าจา้งผลิตสินคา้  274  3,873 

     

บุคคลหรือกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     

ขายวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป  286  977 

ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป  -  15 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  5  4 

ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  14  - 

ตน้ทุนทางการเงิน  305  440 

     

ผู้บริหารสําคญั     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     

เงินเดือนและโบนสั  27  29 

ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนๆ  4  4 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั  31  33 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี  
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 9    

บริษัทใหญ่     

จี สตีล  -  94 

     

ดอกเบีย้ค้างรับ 10    

บริษัทใหญ่     

จี สตีล  -  5 

     

เงนิล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า 10    

บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทั มหาชยั ศูนยร์วมเหลก็ จาํกดั  8  8 

     

เงนิมดัจาํ 15    

บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

เอส เอส พี เพลส  1  1 

     

เจ้าหนีก้ารค้า 19    

บริษัทใหญ่     

จี สตีล  -  6 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 

เจ้าหนีอ้ืน่และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 20    

บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

โอเอซี   13  13 

เอส เอส พี เพลส  1  1 

Synergy  1  - 

รวม  15  14 

     

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 17    

บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

Link Capital I  -  1,239 

     

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 17    

บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

Link Capital I  1,049  1,118 

     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 21    

บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

โอเอซี  5  4 

Link Capital I  29  34 

รวม  34  38 

     

สัญญาสําคญัทีท่าํกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

สัญญาจ้างผลติเหลก็แผ่นรีดร้อน (Tolling Agreement) 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาจา้งผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน  (Tolling Agreement) กบั จี สตีล โดยบริษทั (ผูว้า่จา้ง) 

จะเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบหลกัท่ีสาํคญั และจดัส่งวตัถุดิบถึงโรงงาน และ จี สตีล (ผูรั้บจา้ง) จะเป็นผูรั้บจา้งผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot 

Roll Coils)  จนถึงการจดัส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ตามคาํสั่งขายของบริษทั สัญญารับจา้งผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนมีอาย ุ1 ปี นบัจาก

วนัทาํสัญญา และต่ออายุอตัโนมติัต่อไปไดอี้ก 1 ปี หากไม่มีหนังสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหนา้ก่อนหมดอาย ุ90 วนั ทั้งน้ี จี สตีล  

จะเรียกเก็บค่าบริการในอตัราตามท่ีตกลงตามสญัญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดท้าํหนงัสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหนา้ 

โดยใหส้ญัญามีผลจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562   
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สัญญาอืน่ๆ 
 

ในปี 2556 บริษทัไดท้าํบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพ่ือยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญาประนีประนอมหน้ีสินกบั บริษทั 

มาสเตอร์ สตีล จาํกัด จาํนวน 17.91 ลา้นบาท โดยมีการแลกเปล่ียนกับหุ้น จี สตีล ท่ีถือโดย โอเอซี จาํนวน 35.82 ลา้นหุ้น 

ในราคาท่ีตกลงกนัไว ้0.50 บาทต่อหุน้ใหก้บั บริษทั มาสเตอร์ สตีล จาํกดั 
 

นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การประนีประนอมยอมความตามขอ้พิพาทแรงงานกบัอดีตพนกังาน ณ ศาลแรงงานกลาง ภายใตส้ัญญา

ประนีประนอมยอมความ บริษทัไดต้กลงท่ีจะโอนหุน้ของ จี 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 บริษทัตอ้งโอนหุ้นของ จี 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 ไดเ้ขา้ทาํสญัญาโอนทรัพยช์าํระหน้ีกบัผูถื้อหุน้ของ  จี สตีล โดยตกลงชาํระหน้ีบางส่วนดว้ยการตี

โอนกรรมสิทธ์ิหุ้นของบริษัทจํานวน 4,125 ลา้นหุ้น และใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทจํานวน 687 ลา้นหน่วย ท่ี โอเอซี 

ถืออยู ่และในเดือนกนัยายน 2557 จี สตีล ไดโ้อนหุ้นท่ีถือในบริษทั จาํนวน 1,500 ลา้นหุ้น ให้แก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 

ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของ 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 มีสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 18.72 ของหุน้ทั้งหมด 
 

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2561 ผูส้นบัสนุนทางการเงินรายหน่ึงของ จี สตีล ไดด้าํเนินการบงัคบัจาํนาํหุน้ท่ีถือในบริษทั โดย จีเอส ซี

เคียวริต้ี จาํนวนทั้งส้ิน 200 ลา้นหุ้น ซ่ึง จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดจ้าํนาํหุ้นของบริษทั เพ่ือคํ้าประกนัให้กบั จี สตีล โดยนาํมาชาํระหน้ี

ของ จี สตีล ภายหลงัจากการถูกบงัคบัขายดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จี สตีล และ จีเอส ซีเคียวริต้ี มีสัดส่วนการ 

ถือหุน้ของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 17.29 ของหุน้ทั้งหมด 
 

สืบเน่ืองจากการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จี

สตีล และ จีเอส ซิเคียวริต้ี มีสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 9.44 ของหุน้ทั้งหมด 
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6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562  2561 

 (ลา้นบาท) 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 424  201 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั -  - 

รวม 424  201 
 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562  2561 

 (ลา้นบาท) 

สกลุเงินบาท 411  197 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 13  4 

รวม 424  201 
 

7. ลูกหนีก้ารค้า  
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  358  431 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (352)  (417) 

สุทธิ  6  14 

(กลบัรายการ)หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับปี  -  - 
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การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 

บุคคลหรือกจิการอืน่ๆ     

ยงัไม่ครบกาํหนด  -  - 

เกินกาํหนดชาํระ     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  6  14 

มากกวา่ 12 เดือน  352  417 

  358  431 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (352)  (417) 

สุทธิ  6  14 
 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัสาํหรับการขายในประเทศคือขายเงินสดและไม่เกิน 7 วนัทาํการ และการ

ขายต่างประเทศเป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น 

 

ยอดมูลหน้ีและยอดสุทธิท่ีคา้งชาํระจากลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

แสดงได้ตามตารางขา้งล่างดังน้ี  
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 

ลูกหน้ีการคา้     

- ลูกคา้รายท่ี 1  352  352 

- ลูกคา้รายท่ี 2  -  65 

  352  417 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (352)  (417) 

สุทธิ  -  - 
 

บริษทัไม่มีรายการขายกบัลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัไดย้ื่นคาํฟ้องต่อลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิดสัญญาซ้ือขาย

ระหวา่งกนั  
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เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งไดมี้คาํพิพากษาให้ลูกคา้รายท่ี 1 ชดใชเ้งินจาํนวน 423 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัรา 

ร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ 352 ลา้นบาท นับถดัจากวนัฟ้องไปจนกว่าจะชาํระเสร็จแก่บริษทั แต่ปรากฎว่าลูกคา้รายท่ี 1 ไม่

จ่ายชาํระหน้ีตามคาํพิพากษา ต่อมาลูกคา้รายท่ี 1 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดส่้งหนงัสือ

บอกกล่าวทวงถามให้ลูกหน้ีชาํระหน้ีคร้ังท่ีหน่ึงเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 และ คร้ังท่ีสองเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 ต่อมา

เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 บริษทัไดย้ื่นฟ้องลูกคา้รายท่ี 1 เป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง เพ่ือขอให้ศาลมีคาํสั่งให้

พิทกัษ์ทรัพยข์องลูกคา้รายท่ี 1 และ ให้ลูกคา้รายท่ี 1 เป็นบุคคลลม้ละลาย เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ศาลไดมี้คาํสั่งให้

พิทกัษ์ทรัพยข์องลูกคา้รายท่ี 1 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 บริษทัไดย้ื่นคาํขอรับชาํระหน้ีต่อเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย ์

ซ่ึงเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยน์ัดตรวจคาํขอรับชาํระหน้ีในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 และนัดประชุมเจา้หน้ีคร้ังแรกในวนัท่ี 

28 พฤษภาคม 2562 ปรากฏว่าลูกคา้รายท่ี 1 ไม่มาประชุมเจา้หน้ีตามท่ีเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยไ์ดแ้จง้ไว ้และเจา้หน้าท่ียื่น

คาํขอรับชาํระหน้ีไวไ้ดล้งมติขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหน้ีลม้ละลาย ขณะน้ีอยู่ในระหว่างรอคาํพิพากษาว่าลูกคา้รายท่ี 1 เป็น

บุคคลลม้ละลายจากศาลลา้มละลายกลาง 
 

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 ผิดนัดชาํระ อย่างไรก็ตามในปี 

2558 ถึงปัจจุบนั บริษทัไดท้าํการสืบทรัพยท่ี์ดินของลูกคา้รายท่ี 2 ท่ีสาํนักงานท่ีดินปรากฏว่าไม่พบทรัพยข์องลูกคา้ ต่อมา

เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2560 บริษทัยื่นฟ้องลูกคา้รายท่ี 2 เป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง เพ่ือขอให้ลูกคา้รายท่ี 2 ชาํระ

หน้ีให้กบับริษทั เป็นเงินตน้จาํนวน 78 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนัที่ 25 มีนาคม 2557 

เ มื ่อวนัที ่ 18 ธ ันวาคม  2560 ศาลไดม้ ีค ําสั ่ง ให ้พ ิท กัษท์ร ัพยข์องล ูกค า้รายที ่ 2 ต ่อมาเ มื ่อวนั ที ่ 24 มกราคม  2561  

บริษทัไดย้ื่นคาํขอรับชาํระหน้ีต่อเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยแ์ละเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ดส้อบสวนหน้ีเสร็จเรียบร้อยแลว้

เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 ปรากฏว่าลูกคา้รายที่ 2 ไม่มาประชุมเจา้หน้ีตามที่เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยไ์ดแ้จง้ไว  ้และ

เจา้หน้ีที่ยื ่นคาํขอรับชาํระหน้ีไวไ้ดล้งมติขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหน้ีลม้ละลาย และเมื่อวนัที่ 17 เมษายน 2562 ศาล

ลม้ละลายกลางมีคาํพิพากษาให้ลูกคา้รายท่ี 2 ลม้ละลาย 
 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัตดัจาํหน่ายลูกหน้ีการคา้-ลูกคา้รายท่ี 2 และค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 65 ลา้นบาท ตามท่ีไดมี้คาํสั่งศาลให้ลูกหน้ีการคา้-ลูกคา้รายท่ี 2 น้ีลม้ละลาย 
 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562  2561 

 (ลา้นบาท) 

สกลุเงินบาท 358  431 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา -  - 

รวม 358  431 
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8. สินค้าคงเหลอื  
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562  2561 

 (ลา้นบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 346  1,132 

งานระหวา่งทาํ -  4 

วตัถุดิบ 418  1,507 

วสัดุและอุปกรณ์ 127  427 

อะไหล่ 336  294 

สินคา้ระหวา่งทาง 259  689 

รวม 1,486  4,053 

หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (119)  (192) 

สุทธิ 1,367  3,861 

  
 

 

มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลอืทีจ่าํนําเพือ่คํา้ประกนัหนีสิ้น -  327 
 

9. เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 

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 สตีลไดย้ื่นคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง เพ่ือป้องกนัมิให ้จี สตีล ตกลงอยู่ใน

ภาวะลม้ละลาย เน่ืองจาก จี สตีล มีหน้ีสินผิดนดัชาํระจาํนวนมากตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551 และมีความเส่ียงท่ีจะถูกฟ้อง

ลม้ละลายหรือถูกยึดทรัพยต์ามคาํพิพากษาของเจา้หน้ี ซ่ึงศาลลม้ละลายกลางรับคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 

2560  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 ศาลไดมี้คาํสั่งให้ยกคาํร้องการขอเขา้ฟ้ืนฟูกิจการของ จี สตีล ซ่ึงในเวลานั้น จี สตีล อยู่

ระหวา่งดาํเนินการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก จี สตีล จึงมีความประสงคข์อขยายระยะเวลาเงินกูท่ี้ครบกาํหนดใหม่เป็น 15 

พฤษภาคม 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 บริษทัไดต้กลงขยายระยะเวลาการชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นภายใน

วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ จี สตีล โดยการขยายระยะเวลาวงเงินกูเ้ดิมดงักล่าว เป็นไปตาม

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 และเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ได้

มีมติอนุมติัในการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าวแก่ จี สตีล 
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ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่ จี สตีล ยงัมีความสามารถในการชาํระหน้ีเงินกูย้ืมดงักล่าวคืนแก่บริษทัได ้

บริษทัจึงไม่ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบ้ีย

นบัตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 และ 30 เมษายน 2562 บริษทัไดรั้บชาํระหน้ีเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียจนถึงวนัท่ี 

30 เมษายน 2562 ครบถว้นเรียบร้อยแลว้เป็นจาํนวนเงินรวม 116.5 ลา้นบาท บริษทัจึงไดรั้บรู้รายไดด้อกเบ้ีย นบัตั้งแต่วนัท่ี 15 

พฤศจิกายน 2560 จนถึง 30 เมษายน 2562 เป็นจาํนวน 17 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  9  16 

ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -  5 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และอ่ืนๆ  18  197 

  27  218 

     

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้     

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 8  8 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  61  53 

  69  61 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (11)  (11) 

สุทธิ  58  50 

     

รวม  85  268 

(กลบัรายการ) หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญสําหรับปี  -  10 
 

เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2562 บริษทัไดย้ื่นคาํฟ้องต่อตวัแทนบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศไทยต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้เน่ืองจาก จาํเลยได้

ทาํเอกสารปลอมแปลงบญัชีธนาคารเพ่ือการจ่ายชาํระหน้ีในสัญญาซ้ือขายสินคา้อีเลคโทรดของผูผ้ลิตแห่งหน่ึงในต่างประเทศเป็น

จาํนวน 2.3 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ีจาํเลยไดล้ะเมิดกระทาํความผิด ศาลไดน้ดัไกล่เกล่ียแลว้เม่ือ

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 แต่คู่ความไม่สามารถตกลงกนัได ้ศาลจึงมีคาํสัง่ไต่สวนมูลฟ้องโจทกใ์นวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 
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11. เงนิล่วงหน้าค่าซื้อทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 

เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน   210  210 

เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัร  -  54 

รวม  210  264 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  -  (54) 

สุทธิ  210  210 
 

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัและผูข้ายท่ีดินไดน้าํโฉนดท่ีดิน 5 โฉนด ซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์จาํนวน 210 ลา้นบาท จดจาํนองเพ่ือเป็นหลกัประกนัการผอ่นชาํระภาษีอากรของบริษทั และ จี สตีล ต่อกรมสรรพากร

ในวงเงินรวม 330 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทั 206 ลา้นบาท) (ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20) 
 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัตดัจาํหน่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัร และค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าจาํนวน 54 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดท้าํสัญญา Settlement Agreement และ Release Agreement เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 

2554 โดยบริษทัตกลงท่ีจะปลดปล่อยภาระหน้ีสินท่ีผูกพนักนักบัสัญญาต่างๆ ท่ีมีอยู ่จึงทาํให้บริษทัไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ 

ในเงินจ่ายล่วงหนา้ดงักล่าวคืนไดอี้ก 
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12. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

 ท่ีดินและ            สินทรัพย ์   

 ส่วนปรับปรุง    เคร่ืองจกัรและ  เคร่ืองตกแต่ง  อุปกรณ์    ระหวา่งก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  และติดตั้ง  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (ลา้นบาท) 

ราคาทุน                

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 866  6,247  17,933  13  166  5  6,816  32,046 

เพ่ิมข้ึน -  -  11  -  9  -  92  112 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  -  (18)  -  (4)  -  -  (22) 

โอน -  -  27  -  1  -  (28)  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 866  6,247  17,953  13  172  5  6,880  32,136 

                

ค่าเส่ือมราคาสะสม                

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 42  4,270  10,132  13  137  2  -  14,596 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 5  92  791  -  9  1  -  898 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  -  (14)  -  (4)  -  -  (18) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 47  4,362  10,909  13  142  3  -  15,476 
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 ท่ีดินและ            สินทรัพย ์   

 ส่วนปรับปรุง    เคร่ืองจกัรและ  เคร่ืองตกแต่ง  อุปกรณ์    ระหวา่งก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  และติดตั้ง  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (ลา้นบาท) 

ค่าเผือ่ขาดทุนจากการด้อยค่า                

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 23  76  390  -  -  -  3,122  3,611 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  -  -  -  -  -  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 23  76  390  -  -  -  3,122  3,611 

                

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 801  1,901  7,411  -  29  3  3,694  13,839 

                

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 796  1,809  6,654  -  30  2  3,758  13,049 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157



 

รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562  2561 

 (ลา้นบาท) 

โครงการเหลก็เคลือบสงักะสี 5,038  5,038 

โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525 

อ่ืนๆ 317  253 

รวม 6,880  6,816 
 

ราคาทุนของสินทรัพยข์องบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ 

แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 926 ลา้นบาท (2561 : 936 ลา้นบาท) 
 

บริษทัมีสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน มีราคาทุนเดิมและค่าเส่ือมราคาสะสม ดงัน้ี 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562  2561 

 (ลา้นบาท) 

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 2.95  2.95 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (0.94)  (0.47) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2.01  2.48 
 

การประเมนิการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัได้พิจารณาปัจจยัต่างๆ หลายประการแลว้พบว่าไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีทาํให้มูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 และ 2561 อาจเกิดการดอ้ยค่า และเดือนธนัวาคม ปี 2562 ผูบ้ริหารของบริษทัไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคา

อิสระใหท้าํการประเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบกบัการประเมินมูลค่าการใชสิ้นทรัพย์

โดยผูบ้ริหารของบริษทัเอง ผลการประเมินดังกล่าวไม่มีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึน 
 

อตัราคิดลด (ก่อนภาษี) ท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าจากการใชร้้อยละ 8.22 ต่อปีในปี 2562 และร้อยละ 10.50 ต่อปีในปี 2561 
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ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีจ่ดจาํนอง 
 

หลกัประกนัหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการและหลกัประกนัการใชว้งเงินกูจ้ากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัมูลค่าสุทธิทางบญัชี 7,695 ลา้นบาท ไดถู้กนาํไปจาํนองเป็น

หลกัประกนัภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและหลกัประกนัการใชว้งเงินกูจ้ากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง (31 ธนัวาคม 2561: 8,451 

ลา้นบาท)  
 

บริษทัไดย้ืน่ฟ้องจาํเลย 3 รายต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้เพ่ือขอใหท้รัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูแ้ละรับจาํนองหลกัประกนัแทนผู ้

ถือตราสารหน้ีหุ้นกูต้่างประเทศของบริษทัทาํการไถ่ถอนจาํนองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดท้าํการชาํระหน้ี

ใหแ้ก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าวตามแผนฟ้ืนฟกิูจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้คาํพิพากษา

ใหบ้ริษทัชนะคดีและมีคาํสัง่ใหจ้าํเลยทั้ง 3 ราย ทาํการไถ่ถอนจาํนองหลกัประกนั ทั้งน้ี จาํเลยรายหน่ึงไดเ้จรจาเพ่ือเขา้ทาํสัญญา

ประนีประนอมยอมความกบัทางบริษทัเพ่ือปลดจาํนองทรัพยห์ลกัประกนัให้แก่บริษทั และไดท้าํการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแพ่ง

กรุงเทพใต ้เพ่ือร้องขอใหศ้าลอุทธรณ์พิจารณาเป็นไปตามสญัญาประนีประนอมขา้งตน้ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหวา่งบริษทักบัจาํเลยราย

หน่ึง โดยให้จาํเลยทาํการปลดหลกัประกนัหรือไถ่ถอนจาํนองหลกัประกนัให้กับบริษทั ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาํเนินการ 

ไถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่าว 
 

ปัจจุบนัไดด้าํเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจาํเลยแลว้ 2 ราย 

 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 41.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัการ

จาํนองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน เพ่ือเป็นหลกัประกนัลาํดบัท่ีสองในวงเงินจาํนองรวม 4,022 ลา้นบาท จาก

การใชว้งเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง วงเงินรวม 71 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 

2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมวงเงินจาํนองรวมเป็นเงิน 6,619 ลา้นบาท 
 

หลกัประกนัสาํหรับภาระหน้ีสินทางภาษี 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดจาํนองเคร่ืองจกัรของบริษทั (เคร่ืองลา้งและ

เคร่ืองเคลือบนํ้ ามนั) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 659 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 695 ลา้นบาท) เพ่ือ

เป็นหลกัประกนัสําหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของบริษทั จาํนวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 

2556 บริษทัไดด้าํเนินการจดจาํนองเคร่ืองจกัรกบัสาํนกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหว้างหลกัประกนัเพ่ิมเติมเป็นโฉนดท่ีดินจาํนวน 

5 โฉนด กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัไดด้าํเนินการจดจาํนองท่ีดินแลว้ (ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 11) 
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หลกัประกนัการใชว้งเงินกูร่้วมกบั จี สตีล จากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจาํนองเคร่ืองจกัรของบริษทั (เคร่ืองรีดปรับ

สภาพผิว (RTM) และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกรดกลบัคืน (ARP)) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิทาง

บญัชี 605 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 650 ลา้นบาท) เพ่ือเป็นหลกัประกนัการใชว้งเงินกูร่้วมกบั จี สตีล จากธนาคารในประเทศ

แห่งหน่ึง วงเงินรวม 602 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2558 บริษทัไดด้าํเนินการจดจาํนองเคร่ืองจกัรกบัสาํนกังานทะเบียน

เคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ในวงเงินจาํนอง 480 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 ธนาคารดงักล่าวได้

ปลดภาระจาํนองหลกัประกนัแลว้ ซ่ึงบริษทัไดด้าํเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบักรมอุตสาหกรรมโรงงานเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 

24 กนัยายน 2562 
 

13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  
 

 ค่าลิขสิทธ์ิ  ใบอนุญาต   

 คอมพิวเตอร์  ในการผลิต  รวม 

 ซอฟทแ์วร์     

 (ลา้นบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 206  40  246 

เพ่ิมข้ึน  1  -  1 

ตดัจาํหน่าย -  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 207  40  247 
      

ค่าตดัจาํหน่าย      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 199  29  228 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2  -  2 

ตดัจาํหน่าย -  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 201  29  230 
      

ค่าเผือ่ขาดทุนจากการด้อยค่า      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 -  11  11 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) -  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 -  11  11 
      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 7  -  7 
      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 6  -  6 
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14. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้นําไปใช้ท่ีมิได้รับรู้ใน 

งบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 

ผลแตกต่างชัว่คราว     

- ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้  70  83 

- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้  24  38 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้  2  2 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  722  722 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  2  2 

- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา  523  429 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - เงินล่วงหนา้คา่ซ้ือเคร่ืองจกัร  -  11 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  411  411 

- ประมาณการผลขาดทุนจากคาํสัง่ซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  4  8 

- ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน  21  16 

  1,779  1,722 

ยอดขาดทุนยกไป  480  562 

รวม  2,259  2,284 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2562 ถึง 2566 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกับภาษี 

เงินไดปั้จจุบนันั้น บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มีความ

เป็นไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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15. สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอืน่ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 

งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั  2,086  2,086 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (2,053)  (2,053) 

  33  33 
     

หลกัประกนัเงินสดสาํหรับการใชไ้ฟฟ้า  -  33 

หลกัประกนัเงินสดสาํหรับการซ้ือก๊าซธรรมชาติ  45  - 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั  1  1 

ลูกรีดรอตดัจาํหน่าย - สุทธิ  231  218 

เงินมดัจาํ     

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 1  1 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  1  1 

อ่ืนๆ  28  43 

สุทธิ  340  330 

 

งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 
 

งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกัไดแ้ก่ โรงงานเหลก็พรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของบริษทัตดัสินใจ

ชะลอโครงการน้ีตั้งแต่ ปี 2542 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของการลงทุนไดถู้กบนัทึกลดมูลค่าตามราคาบงัคบัขาย ซ่ึงประเมินโดยผู ้

ประเมินอิสระจาํนวน 44 ลา้นบาท ตามเกณฑร์าคาตลาดของเศษเหล็ก และเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 สาํนกังานส่งเสริมการ

ลงทุนไดมี้คาํสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต Direct Reduced Iron โดยไม่มีภาระภาษีอากรขาเขา้ดา้นเคร่ืองจกัรและ

วตัถุดิบ และในปี 2558 ฝ่ายบริหารไดท้บทวนการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน พบวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน

ตํ่ากวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชีอีกจาํนวน 11 ลา้นบาท จึงไดบ้นัทึกขาดทุนการดอ้ยค่าดงักล่าวแลว้ 
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16. หนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน     

เจา้หน้ีการคา้ 19    

 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  171  1,385 

  171  1,385 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20    

 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  96  - 

 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  13  13 

  109  13 

     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มีหลกัประกนั 5, 17 -  1,239 

     

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ - ไม่มีหลกัประกนั 23 170  180 

     

  รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน  450  2,817 

     

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - มีหลกัประกนั 5, 17 1,062  1,142 

     

รวม  1,512  3,959 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  450  2,817 

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  1,062  1,142 

รวม  1,512  3,959 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดของหลกัประกันซ่ึงเป็น

สินทรัพย ์ดงัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 

สินคา้คงเหลือ 8 -  191 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 12 7,695  8,451 

รวม  7,695  8,642 
 

ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 

สกลุเงินบาท  355  91 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  1,146  3,856 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐยโูร  8  8 

สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์  3  4 

รวม  1,512  3,959 
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17. เงนิกู้ยมืจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 

เงินกูว้งแรก 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 41.3.1 910  979 

เงินกูว้งท่ีสอง  5  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 41.3.1 152  163 

เงินกูว้งท่ีสาม 41.3.2 -  1,239 

(31 ธนัวาคม 2561: 38 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ)     

เงินกูว้งท่ีส่ี 41.3.2 -  - 

เงินกูว้งท่ีหา้ 41.3.3 -  - 

รวม  1,062  2,381 
 

     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41.3.2, 41.3.3 -  1,239 

หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  -  - 

  -  1,239 

     

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41.3.1 1,062  1,142 

หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (13)  (24) 

  1,049  1,118 

รวม  1,049  2,357 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2562 มีดงัน้ี 
 

  (ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   2,381 

บวก รับเงินกูย้มืระหวา่งปี  624 

หกั ชาํระคืนเงินตน้ระหวา่งปี  (1,864) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งปี  (79) 

รวมเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,062 

หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (13) 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั – สุทธิ  

ณ วนัที ่31  ธันวาคม  2562  1,049 

 

ยอดเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ไดด้งัน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม   

  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  1,062  2,381 
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18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน     

ยานพาหนะ  1.50  2.01 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (0.11)  (0.20) 

  1.39  1.81 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (0.44)  (0.42) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ  0.95  1.39 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ  2561 บริษทั มีหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน โดยมีรายละเอียดของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระดงัน้ี 
 

 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าเม่ือส้ินสุดตามสัญญาเช่า และ

บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 
  

  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 

   

เงินตน้ 
 

ดอกเบ้ียจ่าย 

รอตดับญัชี 
 

 

รวม 
 

 

เงินตน้ 
 

ดอกเบ้ียจ่าย 

รอตดับญัชี 
 

 

รวม 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ             

ภายในหน่ึงปี  0.44  0.06  0.50  0.42  0.09  0.51 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ             

เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  0.95  0.05  1.00  1.39  0.11  1.50 

รวม  1.39  0.11  1.50  1.81  0.20  2.01 
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19. เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -  6 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  333  2,027 

รวม  333  2,033 
 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี   
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562  2561 

 (ลา้นบาท) 

สกลุเงินบาท 92  1,063 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 227  970 

สกลุเงินเหรียญยโูร 14  - 

รวม 333  2,033 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้าย

ชาํระค่าวตัถุดิบภายใตส้ญัญา Consignment จึงมียอดคงคา้งเป็นจาํนวนเงิน 313 ลา้นบาทอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 - 6 ต่อปี  
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20. เจ้าหนีอ้ืน่และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน     

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 15  14 

หน้ีสินภาษีผอ่นชาํระ  58  174 

เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า  96  115 

อ่ืนๆ  171  358 

  340  661 

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     

หน้ีสินภาษีผอ่นชาํระ  -  58 

รวม  340  719 
 

หน้ีสินภาษีผอ่นชาํระ 
 

กรมสรรพากร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมียอดหน้ีสินภาษีผ่อนชาํระกรมสรรพากรคงเหลือทั้งหมด 58 ลา้นบาท (รวมเงินเพ่ิมใหม่ตาม

กฎหมายจาํนวน 216 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทับนัทึกเงินเพ่ิมเต็มจาํนวนตามท่ีระบุในประมวลรัษฎากรแลว้) โดยแสดงรายการเป็น

หน้ีสินหมุนเวยีนจาํนวน 58 ลา้นบาท 
 

ภายใตก้ารผ่อนชาํระหน้ีดงักล่าว บริษทัไดต้กลงจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 1 โฉนด และจดจาํนองเคร่ืองลา้งและเคร่ือง

เคลือบนํ้ ามนั ร่วมกบัการคํ้าประกนัโดยบริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นหลกัประกนัการผอ่นชาํระ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัจะตอ้งผ่อนชาํระหน้ีสินท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้จาํนวน 4 งวดๆ ละ 14.52 ลา้นบาท จนถึง

เดือนเมษายน 2563 
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ยอดเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562  2561 

 (ลา้นบาท) 

สกลุเงินบาท 317  636 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 20  72 

สกลุเงินเหรียญยโูร 3  11 

รวม 340  719 
 

21. ดอกเบีย้ค้างจ่าย 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 

เจา้หน้ีการคา้ 5, 19 2  5 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5, 20 7  5 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ 23 101  93 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 17 27  29 

รวม  137  132 
 

ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562  2561 

 (ลา้นบาท) 

สกลุเงินบาท 51  45 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 79  81 

สกลุเงินเหรียญยโูร 5  4 

สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์ 2  2 

รวม 137  132 
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22. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562  2561 

 (ลา้นบาท) 

ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี 6  18 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 11  12 

อ่ืนๆ 1  1 

รวม 18  31 
 

ยอดหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562  2561 

 (ลา้นบาท) 

สกลุเงินบาท 7  19 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 9  10 

สกลุเงินเหรียญยโูร 2  2 

รวม 18  31 
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23. หนีสิ้นจากการยกเลกิแผนฟ้ืนฟูกจิการ 
 

ในปี 2541 บริษทัประสบปัญหาทางการเงิน จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ทาํให้บริษทัไม่สามารถชาํระหน้ีท่ีมีอยู่ได ้และใน

เดือนเมษายน 2543 บริษทัไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใตศ้าลลม้ละลายกลาง โดยในปี 2545 ศาลลม้ละลายกลางไดใ้ห้

ความเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการ ต่อมาในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 บริษัทได้ยื่นคาํร้องขอยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล

ลม้ละลายกลาง และวนัท่ี 2 มีนาคม 2552 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสัง่ใหย้กเลิกการฟ้ืนฟกิูจการ 
 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 แสดงไดด้งัน้ี 
 

  (ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   180 

การจ่ายระหวา่งปี  (3) 

การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งปี  (7) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2562   170 
 

การจดัประเภทของเจา้หน้ีและการชาํระหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ซ่ึงรวมไวใ้นงบการเงิน มีดงัน้ี 
 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

     2562  2561 

     (ลา้นบาท) 

กลุ่มเจา้หน้ี   วนัครบกาํหนดชาํระ     

กลุ่มท่ี 4  พนกังาน กรกฎาคม 2558  4  4 

กลุ่มท่ี 5  หน้ีค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ตุลาคม 2554  8  10 

กลุ่มท่ี 13  เจา้หน้ีอ่ืน ตุลาคม 2554  158  166 

   รวม  170  180 
 

ตารางการชาํระหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละรายในกลุ่ม 5 และ 13 ไม่ไดเ้ป็นวนัเดียวกนัเหมือนกนัทั้งหมด ข้ึนอยูก่บัวนัท่ีท่ีมีการตกลง

ในการสรุปมูลหน้ีของเจ้าหน้ีแต่ละราย อย่างไรก็ตาม กาํหนดเวลาแรกท่ีเจ้าหน้ีในกลุ่ม 5 และ 13 จะได้รับชาํระหน้ีคือ  

31 ตุลาคม 2554 
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หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัไดค้รบกาํหนดชาํระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่บริษทัไดผ้ิดนัดชาํระหน้ี ซ่ึง

บริษทัไดด้าํเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพ่ือขอขยายระยะเวลาการชาํระหน้ี ดงันั้นบริษทัจึงแสดงหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ

คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซ่ึงผลจากการผิดสัญญา

ดงักล่าว ยอดหน้ีคงเหลือสามารถถูกเรียกชาํระคืนไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่าย อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผิดนัด

ชาํระ 
 

ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงวนัท่ีในรายงาน เจา้หน้ีจาํนวน 1 ราย ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามแผน

ฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล โดยเรียกร้องให้บริษทัชาํระหน้ีเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท 

พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ียืน่ฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่บริษทัจะชาํระเสร็จ  
 

ยอดหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562  2561 

 (ลา้นบาท) 

สกลุเงินบาท 75  78 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 84  90 

สกลุเงินเหรียญยโูร 8  8 

สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์ 3  4 

รวม 170  180 
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24. ประมาณการหนีสิ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการผลขาดทุนจากคาํสัง่ซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มี

ดงัน้ี 
 

  หมายเหต ุ  (ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   39.3  41 

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในระหวา่งปี  39.3  (22) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562   39.3  19 
 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562  2561 

 (ลา้นบาท) 

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 19  41 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน -  - 

รวม 19  41 
 

 

ยอดประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562  2561 

 (ลา้นบาท) 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 19  41 

รวม 19  41 
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25. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ     

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  106  80 

รวม  106  80 
 

     

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  30  8 

รวม  30  8 

     
 

โครงการทีไ่ม่ได้จดัเป็นกองทุนตามกฎหมายแรงงานไทย 
 

บริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1998) ในการ

ใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน  106  80 

ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ  106  80 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  80  72 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายแลว้  (4)  - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย  10  8 

ตน้ทุนบริการในอดีต  20  - 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม  106  80 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน : 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  10  8 

ตน้ทุนบริการในอดีต  20  - 

รวม  30  8 

     
 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 

ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร  30  8 

รวม  30  8 

     
 

บริษทัไม่มีกาํไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน : 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

  (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด   2.8 ต่อปี  2.8 ต่อปี 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  5.0 - 7.0  5.0 - 7.0 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน  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 โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์

ความอ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวขา้งต้นท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง 10.76 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 12.69 

ลา้นบาท) 
 

- ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจะเพ่ิมข้ึน 12.27 ลา้นบาท 

(ลดลง 10.64 ลา้นบาท) 
 

- ถา้อตัราการหมุนเวียนของพนกังานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 10.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง 6.08 ลา้นบาท 

(เพ่ิมข้ึน 6.58 ลา้นบาท) 
 

ในการรายงานการวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานไดค้าํนวณโดยการใชว้ิธี

เดียวกนักบัท่ีคาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้วนัท่ี  

5 พฤษภาคม 2562โดยมีสาระสาํคญัคือการปรับเพ่ิมอตัราค่าชดเชยให้กบัลูกจา้งท่ีทาํงานตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปให้ไดค้่าชดเชยอตัรา

ใหม่จากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงานของบริษัทฯ ท่ีค ํานวณถึงวันท่ี  

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 จะมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนประมาณ 21.14 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในงบกาํไร

ขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แลว้ 
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26. ทุนเรือนหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

  มูลค่าหุน้ 2562  2561 

  ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 หมายเหต ุ (บาท) (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม           

หุน้สามญั  6.90 18,738  129,298  18,738  129,298 

ลดมูลค่าหุน้สามญั 26.1.2 (5.94) -  (111,309)  -  - 

ลดทุนจดทะเบียน 26.1.3 0.96 (1,957)  (1,879)  -  - 

เพ่ิมทุนจดทะเบียน 26.1.4 0.96 11,970  11,491  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม         

หุ้นสามญั  6.90 -  -  18,738  129,298 

หุ้นสามญั  0.96 28,751  27,601  -  - 

ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม           

หุน้สามญั  6.90 13,928  96,104  13,928  96,104 

ลดมูลค่าหุน้สามญั 26.1.2 (5.94) -  (82,733)  -  - 

ออกหุน้ใหม่ 26.1.5 0.96 11,559  11,097  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม         

หุ้นสามญั  6.90 -  -  13,928  96,104 

หุ้นสามญั  0.96 25,487  24,468  -  - 
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ส่วนเกนิ (ตํา่กว่า) มูลค่าหุ้น  

 

รายการเคล่ือนไหวของส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

  2562   2561 

 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 

ส่วนเกนิ (ตํา่กว่า) มูลค่าหุ้น     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   (61,757)  (61,757) 

ลดมูลค่าหุน้สามญั 26.1.2 61,757  - 

ออกหุน้ใหม่ 26.1.5 (9,667)  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  (9,667)  (61,757) 
 

26.1 การปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ  
 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเร่ืองสาํคญัดงัน้ี  

 

26.1.1 อนุมติัการโอนทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 18,507,421.67 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัฯ ไดโ้อนทุนสาํรองตามกฎหมายดงักล่าว เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัแลว้ 
 

26.1.2 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 6.90 บาท เป็น

หุ้นละ 0.96 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั ทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั ลดลงจากเดิมจาํนวน 

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 

ตามลําดับ และอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ 

ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั  
 

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 บริษทัไดล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์โดยการลดมูลค่าท่ีตราไว้

ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 6.90 บาท เป็นหุ้นละ 0.96 บาท ทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั ลดลงจากเดิม

จาํนวน 129,298,350,418.50 บาท เป็นจาํนวน 17,989,335,710.40 บาท และจะทาํให้ทุนชาํระแลว้ของบริษทั 

ลดลงจากจาํนวน 96,104,091,707.70 บาท เป็นจาํนวน 13,371,004,063.68 บาท ทั้งน้ี ในไตรมาส 1 ปี 2562 

ทุนชาํระแลว้ท่ีลดลงดงักล่าว บริษทัไดน้ําไปลา้งส่วนตํ่ามูลค่าหุ้น จาํนวน 61,757,357,060.14 บาท และลา้ง

ขาดทุนสะสม จาํนวน 20,975,730,583.88 บาท ตามลาํดบั แลว้  
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26.1.3 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 1,957,748,965 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท จากเดิมทุน

จดทะเบียน 17,989,335,710.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 16,109,896,704 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียงัไม่ได้

ออกจาํหน่ายของบริษทัทั้งหมดก่อนท่ีจะดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุ้นท่ียงั

ไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั  
 

อน่ึง ในการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั จะไม่รวมถึงหุน้สามญัของบริษทั ท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการ

ใชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ GJS-

W3”) จาํนวน 1,606,677,915 หุ้น ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 

สิงหาคม 2560 และใบสาํคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 4 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ฯ GJS-W4”) จาํนวน 1,246,335,252 หุ้น ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 

30 สิงหาคม 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2562 บริษทัไดล้ดทุนจดทะเบียนบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้

ออกจําหน่ายของบริษทัทั้ งหมดจาํนวน 1,957,748,965 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท ก่อนท่ีจะ

ดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิมทุนจดทะเบียน 17,989,335,710.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

16,109,896,704 บาท 
 

26.1.4 อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจาํนวน 11,490,928,047.36 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

16,109,896,704 บาท เป็นจาํนวน 27,600,824,751.36 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 11,969,716,716 

หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละ 

รายถืออยู ่(Right Offering) และเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 และใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ GJS-W4 และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนของบริษทั  

 

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจาํนวน 11,490,928,047.36 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจาํนวน 16,109,896,704 บาท เป็นจาํนวน 27,600,824,751.36 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

จาํนวน 11,969,716,716 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท 
 

26.1.5 อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 11,969,716,716 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 

บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

26.1.5.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 11,560,347,263 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสดัส่วนจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) ในราคา

หุน้ละ 0.13 บาท ในอตัราจดัสรร 1 หุน้เดิมต่อ 0.83 หุน้ใหม่ โดยเศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง  
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ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวด

สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัจึงกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ของบริษทั ในราคาหุน้ละ 0.13 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีตํ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวข้องบริษทัได ้โดยบริษทั จะตอ้ง

ปฏิบติัตามมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในคร้ังน้ี จะเป็นการเสนอขายหุ้น

สามญัตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการคาํนวณให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่าวท้ิง 

และผูถื้อหุ้นเดิมมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนในรอบแรก บริษทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือ

ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกัน 

โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัจะดาํเนินการจดัสรรหุน้ท่ีเหลือจนกระทัง่ไม่มีหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรอีก หรือจนกวา่จะไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดประสงค์ท่ีจะจองซ้ือหุ้นดงักล่าวอีก

ต่อไป แต่หากยงัมีหุ้นสามญัเหลือจากการเพ่ิมทุนในคราวน้ี บริษทัจะตดัหุ้นดงักล่าวท้ิงในการประชุมผู ้

ถือหุน้คราวถดัไปและไม่จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั  
 

ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นแสดงความจาํนงจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให ้

ผูถื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผูถื้อหุน้รายนั้นถือหุน้ของบริษทั รวมกนัมากกวา่ร้อยละ 25 ของสิทธิ

ออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทภายหลังการเพ่ิมทุน ผูถื้อหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องทําคาํเสนอซ้ือ

หลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.12/2554 

เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ (“ประกาศเก่ียวกบัการ

เข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงาํกิจการ”) เวน้แต่ผูถื้อหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเวน้การทําคาํเสนอซ้ือ

หลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ ตามประกาศเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ 
 

ทั้งน้ี กาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถือหุ้น (Rights Offering) (Record date) ในวนัท่ี 27 

มีนาคม 2562  
 

เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 บริษทัได้จดทะเบียนทุนชาํระแลว้เพ่ิมเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 

Offering) จํานวน 11,559,004,163 หุ้น รวมกับทุนชําระเดิมแล้วเป็นจํานวน 25,487,133,396 หุ้น  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท ทั้งน้ี การเพ่ิมทุนดงักล่าวส่งผลให้บริษทัมีส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั

เพ่ิมข้ึน จาํนวน 9,594 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นเพ่ิมทุนเป็นจาํนวน 73.50 ลา้นบาท ซ่ึง

นาํมาบนัทึกเป็นส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญัดว้ย 
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การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวขา้งตน้น้ี Asia Credit Opportunities I (Mauritus) Limited (“ACO I”) ซ่ึง

เป็นบริษทัในเครือของกลุ่ม SSG ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 7,499,978,175 หุน้ ซ่ึงเกินกวา่สัดส่วน

การถือหุ้นของ ACO I ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของ ACO I เพ่ิมจากเดิมร้อยละ 24.00 เป็น 

ร้อยละ  42.54 ซ่ึงมากกว่า ร้อยละ  25 ของสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท  ดังนั้ น  ACO I  

จึงมีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี 

ทจ. 12/2554 เ ร่ือง หลักเกณฑ์ เ ง่ือนไข และ วิธีการในการเข้าถึงหลักทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ  

ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม)  
 

ทั้งน้ี ACO I กาํหนดราคาเสนอซ้ือหุ้นสามญัเท่ากบั 0.13 บาทต่อหุ้น และเน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ GJS-W3 และ GJS-W4 ซ่ึงเท่ากับ 0.1668 บาทต่อหุ้น และ 0.1668 บาทต่อหุ้น 

ตามลาํดบั สูงกวา่ราคาเสนอซ้ือหุ้นสามญัท่ี 0.13 บาทต่อหุ้น รวมทั้ง ACO I ไม่มีการไดม้าซ่ึงในสาํคญั

แสดงสิทธิทั้ง 2 รุ่น ในช่วงเวลา 90 วนัก่อนวนัท่ียื่นคาํเสนอซ้ือน้ี ซ่ึงเขา้ขอ้ยกเวน้ตามนัยของขอ้ 7(2) 

ของประกาศ ทจ. 12/2554 ACO I จึงไม่มีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิ GJS-W3 และ 

GJS-W4  
 

นอกจากน้ี ACO I ไม่มีความประสงคท่ี์จะขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจากส้ินสุดระยะเวลารับซ้ือ และ ACO I 

จะนําส่งแบบคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(แบบ 247-4) ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ทั้งน้ี บริษทัได้

รับทราบในเบ้ืองตน้จาก ACO I  วา่  ACO I ไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคใ์นการประกอบ

ธุรกิจของบริษทั โดยจะสนับสนุนให้บริษทัรักษาทิศทางการดาํเนินธุรกิจและการประกอบกิจการผลิต

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นหลายเกรดเช่นเดิมต่อไป นอกจากน้ี ACO I ไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลง

โครงสร้างของคณะกรรมการต่างๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของบริษัท อนัได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร เป็นตน้ อีกทั้งไม่มีความประสงคท่ี์จะเปล่ียนแปลง

โครงสร้างองคก์ร ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัแต่อยา่งใด 

 

อยา่งไรก็ดี หากมีเหตุจาํเป็น ACO I และบริษทัอาจมีการพิจารณาร่วมกนัเพ่ือแกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบาย

ทางธุรกิจและการดาํเนินงาน โครงสร้างองคก์ร บุคลากร แผนการขายและการตลาด นโยบายการจ่ายเงิน

ปันผล โครงสร้างทางการเงิน หรือนโยบายอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงสภาวะ

อุตสาหกรรมและสภาวะธุรกิจของกิจการในขณะนั้ นประกอบ ทั้ งน้ีการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและการเจริญเติบโตของธุรกิจอนัจะเป็นประโยชน์

ร่วมกนัแก่บริษทั และผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อไป 
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26.1.5.2 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 และใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ 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  
 

27. ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 ราคาเสนอขาย 2562  2561 

 ต่อหน่วย จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (ลา้นหน่วย / ลา้นบาท)  (ลา้นหน่วย / ลา้นบาท) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

- ใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GJS-W3) 0.00 3,674  -  3,674  - 

- ใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (GJS-W4) 0.00 2,754  -  2,754  - 

รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี        

- ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหม่   -  -  -  - 

- การหมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ -  -  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม       

- ใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังที ่3 (GJS-W3) 0.00 3,674  -  3,674  - 

- ใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังที ่4 (GJS-W4) 0.00 2,754  -  2,754  - 

 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัรา

การใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GJS- W3 และ GJS-W4 มีรายละเอียดดงัน้ี 
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27.1 อนุมติัการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 และ คร้ังท่ี 4 (GJS-W3 และ 

GJS-W4) โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

27.1.1 การปรับสิทธิในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั 
 

 ก่อนการปรับสิทธิ การปรับสิทธิเนื่องจาก 

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 
 

27.1.2 การปรับสิทธิในกรณีท่ีบริษทั จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วน

จาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ในราคาสุทธิต่อหุน้ของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่คาํนวนไดต้ํ่า

กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั 
 

 การปรับสิทธิเนื่องจาก 

การลดทุน 

การปรับสิทธิเนื่องจาก 

การเพิม่ทุนให้ผู้ถอืหุ้นเดมิ 

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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ขอ้มูลของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 GJS-W3 (ก) และ (ค) GJS-W4 (ข) และ (ง) 

อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุน้) 1 : 0.500 1 : 0.500 

ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ (บาท) 0.1668 0.1668 

วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 28 มิถุนายน 2556 28 มิถุนายน 2556 

วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ 7 กมุภาพนัธ์ 2563 11 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ค) เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 3 GJS-W3 จาํนวน 3,674 ลา้นหน่วย มีผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิมาใชสิ้ทธิเพียงจาํนวน 3,000 หน่วย  และใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือไดถู้กยกเลิกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยในวนัถดัไป 

(ง) เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2563 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 4 GJS-W4 จาํนวน 2,754 ลา้นหน่วย ไม่มีผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิมาใชสิ้ทธิและไดถู้กยกเลิกในวนัถดัไป 
 

28. สํารอง 
 

การจดัสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 

สาํรองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง (“สํารองตาม

กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวขององคป์ระกอบอ่ืน ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

  2562   2561 

  (ลา้นบาท) 

องค์ประกอบอืน่     

เงินท่ีไดรั้บจากใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ท่ีหมดอาย ุ     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม      

-  ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 1 (ก)  162  162 

-  ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2 (ข)  148  148 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม   310  310 

 

185



 

(ก) จากการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 1 ในปี 2554 จาํนวน 3,234 ลา้นหน่วย ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีหน่วยละ 0.05 

บาท ไดถู้กโอนจากใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้นไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู ้

ถือหุน้จาํนวน 162 ลา้นบาท 

(ข) จากการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 2 ในปี 2560 จาํนวน 4,933 ลา้นหน่วย ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีหน่วยละ 0.03 

บาท ไดถู้กโอนจากใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้นไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู ้

ถือหุน้จาํนวนเงิน 148 ลา้นบาท 
 

29. กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหนีสิ้นทีห่มดอายุความสุทธิ 
 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายุความตาม

กฎหมายเป็นจาํนวน 133 ลา้นบาท (ประกอบดว้ยหน้ีสกุลเงินยโูร จาํนวน 0.11 ลา้นเหรียญยูโร หน้ีสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง 

จาํนวน 4 พนัปอนด์ หน้ีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา จาํนวน 1.24 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ หน้ีสกุลเงินบาท จาํนวน 84.47 

 ลา้นบาท)  
 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัตดัจาํหน่ายหน้ีท่ีคา้งรับท่ีหมดอายคุวาม

ตามกฎหมายเป็นจาํนวน 20 ลา้นบาท ทั้งน้ี หน้ีท่ีคา้งรับดงักล่าวเป็นรายเดียวกนักบัหน้ีสินบางส่วนท่ีหมดอายคุวามตามกฎหมาย

ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 และวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัปรับปรุงและ

ตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวามตามกฏหมายเป็นจาํนวนสุทธิ 10 ลา้นบาท 
 

รายละเอียดกาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวามสุทธิ  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

  2562  2561 

  (ลา้นบาท) 

เจา้หน้ีการคา้  17  13 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (6)  93 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  -  2 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ  -  16 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  -  17 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  (1)  (5) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  -  (17) 

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหนีสิ้นทีห่มดอายุความสุทธิ  10  119 
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30. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหาร

การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่ 

บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้าํหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานขั้นตน้กาํไร(ขาดทุน) ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562  2561 

 (ลา้นบาท) 

รายได้จากส่วนงาน    

ในประเทศ 12,923  28,887 

ต่างประเทศ -  1,023 

รวม 12,923  29,910 
    

ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน - กาํไร(ขาดทุน)ขั้นต้น  (632)  282 
    

 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  และ 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 4 ราย และ 1 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศ เป็น

จาํนวนเงินรวม 8,192 ลา้นบาท และ 4,291 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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31. ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

    2562   2561 

 (ลา้นบาท) 

ค่าบรรจุหีบห่อ 4  5 

ค่าบริการขนส่ง 170  357 

รวม 174  362 

 

32. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 

ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า – ค่าเส่ือมราคาและ     

ค่าตดัจาํหน่าย 34 65  52 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 34 39  36 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 33, 34 298  279 

ค่าบริการทางวชิาชีพและท่ีปรึกษา 34 32  44 

อ่ืนๆ  109  89 

รวม  543  500 
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33. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 

ผู้บริหาร     

เงินเดือนและค่าแรง  27  29 

ค่าสวสัดิการ  3  3 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  1  1 

   5 31  33 

     

พนักงานอืน่     

เงินเดือนและค่าแรง  405  382 

ค่าสวสัดิการ  155  155 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  24  22 

  584  559 

รวม 34 615  592 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้
 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 
 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของ

กองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึง อตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษทัจ่ายสมทบในอตัรา 

ร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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34. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 
 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 

รวมอยู่ในต้นทุนขาย     

- ต้นทุนของสินค้าทีข่าย     

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป ลดลง(เพ่ิมข้ึน) 8 786  379 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  9,573  21,831 

ค่าจา้งผลิตสินคา้ 5 274  3,873 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  731  823 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 33 256  283 

ค่าสาธารณูปโภค  1,235  1,559 

ค่าก๊าซธรรมชาติ 39.2 295  368 

ค่าใชจ่้ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน  4  4 

- ต้นทุนการผลติทีว่่างเปล่า     

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย   140  81 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 33 61  30 

ค่าสาธารณูปโภค  7  1 

ค่าก๊าซธรรมชาติ  4  - 

ค่าใชจ่้ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน  1  1 

     

     

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร     

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  32 104  88 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 32, 33 298  279 

ค่าบริการทางวชิาชีพและท่ีปรึกษา  32  44 

ค่าใชจ่้ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน  8  8 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์  4  - 

ค่าสาธารณูปโภค  3  3 
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35. ต้นทุนทางการเงนิ 
 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2562  2561 

 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 

ตน้ทุนทางการเงิน     

 - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 305  440 

 - กิจการอ่ืน  43  35 

รวม  348  475 
 

36. ภาษีเงนิได้ 
 

บริษทัไม่ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเพราะบริษทัยงัมีผลขาดทุนยอดยกมาจากปีก่อนอยา่งเป็นสาระสาํคญั สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนดงักล่าวไม่ไดถู้กบนัทึกตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 14 
 

บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

และ 2561 
 

37. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 และ 2561 คาํนวณจากกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปีท่ีเป็น

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัแสดงการ

คาํนวณดงัน้ี 
 

   2562  2561 

 หมายเหต ุ  (ลา้นบาท / ลา้นหุน้) 

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปีทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท   (1,353)  (836) 
   

   

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม   13,928  13,928 

ผลกระทบจากการออกหุน้ใหม่ 26  7,695  - 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั    21,623  13,928 
      

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท)   (0.063)  (0.060) 
 

บริษทัไม่ไดแ้สดงกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เพราะราคาใชสิ้ทธิของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัและการนาํหุ้นท่ีถือเสมือนวา่มี

การใชสิ้ทธิดงักล่าวมารวมจะทาํใหก้าํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ลดลง  
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38. เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทไม่ได้ทําสัญญาอนุพนัธ์เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงนิ 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ 

เพ่ือการเก็งกาํไรหรือการคา้ 
 

การบริหารจดัการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการคือการทาํให้ฐานเงินทุนกลบัมาแข็งแกร่งเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน เจา้หน้ี และตลาด และ

เพ่ือการดาํเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเน่ืองในอนาคต ปัจจุบนัคณะกรรมการอยู่ระหว่างการหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือเป็น

หลกัประกนัการดาํรงอยูข่องบริษทั 
 

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง การท่ีมูลค่าของสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินหรือรายไดด้อกเบ้ียสุทธิอาจเกิดการ

เปล่ียนแปลงเน่ืองจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทั โดยส่วนใหญ่มีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีโดยอา้งอิงตามสญัญา 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระ

หรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี  
 

  อตัราดอกเบ้ีย

ท่ีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี  

แต่ภายใน 5 ปี  

หลงัจาก 

5 ปี  รวม 

 หมายเหตุ (ร้อยละต่อปี)  (ลา้นบาท) 

ปี 2562           

สินทรัพยท์างการเงิน:           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 0.37 - 0.50  424  -  -  424 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 15 1.375 - 1.65    46  -  -    46 

รวม    470  -  -  470 
 

          

หน้ีสินทางการเงิน: 16          

เจา้หน้ีการคา้ (มีภาระดอกเบ้ีย)  5 - 8  171  -  -  171 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  5 - 8  109  -  -  109 

(มีภาระดอกเบ้ีย)           

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ  7.5  170  -  -  170 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  5.28   -  1  -   1 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  12  -  1,062  -  1,062 

รวม    450  1,063  -  1,513 
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  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 - 8  1,385  -  -  1,385 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย           

(มีภาระดอกเบ้ีย)  7.5  13  -  -  13 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ  7.5  180  -  -  180 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  5.28  -  2  -  2 

เงินกูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  12  1,239  1,118  -  2,357 

รวม    2,817  1,120  -  3,937 
 

ความเส่ียงจากเงนิตราต่างประเทศ 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์

และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

  2562  2561 

 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 

เงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 13  4 

เจา้หน้ีการคา้ 19 (227)  (970) 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20 (20)  (72) 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 21 (79)  (81) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 22 (9)  (10) 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ 23 (84)  (90) 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 (1,062)  (2,381) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีม่คีวามเส่ียง  (1,468)  (3,600) 
     

ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (976)  (1,192) 

ยอดรวมความเส่ียงทั้งส้ิน  (2,444)  (4,792) 
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  2562  2561 

 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 

เงนิเหรียญยูโร     

เจา้หน้ีการคา้ 19 (14)  - 

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20 (3)  (11) 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 21 (5)  (4) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 22 (2)  (2) 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ 23 (8)  (8) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีม่คีวามเส่ียง  (32)  (25) 
     

ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (221)  (330) 

ยอดรวมความเส่ียงทั้งส้ิน  (253)  (355) 

     

เงนิเหรียญสิงคโปร์     

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 21 (2)  (2) 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ 23 (3)  (3) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีม่คีวามเส่ียง  (5)  (5) 

 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่บริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
 

ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญัเพราะบริษทัยกเลิกนโยบายท่ีจะให้วงเงินสินเช่ือแก่ลูกคา้  

(อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7) ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน

แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หรือความเส่ียงในการระดมทุน คือความเส่ียงท่ีกิจการจะเผชิญกบัความยุ่งยากในการระดมทุนให้

เพียงพอและทันเวลาต่อภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน ความเส่ียงด้านสภาพคล่องอาจเกิดจากการท่ีกิจการ 

ไม่สามารถขายสินทรัพยท์างการเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องซ่ึงบริษทัจาํเป็นตอ้งมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการทุน

หมุนเวยีน และเพ่ือใหส้ามารถจ่ายชาํระหน้ีสินจากการดาํเนินงานได ้ 

 

การกาํหนดมูลค่ายุตธิรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทักาํหนดใหมี้การกาํหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่

ทางการเงิน  มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสอง

ฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนัและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความ

เก่ียวขอ้งกนัวตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั

สมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 

 

มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี 

 

วนัครบกาํหนดของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิ 
 

รายละเอียดของระยะเวลาท่ีครบกาํหนดของตราสารทางการเงินทางดา้นสินทรัพย ์และหน้ีสินนั้น ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

39. ภาระผูกพนัทีม่กีบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

39.1 ภาระผูกพนั 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562  2561 

 (ลา้นบาท) 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าและบริการ    

ภายในหน่ึงปี 7  6 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 5  4 

รวม 12  10 

 
 

 
 

ภาระผูกพนัอืน่ ๆ 
 

 
 

ซ้ือทรัพยสิ์น 109  107 

หนงัสือคํ้าประกนั 170  179 

รวม 279  286 
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39.2 สัญญาระยะยาว 
 

- บริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติโดยสญัญาน้ีมีผลใชบ้งัคบันบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 และจะส้ินสุดลงเม่ือผู ้

ซ้ือไดซ้ื้อก๊าซครบเป็นระยะเวลาสิบปีนบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายไดส่้งมอบและผูซ้ื้อไดรั้บซ้ือก๊าซ โดยค่าก๊าซธรรมชาติในแต่

ละเดือนข้ึนอยู่กับปริมาณท่ีใช ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้มีการต่ออายุสัญญาไปอีก 2 ปี และเม่ือวนัท่ี 1 

กรกฎาคม 2562 ไดมี้การต่ออายสุญัญาไปอีก 5 ปี 
 

- เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 บริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือก๊าซออกซิเจน อาร์กอน และไนโตรเจนเป็นเวลา 20 ปี โดยค่าใชจ่้าย

ขั้นตํ่าภายใตส้ญัญาดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาทต่อเดือน 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562  2561 

 (ลา้นบาท) 

ภาระผูกพนัตามสัญญาระยะยาว    

ภายในหน่ึงปี 71  71 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 271  282 

หลงัจากหา้ปี -  59 

รวม 342  412 
 

- เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 บริษทัได้เขา้ทาํสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจ กับบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง และตั้งแต่ 

ไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ือให้คาํแนะนาํในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต กาํไร และกระแส

เงินสด โดยคิดค่าบริการเดือนละ 41,667 เหรียญสหรัฐฯ และไม่ไดก้าํหนดระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา แต่สามารถบอก

ยกเลิกสญัญาดงักล่าวได ้โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้หกู้ ้หรือบริษทัสามารถบอกเลิกสญัญาไดท้นัทีเม่ือไดรั้บการ

ยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หกู้ถึ้งแก่ผูกู้แ้ละท่ีปรึกษาทางธุรกิจ หรือสัญญาน้ีสามารถบอกเลิกเม่ือบริษทัสามารถ

ปลดภาระผูกพนัทั้งหมดภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมกบัผูใ้ห้กูไ้ด ้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2563 บริษทัไดท้าํสัญญายกเลิก 

การจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจแก่ผูใ้ห้กูแ้ละบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจดงักล่าวแลว้ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ขณะน้ีสญัญาอยูร่ะหวา่งรอการลงนามโดยบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจและผูใ้หกู้ ้
 

- เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาการใชบ้ริการสาํหรับการขนส่งสินคา้ภายในประเทศจากโรงงาน

ของบริษทัเพ่ือส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ กบับริษทัในประเทศสองแห่งเป็นระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 

โดยจะตอ้งจ่ายค่าบริการขนส่งสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 

ค่าบริการขนส่งสินคา้ตามสญัญาดงักล่าวขา้งตน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีจาํนวน 152 ลา้นบาท 

และ 187 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงไดร้วมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนแลว้ 
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- เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 บริษทั ไดเ้ขา้ทาํสัญญาการใชบ้ริการสาํหรับจดัการกากแร่ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตและ

หลอมเป็นเหลก็แผน่ เพ่ือคดัแยกเศษแร่เหลก็ท่ีสามารถนาํกลบัไปใชเ้พ่ือการผลิตไดอี้ก กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง

มีกาํหนด 7 ปี เร่ิมตั้งแต่ สิงหาคม 2561 และสามารถต่ออายสุัญญาไปไดอี้ก 1 ปี โดยอตัโนมติั ยกเวน้วา่จะมีการแจง้

ยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 6 เดือน ก่อนท่ีจะหมดอายขุองสัญญา โดยจะตอ้งจ่ายค่าบริการจดัการ

กากแร่ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  
 

ค่าบริการจดัการกากแร่ ตามสญัญาดงักล่าวขา้งตน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีจาํนวน 73 ลา้น

บาท และ 48 ลา้นบาทไดร้วมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนแลว้ 
 

39.3 ใบส่ังซื้อวตัถุดบิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีใบสั่งซ้ือวตัถุดิบซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบแก่บริษทัจาํนวนเงินรวม 819 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 

2561: 1,333 ลา้นบาท) บริษทัไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากผลขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีบริษทัยงัไม่ไดรั้บมอบเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 19 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 41 ลา้นบาท) จากการเปรียบเทียบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บในรูปของราคาขายโดยประมาณและตน้ทุนแปลงสภาพของสินคา้สาํเร็จรูป ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกประมาณการผลขาดทุน

ของคาํสัง่ซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ จาํนวนเงินประมาณ 41 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

และไดก้ลบัรายการประมาณการผลขาดทุนของคาํสั่งซ้ือท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ จาํนวนเงินประมาณ 22 ลา้นบาท ในงบกาํไร

ขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (อา้งอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 24) 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย สาํหรับซ้ือวตัถุดิบภายใตส้ัญญา Consignment 

โดยความเป็นเจา้ของของสินคา้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ะเป็นของผูข้าย บริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ีย ในอตัราร้อยละ 3 - 6 ต่อปี ของ

ยอดวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้(31 ธนัวาคม 2561: อตัราร้อยละ 3 - 6 ต่อปี) 
 
 

39.4 เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้มียอดคงเหลือจาํนวน 20 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 33 

ลา้นบาท) และมีภาระผกูพนัในการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ในอนาคต 

 

39.5 สัญญาค่าทีป่รึกษาทางการเงนิ 
 

บริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญากบัท่ีปรึกษาทางการเงินแห่งหน่ึงเพ่ือขอคาํปรึกษาเร่ืองการจดัหาวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติม และการหา

เงินกูเ้พ่ือชาํระหน้ีเดิมจากสถาบนัการเงิน โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
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40. คดคีวาม 
 

40.1 เจา้หน้ีจาํนวน 1 รายไดย้ื่นฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยู่

ระหวา่งการพิจารณาของศาล ทุนทรัพยฟ้์องจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

นบัแต่วนัท่ียืน่ฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่บริษทัจะชาํระเสร็จ  
 

40.2 อดีตพนกังานของบริษทัท่านหน่ึงไดย้ืน่ฟ้องบริษทัเป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม โดยมีผล

นบัแต่วนัท่ี 10 ธันวาคม 2562 และเรียกร้องให้บริษทัจ่ายชาํระเงิน 23 ลา้นบาท ศาลมีคาํสั่งให้นัดสืบพยานจาํเลย และ

พยานโจทกใ์นวนัท่ี 1 และ 2 เมษายน 2563 ตามลาํดบั 
 

41. วงเงนิสินเช่ือเพือ่การดาํเนินงาน 
 

41.1  ปัจจุบัน บริษทั ได้รับความร่วมมือจากผูข้ายวตัถุดิบต่างประเทศโดยการให้สินเช่ือ (Supplier Credit) ในรูปแบบ 

Collateral Management Agreement (“CMA”) ดงัต่อไปน้ี วงเงิน CMA จากผูข้ายวตัถุดิบต่างประเทศ จาํนวน 2 ราย ใน

วงเงิน 30 - 120 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
 

โดยบริษทัไดใ้ชสิ้นเช่ือประเภทน้ีเป็นเวลาหลายปีเป็นวงเงินการคา้หมุนเวยีนในการซ้ือเศษเหลก็ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใช้

ในการผลิต 
 

41.2 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 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) และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกรดกลบัคืน 

(ARP) ในวงเงินจาํนองรวม 480 ลา้นบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดใ้ชว้งเงินหนงัสือคํ้าประกนัธนาคารจาํนวน 145 ลา้นบาท  
 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 จีสตีล ไดช้าํระหน้ีกบัธนาคารดงักล่าวและเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 ธนาคารไดป้ลดภาระ

จาํนองหลกัประกนัแลว้ ซ่ึงบริษทัไดด้าํเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบักรมอุตสาหกรรมโรงงานเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 

24 กนัยายน 2562 
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41.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติดงัน้ี  
 

เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัเขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว วงเงินรวมไม่เกิน 111 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของบริษทัท่ีผิดนดัชาํระมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2555 และเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน

ของบริษทั 
 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เปล่ียนแปลงวงเงินกูท่ี้เหลือ

โดยแกไ้ขวงเงินกูย้ืมเพ่ิมเติม จากสัญญาเดิม เป็นวงเงินสินเช่ือรวมกนัไม่เกิน 121 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุน

หมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ และ เพ่ิมกาํลงัการผลิตของบริษทั 
 

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัเขา้ทาํสัญญาเงินกูร้ะยะสั้นเพ่ิมเติมอีก 20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็น

วงเงินสินเช่ือรวมกนัไม่เกิน 141 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีน 
 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ไดใ้ห้สัตยาบนัรับความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ิมเติม เป็นวงเงินสินเช่ือรวมกนัไม่เกิน 145 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 

ปัจจุบนั บริษทัมีวงเงินสินเช่ืออยูท่ี่จาํนวน 75 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 

 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

วงเงินกูท่ี้หน่ึง 30 

วงเงินกูท่ี้สอง 45 

รวม 75 
 

 รายละเอียดของวงเงินสินเช่ือตามมติท่ีประชุมดงักล่าวขา้งตน้ มีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 
 

41.3.1 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2560 บริษทั (ผูกู้)้ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูร้ะยะยาว วงเงินกูย้ืม 71 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ กบั 

Link Capital I (Mauritius) Limited (ผูใ้ห้กู)้ ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 12 ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี โดยมี

หลกัประกันคือการจดจาํนองลาํดบัท่ีสองของท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน ทั้ งน้ีไดแ้บ่ง

วงเงินกูอ้อกเป็น 2 วงเงินดงัน้ี 
 

1. วงเงินกูว้งแรก จาํนวน 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ สําหรับการจ่ายชาํระหน้ีบางส่วนของเจา้หน้ีรายใหม่ และ

รวมถึงค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บคืนจากผูใ้หกู้ ้เช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้การทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวเสร็จสมบูรณ์ โดยเม่ือวนัท่ี 1 

กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้จาํนวน 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยนาํไปจ่ายชาํระหน้ี

เงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายบางส่วนแก่เจา้หน้ีรายใหม่  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 ไดมี้การแกไ้ขสัญญาสําหรับวงเงินกูว้งแรก และวงเงินกูท่ี้สอง โดยผูกู้ ้

สามารถจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมก่อนครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกู ้โดยตอ้งแจง้ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์

อกัษรแก่ผูใ้ห้กูก่้อนล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 30 วนั หรือ หลงัจากครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกูไ้ด ้ทั้ งน้ี

ภายหลงัจากท่ีไดคื้นเงินตน้วงเงินท่ีหน่ึงดงักล่าวแลว้ สามารถใชสิ้ทธิเพ่ือโอนวงเงินกูว้งแรกท่ีเหลือเพ่ือเพ่ิม
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ในวงเงินท่ีสองได ้โดยสิทธิท่ีอนุญาตให้คืนเงินกูว้งเงินวงแรกก่อนครบกาํหนดเพ่ือเพ่ิมวงเงินกูว้งท่ีสองน้ี

จะตอ้งกระทาํก่อนวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 สาํหรับ เพ่ือวตัถุประสงค์การกูเ้พ่ือเงินทุนหมุนเวียนปกติ (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 และได้โอนเพ่ือเพ่ิมวงเงินกู้วงท่ีสองเพ่ือวตัถุประสงค์การกู้ สําหรับ Non-Tolling 

Standby Letter of Credit เพ่ือการจดัซ้ือวตัถุดิบ (Metallic Purchase Contract) 
 

ปัจจุบนัวงเงินกูว้งแรกมีเงินกูค้งเหลือจาํนวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 

2. วงเงินกูว้งท่ีสอง จาํนวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนและเพ่ือรายจ่ายฝ่ายทุน โดยเม่ือ

วนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้ จาํนวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 

ธนัวาคม 2560 ไดมี้การเพ่ิมเติมวตัถุประสงคก์ารเบิกใช ้ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 41.3.2 นอกจากน้ี ตามท่ีได้

กล่าวไวใ้นขอ้ 41.3.1.1 ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมเร่ืองสามารถจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืก่อนครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีได้

เบิกเงินกู ้โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูใ้ห้กูก่้อนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั หรือ หลงัจาก

ครบรอบหน่ึงปีแรกท่ีไดเ้บิกเงินกูไ้ด ้
 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 บริษทัไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาเงินกูย้ืม โดยการเพ่ิมวงเงินกูว้งท่ีสอง

อีก จาํนวน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนั Standby Letter of Credit สาํหรับการคํ้าประกนั

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 

2562 ท่ีประชุมกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการใหส้ตัยาบนัการเพ่ิมวงเงินกูว้งท่ีสองดงักล่าวแลว้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูว้งท่ีสองสาํหรับ Non-Tolling Standby Letter of Credit 

เพ่ือการซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) จาํนวน 13.1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเบิกใชว้งเงินหนงัสือ

คํ้าประกนัธนาคาร สาํหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวน 4.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 

41.3.2 สาํหรับวงเงินกูท่ี้เหลืออีก 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 ได้

มีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ทาํสัญญาเงินกูร้ะยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เปล่ียนแปลงวงเงินกูท่ี้เหลือเป็น 50 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนสาํหรับจดัซ้ือวตัถุดิบ และเพ่ิมกาํลงั

การผลิตของบริษทั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 12 ต่อปี แลว้แต่ประเภทของวงเงินกู ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 

13 พฤศจิกายน 2560 และ 19 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ทาํขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาเงินกูย้ืมตามท่ีกล่าวไว้

ในขอ้ 41.3.1 โดยแกไ้ขวงเงินกูย้มืเพ่ิมเติมจากสญัญาเดิม เป็นวงเงินกูย้มืรวมไม่เกิน 121 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดย

มีหลกัประกนัเดียวกนักบัตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 41.3.1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1. วงเงินกูว้งท่ีสอง แกไ้ขวงเงินกูล้ดลงเหลือ 25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (และต่อมา ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 

41.3.2.3 ภายหลงัจากท่ีบริษทั ไดช้าํระคืนเงินกูว้งท่ีส่ีจาํนวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ แลว้ วงเงินกูว้งท่ีสองได้

เปล่ียนแปลงกลบัคืนมาเป็น 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) และเพ่ิมเติมวตัถุประสงคก์ารเบิกใชส้าํหรับการจดัซ้ือ

วตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) และสาํหรับ Non-Tolling Standby Letter of Credit 
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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 บริษทัไดเ้บิกใช้

วงเงินกูด้งักล่าวแลว้จาํนวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯและ ในระหวา่งปี 2561 จนถึงวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 

บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินกูว้งเงินวงท่ีสาม ครบทั้งจาํนวน และ บริษทัไดคื้นสินเช่ือ Tolling Standby Letter of 

Credit ทั้งหมดเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
 

 

3. วงเงินกูว้งท่ีส่ี จาํนวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินกูย้ืมระยะเวลา 3 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี 

เพ่ือใชส้นบัสนุนการจดัซ้ือวตัถุดิบการผลิตของบริษทัเอง ทั้งน้ีหากไดมี้การชาํระคืนเงินกูว้งเงินท่ีส่ีครบถว้น

แลว้ วงเงินกูว้งท่ีส่ีน้ีจะถูกปิดและโอนไปเพ่ิมในวงเงินกูว้งท่ีสองแทน โดยเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 บริษทั

ไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้จาํนวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  
 

ต่อมาไดมี้การจ่ายชาํระคืนเงินกูว้งท่ีส่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 จึงทาํให้วงเงินกูว้งท่ีส่ีไดถู้กปิด

และโอนกลบัคืนไปยงัวงเงินกูว้งท่ีสองแลว้ 
 

41.3.3  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้บริษทัเขา้ทาํสัญญาเงินกู้เพ่ิมเติม 

(วงเงินกูว้งท่ีห้า) เป็นจาํนวน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือชาํระหน้ีภายใต ้Standby Letter of Credit และ เพ่ือใช้

เป็นทุนหมุนเวียน โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี และมีกําหนดชําระคืนหน้ีเต็มจํานวนในระยะเวลา  

3 เดือน โดยเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้จาํนวน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 และ 10 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินกูย้มืวงเงินท่ีหา้แลว้ทั้งจาํนวน 
 

42. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2563 บริษทัไดท้าํสัญญายกเลิกการจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจแก่ผูใ้ห้กู ้และบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจตามท่ีกล่าวไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39.2 โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ขณะน้ีสัญญาอยูร่ะหวา่งรอการลงนามโดยบริษทัท่ี

ปรึกษาทางธุรกิจและผูใ้หกู้ ้
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Head Office :
88 PASO Tower, 24th Floor,
Silom Road, Suriyawong, 
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel: +66(0) 2267 8222
Fax: +66(0) 2267 9048-9

Factory :
WHA Chonburi Industrial Estate 1,
358 Moo 6, Highway 331 Road,
Bowin, Sriracha, Chonburi 20230 Thailand
Tel: +66(0) 3834 5950
Fax: +66(0) 3834 5693 

www.gjsteel.co.th
Email: CS@gjsteel.co.th

: ญหในางกันำส
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โทรสาร: +66(0) 2267 9048-9

โรงงาน :
 1 ีรุบลช อเชอเวิลบบัดมรรกหาสตุอมคิน

 133 งวลหงาทนนถ 6 ูมห 853
03202 ีรุบลช าชารีรศอภเำอ นิวอบลบำต

 0595 4383 )0(66+ :ทพัศรทโ
โทรสาร: +66(0) 3834 5693

www.gjsteel.co.th
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