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ชื่อบริษัท : บริษัท จี สตีล จาํกัด (มหาชน)  

ชื่อยอในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย : GSTEEL สําหรับหุนสามญั 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000746 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ : 88 ช้ัน 18 ปาโซ ทาวเวอร ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ  

เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท (02) 634-2222 โทรสาร (02) 634-4114 

ท่ีต้ังโรงงาน : 55 หมู 5 สวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ตําบลหนองละลอก  

อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 21120 

โทรศัพท (038) 869-323 โทรสาร (038) 869-333  

โฮมเพจบริษัท : www.gsteel.com 

วันท่ีกอต้ังบริษัท : 31 ตุลาคม 2538 

วันท่ีเร่ิมการผลิต: 1 พฤศจิกายน 2542 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจําหนายเหล็กแผนรดีรอนชนิดมวน และเหล็กแผนหนา (Slab) 

 เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน 

 ขนาดความกวาง 900 ถึง 1,550 มม. 

ขนาดความหนา 1.0 ถึง 13.0 มม. 

เหล็กแผนหนา (Slab) 

ขนาดความกวาง  900 ถึง 1,550 มม. 

ขนาดความหนา 80 ถึง 100 มม. 

เทคโนโลยีการผลิต : การหลอมเหล็ก - ใชชุดเตาหลอมไฟฟาจากเยอรมนี 

 การหลอเหล็ก - ใชชุดเครื่องหลอเหล็กแทงแบนขนาดกลางจากญี่ปุน 

 การรีดเหล็ก - ใชชุดเครื่องรีดแผนเหล็กจากญี่ปุน 

กําลังผลิต : 1,800,000 ตันตอป 

จํานวนพนกังาน : 662 คน 

ทุนจดทะเบียน : 158,059,755,140.00 บาท 

ทุนชําระแลว : 144,643,827,160.00 บาท 

ชนิดและจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด: หุนสามญัจํานวน 28,928,765,432 หุน 

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5.00 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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สารจากประธานกรรมการ  

 

บริษัทประสบความสําเร็จในการปรับโครงสรางหน้ีโดยไดรับการสนับสนุน

อยางเต็มท่ีจากผูถือหุนในการอนุมัติการแปลงหน้ีเปนทุนจากท่ีประชุม

วิสามัญผูถือหุน เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 ดังน้ัน บริษัทจึงไดรับประโยชน

ในเชิงเศรษฐกิจโดยรวมจํานวน 9,226.82 ลานบาท และถูกบันทึกบัญชีไวใน

งบการเงินสิ้นสุดป 2562 จากงบการเงินรวมของบริษัท สวนของผูถือหุน

เปลี่ยนแปลงจากท่ีติดลบ 910.52 บาท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 มาเปน

จํานวน 7,013.60 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

สําหรับป 2562 ถือวาเปนปแหงการเปลี่ยนแปลง ไมเพียงแตการปรับ

โครงสรางทางการเงินเทาน้ัน แตบริษัทยังใชความพยายามท่ีจะใหสวนแบง

การตลาดของบริษัทกลับคืนมาหลังจากท่ีไดหยุดการผลิตช่ัวคราวในชวง  

5 เดือนแรกของป 2562 อยางไรก็ดี บริษัทยังตองการเวลาในการรักษา

เสถียรภาพในการดําเนินงานควบคูไปกับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ

เพ่ือท่ีจะสามารถเขาถึงภาคสวนใหม และผลิตภัณฑท่ีไดรับการเพ่ิมมลูคาดวย 

นอกจากการปรับโครงสรางทางการเงิน และการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑแลว บริษัทไดทํางานรวมกันกับหนวยงานกํากับ

ดูแลของภาครัฐ เพ่ือท่ีจะผลักดันใหหุนของ บริษัท จี สตีล (จํากัด) มหาชน เขาสูชวงดําเนินการใหมีคุณสมบัติเพ่ือกลับมาซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพย ดวยการนําสงรายงานตางๆ ไดแก งบการเงินท่ีนําสงภายในเวลาท่ีกําหนดเปนไปหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ บริษัท

หวังเปนอยางยิ่งวาจะสามารถดําเนินการใหหุนของบริษัทกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดโดยเร็ว 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท กระผมขอแสดงความขอบคุณทานผูถือหุน หุนสวนทางธุรกิจ และหนวยงานภาครัฐท่ีใหการ

สนับสนุนบริษัทอยางตอเน่ือง เพ่ือใหบริษัทกาวตอไปและผานพนปท่ีมาถึง 

 

นายชัยณรงค มณเทียรวิเชียรฉาย 

ประธานกรรมการบริษัท 

  

  4 

 



รายงานประจําป 2562 | Annual Report 2019 

 

สารจากประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 

 

ในป 2562 อุตสาหกรรมเหล็กกลาท่ัวโลกเริ่มมีแนวโนมไปในทิศทางท่ีดี 

แตการขยายตัวในอุตสาหกรรมเหล็กกลายังไมอาจเปนไปอยางยั่งยืน 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหล็กทรงแบนในประเทศไทยตองเผชิญกับความ

ทาทายจากการนําเขาเหล็กกลาเจือและเหล็กแผนรีดรอนชุบสังกะสีท่ี

เพ่ิมขึ้น หลังจากการบังคับใชมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาเหล็ก

แผนส้ินสุดลงในเดือนกุมภาพันธ 2562 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิต

เหล็กสําเร็จรูปอยู ท่ี 7.63 ลานตัน ลดลง 15.5% และมีปริมาณการ

บริโภคเหล็กอยูท่ี 18.47 ลานตัน ลดลง 4.5% ในขณะท่ีปริมาณการ

นําเขาผลิตภัณฑเหล็กทรงแบนในชวงป 2562 อยู ท่ี 9.36 ลานตัน 

เพ่ิมขึ้น 2.5% จากป 2561 ในป 2562 มีการบริโภคเหล็กแผนรีดรอนอยู

ท่ี 6.66 ลานตัน ลดลง 8.35% และแผนเหล็กรีดรอนชนิดบางอยูท่ี 6.09 

ลานตัน ลดลง 9.70% เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปกอนหนา 

ในป 2562 การปรับโครงสรางทางการเงินของบริษัท ท่ีไดดําเนินการมาเปนระยะเวลาสามปท่ีผานมาแลวเสร็จลง ทําใหบริษัท 

สามารถลดภาระหน้ีหรือภาระดอกเบ้ียและเพ่ิมสภาพคลองในดานการเงินไดสําเร็จ การดําเนินงานซ่ึงไดหยุดชะงักไปต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 

2562 สามารถกลับมาเริ่มตนใหมไดในเดือนพฤษภาคม 2562 หลังจากไดรับจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนจากนักลงทุนในเดือนเมษายน 2562 

สงผลใหบริษัท มีเสถียรภาพเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว แตอยางไรก็ดี ยอดขายของบริษัท ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงในชวงครึ่งปหลังเน่ืองจาก

สภาวะของตลาดในประเทศท่ีซบเซาจากปริมาณการนําเขาท่ีเพ่ิมขึ้นหลังจากการบังคับใชมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาเหล็กแผน

ส้ินสุดลงในเดือนกุมภาพันธ ป 2562 โดยปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีทําใหยอดขายผลิตภัณฑเหล็กกลาของบริษัทในระหวางป 2562 บริษัท ได

ดําเนินมาตรการภายในตาง ๆ เพ่ือบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นท้ังในสวนของการเพ่ิมผลผลิต การใช

กาซออกซิเจน และการแยกสกัดโลหะ ตลอดจนการปรับโครงสรางองคกร โรงงานผลิตเหล็กกลาของบริษัท สามารถผลิตผลิตภัณฑท่ีมี

มูลคาเพ่ิม ซ่ึงรวมถึงการผลิตเหล็กแรงดึงสูงสําหรับถังแกส และการพัฒนาผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดเย็น (CR) เปนตน  

สําหรับป 2563 สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย (ISIT) คาดการณวาความตองการเหล็กในประเทศจะเพ่ิมขึ้น 0.7% 

โดยพิจารณาจากมาตรการของรัฐท่ีออกมาเพ่ือสงเสริมธุรกิจการกอสราง การลงทุนภาคเอกชน และอื่น ๆ ในขณะท่ี World Steel 

Association ไดคาดการณวาความตองการเหล็กท่ัวโลกจะเพ่ิมขึ้น 1.7% แตการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจ

สงผลกระทบตอความตองการเหล็กในประเทศ ดังน้ัน บริษัท จึงไดผลักดันมาตรการภายในตาง ๆ เพ่ือบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพและ

ใหเปนรูปธรรมมากท่ีสุด  

ท้ังน้ี บริษัท จะไดรับผลประโยชนอยางเต็มท่ีจากมาตรการภายในดังกลาวเม่ือตลาดมีเสถียรภาพเพียงพอท่ีจะผลักดันใหมีการผลิต

อยางสมํ่าเสมอ ในสวนของมาตรการการปองกันตาง ๆ ท่ีหลายประเทศไดนํามาบังคับใชเพ่ือคุมครองผูผลิตภายในประเทศของตน บริษัท 

จําเปนตองไดรับความชวยเหลือในลักษณะเดียวกันจากรัฐในการควบคุมการนําเขา โดยกลุม 7 สมาคมผูประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทยท่ี

บริษัท เปนสมาชิกอยูกําลังดําเนินการขอความชวยเหลือจากรัฐในเรื่องน้ีใหทันทวงที และบริษัท มีความมุงม่ันท่ีจะดําเนินการเพ่ือตอบสนอง

ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทุกทาน  

ผมขอแสดงความขอบคุณอยางจริงใจตอผูมีสวนไดเสีย พนักงานของ จี สตีล ตลอดจน ลูกคา คูคา นักลงทุน และรัฐบาลท่ีไดใหการ

สนับสนุนแกบริษัท เปนอยางดีตลอดมา และหวังวาพวกเราทุกฝายจะประสบความสําเร็จรวมกันในอนาคต 

ดวยความนับถือ 
นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี  

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
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รายงานของประธานเจาหนาท่ีบริหารดานดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิตเหล็กแผนรีดรอน

ครบวงจร โดยกรรมวิธีหลอม หลอ รีด อยูในโรงงานเดียวกัน บริษัทมี

นโยบายหลัก คือ การดําเนินธุรกิจและการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ

สูง ความใสใจในกระบวนการผลิต ความตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไมใหสงผลกระทบตอชุมชนรอบโรงงาน การ

ใชทรัพยากรอยางคุมคา ท้ังทรัพยากรนํ้า ไฟฟา และอ่ืนๆ การผลิต

สินคาคุณภาพ การใหความสําคัญกับสุขภาพและพลานามัยของ

พนักงานภายในองคกรใหมีความสุข ทํางานอยางปลอดภัย มี

สวัสดิการ มีความเปนอยูท่ีดี ตลอดจนใหการสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ และความชํานาญในการ

ทํางาน นอกจากน้ี บริษัทยังใหความสําคัญกับการดูแล และการ

บําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยรวม อยางสม่ําเสมอและ

ตอเน่ือง 

เมื่อวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษัท ไดรับรางวัล Green Mining Award 2019 รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร 

สีเขียว ประเภท โรงประกอบโลหกรรม และไดรับรางวัล CSR-DPIM Continuous Award 2019 สถานประกอบการท่ีมีการ

ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเน่ือง จาก นายธีระยุทธ วานิชชัง ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงอุตสาหกรรม  

ในงาน “Green Mining Award 2019” จัดโดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัล 

อันทรงเกียรติท้ังสองน้ีนับเปนผลของการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) อยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

เปนท่ีประจักษ 

ในระหวางป พ.ศ. 2562 บริษัทไดดําเนินกิจกรรมดาน CSR แบงเปน กิจกรรมภายในองคกร และกิจกรรมภายนอก

องคกร สําหรับกิจกรรมภายในองคกร ไดเนนการดูแลสุขภาพใหกับพนักงาน เชน โครงการตรวจสุขภาพ โครงการ G Fight 

Runner การใหความรูเรื่องสุขภาพกับพนักงาน และการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสรางความรักความสามัคคีในองคกร  

การใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัยและสุขพลานามัยของพนักงาน รวมถึงการพัฒนาความรูอยางตอเน่ือง เพ่ือใหพนักงาน

เกิดความชํานาญและมีทักษะเพ่ิมข้ึน สวนกิจกรรมภายนอกองคกร ไดเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมใหเปนสังคมท่ีดี  

มีคุณภาพ เชน การบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทย เนนการสงเสริมกีฬา วัฒนธรรมและการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม  

เชน กิจกรรมทําบุญวันสงกรานตในบริษัท กิจกรรมกีฬา การสงเสริมการศึกษารวมกับสถาบันการศึกษาตางๆ การทํากิจกรรม

รวมกับสังคมและชุมชน โครงการเปดบานเพ่ือการเรียนรูใหกับกลุมตางๆ การสนับสนุนการปองกันและแกปญหายาเสพติดกับ

ชุมชนและในองคกร การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของทองถ่ิน และการชวยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  

ท้ังน้ี บริษัทไดใหความสําคัญและปฏิบัติอยางเครงครัดในเรื่องการดูแลสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมมิใหเกิดภาวะมลพิษตอชุมชนรอบขางอยางยั่งยืน 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) มีความมุงมั่นท่ีจะใหองคกรของเราเปนองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอพนักงาน ชุมชน 

สังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท โดยความรวมมืออยางใกลชิดระหวางผูบริหารและพนักงาน จะรวมกัน

ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ และดวยความเสียสละอยางตอเน่ืองเพ่ือประโยชนของสังคมสืบไป 

คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิต์ระกูล 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม 
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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 

 
     

 

นายหลี  

จง หยวน 
กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
นายคริสโตเฟอร  

ไมเคิล เน็คสัน 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
      

 

ผศ. ดร. ธีรชัย  

อรุณเรืองศิริเลิศ 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

 
คุณหญิงปทมา  

ลีสวัสดิ์ตระกูล 
กรรมการ 

 
 

 
 

 
 

 

นางสาวสุนทรียา  

วงศศิริกุล 
กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

 
นางสาวกรรณิการ  

ยมจินดา 
กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

 
 

 
 

 
 

 

นายแอนเดรอัส  

ไรซัล ววัรลูมิส 
กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

 
นายชาราช  

บาจไพ 
กรรมการ 

 
 

 
 

 
 

 

นายสุดีร  

มาเหชาวารี 
กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

 
นายอัมเรนดรา  

พราสาด ชาวดรี 
กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

  
 

 
 

 
 

 

นางขวัญใจ  

เกษมลนนภา 
เลขานุการบริษัท 
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รายนามคณะผูบริหาร 

 

คุณหญิงปทมา  

ลีสวัสดิ์ตระกูล 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ดานดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม  

 
นายอัมเรนดรา  

พราสาด ชาวดรี 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 
     

 

นายสิทธิศักดิ์  

ลีสวัสดิ์ตระกูล 
รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

 
นายวราวุธ  

สุวรรณศร 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ดานการผลิต 
      

 

นายราจีฟ  

ชวาเวิ๊ด 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ดานบัญชีและการเงิน 

 
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 
 อายุ 75 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 2 ธันวาคม 2562  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 4 เดือน  

 การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในบริษัทท่ีผานมา  

 สิงหาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2562 กรรมการอิสระ 

 พฤศจิกายน 2558 ถึง สิงหาคม 2560 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 ต้ังแตป 2556 ถึง สิงหาคม 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 ต้ังแตป 2543 ถึง ป 2556 กรรมการ 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management 

  - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ

ของการเปนกรรมการ 

- นักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ 

การลงทุน (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  

 สิงหาคม 2560 ถึง ปจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

บริษัท จี เจ 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 300,000 หุน (รอยละ 0.001) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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 นายหลี จง หยวน 
 อายุ 50 ป  
 ตําแหนงปจจุบัน  
 กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  
 11 ตุลาคม 2562  
 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  
 4 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, Sasin Graduate 

Institute of Business Administration,  
Chulalongkorn University, Thailand 

  - Master of Science in Computer Engineering 
  - Bachelor of Science in Electrical Engineering,  

Boston University, Massachusetts, U.S.A. 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะของ

การเปนกรรมการ 
- ไมมี 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมมี 
 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2562 ถึง ปจจุบัน Executive Director, Lima Capital Asia Limited, Singapore 
 2560 ถึง ปจจุบัน Director, Turnaround Management Association Singapore and 

South East Asia Ltd., Singapore 
 2560 ถึง 2561 Executive Director, Credit Structuring and Distribution Group, 

Standard Chartered Bank, Singapore 
 2559 ถึง 2560 Executive Director, Credit Loan and Special Situations, 

Standard Chartered Bank, Singapore 
 2557 ถึง 2559 Executive Director, Fixed Income, Currencies and 

Commodities Distribution, Morgan Stanley, Singapore 
 2554 ถึง 2557 Director, Fixed Income Distribution, Barclays Capital, 

Singapore 
 2553 ถึง 2554 Executive Director, Fixed Income, Currencies and 

Commodities Distribution, UBS AG, Singapore 
 2544 ถึง 2553 Director, Distressed Products Group / Strategic Investment 

Group, Deutsche Bank AG, Singapore and Hong Kong 
 2543 ถึง 2544 Vice President, Fixed Income Sales, Global Market, Thailand, 

Deutsche Bank AG, Singapore and Hong Kong 
 2539 ถึง 2542 Associate (Bankers Trust Company), Global Corporate Finance, 

Thailand Deutsche Bank AG, Singapore and Hong Kong 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 
- ของตนเอง (ไมมี) 
- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี 
 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 
 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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 นายคริสโตเฟอร ไมเคิล เน็คสนั 
 อายุ 70 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 2 มีนาคม 2563  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 1 เดือน  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - Completed secondary education at Chester City Grammar 

School, UK 

  - Served Articles to a Chartered Accountant, UK 

  - Membership of Insolvency Practitioners Association, UK 

  - Partner, Arthur Andersen & Co, Certified Public Accountants 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ

ของการเปนกรรมการ 

ไมมี 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

 มิถุนายน 2556 ถึง ปจจุบัน Formerly Chairman, Independent Non-Executive Director, 

and member of the Audit Committee of Suntech Power 

Holdings Group, and continuing roles as a Director of 

companies and Manager of the Luxembourg SICAR together 

comprising the Group’s controlling entities. 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 พฤศจิกายน 2557 ถึง ปจจุบัน Non-Executive Director and Legal Representative of various 

investee companies in Asia for Clearwater Capital Partners 

(Fiera Capital) 

 ตุลาคม 2557 ถึง ปจจุบัน Formerly Non-Executive Director with continuing Advisory 

Roles, AMCG Partners 

 เมษายน 2556 ถึง ปจจุบัน Advisor to the Board and Shareholders, and subsequently 

Liquidator, Digital Marketing Solutions Co. Ltd. 

 เมษายน 2557 ถึง กรกฎาคม 2560 Non-Executive Director, and member of  

the Audit Committee, Allanzia ABS 

 2555 ถึง 2558 Corporate Advisory, Sell-side Advisory, Advisory Role to PE 

fund, Consultancy role,  

and Interim CFO role, CSL Asia Ltd. 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี 
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 ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ 
 อายุ 42 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเส่ียง 

- กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 6 พฤศจิกายน 2560  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 2 ป 5 เดือน  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - Ph.D., Management (Accounting),  

Asian Institute of Technology 

  - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  - บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ

ของการเปนกรรมการ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee 

Program (AACP 34/2019)  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี 

 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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 คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิต์ระกูล 
 อายุ 55 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ 

- ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานดูแลสังคมและส่ิงแวดลอม 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 17 พฤษภาคม 2545  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 17 ป 10 เดือน  

 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) 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

 2550 ถึง ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานดูแลสังคมและส่ิงแวดลอม  

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 
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 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 273,095,200 หุน (รอยละ 0.94) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 5,000,000 หุน (รอยละ 0.02) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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 นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล 
 อายุ 53 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ 

- กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

- กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเส่ียง 

- คณะ Strategic Steering Committee 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 20 มีนาคม 2558  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 5 ป  

 การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในบริษัทท่ีผานมา  

 กรกฎาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 Deputy Chief Executive Officer – Strategy and Business 
Planning 

 มีนาคม 2558 ถึง มิถุนายน 2562 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน 

 กรกฎาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2562 เลขานุการบริษัท 

 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) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (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 เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2558 ถึง ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

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

Planning บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 มีนาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2562 - Deputy Chief Executive Officer 

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2558 ถึง กุมภาพันธ 2562 - ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน 

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 
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 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) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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 นางสาวกรรณิการ ยมจินดา 
 อายุ 45 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ 

- กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

- กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

- คณะ Strategic Steering Committee 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 12 ธันวาคม 2562  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 4 เดือน  

 การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในบริษัทท่ีผานมา  

 กรกฎาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2562 ผูจัดการท่ัวไปอาวุโส – Risk Commercial Assurance 

 พฤษภาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 ท่ีปรึกษา คณะกรรมการบริหาร 

 เมษายน 2558 ถึง พฤษภาคม 2560 ผูจัดการท่ัวไปอาวุโส - Raw Material & Spare Part Procurement 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

  - ปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ

ของการเปนกรรมการ 

- ไมมี 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

 ธันวาคม 2562 ถึง ปจจุบัน - คณะ Strategic Steering Committee 

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2542 ถึง ธันวาคม 2562 - ผูจัดการท่ัวไปอาวุโส Risk Commercial Assurance 

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 มีนาคม 2563 ถึง ปจจุบัน - รองประธาน กลุมอุตสาหกรรมเหล็ก  

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 ตุลาคม 2562 ถึง ปจจุบัน  - อุปนายก 

สมาคมเหล็กแผนรีดรอนไทย 

 2535 ถึง 2542  - เจาหนาท่ีบริหาร  

สถาบันการศึกษาเซนตจอหน/ศูนยฝกอบรมเดล คารเนกี้ 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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 นายแอนเดรอัส ไรซลั วัวรลูมิส 
 อายุ 45 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 - กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

- คณะ Strategic Steering Committee 

 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 11 ตุลาคม 2562  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 4 เดือน  

 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 เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 สิงหาคม 2560 ถึง ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 มกราคม 2559 ถึง ปจจุบัน กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย อัลฟาแคปปตอล จํากัด 

 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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 นายชาราด บาจไพ 
 อายุ 52 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ 

- คณะ Strategic Steering Committee 

 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 11 ตุลาคม 2562  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 4 เดือน  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 

 คุณวุฒิทางการศึกษา - PGDBM, XLRI, Jamshedpur, India 

  - Bachelor of Engineering (Civil) Honours, National 

Institute of Technology, India  

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะของ

การเปนกรรมการ 

ไมมี 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี  

 ธันวาคม 2562 ถึง ปจจุบัน คณะ Strategic Steering Committee 

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 มีนาคม 2561 ถึง ปจจุบัน Director, Audit Committee Member, Nomination & 

Remuneration Committee Member,  

Risk Management Committee Member, 

Asset Liability Management Committee Member, 

Corporate Social Responsibility Committee Member, 

and Credit Committee Member 

Shapoorji Pallonji Finance Private Limited, India 

 ตุลาคม 2559 ถึง ปจจุบัน Director,  

Siam Power Generation Public Company Limited 

 2559 ถึง ปจจุบัน Managing Director, Head of Asset Management, SSG Capital 

Management (Hong Kong) Limited 

 2552 ถึง 2559 Managing Director, Global Markets Risk Executive (Asia), Bank 

of America Merrill Lynch (Hong Kong) 

 2551 ถึง 2552 Deputy Head, Global Markers Asia, RZB (Austria), Singapore Branch 

 2546 ถึง 2551 Principal, Senior Trading Strategist, Bank of America N.A., 

Singapore and Homg Kong 

 2543 ถึง 2545 Director, Head of Execution, FleetBoston Financial, Singapore 

 2537 ถึง 2543 Assistant Vice President, Industrial Credit and Investment 

Corporation of India (ICICI) 

 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
  

  20 

 



รายงานประจําป 2562 | Annual Report 2019 

 

 นายสุดีร มาเหชาวารี 
 อายุ 56 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ 

- กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

- คณะ Strategic Steering Committee 

 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 11 ตุลาคม 2562  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 4 เดือน  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 

 คุณวุฒิทางการศึกษา - Chartered Accountant,  
Institute of Chartered Accountant India 

  - Company Secretary – Institute of Company 
Secretaries of India 

  - Bachelor’s degree (Honors) in Accounting and 
Commerce, St. Xavier's 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะของ

การเปนกรรมการ 

ไมมี 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

 ธันวาคม 2562 ถึง ปจจุบัน คณะ Strategic Steering Committee 

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 สิงหาคม 2560 ถึง ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จี เจ 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 
  

  21 

 



รายงานประจําป 2562 | Annual Report 2019 

 

 นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี 
 อายุ 66 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 กรรมการ 

- กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

- ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 11 ตุลาคม 2562  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 4 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 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 พฤษภาคม 2561 ถึง ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 ตุลาคม 2560 ถึง ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท จี เจ 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 ถึง 2556 Chairman of Bird Group of Companies, Mining 

 2554 ถึง 2556 Chairman, RINMOIL Ferro Alloys Pvt Ltd 

 2554 ถึง 2556 Board Member of World Steel Association 

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

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

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

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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ผูบริหาร 

 นายสิทธิศักดิ ์ลีสวัสดิ์ตระกูล 
 อายุ 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 ธันวาคม 2560 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการผลิต 

 2557 ถึง ตุลาคม 2560 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานปฏิบัติการ  

และรักษาการผูอํานวยการบริหารฝายการตลาด 

 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 

- โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายองคกรธุรกิจ การธนาคารและ

การเงิน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะ

ของการเปนกรรมการ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

(163/2012) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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 การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 ธันวาคม 2562 ถึง ปจจุบัน รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

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

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

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

 2557 ถึง เมษายน 2560 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานปฏิบัติการ และรักษาการผูอํานวยการบริหาร

ฝายการตลาด บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2554 ถึง 2557 ผูอํานวยการบริหารฝายการตลาด บริษัท จี เจ 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  ไมมี 
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 นายวราวุธ สุวรรณศร 
 อายุ 58 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการผลิต  

 วันเขาดํารงตําแหนง  

 20 ตุลาคม 2560  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 2 ป 6 เดือน  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาการบริหารการเงินรัฐกิจ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในบริษัทท่ีผานมา 

 5 เมษายน 2556 ถงึ 19 ตุลาคม 2560 ผูจัดการท่ัวไปอาวุโสฝายการผลิตและซอมบํารุง 

 1 มีนาคม 2552 ถึง 4 เมษายน 2556 ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและบริหาร 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) 

- ของตนเอง (ไมมี) 

- คูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี 

 ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขันเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   ไมมี 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา  ไมมี 
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 นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด 
 อายุ 47 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน  

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 1 กรกฎาคม 2562  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 9 เดือน  

 การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในบริษัทท่ีผานมา  

 2560 ถึง กรกฎาคม 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 

 มีนาคม 2562 ถึง ปจจุบัน - ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน  

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2560 ถึง มีนาคม 2562 - General Manager - Financial Controlling  

บริษัท จี เจ 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 ศรีสุขสวสัดิ์ 
 อายุ 35 ป  

 ตําแหนงปจจุบัน  

 - รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน 

- รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานกํากับดูแลและกฎหมาย 

 

 วันท่ีไดรับแตงตั้ง  

 12 ธันวาคม 2562  

 จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  

 4 เดือน  

 การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในบริษัทท่ีผานมา 

 กรกฎาคม 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 เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 มีนาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน  

และรองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานกํากับดูแล 

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (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 
 อายุ 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 เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2550 ถึง ปจจุบัน ผูจัดการท่ัวไป - ดานการเงินองคกร  

บริษัท จี เจ 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 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (hot-rolled coil) 

เปนผลิตภัณฑหลัก ซึ่งรวมถึงบริการตัดแผนหรือตัดซอยเหล็กแผนรีดรอนตามคําสั่งของลูกคาดวย และเหล็กแทงแบน (slab) 

เปนผลิตภัณฑเสริม โดยผลิตภัณฑหลักของบริษัทจะถูกนําไปใชโดยตรงในงานกอสราง การชลประทานและวิศวกรรมโยธา 

และใชเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเน่ืองตางๆ มากมาย เชน อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผนรีดเย็นและเหล็กแผนชุบสังกะสีท่ี

ใชในการผลิตผลิตภัณฑตอเน่ืองอีกมาก อุตสาหกรรมแปรรูปเหล็กแผนสําหรับงานกอสราง ไดแก ทอเหล็ก และเหล็ก

โครงสรางรูปพรรณ อุตสาหกรรมตอเน่ืองอ่ืนๆ เชน การผลิตช้ินสวนรถยนต รถโดยสาร รถบรรทุกและยานพาหนะอ่ืน ผลิตถัง

และภาชนะบรรจุนํ้ามันหรือกาซหุงตม อุปกรณหรือช้ินงานสําหรับอุตสาหกรรมท่ัวไป เปนตน 

โรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนของบริษัทใชเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย โดยรวมกระบวนการหลอม การหลอ 

และการรีดไวในโรงงานเดียวกันอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพสูง หรือท่ีเรียกวา Compact Mini Mill ซึ่งประกอบดวย 

เทคโนโลยีการหลอมเหล็กดวยเตาอารคไฟฟา (Electric Arc Furnace) เทคโนโลยีการหลอเหล็กแทงแบนแบบตอเน่ือง 

(Continuous Casting Machine) และเทคโนโลยีการรีดเหล็กแผนรีดรอน (Hot Strip Mill) อยางตอเน่ืองทุกกระบวนการดังกลาว 

กระบวนการผลิตของบริษัทโดยสังเขปเริ่มจากนําเศษเหล็ก (ferrous scrap) และเหล็กถลุง (pig Iron) มาหลอม

รวมกันในเตาอารคไฟฟาจนไดเปนนํ้าเหล็กท่ีอุณหภูมิประมาณ 1,600 องศาเซลเซียส แลวนําไปปรับปรุงคุณภาพนํ้าเหล็กดวย

การเติมสารปรุงแตงตางๆ เพ่ือใหไดคุณภาพตามมาตรฐานหรือตามขอกําหนดของลูกคา จากน้ันจึงนํานํ้าเหล็กท่ีไดเขาสู

กระบวนการหลอแบบตอเน่ืองเปนเหล็กแทงแบน (slab) ขนาดกลาง ความหนา 80-100 มม. และนําเหล็กแทงแบนท่ีไดมา

ผานกระบวนการรีดรอนเพ่ือรีดลดขนาดใหไดเปนเหล็กแผนรีดรอนขนาดความหนาในชวง 1.0-13.0 มม. ตามคําสั่งของลูกคา 

ซึ่งโรงงานของบริษัทเปนโรงงานแหงแรกในประเทศไทย และมีเพียงไมก่ีโรงงานในโลกท่ีสามารถผลิตเหล็กแผนรีดรอนท่ีระดับ

ความหนาต่ําสุด 1.0 มม. ท้ังน้ี กระบวนการผลิตขางตนจะเปนกระบวนการผลิตแบบตอเน่ือง โดยใชเวลาการผลิตท้ัง

กระบวนการเพียง 3.5 ช่ัวโมง 

โรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนของบริษัทไดรับการออกแบบใหสามารถรองรับการผลิตไดสูงสุดถึง 3.4 ลานตัน 

ซึ่งปจจุบันมีกําลังการผลิตอยูท่ี 1.8 ลานตันตอป และมีกําลังการผลิตท่ีมีผลตามสวนผสมของผลิตภัณฑตามความตองการของ

ตลาดท่ีหลากหลาย (various product mix) เทากับ 1.5 ลานตันตอป ผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนท่ีผลิตไดมีคุณภาพตาม

เกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของไทย (มอก.) และนอกจากน้ีสามารถผลิตสินคาไดมาตรฐานสากลอยาง มาตรฐาน

ของญี่ปุน (JIS) สหรัฐอเมริกา (ASTM และ SAE) ยุโรป (EN, DIN และ BS) มาเลเซีย (MS) และอินเดีย (BIS) ฯลฯ ตามความ

ตองการของตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศไดอีกดวย 
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วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและนโยบายในการดําเนินธุรกิจ 

วิสัยทัศน 

“เปนผูนําในอุตสาหกรรมเหล็กระดับโลก” 

พันธกิจ 

1. มุงสูตลาดสากลดวยผลิตภัณฑเหล็กท่ีหลากหลาย 

2. มุงสูการเจริญเติบโตดวยการขยายกําลังการผลิตและผลิตสินคาดวยตนทุนต่ํา 

3. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 

4. พัฒนาทรัพยากรบุคลากรอยางตอเน่ือง 

5. อนุรักษสิ่งแวดลอมและตอบแทนสูสังคม 

6. เสริมสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

7. รวมมือตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน 

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

ป 2563 สมาคมเหล็กโลก หรือ Worldsteel คาดการณความตองการใชเหล็กสําเร็จรูปของภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลก 

มีแนวโนมความตองการมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยมีแนวโนมขยายตัวรอยละ 1.7 อยูท่ี 1,805.7 ลานตัน 

แยกเปนกลุมสหภาพยุโรป (28 ประเทศ) ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 1.1 มีปริมาณอยูท่ี 168.6 ลานตัน กลุมประเทศเครือรัฐเอกราช 

(CIS) ขยายตัวรอยละ 2 และกลุมประเทศอาเซียน Worldsteel ขยายตัวรอยละ 5.6 ซึ่งความตองการใชเหล็กสําเร็จรูป

ขยายตัวสูงข้ึนเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ โดยอยูท่ีประมาณ 83.9 ลานตัน ซึ่งเปนผลมาจากการลงทุนในการกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐานและการขยายการลงทุนไปยังประเทศตางในกลุมประเทศอาเซียน ในขณะท่ี Worldsteel คาดการณความตองการใช

เหล็กสําเร็จรูปของจีนท่ีซึ่งเปนประเทศผูผลิตและผูใชเหล็กรายใหญของโลก โดยในป 2563 ความตองการใชเหล็กสําเร็จรูป 

จะมีการขยายตัวรอยละ 1 โดยมีปริมาณความตองการใชอยูท่ีประมาณ 909.1 ลานตัน 

สําหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย (ISIT) คาดการณปริมาณ

ความตองการใชผลิตภัณฑเหล็กในป 2563 จะมีการขยายตัวปรับเพ่ิมข้ึนเล็กนอย จากป 2562 อยูประมาณรอยละ 0.7  

โดยคาดวาปริมาณความตองการใชจะอยูท่ีประมาณ 18.6 – 19.0 ลานตัน ซึ่งเปนผลมาจากการคาดการณถึงสภาวะเศรษฐกิจ

ท่ีมีโอกาสฟนตัวจากภาวะสงครามทางการคาท่ีคลายความตึงเครียด ซึ่งเปนโอกาสท่ีจะมีการขยายตัวในกลุมอุตสาหกรรม

ตอเน่ืองท่ีมกีารใชงานผลิตภัณฑเหล็ก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งคาดวาจะเติบโตจากการเรงลงทุนโครงสรางขนาด

ใหญของภาครัฐ ซึ่งมีแผนการกอสรางโครงสรางจํานวนมากและการลงทุนของภาคเอกชนท่ีคาดวาจะเติบโตข้ึนตามความ

เช่ือมั่นท่ีเพ่ิมข้ึน อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ท่ีมีทิศทางท่ีดีข้ึนความตองการจากตลาดภายในประเทศและตางประเทศ 

ถึงแมวาในบางอุตสาหกรรมจะไดมีการคาดการณการเติบโตท่ีมีการชะลอตัวลงเล็กนอยก็ตาม แตโดยภาพรวมแลว 

ยังคาดวาความตองการใชเหล็กของไทยในป 2563 ยังคงสามารถเติบโตตอไปได ยอมสงผลสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจ 

ของบริษัท ในฐานะผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนเปนไปไดดวยดี โดยบริษัท ไดใหความสําคัญกับปจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินธุรกิจ

เปนหลักและมีกลยุทธในการลดผลกระทบจากปจจัยลบตางๆ โดยมุงเนนในการลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมยอดขายใหเพ่ิมมาก

ข้ึนอยางตอเน่ือง โดยจะมุงเนนไปท่ีตลาดภายในประเทศเปนสําคัญ ดวยการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือมุงใหเกิดความเปนเลิศ

ในการดําเนินงานและสามารถสงมอบผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมและหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาได  

ซึ่งจะชวยลดการนําเขาผลิตภัณฑเหล็กทรงแบนในประเทศได (โดยยังไมไดรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ COVID-19) 
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นโยบายในการดําเนินธุรกิจ 

1. บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาระบบการทํางานใหเปนไปตามมาตรฐานสากลอยูเสมอ ท้ังน้ี บริษัทไดรับการรับรอง

จากมาตรฐานสากลดังน้ี 

การรับรองท่ีเกี่ยวกับระบบจัดการ ดังน้ี 

• มาตรฐานระบบจัดการดานคุณภาพ (ISO 9001:2015) 

• มาตรฐานระบบจัดการดานสิ่งแวดลอม (ISO 14001:2015) 

• มาตรฐานระบบจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) 

การรับรองท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ดังน้ี 

• มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1479-2558 เหล็กกลาทรงแบนรีดรอน สําหรับงานโครงสรางท่ัวไป 

• มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1499-2541  เหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา 

และแผนบาง สําหรับงานโครงสรางเช่ือมประกอบ  

• มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2060-2543  เหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา 

และแผนบาง สําหรับงานถังกาซ  

• มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 528-2548  เหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอน สําหรับงานท่ัวไป

และงานข้ึนรูป 

• มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1735-2542 เหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวน และแผนแถบ สําหรับงานทอ 

• มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1884-2542 เหล็กกลารีดรอนทนแรงดึงสูงแผนมวน แผนแถบ แผนหนา และ

แผนบางท่ีปรับปรุงคุณสมบัติการข้ึนรูปสําหรับงานโครงสรางรถยนต 

• มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1999-2543 เหล็กกลารีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง 

สําหรับงานโครงสรางรถยนต 

การรับรองผลิตภัณฑของบริษัท ไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จากประเทศมาเลเซีย ดังน้ี 

• MS 1705-2003    เหล็กคารบอนรีดรอนสําหรับงานข้ึนรูปท่ัวไป 

• MS 1768-2004    เหล็กคารบอนรีดรอนสําหรับงาน pipe and tube 

• MS EN 10025-2-2011  เหล็กคารบอนรีดรอนสําหรับงานโครงสราง 

• SAE J 403 -2014    เหล็กกลาคารบอน 

การรับรองผลิตภัณฑของบริษัท ไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จากประเทศอินเดีย ดังน้ี 

• IS 1079 : 2017 HOT ROLLED CARBON STEEL SHEET, PLATE AND STRIP  

• IS 2062 : 2011 HOT ROLLED MEDIUM AND HIGH TENSILE STRUCTURAL STEEL 

• IS 10748 : 2004 HOT ROLLED STEEL STRIP FOR WELDED TUBES AND PIPES 

นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยูอยางตอเน่ือง ดังจะเห็นไดจากในป 

2562 บริษัทไดรับการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม 

(CSR – DPIM) และรางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแรสี เขียว (Green Mining Award) ประจําป 2561 จาก 

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ท้ังน้ี บริษัทยังมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอบรมความรูอยางตอเน่ือง เพ่ือใหบุคลากรของบริษัทเปนบุคลากรท่ีมี

ความรูและความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมเหล็ก 

1.1. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญในชวงปท่ีผานมา 

ภาพรวมสําหรับป 2562 

• การดําเนินการภายหลังการสิ้นสุดสัญญาจางผลิต (Scrap Metal Tolling Agreement) ตั้งแต วันท่ี  

31 มกราคม 2562 บริษัทไดหยุดการผลิตเปนการช่ัวคราว รวมระยะเวลาประมาณ 3 เดือน อันเน่ืองจาก

เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจไมเพียงพอ ท้ังน้ี บริษัทไดรับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมเติมจากนักลงทุน 

ในเดือนเมษายน 2562 ทําใหบริษัทกลับมาดําเนินการผลิตไดตามปกติ ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562 

• ในเวลาตอมา เพ่ือเปนการลดภาระหน้ีสินและดอกเบ้ียของบริษัทรวมท้ังการแกไขปญหาสวนทุนท่ีติดลบ  

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติโครงการแปลงหน้ีเปนทุน 

• ระบบการจัดการเศษเหล็ก: การดําเนินการระบบการจัดการขนยายเศษเหล็ก บริษัทไดรับมาดําเนินการเอง

แทนการจางบริษัทภายนอก โดยขณะน้ี ทางแผนกตางๆ ท่ีเก่ียวของไดมีการดําเนินการเพ่ือใหเกิดความ

คลองตัวมากข้ึน 

• ข้ันตอนการจัดการตระกรัน: ดําเนินการโดยมีการใชเทคโนโลยีใหมท่ีมีความเสถียรมากข้ึน เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปโดยสะดวกและราบรื่น รวมถึงการลดการพ่ึงพาจากบริษัทภายนอก 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัทมุงสรางความสามารถในการผลิตเหล็กแผนรีดรอนท่ีมีมูลคาเพ่ิมข้ึน ไดแก เหล็ก

แผนรีดรอนสําหรับผลิตถังแกส เหล็กแผนท่ีทนแรงดึงสูงและกําลังพัฒนาสินคาแหล็กแผนรีดเย็นตอดวย 

• กลยุทธในการลงทุนเพ่ือปรับปรุงสภาพโรงงานและอุปกรณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 

รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑซึ่งเปนไปตามข้ันตอนท่ีสอดคลองกับเงินทุน 

• ความพยายามในการบริหารและเพ่ิมประสิทธิภาพของตนทุน ซึ่งชวยใหอัตราผลตอบแทนในการผลิต (yield) 

สูงสุดเทาท่ีเคยมีการผลิตมาในชวงระหวางป และยังมีการปรับปรุงตนทุนในสวนอ่ืนๆ ในบางเดือน  

เชน ปริมาณออกซิเจนในการผลิตท่ีลดลง การนําเศษเหล็กท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตกลับมาใชใหมเพ่ิม

มากข้ึน ฯลฯ แตท้ังน้ี ตนทุนท่ีลดลงไดน้ันยังไมมีเสถียรภาพนัก เน่ืองจากปริมาณการผลิตท่ีลดลง 

อันเน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง 

• ในป 2562 การดําเนินงานของโรงงานไดรับผลกระทบอยางมาก เน่ืองจากความซบเซาของตลาดในประเทศ 

ท่ีเกิดจากมาตรการปกปองการนําเขาเหล็กอัลลอยด ซึ่งสิ้นสุดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2562 รวมถึงภาวะ

ถดถอยในตลาดเหล็กท่ัวโลก หลังจากบริษัทกลับมาดําเนินการผลิตอยางปกติ ในเดือนพฤษภาคม 2562 

บริษัทไดติดตอและดึงฐานลูกคาเดิมของบริษัทท่ีหันไปนําเขาและซื้อผลิตภัณฑจากคูแขงใหกลับมาซื้อ

ผลิตภัณฑของบริษัท 
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ป 2562 เดือนธันวาคม 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 13/2562 เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 ไดมีมติเรื่องสําคัญ ดังน้ี  

• รับทราบการลาออกของ นายยรรยง คุโรวาท จากการจากเปนกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 13 ธันวาคม 

2562 เปนตนไป 

• อนุมัติการแตงตั้ง นางสาวกรรณิการ ยมจินดา ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท แทนตําแหนงกรรมการท่ีวางลง

ของนายยรรยง คุโรวาท ท่ีไดลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัท และให นางสาวกรรณิการ ยมจินดา อยูใน

ตําแหนงไดเทากับวาระท่ีเหลืออยูของนายยรรยง คุโรวาท และใหมีผลตั้งแตวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

• รับทราบการลาออกของนายทนุ วิสิทธิกมลโยธิน จากการเปนเลขานุการบริษัท และมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้ง

นางขวัญใจ เกษมลนนภา ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทแทน โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 13 ธันวาคม 2562  

เปนตนไป 

• อนุมัติการแตงตั้ง Strategic Steering Committee ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือตรวจสอบ  

ใหคําแนะนํา และดูแลการประกอบดําเนินธุรกิจประจําวันของคณะกรรมการบริหาร และแตงตั้งกรรมการ 

Strategic Steering Committee โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

1) ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 

2) นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล 

3) นางสาวกรรณิการ ยมจินดา 

4) นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวรลูมิส 

5) นายชาราด บาจไพ 

6) นายสุดีร มาเหชาวารี 

7) นายดาเวนเดอร ชุค 

• อนุมัติการแตงตั้ง นางสาวกรรณิการ ยมจินดา และนายแอนเดรอัส ไรซัล วัวรลูมิส เปนกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

• อนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และแตงตั้ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 

เปนตนไป ท้ังน้ี สําหรับป 2562 ยังไมไดมีการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

ป 2562 เดือนพฤศจิกายน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 12/2562 เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 ไดมีมติเรื่องสําคัญ ดังน้ี 

• รับทราบการลาออกของกรรมการของบริษัท โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

1) ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) นายริวโซ โอกิโน  กรรมการ  

3) นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล  กรรมการ 

4) นายโกมล วงศอภัย  กรรมการ 

5) นางสาวเมธิกานต ชุติพงศสิริ  กรรมการ 
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• รับทราบการลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการของ นายยรรยง คุโรวาท โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 2 ธันวาคม 

2562 โดยยังคงดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

• อนุมัติการแตงตั้ง นายชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย เปน ประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 2 ธันวาคม 

2562 

• อนุมัติการแตงตั้ง นายหลี จง หยวน เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันท่ี  

2 ธันวาคม 2562 

ป 2562 เดือนตุลาคม 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 ณ หองอโนมาแกรนด ช้ัน 3 โรงแรมโนมา 

แกรนด กรุงเทพ ไดมีมติเรื่องสําคัญ ดังน้ี 

• อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 7,024,838,910 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 

48,775,743,730 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 41,750,904,820 บาท โดยการตัดหุนท่ียังไมได

ออกจําหนายของบริษัทฯ ซึ่งออกไวเพ่ือรองรับ GSTEEL-W1 จํานวน 1,135,237,165 หุน และ GSTEEL-

W2 จํานวน 269,730,617 หุน รวมเปนจํานวนท้ังสิ้น 1,404,967,782 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท  

• อนุมัติ โครงการแปลงหน้ีเปนทุน โดยจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริ ษัทฯ จํานวน 

22,078,584,468 หุน  มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท ใหแก เจาหน้ีกลุมท่ี 1 ซึ่งเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษา 

ประกอบดวย (1) M-Power TT Limited (“เอ็ม พาวเวอร”) (2) บริษัท ดีสินชัยสตีล จํากัด (“ดีสินชัย”) 

(3) นางวนิดา ยมจินดา (“นางวนิดา”) (4) นางเบญจมาศ พิทักษธรรม (“นางเบญจมาศ”) (5) บริษัท นิว

เวิลดอินเตอรเมทัล จํากัด (“นิวเวิลดอินเตอรเมทัล”) (6) นายธนูชัย เวสารัชชานนท (“นายธนูชัย”) (7) 

บริษัท ซูพีเรียร โอเวอรซีส (ประเทศไทย) จํากัด (“ซูพีเรียร”) และเจาหน้ีกลุมท่ี 2 ซึ่งเปนเจาหน้ีทางการคา

ตามบันทึกขอตกลง กลาวคือ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) โดยการ

แปลงหน้ีเปนทุน รวมจํานวนหน้ีของเอ็ม พาวเวอร หน้ีของดีสินชัย หน้ีของนางวนิดา หน้ีของนางเบญจมาศ หน้ี

ของนิวเวิลดอินเตอรเมทัล หน้ีของนายธนูชัย หน้ีของซูพีเรียร และหน้ีของ ACO I ท่ีจะแปลงหน้ีเปนทุน  

(“หนี้ท่ีจะแปลงหนี้เปนทุน”) คิดเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 4,194,931,048.92 บาท (“จํานวนหนี้ท่ีจะแปลงหนี้

เปนทุน”) โดยบริษัทฯ ประสงคท่ีจะชําระหน้ีท่ีจะแปลงหน้ีเปนทุน จํานวน 4,194,931,048.92 บาท เปนหุน

สามัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหน้ีเปนทุนท่ีราคาหุนละ 0.19 บาท รวมเปนมูลคา

ท้ังสิ้นไมเกิน 110,392,922,340 บาท เพ่ือชําระจํานวนหน้ีท่ีจะแปลงหน้ีเปนทุน 

• อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวนไมเกิน 116,308,850,320 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 41,750,904,820 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 158,059,755,140 บาท โดยการออกหุนสามัญ

เพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 23,261,770,064 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท (1) เพ่ือรองรับการจัดสรรและเสนอ

ขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน จํานวน 22,078,584,468 หุน และ (2) เพ่ือ

รองรับการปรับสิทธิการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ภายใต GSTEEL-W3 จํานวนไมเกิน 

1,183,185,596 หุน 

• อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 22,078,584,468 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท 

เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน ดังน้ี  
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1) อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 4,571,096,822 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท 

ใหแก เอ็ม พาวเวอร 

2) อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 566,056,684 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท 

ใหแก ดีสินชัย 

3) อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 52,631,578 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท 

ใหแก นางวนิดา 

4) อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 78,947,368 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท 

ใหแก นางเบญจมาศ 

5) อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 567,312,699 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท 

ใหแก นิวเวิลดอินเตอรเมทัล 

6) อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 31,578,947 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท 

ใหแก นายธนูชัย 

7) อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 1,749,470,897 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท 

ใหแก ซูพีเรียร  

8) อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 14,461,489,473 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ  

5 บาท ใหแก ACO I 

• อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 1,183,185,596 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ  

5 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของ GSTEEL-W3 จํานวนไมเกิน 1,183,185,596 หุน ตามเง่ือนไขของการ

ปรับสิทธิท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออก GSTEEL-W3 

• อนุมัติการผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของกิจการ (Whitewash) จากการท่ีบริษัทฯ จะ

จัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน ใหแก ACO I จํานวนไมเกิน 

14,461,489,473 หุน หรือคิดเปนรอยละ 49.99 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท 

• อนุมัติการแตงตั้งกรรมการเขาใหมเพ่ิมเติม 

1. นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวรลูมิส กรรมการ 

2. นายชาราด บาจไพ กรรมการ 

3. นายสุดีร มาเหชาวารี กรรมการ 

4. นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี กรรมการ 

5. นายหลี จง หยวน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
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โครงสรางการถือหุน 

โครงสรางการถือหุนของบริษัท 

รายช่ือและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ 10 ราย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดังน้ี 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละของ 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 

1. ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED 14,461,489,473 49.99 

2. M-POWER TT LTD. 4,571,096,822 15.80 

3. บริษัท ซูพีเรียร โอเวอรซสี (ประเทศไทย) จํากัด 2,025,246,897 7.00 

4. บริษัท นิวเวิลดอินเตอรเมทัล จํากัด 567,312,699 1.96 

5. บริษัท ดีสินชัยสตีล จํากัด 566,056,684 1.96 

6. นายนิรัมดร งามชํานัญฤทธ์ิ 444,682,520 1.54 

7. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 432,208,900 1.49 

8. นายณัฐพล จุฬางกูร 402,878,400 1.39 

9. กลุมคณุหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 278,095,200 0.96 

10. นายกฤษนันทร เกวล ี 276,463,000 0.96 

11. ผูถือหุนอ่ืน ๆ 4,903,234,837 16.95 

 รวม 28,928,765,432 100.00 

หมายเหต ุ

1. กลุมคุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละของ 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 

1. คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิต์ระกูล 273,095,200 0.94 

2. เด็กหญิงสุรัติพร ลสีวัสดิต์ระกูล 5,000,000 0.02 

2. โครงสรางการถือหุนบริษัท ซูพีเรียร โอเวอรซีส (ประเทศไทย) จํากัด 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน รอยละของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

1. คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิต์ระกูล 29.42 

2. บริษัท มารโค เวลท อินเวสเมนท จํากัด 25.38 

3. นางสาวเมธิกานต ชุติพงศสิริ 19.81 

4. นายมานิตย เจียจวบศลิป 15.38 

5. นางปทุม เจียจวบศิลป 10.00 

  

  36 

 



รายงานประจําป 2562 | Annual Report 2019 

 

โครงสรางการถือหุนของบริษัทในกลุม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและลดตนทุนการผลิตของบริษัท อีกท้ังยังเปนการปรับปรุง

กระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน บริษัทจึงไดเขาลงทุนในบริษัทยอย โดยมีสัดสวนการถือหุนของบริษัทในบริษัทยอย

และประเภทธุรกิจท่ีเขาลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังน้ี 

บริษัทยอย 

กลุมบริษัทถือหุน 

รอยละ ประเภทธุรกิจ 

2562 2561 

บริษัทยอยทางตรง 

บริษัท สยามโปรเฟสช่ันแนล โฮลดิ้งส จํากัด  

(เอสพีเอช) 

99.99 99.99 ลงทุนในบริษัทอ่ืน 

บริษัท จี เจ สตลี จํากัด (มหาชน) (จี เจ สตีล)  

(บริษัทรอยละ 8.33 และจีเอส ซเีคียวริตี้ รอยละ 9.54) 

9.54 17.28 ผลิตและจําหนายเหล็กแผนรดีรอน 

ชนิดมวน 

บริษัท จีเอส ซีเคยีวริตี้ โฮลดิ้ง จํากัด  

(จีเอส ซีเคียวริตี้) 

99.99 99.99 กิจการท่ีตั้งโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ 

เพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี 

บริษัทยอยทางออม 

บริษัท โอเรยีลทัล แอ็กเซส จํากัด (โอเอซี)  

(ถือหุน โดย เอสพีเอช รอยละ 99.97) 

99.97 99.97 ใหบริการท่ีปรึกษาและลงทุน 

 

 

  

บริษัท จี เจ สตีล 

จํากัด (มหาชน) 

99.97% 

9.54% 

1.21 % 

  

8.33% 

99.99% 99.99% 

บริษัท สยามโปร

เฟสชั่นแนล  

โฮลด้ิงส จํากัด 

บริษัท จีเอส 

ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง 

จํากัด 

บริษัท  

โอเรียลทัล  

แอ็กเซส จํากัด 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

  37 

 



รายงานประจําป 2562 | Annual Report 2019 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสรางรายได 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายสินคาในประเทศเปนหลัก เน่ืองจากตลาดในประเทศมีความตองการสูง 

ท้ังจากในภาคอุตสาหกรรมกอสรางและภาคอุตสาหกรรมการผลิต อยางไรก็ตาม บริษัทยอยมีการสงสินคาไปขายยัง

ตางประเทศ เพ่ือเปนการรักษาฐานตลาดนอกประเทศไวรองรับกับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท 

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยในชวง 3 ปท่ีผานมา มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย : พันบาท) 

รายได 

(รวมบริษัทและบริษัทยอย) 

ป 2562 ป 2561 ป 2560 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

รายไดในประเทศ             

-บริษัทท่ีเก่ียวของกัน(1) 293,586 1.22 706,172 2.33 5,874,010 22.74 

 -กลุมอ่ืนๆ 17,120,128 70.99 28,235,970 93.07 19,830,975 76.77 

รวมรายไดในประเทศ 17,413,714 72.21 28,942,141 95.40 25,704,985 99.50 

ตางประเทศ 2,704 0.01 1,023,603 3.37 0 0.00 

รวม 17,416,418 72.22 29,965,744 98.77 25,704,985 99.50 

รายไดอ่ืน(2) 6,700,448 27.78 372,127 1.23 128,005 0.50 

รายไดรวม 24,116,866 100.00 30,337,871 100.00 25,832,990 100.00 

หมายเหตุ 

1. บริษัทท่ีเก่ียวของกันประกอบดวย บจก. ลิเบอรตี้ สตีล สยาม, บมจ. เอเชีย เมทัล และ บมจ. เดอะ สตีล 

2. รายไดอ่ืนของบริษัทประกอบดวยรายไดจากดอกเบ้ียรับ เงินปนผล การขายเศษซาก กําไรจากตัดจําหนายหน้ีสินท่ี-

หมดอายุความสุทธิ กําไรจากการปรับโครงสรางหน้ี กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายไดอ่ืน 

(หนวย: ตัน) 

ปริมาณการขาย 
2562 2561 2560 

(เฉพาะของบริษัท) 

ปริมาณขายในประเทศ       

-บริษัทท่ีเก่ียวของ 453 33,919 29,948 

-กลุมอ่ืนๆ 259,322 1,354,358 539,276 

รวมปรมิาณขายในประเทศ 259,776 1,388,277 569,224 

ตางประเทศ 200  62,007    

รวม 259,976 1,450,284 569,224 
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สัดสวนยอดขายภายในประเทศและตางประเทศตอยอดขายรวมของผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนของบริษัท

ระหวางป 2560 ถึง 2562 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย : ลานบาท) 

ยอดขาย 
2562 2561 2560 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

ในประเทศ 17,414 99.98% 28,942 96.58% 25,705 100.00% 

ตางประเทศ 3 0.02% 1,024 3.42% 0 0.00% 

รวม 17,416 100.00% 29,966 100.00% 25,705 100.00% 

 

ลักษณะผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑของบริษัท คือ เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน และเหล็กแผนหนา (Slab) ซึ่งเปนผลิตภัณฑตนนํ้าของ

อุตสาหกรรมเหล็กแผน โดยเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดลางผิวเคลือบนํ้ามัน เหล็กเคลือบสังกะสีแบบจุมรอน

และอบออน เหล็กแผนรีดรอนชนิดเคลอืบสังกะสี และเหล็กรีดเย็น ซึ่งนําไปใชอุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 

อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และอุตสาหกรรมยานยนต เปนตน 

 

ผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนของบริษัท มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของไทย (มอก.) และมาตรฐานสากล ไดแก 

มาตรฐานประเทศญี่ปุน (JIS) มาตรฐานสหรัฐอเมริกา (ASTM, SAE, AISI และ API) มาตรฐานยุโรป (EN, DIN, BS) มาตรฐาน

อินเดีย (BIS) และ มาตรฐานมาเลเซีย (MS) มีขนาดความกวางตั้งแต 900-1,550 มิลลิเมตร ความหนาตั้งแต 1-13 มิลลิเมตร 

และนํ้าหนักของขนาดมวนตั้งแต 8 ตันถึง 28 ตัน  
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รายละเอียดขนาดผลิตภัณฑของบริษัท สรุปไดดังนี้ 

ลักษณะของผลิตภัณฑ รายละเอียด 

ความกวาง 900 - 1,550 มิลลิเมตร 

ความหนา 1 - 13 มิลลิเมตร 

นํ้าหนักตอความยาว 8.3 - 18 กิโลกรัมตอมลิลิเมตร 

นํ้าหนักท้ังหมดของมวนเหล็ก 8 - 28 ตัน 

 

เทคโนโลยีที่ใชในการผลิต 

บริษัทมีโรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนเปนรูปแบบกะทัดรัดใชพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีมี

ความทันสมัย คือ เทคโนโลยีท่ีรวมการผลิตท้ังระบบหลอม หลอ และรีดเขาดวยกันเปนกระบวนการผลิตตอเน่ือง โดยมีรอบ

การผลิตท่ีสั้น คือ ใชเวลาประมาณ 3.5 ช่ัวโมงตอรอบ ในการแปรสภาพวัตถุดิบจนไดเปนผลิตภัณฑ รายละเอียดเทคโนโลยีท่ี

สําคัญมีดังน้ี 

 

1. เทคโนโลยีการหลอมเศษเหล็กโดยเตาหลอมไฟฟา (Electric Arc Furnace) พรอมเตาปรับปรุงนํ้าเหล็ก (Ladle 

Heat Furnace) โดยเทคโนโลยีดังกลาวเปนของบริษัท Mannesmann Demag Huttentechnik ประเทศเยอรมัน 

ซึ่งเปนเทคโนโลยีการหลอมเหล็กท่ีใชไฟฟาแรงสูง ทําการอารคเหล็กถลุง (Pig Iron) และเศษเหล็ก (Scrap) ให

หลอมละลาย ท้ังน้ีในการผลิตจะมีการใชกาซออกซิเจน และ กาซอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิในการหลอมละลาย และ

รักษาคุณภาพนํ้าเหล็ก จากน้ันจึงใชเตาปรับปรุงนํ้าเหล็กในการปรุงนํ้าเหลก็ใหไดคุณสมบัตท่ีิตองการ โดยมีกําลังการ

ผลิตท่ี 2.2 ลานตันตอป 

 

 

  

 การหลอม 

(Electric Arc Furnace) 

 การหลอ 

(Continuous Medium 

Slab Casting) 

การรีด 

(Hot Strip Mill) 
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2. เทคโนโลยีการหลอเหล็กแผนหนาขนาดกลาง (Continuous Medium Slab Casting) เปนเทคโนโลยีของบริษัท 

Sumitomo Heavy Industries แหงประเทศญี่ปุน ใชในการหลอเหล็กหนาขนาดกลางความหนาตั้งแต 80-100 

มิลลิเมตร โดยมีกําลังการผลิตท่ี 1.8 ลานตันตอป 

 

3. เทคโนโลยีการรีดรอน (Hot Strip Mill) เปนการรีดลดขนาด Slab ใหบางลง เปนเทคโนโลยีของบริษัท Mitsubishi 

Heavy Industry แหงประเทศญี่ปุน สามารถรีดเหล็กจากความหนาประมาณ 100 มิลลิเมตร จนมีความหนา 1-13 

มิลลิเมตร มีกําลังการผลิต 3.4 ลานตันตอป 

 

กระบวนการผลิต 

บริษัทผลิตเหล็กแผนรีดรอนโดยการหลอมเศษเหล็ก และเหล็กถลุง ดวยวิธีการอารคไฟฟาใหไดนํ้าเหล็กแลวนําไป

หลอใหเปนแผนเหล็ก เพ่ือนําไปรีดใหไดขนาดตามท่ีตองการ โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. กระบวนการหลอมเหล็ก (Melting Process) เปนกระบวนการหลอมเหล็ก โดยการนําเศษเหล็กและเหล็กถลุงมา

หลอมในเตาหลอมไฟฟา แลวนําไปผานกระบวนการปรับปรุงนํ้าเหล็กในเตาปรับปรุงคุณภาพ 

2. กระบวนการหลอแผนเหล็ก (Casting Process) เปนกระบวนการนํานํ้าเหล็กท่ีปรับปรุงคุณภาพแลวมาหลอเปน

เหล็กแผนขนาดความหนา 80-100 มิลลิเมตร  

3. กระบวนการรีดแผนเหล็ก (Rolling Process) เปนกระบวนการนําเหล็กแผนหนาจากเตาปรับอุณหภูมิมารีดลดขนาด 

หลังจากน้ันจึงผานเขาสูเครื่องมวนแผนเหล็ก (Down Coiler) แลวลําเลียงไปเก็บยังลานพักสินคา (Coil yard) ตอไป 
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การตลาดและการแขงขัน 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

บริษัทไดพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ท้ังในความใหมและคุณภาพพิเศษ ท่ีตลาดยัง

ตองพ่ึงพาการนําเขา เชน เหล็กคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมถังแกส เหล็กเกรดพิเศษใชทําทอ (API) เหล็กคุณภาพสําหรับงาน

เช่ือมและทนแรงดึงสูง 

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 

4. การใหขอมูลกับลูกคามากข้ึน เพ่ือใหความมั่นใจในการบริโภคเหล็กของบริษัท รวมถึงการสรางความสัมพันธท่ีดีกับ

ลูกคาอยางตอเน่ือง 

กลุมลูกคาเปาหมาย 

กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทสามารถแบงไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 

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  
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ชองทางการจัดจําหนาย 

สําหรับการขายในประเทศ บริษัทมีการจัดจําหนายสินคาผาน 2 ชองทางดังนี้ 

1. การจัดจําหนายโดยตรง (Direct Sale)  

บริษัทมีแผนท่ีจะจัดจําหนายโดยตรงสําหรับกลุมลูกคาประเภทศูนยบริการเหล็ก ผูผลิตทอเหล็ก ผูผลิตช้ินสวนรถยนต 

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

แผนรีดเย็น ท้ังในประเทศและตางประเทศ กลุมลูกคาศูนยบริการเหล็กแผน กลุมอุตสาหกรรมถังแกส  

กลุมอุตสาหกรรมยานยนต กลุมลูกคาโครงการกอสรางขนาดใหญ ท่ีมีความตองการใชเหล็กคุณภาพพิเศษ  

2. บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินคาใหดีข้ึนตลอดเวลา โดยการลงทุนในเรื่องของเครื่องมือใหทันสมัย 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ปรับปรุงคุณภาพ และลดตนทุนในการผลิต 

3. บริษัทประสบความสําเร็จอยางมากในการสรางความเช่ือมั่นในการสงมอบสินคาใหกับลูกคาไดตรงตอเวลา ทําให

ลูกคาสามารถวางแผนและบริหารปริมาณสินคาคงคลังไดอยางเหมาะสม 

4. บริษัทใหความสําคัญตอการปรับปรุงและพัฒนาสินคาและบริการของบริษัท อยางสม่ําเสมอ โดยไดมีการสํารวจและรับ

ฟงความคิดเห็นจากลูกคาเปนระยะๆ ทําใหบริษัททราบถึงความตองการท่ีถูกตองและเหมาะสมของลูกคาไดอยางชัดเจน 
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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% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผาน

มา อยูท่ี 6.97 ลานตัน ขณะท่ีปริมาณการใชเหล็กทรงแบนก็มีการหดตัวลง 2.67% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผาน

มา อยูท่ี 11.50 ลานตัน โดยผลิตภัณฑเหล็กท่ีมีการใชงานมากท่ีสุด คือ เหล็กแผนรีดรอน (Hot rolled) 6.95 ลานตัน 

รองลงมาคือ 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  จาก น้ันจึ งส งตอไปยั ง

อุตสาหกรรมตอเน่ืองท่ีใชเหล็กตอไป สําหรับภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดรอนไทย ขอมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและ

เหล็กกลาแหงประเทศไทย (ISIT) รายงานยอดการผลิต การนําเขา การสงออก และปริมาณการใช ตั้งแตเดือนมกราคมถึง

เดือนธันวาคม 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) 

(ไมรวมเหล็กแผนรีดรอนไรสนิม) 
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 ภายในประเทศป 

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

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

เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 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 โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีน 

ท่ีเปนท้ังผูผลิตเเละผูใชเหล็กอันดับหน่ึงของโลก รวมถึงผลกระทบของภาวะสงครามทางการคา สงผลใหภาวะการแขงขันใน

อุตสาหกรรมเหล็กมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ระดับราคาจึงมีความผันผวนและมีทิศทางปรับตัวลดลง โดยตั้งแตชวงตนป 2562 

จนกระท่ังปลายป แนวโนมราคาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีทิศทางเปนขาลง ราคาผลิตภัณฑเหล็กในตลาดโลก 

ป 2562 เริ่มมีการชะลอตัวอยางเห็นไดชัดในชวงเดือนพฤษภาคม และมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง โดยราคาผลิตภัณฑ

เหล็กในประเทศจีนและราคาเหล็กนําเขาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตปรับตัวลดลงตั้งแตชวงเดือนพฤษภาคมและ 

ลงต่ําสุดในชวงเดือนตุลาคม และปรับตัวข้ึนในชวงทายของป 2562 สวนหน่ึงมาจากเทศกาลตรุษจีนในป 2563 มาเร็วข้ึน 

ซึ่งเปนชวงวันหยุดยาวของจีน จึงไดการซื้อสินคาเพ่ือเก็บและเตรียมสงมอบ และมาจากท่ีราคาลดลงอยางมากในชวงกอนหนา  

จึงมีการเขาซื้อสินคาไวเพ่ือเปนสินคาคงคลัง สําหรับภาพรวมของราคาเหล็กแผนรีดรอนและเหล็กเสน ในป 2562 ปรับตัว

ลดลงตามทิศทางราคาเหล็กในจีนซึ่งเปนประเทศผูผลิตเหล็กรายใหญของโลก โดยราคาของเหล็กแผนรีดรอน (HRC) ปรับตัว

ลดลงประมาณ รอยละ 14 มีราคาเฉลี่ยอยูท่ีประมาณ 496 ดอลลารสหรัฐตอตัน และราคาเหล็กเสน (Rebar) ปรับตัวลดลง 

รอยละ 13 มีราคาเฉลี่ยอยูท่ีประมาณ 472 ดอลลารสหรัฐตอตัน ซึ่งสภาวะอุตสาหกรรมเหล็กไทยในป 2562 ก็ไดรับ

ผลกระทบจากภาวะสงครามทางการคาและความผันผวนของราคาเหล็กโลกเชนเดียวกัน ซึ่งคาดวาผูผลิตเหล็กในประเทศ

ตางๆ รวมถึงไทยจะเผชิญกับการแขงขันจากเหล็กนําเขาในป 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 – 3.7 โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก  

1. แนวโนมการขยายตัวในเกณฑ ท่ีนาพอใจของอุปสงคภายในประเทศท้ังในดานการใชจายภาคครัวเรือน  

การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุน  

2. การปรับตัวดีข้ึนของการสงออกภายใตแนวโนมการปรับตวัดีข้ึนของเศรษฐกิจโลก และการปรับตัวของภาค

การสงออกตอมาตรการกีดกันทางการคาท่ีจะมีความชัดเจนมากข้ึน  

3. การดําเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ  

4. การปรับตัวดีข้ึนของภาคการทองเท่ียว  

แตอยางไรก็ยังคงตองเฝาระวังถึงปจจัยเสี่ยงภายนอกท่ีสําคัญท่ีอาจทําใหเกิดความผันผวนในระบบเศรษฐกิจโลก 

ท่ีประกอบดวย  
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1. ความเสี่ยงท่ีเศรษฐกิจของประเทศคูคาและเศรษฐกิจโลกในภาพรวมจะขยายตัวต่ํากวาการคาดการณในกรณี

ฐาน โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีน ยังมีความเสี่ยงท่ีจะชะลอตัวมากกวาท่ีคาดการณไว ในกรณีท่ีมาตรการกีดกันทาง

การคาทวีความรุนแรงมากข้ึน เชนเดียวกับเศรษฐกิจยูโรโซนท่ียังมีความเสี่ยงจากการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของ 

สหราชอาณาจักรแบบไรขอตกลง (No-deal Brexit) 

2. ความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังอยูในเกณฑสูงและมีความเสี่ยงท่ีจะปรับตัวเพ่ิมข้ึน โดยมี

สถานการณท่ียังตองติดตามอยางใกลชิด ประกอบดวย 

• การดําเนินมาตรการกีดกันทางการคาของสหรัฐฯ ท่ีมีตอจีนและประเทศอ่ืนๆ ท่ีอาจมีเพ่ิมเติม อาทิ 

การดําเนินการภายใตมาตรา 232 ของกฎหมาย Trade Expansion Act of 1962 ท่ีอาจสงผลตอ

สินคาอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตและช้ินสวน  

• สถานการณการเมืองของสหรัฐฯ จากการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายน 2563  

• สถานการณเศรษฐกิจยูโรโซนและสหราชอาณาจักรท่ีอาจจะเผชิญกับความผันผวนอันเน่ืองมาจาก

เหตุปจจัยตางๆ อาทิ ความไมแนนอนของการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร 

การประทวงในสเปน เง่ือนไขทางการเมืองในอิตาลี และการเลือกตั้งท่ัวไปของเยอรมนีในเดือน

ตุลาคม 2563 เปนตน  

• แรงกดดันจากปญหาเสถียรภาพของเศรษฐกิจจีนท่ีอาจปรับตัวเพ่ิมข้ึนภายใตแนวโนมการชะลอตัว

ทางเศรษฐกิจและการออนคาของเงินหยวน  

• ความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนท่ีเกิดจากการคาดการณและการปรับตัวของนักลงทุนตอทิศทาง

นโยบายการเงินและแนวโนมเศรษฐกิจของประเทศสําคัญๆ 

• ความขัดแยงทางภูมิรัฐศาสตรและปญหาการเมืองภายในประเทศซึ่งนาไปสูการประทวงในประเทศ

ตางๆ อาทิ ฮองกง ชิลี อิรัก และเลบานอน รวมถึงปญหาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศใน

ภูมิภาคตะวันออกกลาง 

3. ความเสี่ยงจากสถานการณภัยแลง 

สําหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย (ISIT) คาดการณ

ปริมาณการความตองการใชผลติภณัฑเหล็กในป 2563 จะมีการขยายตัวปรับเพ่ิมข้ึนเล็กนอย จากป 2562 อยูประมาณรอยละ 

0.7 โดยคาดวาปริมาณความตองการใชจะอยูท่ีประมาณ 18.6 – 19.0 ลานตัน ซึ่งเปนผลมาจากการคาดการณถึงสภาวะ

เศรษฐกิจท่ีมีโอกาสฟนตัว จากภาวะสงครามทางการคาท่ีคลายความตึงเครียด ซึ่งเปนโอกาสท่ีจะมีการขยายตัวในกลุม

อุตสาหกรรมตอเน่ืองท่ีมีการใชงานผลิตภัณฑเหล็ก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งคาดวาจะเติบโตจากการเรงลงทุน

โครงสรางขนาดใหญของภาครัฐ ซึ่งมีแผนการกอสรางโครงสรางจํานวนมากและการลงทุนของภาคเอกชนท่ีคาดวาจะเติบโตข้ึน

ตามความเช่ือมั่นท่ีเพ่ิมข้ึน อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ท่ีมีทิศทางท่ีดีข้ึนความตองการจากตลาดภายในประเทศและ

ตางประเทศ ถึงแมวาในบางอุตสาหกรรมจะไดมีการคาดการณการเติบโตท่ีมีการชะลอตัวลงเล็กนอยก็ตาม แตโดยภาพรวม

แลวยังคาดวาความตองการใชเหล็กของไทยในป 2563 ยังคงสามารถเติบโตตอไปได ยอมสงผลสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท ในฐานะผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนเปนไปไดดวยดี โดยบริษัท ไดใหความสําคัญกับปจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินธุรกิจ

เปนหลักและมีกลยุทธในการลดผลกระทบจากปจจัยลบตางๆ โดยมุงเนนในการลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมยอดขายใหเพ่ิมมาก

ข้ึนอยางตอเน่ือง โดยจะมุงเนนไปท่ีตลาดภายในประเทศเปนสําคัญ ดวยการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือมุงใหเกิดความเปนเลิศ

ในการดําเนินงานและสามารถสงมอบผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมและหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาได ซึ่งจะ

ชวยลดการนําเขาผลิตภัณฑเหล็กทรงแบนในประเทศได (โดยยังไมไดรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ COVID-19) 
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ท่ีมา: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
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การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

การผลิตและกําลังการผลิต 

โรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนของบริษัท ตั้งอยูบนท่ีดินจํานวนประมาณ 429 ไร ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย 

จังหวัดระยอง ซึ่งเปนโรงงานท่ีมีกระบวนการผลิตเหล็กครบวงจร ท้ังหลอม หลอ และรีด อยูในโรงงานเดียวกัน หรือท่ีเรียกวา 

Compact Mini Mill และเปนการผลิตแบบตอเน่ือง ซึ่งมีกําลังการผลิตสูงสุด (Design Capacity) ท่ี 1.8 ลานตันตอป  

โดยขณะน้ีมีประสิทธิภาพกําลังการผลิต (Effective Capacity) ท่ี 1 ลานตันตอป และโรงงานสามารถขยายกําลังการผลิต

สูงสุดไดถึง 3.4 ลานตันตอป ดวยการติดตั้งเครื่องจักรบางสวนเพ่ิมเติม  

กระบวนการผลิตท้ังหมดบริษัทจะใชเวลาท้ังสิ้นประมาณ 3.5 ช่ัวโมง โดยโรงงานเปดดําเนินการผลิตไดตลอด  

24 ช่ัวโมง เฉพาะชวงสุดสัปดาห ซึ่งชวงเวลาการผลิตจะแบงเปน 2 กะ และใชคนงาน 3 ชุดหมุนเวียนสลับกันปฏิบัติงาน  

ท้ังน้ี โรงงานจะมีการหยุดซอมบํารุงประจําป ปละ 1 ครั้งๆ ละประมาณ 7-10 วัน ซึ่งการซอมบํารุงจะดําเนินการและควบคุม

โดยวิศวกรของบริษัท 

วัตถุดิบและสาธารณูปโภคสําคัญท่ีใชในการผลิต 

กระบวนการผลิตของบริษัทมีการใชวัตถุดิบหลักคือ เศษเหล็ก และเหล็กถลุง รวมถึงเศษเหล็กท่ีไดมาจาก

กระบวนการผลิต นอกจากน้ีในการผลิตตองใชสารผสมในการผลิตอันไดแก ปูนขาวเผา (Burnt Lime) สารประกอบอัลลอยด 

เพ่ือชวยใหผลิตภัณฑมีคุณสมบัติตามท่ีตองการ 

สําหรับสาธารณูปโภคท่ีสําคัญท่ีใชในการผลิต ไดแก ไฟฟา กาซธรรมชาติ (Natural Gas) กาซออกซิเจน กาซชนิดอ่ืนๆ 

รวมถึงนํ้าดิบ 

วัตถุดิบหลักในการผลิต เปนตนทุนหลักท่ีใชในการผลิตคิดเปนอัตราสวนประมาณ รอยละ 64.78 (ป 2019) ของตนทุน

การผลิตท้ังหมดโดยวัตถุดิบหลักประกอบดวย เศษเหล็ก และเหล็กถลุง สารปรุงแตง และสารผสม เชน ปูนขาว อัลลอยย เปนตน 

กลยุทธการจัดซ้ือวัตถุดิบ 

บริษัทมีการทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบจากตางประเทศ คือ เศษเหล็กและเหล็กถลุง กับ บริษัทผูคาในรูปแบบสัญญา 

CMA หรือการขายวัตถุดิบพรอมจัดสินเช่ือใหแกบริษัท โดยบริษัทจะทําการกําหนดราคาซื้อกับบริษัทผูขายวัตถุดิบเปน 

ราคาปจจุบัน ณ วันสั่งซื้อวัตถุดิบ ซึ่งทําใหบริษัทสามารถกําหนดตนทุนการผลิตแตละครั้งของบริษัท โดยชําระตามจํานวนท่ี

เบิกใชจริงดวยราคา ณ วันท่ีสั่งซื้อวัตถุดิบท่ีไดกําหนดไวลวงหนา ซึ่งชวยใหบริษัทสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบเขามาเก็บไวไดเพียงพอ 

โดยไมกระทบตอกระแสเงินสดจนกวาจะมีการเบิกใชวัตถุดิบดังกลาว ท้ังน้ี จะมีการทําสัญญายอยสําหรับการสั่งซื้อแตละครั้ง

เพ่ือกําหนดรายละเอียดและราคาของวัตถุดิบ 

บริษัทมีนโยบายจัดเก็บวัตถุดิบไวในลานจัดเก็บประมาณ 30-60 วัน เพ่ือใหมีวัตถุดิบเพียงพอท่ีจะปอนเขาสูระบบ

การผลติไดอยางตอเน่ือง เน่ืองจากกระบวนการผลิตของบริษัทมีความยืดหยุนในการใชวัตถุดิบ โดยสามารถเลือกสวนผสมท่ี

แตกตางกันไประหวางเศษเหล็กเกรดตางๆ กับเหล็กถลุงได ทําใหบริษัทสามารถวางแผนการจัดหาวัตถุดิบแตละชนิดไดตาม

ภาวะอุปทานราคาวัตถุดิบ 
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โครงสรางการจัดการ 

ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2563 โครงสรางการจัดการบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ

ท้ังหมด 5 ชุด ไดแก คณะบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง และคณะ Strategic Steering Committee โดยมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการแตละชุด ดังน้ี 

คณะกรรมการบริษัท 

คํานิยาม 

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่งไมไดมีตําแหนงเปนผูบริหาร หรือพนักงานประจํา 

ของบริษัท ไมไดเปนกรรมการคณะบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร หมายถึง กรรมการท่ีมีสวนเก่ียวของกับการบริหารงานประจํา มีอํานาจในการจัดการ 

และ/หรือ มีอํานาจในการลงนามผูกพันบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการ จํานวน 11 คน ดังน้ี 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1. นายชัยณรงค(2)  มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ / กรรมการท่ีไม

เปนผูบรหิาร 

2. นายหลี(1)  จง หยวน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายครสิโตเฟอร(4)  ไมเคลิ เน็คสัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. ผศ. ดร. ธีรชัย  อรุณเรืองศิริเลิศ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

5. คุณหญิงปทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ / กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

6. นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล กรรมการ / กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

7. นางสาวกรรณิการ(3)  ยมจินดา กรรมการ / กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

8. นายแอนเดรอัส(1)  ไรซลั วัวรลมูิส กรรมการ / กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

9. นายชาราด(1)  บาจไพ กรรมการ / กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

10. นายสุดรี(1)  มาเหชาวาร ี กรรมการ / กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

11. นายอัมเรนดรา(1)  พราสาด ชาวดร ี กรรมการ / กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

หมายเหตุ 

1) ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติการแตงตั้ง นายแอนเดรอัส ไรซัล  

วัวรลูมิส นายชาราด บาจไพ นายสุดีร มาเหชาวารี นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี และนายหลี จง หยวน  

ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และรับทราบการพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทของนางจุไรรัตน ปนยารชุน เน่ืองจาก

มีความประสงคไมกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
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2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 12/2562 เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 มีมติสําคัญ ดังน้ี 

• รับทราบการลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทของ ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช นายริวโซ โอกิโน นายสมชัย 

ลีสวัสดิ์ตระกูล นายโกมล วงศอภัย และนางสาวเมธิกานต ชุติพงศสิริ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 

• รับทราบการลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการของ นายยรรยง คุโรวาท โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 2 ธันวาคม 

2562 โดยยังคงดํารงตาํแหนงกรรมการบริษัท 

• อนุมัติการแตงตั้ง นายชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย เปนประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 

3) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 13/2562 เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 มีมติสําคัญ ดังน้ี  

• รับทราบการลาออกของนายยรรยง คุโรวาท จากการจากเปนกรรมการบริษัท และมีมติแตงตั้งนางสาวกรรณิการ 

ยมจินดา ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท แทนตําแหนงกรรมการท่ีวางลงของนายยรรยง คุโรวาท มีผลตั้งแตวันท่ี 

13 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

• อนุมัติการรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และแตงตั้ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 

เปนตนไป 

4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกของนายธีระพล 

ปุสสเด็จ จากการเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมีมติอนุมัติการแตงตั้งนายคริสโตเฟอร ไมเคิล  

เน็คสัน ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตําแหนงท่ีวางลงของนายธีระพล ปุสสเด็จ โดยมี

ผลตั้งแตวันท่ี 3 มีนาคม 2563 เปนตนไป 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เปนดังนี้ 

“นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล หรือ นางสาวกรรณิการ ยมจินดา คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือรวมกับ นายแอนเดรอัส 

ไรซัล วัวรลูมิส หรือ นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี หรือ นายสุดีร มาเหชาวารี คนใดคนหน่ึงรวมเปนสองคน และประทับตรา

สําคัญของบริษัท” 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของ 

ท่ีประชุมผูถือหุน ท้ังน้ี คณะกรรมการไมสามารถอนุมัติหรือพิจารณากําหนดเปนประการใดๆ เวนแตไดรับความเห็นชอบดวย

คะแนนเสียงขางมากของกรรมการท่ีเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังตอไปน้ี 

1. จัดการกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท จรรยาบรรณทาง

ธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางานของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท รวมท้ังกํากับและควบคุมดูแลใหฝายจัดการ ดําเนินการให

เปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน ตลอดจนมีการ

เปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐาน และโปรงใส 
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4. กําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงรายช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได 

5. แตงตั้งคณะอนุกรรมการตางๆ เพ่ือทําหนาท่ีชวยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัทในเรื่องท่ีเปน

สาระสําคัญ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

6. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคลมีอํานาจกระทําการใดๆ แทนคณะกรรมการ

ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน 

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจน้ันๆ ได 

7. กําหนดวิธีการสรรหา และทําหนาท่ีคัดเลือก วาจาง และแตงตั้งบุคคลท่ีเห็นสมควรใหดํารงตําแหนงเปนประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร พรอมท้ังกําหนดผลประโยชนตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมท้ังใหมีอํานาจสั่งโยกยาย พักงาน และเลิกจาง

ได โดยใหรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ 

8. จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําป และรับผิดชอบตอการจัดทําและการเปดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะ

การเงิน และผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

9. ประชุมกันอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือเสียงขางมาก 

กรรมการซึ่งมีสวนไดสวนเสียในเรื่องใดเรื่องหน่ึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

10. จัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีการดําเนินการเรื่องใดท่ีกรรมการทานใดหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ตามประกาศสํานักงาน

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

สวนเสียหรือความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทกําหนดใหกรรมการทานน้ันไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว 

ท้ังน้ีเพ่ือผลประโยชนของบริษัทและ ผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ 

(ก) กรรมการอิสระ 

คํานิยาม 

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัท บริษัทยอยหรือบริษัทรวม ไมเปนผูถือหุน 

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม โดยใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของ (ตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมบริษัท บริษัทยอยหรือบริษัทรวม และไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย เวนแตจะไดพนการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา

คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ไดรับการเสนอช่ือเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 
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4. ไมเปนบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุม ในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการคา ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยในเรื่องการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน เวนแตจะไดพนการมีลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 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 ไดมีการปรับปรุงแกไขใหมีความเครงครัดมากกวา

ท่ีกําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. 

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ 

บริษัทมีหลักเกณฑคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผูท่ีมีความสามารถ มีประสบการณ เขาใจธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ

ธุรกิจของบริษัท ท้ังยังเปนผูมีวิสัยทัศนและมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ังมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ 

ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับทางการ และขอเชิญทานเหลาน้ันเขาเปนกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นวากรรมการอิสระ

ขางตนสามารถใชความรู ความสามารถ เพ่ือใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนอยางเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการอิสระจํานวน 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 

(ข) 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 กรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามนิยามท่ีบริษัทกําหนดข้ึน และเปนไปตาม

ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา นายหล ี

จง หยวน เปนผูท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในดานบัญชีและการเงิน และมีประสบการณดานการตรวจสอบมาเปนระยะเวลา

ยาวนาน ซึง่เพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินไดเปนอยางดี จึงมีมติแตงตั้งใหเปนประธาน

กรรมการตรวจสอบ พรอมกับไดเปดเผยประวัติของ นายหลี จง หยวน ไวในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบท่ีได

นําสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2551 ตามระเบียบใหมเพ่ิมเติมแลว 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ดังมี

รายนามตอไปน้ี 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1. นายหลี(1) จง หยวน ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายครสิโตเฟอร(2)  ไมเคลิ เน็คสัน กรรมการตรวจสอบ 

3. ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ  กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 

1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 12/2562 ประชุมเมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 ไดมีมติรับทราบการลาออก

ของศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช จากการเปนกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 

2 ธันวาคม 2562 เปนตนไป และมีมติอนุมัติแตงตั้งนายหลี จง หยวน เปนประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต

วันท่ี 2 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกของนายธีระพล 

ปุสสเด็จ จากการเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมีมติอนุมัติการแตงตั้งนายคริสโตเฟอร ไมเคิล  

เน็คสัน ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตําแหนงท่ีวางลงของนายธีระพล ปุสสเด็จ โดยมี

ผลตั้งแตวันท่ี 3 มีนาคม 2563 เปนตนไป 

3) กรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทาน เปนกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานงบการเงิน

ของบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

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

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ

เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทน

ของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  55 

 



รายงานประจําป 2562 | Annual Report 2019 

 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยฯ ท้ังน้ี เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง 

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย (Charter) 

ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. สอบทานมาตรการของบริษัท ในการจัดการเก่ียวกับการตอตานทุจริตและการติดสินบน ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทตามหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท และตองรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงขอเสนอแนะและสิ่งท่ีตรวจพบใหคณะกรรมการ

บริษัททราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การดําเนินการเรื่องใดที่กรรมการทานใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสียหรือ 

มีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทยอย การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน รวมถึง

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน (ถามี) ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือใหพิจารณาและอนุมัติรายการ

ดังกลาวภายใตขอบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คํานิยาม 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท หมายถึง ผูไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหเปน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยผูเปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะตองเปนกรรมการ

อิสระ และในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะตองเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ใน 3 คน เพ่ือความ

โปรงใสและเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี นอกจากน้ีจะตองมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในการ

สรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมท้ังการทําหนาท่ีอ่ืนในฐานะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ รวมท้ังการทําหนาท่ีอ่ืนในฐานะกรรมการสรรหา ท้ังน้ี ตองคํานึงถึงคุณสมบัติตามนิยามท่ีบริษัทกําหนดข้ึน และ

เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จํานวน 3 คน 

ดังน้ี 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1. ผศ. ดร. ธีรชัย  อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

2. นางสาวกรรณิการ(1)  ยมจินดา กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3. นายแอนเดรอัส(1)  ไรซลั วัวรลมูิส กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

หมายเหตุ 

1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 13/2562 ประชุมเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งนางสาวกรรณิการ 

ยมจินดา และนายแอนเดรอัส ไรซัล วัวรลูมิส เปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีผลตั้งแตวันท่ี  

13 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกของนายธีระพล 

ปุสสเด็จ จากตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 3 มีนาคม 2563 เปนตนไป 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

1. กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดตางๆ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2. พิจารณาและสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดตางๆ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร โดยพิจารณาจาก

บุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหนงดังกลาว เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอตอ 

ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติแลวแตกรณี 

3. กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดตางๆ และ

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน

อนุมัติแลวแตกรณี 

4. กําหนดคาตอบแทนท่ีจําเปนและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดตางๆ และประธาน

เจาหนาท่ีบริหารของบริษัทในแตละป 

5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตองรายงานผลการประชุมหรือรายงานอ่ืนใด ท่ีเห็นวาคณะกรรมการ

บริษัทควรทราบตอคณะกรรมการบริษัท 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

(ง) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

คํานิยาม 

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดแีละบริหารความเสี่ยงของบริษัท หมายถึง ผูไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

ใหเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสีย่ง เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของ

การจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหนาของลักษณะความเสี่ยง รวมท้ังแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และทําหนาท่ีในการเสนอแนวทางการปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการ 
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ท่ีดีตอคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกลาวใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ รวมท้ังขอกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล และเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหาร

ความเสี่ยง จํานวน 3 คน ดังน้ี 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1. ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

2. นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

3. นายชาราด  บาจไพ กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

หมายเหตุ 

1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 13/2562 ประชุมเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติการรวม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และแตงตั้งกรรมการ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 

12 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกของนายธีระพล 

ปุสสเด็จ จากตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 3 มีนาคม 2563 เปนตนไป 

(จ) คณะ Strategic Steering Committee 

คํานิยาม 

คณะ Strategic Steering Committee หมายถึง ผูซึ่ งได รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให เปน 

คณะ Strategic Steering Committee เพ่ือตรวจสอบ ใหคําแนะนํา และดูแลการประกอบดําเนินธุรกิจประจําวันของคณะบริหาร  

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 13/2562 ประชุมเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 จัดตั้งคณะ Strategic Steering 

Committee โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 
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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. นายวราวุธ สุวรรณศร ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการผลิต 

5. นายราจีฟ  ชวาเว๊ิด ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน 

6. นายยศกร  ศรีสุขสวัสดิ ์ รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน  

และรองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานกํากับดูแลและกฎหมาย 

หมายเหตุ 

1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2562 ประชุมเมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติมีมติเปนเอกฉันท

แตงตั้ง นายราจีฟ ชวาเว๊ิด ดํารงตําแหนง ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน โดยมีผลตั้งแตวันท่ี  

1 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป  

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 13/2562 ประชุมเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติมีมติเปนเอกฉันท

แตงตั้ง นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ ดํารงตําแหนง รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน และ รองประธาน

เจาหนาท่ีบริหารดานกํากับดูแลและกฎหมาย โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 

คณะบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 13/2562 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 ตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ดวย

ความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

3. รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวม และพิจารณานโยบายการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทเพ่ือใหการ

ดําเนินงานของบริษัทบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ภายใตกรอบนโยบาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณท่ีไดรับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

4. พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ หรืออนุมัติการใชจายเงินเพ่ือการดําเนินการตางๆ ตามระเบียบอํานาจอนุมัติของ

บริษัท หรือตามงบประมาณรายจายประจําปท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลว 

5. สรรหา วาจาง แตงตั้ง สับเปลี่ยน โอนยาย พักงาน และเลิกจางผูบริหารและพนักงานในทุกตําแหนง รวมถึงการ

กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี และผลประโยชนตอบแทนท่ีเหมาะสม สําหรับตําแหนงระดับเทียบเทาตั้งแต

ผูอํานวยการอาวุโสข้ึนไป ใหรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ สวนตําแหนงระดับเทียบเทาผูบริหาร

สํานักตรวจสอบภายใน ใหดําเนินการภายใตความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. แตงตั้งผูมีอํานาจลงนามในเอกสารตางๆ ของบริษัทท้ังดานบัญชี การเงิน การสั่งซื้อ การผลิต การขาย และการ

บริหารท่ัวไป รวมท้ังเอกสารสําคัญอ่ืนๆ 

7. กําหนด เปลี่ยนแปลง แกไข และยกเลิกกฎระเบียบ คําสั่ง ประกาศ ขอบังคับ บทลงโทษ รวมท้ังระบบควบคุม

ภายใน เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และเพ่ือใหการบริหารจัดการภายในองคกรเปนไปตาม

นโยบายท่ีบริษัทกําหนด 

8. แตงตั้งท่ีปรึกษาดานตางๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินงานเพ่ือประโยชนตอบริษัท ท้ังน้ี รวมถึงมีอํานาจในการแตงตั้ง

ทนายความเพ่ือฟองรองดําเนินคดี หรือเขาสูคดีท่ีเก่ียวของกับบริษัท 

9. มอบหมายเพ่ือใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติงานหรือกระทําการอยางหน่ึงอยางใดแทนตนตามท่ีเห็นสมควร และสามารถยกเลกิ

เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจน้ันๆ ได 

10. รายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหนาของโครงการตางๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินตอคณะบริหาร และ

คณะกรรมการบริษัท 

11. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีการดําเนินการเรื่องใดท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย

หรือความขัดแยงทางผลประโยชน ประธานเจาหนาท่ีบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว 

การสรรหากรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และผูบริหาร 

(1) การสรรหากรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

เมื่อตําแหนงกรรมการหรือประธานเจาหนาท่ีบริหารของบริษัทวางลง คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนมีหนาท่ีคัดเลือก สรรหา บุคคลท่ีสมควรไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการหรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผูท่ีมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ 

และคุณสมบัติเฉพาะในดานตางๆ ท่ีคณะกรรมการยังขาดอยู และจําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทกอนเปนลําดับ  

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

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงขอบังคับของบริษัท 

2. เปนผูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณท่ีหลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในดานตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอ

การดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ 

3. เปนผูมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเปนอิสระ กลาแสดง

ความคิดเห็น มีความคิดสรางสรรค ปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังและความซื่อสัตย รวมถึงมีความทุมเทอุทิศ

เวลาใหกับบริษัทอยางเต็มท่ี 

(2) การสรรหากรรมการ (กรณีท่ีออกจากตําแหนงตามวาระตามกฎหมาย) 

การเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงเมื่อครบวาระจะตองไดรับการอนุมัติ

แตงตั้งจากท่ีประชุมสามัญผู ถือหุนประจําป ดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

ซึ่งมีหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการดังตอไปน้ี 

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตามขอ 1 ในการเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยกวากันไมได 

3. บุคคลท่ีไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

นอกจากน้ี การเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางลงในกรณีอ่ืนท่ีมิใชเน่ืองมาจากการครบวาระตามกฎหมาย 

จะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสองในสามของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 

ท้ังน้ี บุคคลท่ีเขามาเปนกรรมการแทนท่ีจะตองมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระเดิมท่ีเหลืออยูของกรรมการท่ีออกไป 

สําหรับในกรณีกรรมการลาออก ซึ่งขอบังคับของบริษัทกําหนดให คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการแทนได 

(3) การสรรหาผูบริหาร 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารไดรับมอบอํานาจใหเปนผูพิจารณาสรรหาและแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ท้ังดาน

คุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนินธุรกิจ โดยจะดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเก่ียวกับการ

บริหารทรัพยากรบุคคล โดยถาเปนตําแหนงระดับเทียบเทาตั้งแตผูอํานวยการอาวุโสข้ึนไปจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือรับทราบ สําหรับตําแหนงผูบริหารสํานักตรวจสอบภายใน จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน 

เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 13/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 12 ธันวาคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งให  

นางขวัญใจ เกษมลนนภา ดํารงตําแหนง เลขานุการบริษัท ตั้งแตวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 เปนตนไป เพ่ือใหคําแนะนําดาน

กฎหมาย และกฎเกณฑตางๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะตองทราบ และปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท 

รวมท้ังประสานงานและติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

1) ใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของบริษัทใหสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติ

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ําเสมอ 

2) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และ

ขอปฏิบัติตางๆ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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3) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตอหนวยงานราชการท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอกําหนดของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมถึงการติดตอสื่อสารกับผูถือหุนและดูแลผูถือหุนอยางเหมาะสม 

4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปน้ี 

ก) ทะเบียนกรรมการ 

ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจําปของบริษัท 

ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน 

5) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดสวนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 

6) สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

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) 

คาเบ้ียประชุม 

(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 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง - - 6,250 

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง - - 5,000 

คาตอบแทนอ่ืนๆ - - - 

หมายเหตุ 

กรรมการท่ีดํารงตําแหนงผูบริหาร หรือพนักงานในบริษัท และไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไมไดรับคาบําเหน็จ และ 

คาเบ้ียประชุม 
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คาตอบแทนกรรมการแยกรายบุคคล สําหรับป 2562 

รายช่ือกรรมการ 

บําเหน็จ 

กรรมการ 

(บาท) 

คาเบี้ยประชุม (บาท) 

รวม (บาท) 

คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

กําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

กํากับดูแล

กิจการ 

ท่ีดีและบริหาร 

ความเสี่ยง 

1. นายชัยณรงค(2)  มนเทียรวเิชียรฉาย 280,000 66,250  - - - 346,250  

2. นายหลี(1)  จง หยวน 60,000 5,000  - - - 65,000  

3. นายคริสโตเฟอร(4)  ไมเคิล เน็คสัน - - - - - - 

4. ผศ. ดร. ธีรชัย  อรุณเรอืงศิรเิลิศ  240,000 50,000  35,000  10,000  - 335,000  

5. คุณหญิงปทมา(7)   ลีสวัสดิ์ตระกูล - - - - - - 

6. นางสาวสุนทรียา(7) วงศศิริกุล - - - - - - 

7. นางสาวกรรณิการ(3) ยมจินดา - - - - - - 

8. นายแอนเดรอัส(1) (5)  ไรซัล วัวรลูมิส - - - - - - 

9. นายชาราด(1) (5)  บาจไพ - - - - - - 

10. นายสุดีร(1) (5)  มาเหชาวาร ี - - - - - - 

11. นายอัมเรนดรา(1) (7)  พราสาด ชาวดร ี - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 580,000 121,250 35,000 10,000 - 746,250 

หมายเหตุ 

1) ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติการแตงตั้งนายหลี จง หยวน  

นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวรลูมิส นายชาราด บาจไพ นายสุดีร มาเหชาวารี และ นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดร ี

ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และรับทราบการพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทของนางจุไรรัตน ปนยารชุน 

เน่ืองจากมีความประสงคไมกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 12/2562 เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 มีมติสําคัญ ดังน้ี 

• รับทราบการลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทของ ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช นายริวโซ โอกิโน  

นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล นายโกมล วงศอภัย และนางสาวเมธิกานต ชุติพงศสิริ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี  

2 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

• รับทราบการลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการของ นายยรรยง คุโรวาท โดยมีผลตั้งแต วันท่ี  

2 ธันวาคม 2562 โดยยังคงดํารงตาํแหนงกรรมการบริษัท 

• อนุมัติการแตงตั้ง นายชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย เปนประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต วันท่ี  

2 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

3) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 13/2562 เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 มีมติสําคัญ ดังน้ี  

• รับทราบการลาออกของนายยรรยง คุโรวาท จากการจากเปนกรรมการบริษัท และมีมติแตงตั้งนางสาว

กรรณิการ ยมจินดา ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท แทนตําแหนงกรรมการท่ีวางลงของนายยรรยง คุโรวาท 

มีผลตั้งแตวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

• อนุมัติการรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และแตงตั้ง

กรรมการ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 เปนตนไป ท้ังน้ี สําหรับป 2562 ยังไมไดมีการประชุม

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 
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4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกของนายธีระพล 

ปุสสเด็จ จากการเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมีมติอนุมัติการแตงตั้งนายคริสโตเฟอร ไมเคิล  

เน็คสัน ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตําแหนงท่ีวางลงของนายธีระพล ปุสสเด็จ โดยมี

ผลตั้งแตวันท่ี 3 มีนาคม 2563 เปนตนไป 

5) กรรมการไดแสดงความประสงคไมรับคาตอบแทนประจําตําแหนง คาตอบแทนรายเดือน และคาเบ้ียประชุม 

6) รายละเอียดสําหรับคาตอบแทนของกรรมการท่ีไดลาออก สําหรับป 2562 เปนดังน้ี 

ลําดับ รายชื่อกรรมการท่ีไดลาออก คาตอบแทนกรรมการ 

จํานวน (บาท) 

1.  นายยรรยง  คุโรวาท 760,000 

2.  ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช 752,500 

3.  นายธีระพล  ปุสสเด็จ 353,750 

4.  นายริวโซ  โอกิโน 260,000 

5.  นายสมชัย(*)  ลีสวัสดิ์ตระกูล - 

6.  นางจุไรรัตน  ปนยารชุน 265,000 

7.  นายโกมล  วงศอภัย 280,000 

8.  นางสาวเมธิกานต(*) ชุติพงศสิริ - 

 รวม 2,671,250 

หมายเหตุ *นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล และนางสาวเมธิกานต ชุติพงศสิริ ดํารงตําแหนงผูบริหาร จึงไมไดรับ 

คาบําเหน็จ และคาเบ้ียประชุม 

7) กรรมการท่ีดํารงตําแหนงผูบริหาร หรือพนักงานในบริษัท และไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไมไดรับคาบําเหน็จ 

และคาเบ้ียประชุม 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอ่ืนๆ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

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

เงินเดือนและโบนัส 16 17 

คาเบ้ียประชุมและผลประโยชนอ่ืนๆ 4 4 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 20 21 

หมายเหต  ุ

คาตอบแทนผูบริหาร ประกอบดวย คาตอบแทนของผูบริหาร จํานวน 5 ราย 

  64 

 



รายงานประจําป 2562 | Annual Report 2019 

 

บุคคลากร 

จํานวนบุคลากร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานรวม 662 คน โดยจาํแนกตามสายงานตางๆ มรีายละเอียดดังน้ี 

สายงาน จํานวนพนกังาน (คน) 

สํานักงาน 61 

โรงงาน 601 

รวม 662 

โดยจําแนกตามเพศ อายุ และระดบั มีรายละเอียดดังน้ี 

จําแนกตามเพศ จํานวนพนกังาน (คน) สัดสวน (%) 

เพศชาย 582 87.92 

เพศหญิง 80 12.08 

รวม 662 100.00 

 

จําแนกตามอายุ จํานวนพนกังาน (คน) สัดสวน (%) 

นอยกวา 30 ป 180 27.19 

30 ถึง 50 ป 392 59.21 

มากกวา 50 ป 90 13.60 

รวม 662 100.00 

 

จําแนกตามระดับ จํานวนพนกังาน (คน) สัดสวน (%) 

เจาหนาท่ี - ผูจัดการสวน 632 95.47 

ผูจัดการแผนก 17 2.57 

ผูจัดการท่ัวไป 13 1.96 

รวม 662 100.00 
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การกํากับดูแลกิจการ 

ตลอดป 2562 คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณอันมุงมั่นในการท่ีจะยกระดับการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทใหเปนไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงไดนําแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี (Corporate Governance Self-Assessment) มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ซึ่งกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เพ่ือใหบริษัทมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงการใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน 

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี เพ่ือรักษาผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ  

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (“CG Code”) 

โดยไดตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีในฐานะผูนํา (governing body) ในการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน รวมถึงไดทบทวน 

ประเมินนโยบายและการดําเนินการตางๆ ในดานการกํากับดูแลกิจการตามหลัก CG Code ในแตละขอ และมอบหมายให

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการบริษัทปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

จริยธรรมธุรกิจของบริษัท และแนวทางการดําเนินการตางๆ ใหสอดคลองกับหลัก CG Code และทันตอการพัฒนาการดาน

การกํากับดูแลกิจการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอีกดวย 

สําหรับปท่ีผานมา บริษัทไดรายงานรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลกิจการท่ีดี แบงออกเปน  

5 หมวด ดังน้ี 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถือหุน 

1.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุนเปนลายลักษณอักษร

ข้ึนเมื่อป 2549 โดยมุงเนนใหผูถือหุนไดมีโอกาสรับรูผลการดําเนินงานของบริษัทอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน และมีสวนรวมใน

การตัดสินใจตางๆ ท่ีสําคัญ ตลอดจนปกปอง สงเสริม สนับสนุน และไมริดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยกําหนดนโยบายไวดังน้ี 

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีปกปองและเคารพสิทธิของผูถือหุนข้ันพ้ืนฐาน ไดแก สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุน  

สิทธิในการมีสวนแบงในกําไรของกิจการ สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลกิจการอยางเพียงพอ สิทธิในการเขารวม

ประชุมผูถือหุนเพ่ือแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือ

แกไขขอบังคับหรือหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน 

2. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหผูถือหุนใชสิทธิในเรื่องตางๆ ในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป ไดแก สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา สิทธิในการเสนอบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการ

ลวงหนา สิทธิในการสงคําถามตอท่ีประชุมลวงหนากอนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามตอ 

ท่ีประชุม เปนตน 

3. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีในการงดเวนการกระทําใดๆ อันเปนการละเมิด หรือจํากัดสิทธิ หรือการริดรอนสิทธิ

ของผูถือหุนในการศึกษาขอมูลสารสนเทศของบริษัทท่ีตองเปดเผยตามขอกําหนดตางๆ และการเขาประชุมผูถือหุน 

เชน ไมแจกเอกสารท่ีมีขอมูลสําคัญเพ่ิมเติมอยางกะทันหัน ไมเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ 

โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เปนตน 

4. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนในการใชสิทธิตางๆ เชน การใหขอมูลสําคัญท่ีเปน

ปจจุบันผานทางเว็บไซตของบริษัท การจัดใหผูถือหุนเขาเยี่ยมชมกิจการ เปนตน 
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1.2 การเปดโอกาสใหผูถือหุนศึกษาขอมูลลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการไดนํานโยบายสิทธิของผูถือหุนมาปฏิบัติและมีความครอบคลุมมากกวาสิทธิตาม

กฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการรับรูขอมูลและสารสนเทศ สําหรับการประชุมผูถือหุน บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนศึกษา

ขอมูลกอนวันประชุมผูถือหุนลวงหนากอนการประชุมผานทางเว็บไซตของบริษัท และเผยแพรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

พรอมกัน โดยมีขอมูลเหมือนกับขอมูลในรูปแบบเอกสารท่ีบริษัทจัดสงใหผูถือหุน 

1.3 การปฏิบัติตอผูถือหุนกอนวันประชุม ในวันประชุม และหลังวันประชุมผูถือหุน 

ในการจัดสงเอกสารการประชุมผูถือหุน บริษัทไดมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน ซึ่งมีชวง

ระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมากกวาท่ีกฎหมายไดกําหนดไว ท้ังน้ี เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีระยะเวลาศึกษาขอมูลมากข้ึน 

ในวันประชุมผูถือหุน บริษัทจะอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการใชสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงดวยการใช

ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง รวมท้ังจัดใหมีอากรแสตมปไวบริการในกรณีท่ีผูถือหุนไมไดนํามาใน

การมอบฉันทะ พรอมท้ังจัดทําปายสัญลักษณสําหรับผูถือหุนท่ีลงทะเบียนแลว เพ่ือความสะดวกในการเขาออกท่ีประชุมโดยไม

ตองเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม 

ขณะประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีประสงคเปนอาสาสมัคร เพ่ือเปนผูตรวจสอบ

การนับคะแนน แตไมมีผูใดมีความประสงคดังกลาว ในการน้ี นางสาวนันทนา ธรรมเทิดไท ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน 

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากัด ไดรับมอบหมายใหเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนรวมกับทางบริษัท เพ่ือดูแลใหการประชุม

ผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใสถูกตองตามกฎหมาย และตามขอบังคับบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผูถือหุน

ท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ท้ังน้ี บริษัทไดประกาศแจงจํานวน และสัดสวน ผูถือหุนท่ีประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะท่ีมาเขาประชุม และ

แจงวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผูท่ีมาประชุมดวยตนเองและของผูรับมอบฉันทะ รวมถึง

แจงวิธีลงคะแนนเสียงอยางชัดเจน 

หลงัการประชุมผูถือหุน บริษัทจะนําเน้ือหาการประชุมซึ่งประกอบดวย รายละเอียดวาระการประชุม มติท่ีประชุม 

การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคําถามและความเห็นของผูถือหุน รวบรวมจัดทําเปน “รายงานการประชุมผูถือหุน” เผยแพรบน

เว็บไซตของบริษัท ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของระเบียบสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ท้ังน้ี บริษัทไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 และการประชุมวิสามัญ 

ผูถือหุ น ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 ซึ่งผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได หลังการประชุม บริษัทได

บันทึกภาพบรรยากาศการประชุม พรอมเผยแพรข้ึนเว็บไซตของบริษัท เพ่ือใหเปนท่ีไดรับทราบถึงรายละเอียดขอมูลการ

ประชุม นอกเหนือจากรายงานการประชุมท่ีไดเผยแพรใหผูถือหุนรับทราบผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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1.4 การปองกันกรณีการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาขอมลูและสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุน และไมจํากัดสิทธิของผูถือหุน โดยมีการเปดเผยขอมูล

สารสนเทศผานทางเว็บไซตของบริษัทลวงหนา ในการเขาประชุมผูถือหุน บริษัทไมมีการแจกโดยกะทันหันซึ่งเอกสารท่ีมีขอมูล

สําคัญเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ไมมีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา  

ซึ่งในอดีตท่ีผานมา ไมมีขอรองเรียนจากผูถือหุนในกรณีดังกลาวน้ี 

1.5 การอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนในการใชสิทธ ิ

บริษัทอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนในการลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมผูถือหุน 

โดยการนําระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มาใช พรอมท้ังแจกใบลงคะแนนเสียงใหกับผูถือหุน

ท่ีมาประชุมดวยตนเองกอนการประชุม 

บริษัทไดแจงกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมผูถือหุนใหผูถือหุนทราบในหนังสือเชิญประชุม รวมท้ังในวัน

ประชุมผูถือหุน ผูดําเนินการประชุมไดแจงกฎเกณฑท่ีใชในการประชุม และข้ันตอนการออกเสียงลงมติใหผูถือหุนทราบ 

ท่ีประชุมผูถือหุน และไดมีการบันทึกการแจงกฎเกณฑและข้ันตอนการออกเสยีงลงมตดิังกลาวลงในรายงานการประชุมผูถือหุน

ทุกครั้ง 

นอกจากน้ี บริษัทยังเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิในการเขาเยี่ยมชมโรงงาน และเปดโอกาสใหผูถือหุนไดรับขอมูล

ขาวสารและสารสนเทศท่ีเปนขอมูลปจจุบันผานทางเว็บไซตของบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

1.6 การจัดสรรเวลาและการเปดโอกาสใหผูถือหุนรวมแสดงความคิดเห็น 

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในเรื่องท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุมหรือเก่ียวของกับบริษัทและแสดงความ

คิดเห็น โดยประธานกรรมการไดสอบถามท่ีประชุมในแตละวาระทุกวาระ รวมท้ังไดมีการบันทึกขอซักถามในเรื่องท่ีเก่ียวของ

กับวาระการประชุมหรือเก่ียวของกับบริษัทและแสดงความคิดเห็นของผูถือหุน รวมท้ังคําช้ีแจงของคณะกรรมการบริษัทและ/ 

หรือผูบริหารลงในรายงานการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง 

บริษัทจัดใหมีการบันทึกเสียงการประชุมผูถือหุน และเปดเผยรายละเอียดสาระสําคัญของการซักถามในระหวางการ

ประชุมไวในรายงานการประชุมผูถือหุน เพ่ือสามารถใชอางอิงในภายหลัง และชวยใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมการประชุม

สามารถติดตามรายละเอียดได 

1.7 การเขารวมประชุมผูถือหุนของคณะกรรมการ และผูบริหารสูงสุดของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุนในการจัดประชุมผูถือหุน โดยบริษัทมีนโนบายให

กรรมการบริษัททุกทาน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน เขารวมการประชุมผูถือหุน 

ท้ังน้ี สําหรับป 2562 กรรมการบริษัทท้ัง 12 ทาน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน 

รวม 14 ทาน ไดเขารวมการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 และการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2563 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

2.1 นโยบายในการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนสวนนอย 

คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน จึงไดกําหนดนโยบายในการอํานวยความ

สะดวกใหแกผูถือหุนสวนนอยไวดังตอไปน้ี 
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นโยบายในการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนสวนนอย 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีในการเคารพถึงสิทธิของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

2. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีในการสงเสริมและสนับสนุนใหผูถือหุนใชสิทธิในเรื่องตางๆ สําหรับการประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําป ซึ่งไดแก การเสนอวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา การเสนอบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการ

ลวงหนา การสงคําถามตอท่ีประชุมลวงหนากอนการประชุม เปนตน  

3. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีในการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนในเรื่องตางๆ เชน สนับสนุนใหผูถือหุนศึกษา

ขอมูลลวงหนากอนการตัดสินใจ สนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผูถือหุนสามารถกําหนดการ

ลงคะแนนเสียงเองได สนับสนุนใหผูถือหุนมีทางเลือกในการมอบฉันทะโดยบริษัทจะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยางนอย 

1 คน เพ่ือเปนทางเลือกไว เปนตน 

2.2 หลักเกณฑการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา 

บริษัทไดเปดโอกาสและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนท่ีประสงคจะเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวาระการประชุม

ลวงหนา โดยไดจัดทําหลักเกณฑการพิจารณาเผยแพรผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของ

บริษัทลวงหนา กอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่งมีเลขานุการบริษัททําหนาท่ีเปนผูรวบรวมวาระการประชุมและ

นําเสนอตอกรรมการอิสระเพ่ือพิจารณากอนในเบ้ืองตน หากกรรมการอิสระพิจารณาแลวเห็นวามีความเหมาะสมก็ใหนําเสนอ

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาออกเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนตอไป โดยหลักเกณฑการเสนอ

เพ่ิมวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป มีดังน้ี 

1. คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ผูถือหุนตองถือหุนอยาง

ตอเน่ืองไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือ

หลายรายรวมกันก็ได และเปนการถือหุนอยางตอเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวาระการ

ประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน 

2. การเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุวาระการประชุม ผูถือหุนจะตองกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป ” พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของอยางครบถวนและสมบูรณ สงถึงบริษัท 

3. เกณฑการพิจารณาท่ีจะไมบรรจุเรื่องดังตอไปน้ีเปนวาระการประชุม 

1) เรื่องท่ีเสนอโดยผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวน ใหขอมูลหรือเอกสารไมครบถวน ไมเพียงพอ ไมตรงตาม

ความเปนจริง หรือเสนอมาไมทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

2) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรับการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถือหุน และบริษัทไดดําเนินการ

กําหนดเปนวาระการประชุมทุกครั้งอยูแลว 

3) เรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือ เรื่องท่ีบริษัทไดดําเนินการไปแลว 

4) เรื่องท่ีเปนอํานาจการบริหารจัดการของบริษัท เวนแตเปนกรณีท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายอยางมี

นัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 

5) เรื่องท่ีผูถือหุนไดเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา และไดรับมติ

สนับสนุนดวยเสียงท่ีนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยท่ีขอเท็จจริงยังไมได

เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

6) เรื่องท่ีไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท และ/หรือ เรื่องท่ีซ้ํากับท่ีไดเคยเสนอมากอนแลว 
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7) เรื่องท่ีขัดกับขอบังคับบริษัท กฎหมาย ขอบังคับของหนวยงานท่ีกํากับดูแล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค และจริยธรรมการดําเนินธุรกิจ 

8) เรื่องปจจัยภายนอกท่ีอยูเหนืออํานาจควบคุมท่ีบริษัทจะดําเนินการได 

4. กรรมการอิสระของบริษัทเปนผูพิจารณากลั่นกรองเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและ

บริษัทจะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องท่ีผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเปนวาระการประชุมในคําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําปตอไป 

2.3 การพิจารณาไมเพ่ิมวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา 

คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุนท่ีไดกําหนดไว โดยในการประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทไดดําเนินการประชุมผูถือหุนเปนไปตามระเบียบวาระการประชุมอยางเครงครัด โดยไมมีการแจกเอกสาร

ท่ีมีขอมูลสําคัญเพ่ิมเติมอยางกะทันหัน และไมมีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุน

ทราบเปนการลวงหนา 

2.4 หลักเกณฑการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

บริษัทไดเปดโอกาสและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนท่ีประสงคจะเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนา โดยไดจัดทําหลักเกณฑการพิจารณาเผยแพรผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทลวงหนา กอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่งมีเลขานุการบริษัททําหนาท่ีเปน 

ผูรวบรวมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ และการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือ แลวนําเสนอตอ

คณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีผูถือหุนสวนนอยเสนอมาตามกระบวนการสรรหาท่ีบริษัทไดกําหนดไว 

โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม ก็ใหนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา

เสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนตอไป โดยหลักเกณฑการเสนอรายช่ือมีดังน้ี 

1. คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ตองถือหุนอยาง

ตอเน่ืองไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียว 

หรือหลายรายรวมกันก็ได และเปนการถือหุนอยางตอเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอช่ือบุคคลเปนเวลา  

ไมนอยกวา 12 เดือน 

2. การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือการเลือกตั้งเปนกรรมการ ผูถือหุนจะตองกรอกขอมูลในแบบฟอรมจํานวน 3 แบบฟอรม 

ดังตอไปน้ี 

1) แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2) แบบประวัติบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

3) หนังสือยินยอมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 

พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของอยางครบถวนและสมบูรณ 

3. ในการเสนอรายช่ือบุคลเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท บุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดโดยสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท 

4. คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพ่ือเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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2.5 การสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสอืมอบฉันทะ 

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง โดยไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ข้ึน นอกจากน้ีบริษัทยังไดจัดทํา

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะท่ัวไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสําหรับ Custodian) 

ใหแกผูถือหุนโดยเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทลวงหนา 14 วันกอนวันประชุมเพ่ือการดาวนโหลดอีกดวย 

2.6 การสนับสนุนใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียง 

คณะกรรมการบริษัทอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง แตมีความประสงคจะ

ใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษัทไดเสนอใหมีกรรมการอิสระเขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทน 

ผูถือหุน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนไดใชสิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนได 

2.7 การเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงใหแก 

ผูถือหุนไว และแจกในขณะลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุม ซึ่งไดจัดทําบัตรลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เชน การพิจารณาอนุมัติ

จายเงินปนผล การพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี การพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแยกเปนรายบุคคล  

เปนตน รายละเอียดการนับคะแนนเสียงดังกลาวมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง เพ่ือความโปรงใสและ

ตรวจสอบได ในกรณีหากมขีอโตแยงเกิดข้ึนในภายหลัง 

2.8 มาตรการปองกันการใชขอมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใชขอมูลภายในเพ่ือหา

ผลประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบไวในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช

ขอมูลภายในเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย ความขัดแยงทางผลประโยชน และการรักษาความลับ โดยมีการแจงมาตรการดังกลาวผาน

ทางคูมือหลักจรรยาบรรณธุรกิจทางการจัดอบรม และทางเว็บไซตของบริษัท นอกจากน้ียังไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท

เปนผูรับผิดชอบในการแจงหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล และติดตามใหคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารรายงานการถือครอง

หลักทรัพยตามกฎหมาย รวมถึงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดสวนเสียหรือการทํารายการระหวางกันของกรรมการและ

ผูบริหาร 
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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. คูคาและคูสัญญา 

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. หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดําเนินการเน่ืองมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

นอกจากน้ี บริษัทยังไดดําเนินการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปดเผยขอมูลเปนประจํา และปฏิบัติตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีตองเปดเผยขอมูลตางๆ อยางเครงครัด 

นอกจากน้ีบริษัทยังไดนําขอมูลสารสนเทศตางๆ ท่ีไดเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงขาวสาร

ตางๆ ของบริษัทเปดเผยผานทางเว็บไซตของบริษัท และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ และจัดใหมีท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 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 
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2. โดยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาในเบ้ืองตน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ ใหความเห็นชอบ และนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป ซึ่งไดแก  

การอนุมัติวงเงินคาตอบแทนสูงสุดในแตละป การกําหนดคาตอบแทนประจําตําแหนงรวมถึงคาเบ้ียประชุม 

3. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะตองปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนท่ีไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทน และ

รายละเอียดคาตอบแทน โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปดวย นอกจากน้ียังตองเปดเผยถึงสวนท่ีกรรมการไดรับ

จากการทําหนาท่ีอ่ืนใหบริษัท (หากมี) เชน ท่ีปรึกษา และรวมถึงสวนท่ีไดรับจากการเปนกรรมการและการทําหนาท่ี

อ่ืน เชน ท่ีปรึกษาในบริษัทยอย เปนตน 

4. การกําหนดคาตอบแทนใหแยกกรรมการท่ีทําหนาท่ีในฝายบริหารและไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัท 

โดยมิใหไดรับคาตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณานําเสนอวงเงินและรายละเอียดการตอบแทนกรรมการ

เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพ่ืออนุมัติคาตอบแทนกรรมการแกกรรมการ 

ซึ่งมิไดเปนพนักงานและผูบริหาร รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ท้ังน้ีกรรมการของบริษัท

ท่ีเปนกรรมการของบริษัทยอยจะไมไดรับคาตอบแทนจากบริษัทยอย 

4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทไดมีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงาน

ของผูสอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหัวขอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

4.4  บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการ 

ในป 2562 คณะกรรมการบริษัท ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกรอบของกฎหมาย 

วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน

สูงสุดของผูถือหุน นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนเพ่ือชวยในการศึกษารายละเอียด ติดตาม 

ควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองงานตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  

ในรอบป 2562 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมท้ังหมด จํานวน 13 ครั้ง ซึ่งการประชุมเปนไปตามขอบังคับ

ของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยเครงครัด การจัดสงระเบียบวาระการประชุมและ

สารสนเทศท่ีเก่ียวของใหกรรมการไดศึกษาและพิจารณาลวงหนาเฉลี่ย 7 วันกอนการประชุม และเปดโอกาสใหกรรมการ

อภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยท่ัวกัน โดยมีเลขานุการคณะกรรมการ และท่ีปรึกษากฎหมายเขารวมประชุมและ

จดบันทึกรายงานการประชุม ตอบขอซักถาม และใหขอเสนอแนะตางๆ ของกรรมการดวย เพ่ือใหกรรมการและผูเก่ียวของ

สามารถติดตามและตรวจสอบได 

สําหรับการจัดประชุมผูถือหุน ในป 2562 มีกรรมการบริษัท ผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน ผูสอบบัญชี และ 

ท่ีปรึกษากฎหมายเขารวมประชุม  

รายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท สําหรับป 2562 ดังน้ี 
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ลําดับ รายช่ือกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริษัท 

จํานวนการประชุม/ 

การเขารวมประชุม 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

จํานวนการประชุม/ 

การเขารวมประชุม 

คณะกรรมการ 

สรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

จํานวนการ

ประชุม/ 

การเขารวมประชุม 

การเขารวมการ

ประชุมวิสามัญ 

ผูถือหุน 

คร้ังท่ี 1/2562 

การเขารวมการ

ประชุมวิสามัญ 

ผูถือหุน 

คร้ังท่ี 2/2562 

1. นายชัยณรงค
(2)

  มนเทียรวิเชียรฉาย 13 / 13 - -   

2. นายหลี
(1)

 จง หยวน 1 / 1 0 / 0 - - - 

3. นายคริสโตเฟอร
(4)

 ไมเคิล เน็คสัน 0 / 0 - - - - 

4. ดร. ธรีชัย อรุณเรืองศิริเลิศ 10 / 13 7/7 2 / 3   
5. คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 3 / 13 - - -  
6. นางสาวสุนทรียา วงศศิรกิุล 13 / 13 - -   

7. นางสาวกรรณิการ
(3)

 ยมจินดา 0 / 0 - 0 / 0 - - 

8. นายแอนเดรอัส
(1)

 ไรซัล วัวรลูมสิ 1 / 1 - 0 / 0 - - 

9. นายชาราด บาจไพ
(1)

  1 / 1 - - - - 

10. นายสุดีร
(1)

 มาเหชาวาร ี 1 / 1 - - - - 

11. นายอัมเรนดรา
(1)

  พราสาด ชาวดร ี 1 / 1 - - - - 

หมายเหต ุ

1) ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติการแตงตั้งนายหลี จง หยวน  

นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวรลูมิส นายชาราด บาจไพ นายสุดีร มาเหชาวารี และนายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี 

ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และรับทราบการพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทของนางจุไรรัตน ปนยารชุน 

เน่ืองจากมีความประสงคไมกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 12/2562 เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 มีมติสําคัญ ดังน้ี 

• รับทราบการลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทของ ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช นายริวโซ โอกิโน  

นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล นายโกมล วงศอภัย และนางสาวเมธิกานต ชุติพงศสิริ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี  

2 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

• มีมติรับทราบการลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการของ นายยรรยง คุโรวาท โดยมีผลตั้งแตวันท่ี  

2 ธันวาคม 2562 เปนตนไป โดยยังคงดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  

• มีมติอนุมัติการแตงตั้ง นายชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย เปนประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี  

2 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

3) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 13/2562 เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 มีมติสําคัญ ดังน้ี  

• รับทราบการลาออกของนายยรรยง คุโรวาท จากการจากเปนกรรมการบริษัท และมีมติแตงตั้งนางสาว

กรรณิการ ยมจินดา ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท แทนตําแหนงกรรมการท่ีวางลงของนายยรรยง คุโรวาท 

โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

• มีมติอนุมัติการรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และแตงตั้ง

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

ท้ังน้ี สําหรับป 2562 ยังไมไดมีการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 
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4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกของนายธีระพล 

ปุสสเด็จ จากการเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมีมติอนุมัติการแตงตั้งนายคริสโตเฟอร ไมเคิล 

เน็คสัน ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตําแหนงท่ีวางลงของนายธีระพล ปุสสเด็จ โดย

มีผลตั้งแตวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

4.5  ความสัมพันธกับผูลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน 

เช่ือถือได เพียงพอ ทันเวลา และโปรงใส รวมถึงขอมูลท่ัวไปท่ีมีความสําคัญท่ีอาจกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทได  

โดยมอบหมายใหมีหนวยงานรับผิดชอบงานดานนักลงทุนสัมพันธข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนในการสื่อสารกับผูลงทุนประเภทสถาบัน 

ผูถือหุน นักวิเคราะหท่ัวไป รวมถึงภาครัฐท่ีเก่ียวของ และสามารถดูไดจากเว็บไซตของบริษัท ซึ่งใชเปนชองทางในการเผยแพร

ขอมูลสารสนเทศตางๆ เชน ขอมูลเก่ียวกับบริษัท ขอมูลเก่ียวกับธุรกิจ ขอมูลทางการเงิน ขาวบริษัทท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ลงทุน ขาวแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขาวกิจกรรมตางๆ ของบริษัท รายละเอียดการจัดประชุมผูถือหุน เปนตน 

ซึ่งจะชวยใหนักลงทุนสามารถติดตามขอมูลของบริษัทไดอยางสะดวกยิ่งข้ึน 

บริษัทไดจัดทําแผนนักลงทุนสัมพันธโดยสังเขป และแผนดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโอกาสและความ

เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. จัดใหมีกิจกรรมการพบปะสื่อมวลชนอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพ่ือแถลงผลประกอบการทุกไตรมาส 

2. จัดประชุมนักวิเคราะหเปนประจําไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณีนักวิเคราะหประสงคท่ีจะสอบถามขอมูลในเรื่องอ่ืน

เพ่ิมเติม บริษัทจะเชิญใหนักวิเคราะหเขาพบฝายนักลงทุนสัมพันธเปนกรณีๆ ไป 

3. จัดใหนักลงทุนเขาเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ตลอดจนพบปะเพ่ือพูดคุยและซักถามคําถามกับผูบริหาร 

4. จัด Road show ในตางประเทศอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. รวมออกบูธนิทรรศการท่ีจัดข้ึนเพ่ือเผยแพรและใหขอมูลแกนักลงทุน ซึ่งจัดโดยหนวยงานภายนอก เชน ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย และองคกรอ่ืนๆ  

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกจิการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณท่ีจะกํากับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดวยตระหนักถึง

ประโยชนและความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งมีสวนชวยใหการบริหารงานและการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ โปรงใส 

และสามารถตรวจสอบได อันจะสงผลใหบริษัทเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และเพ่ิมคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว 

อีกดวย คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการจึงไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเปนนโยบายท่ีดีเปนลายลักษณอักษรข้ึน 

และคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว ดังมีรายละเอียดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังตอไปน้ี 

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 
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4. การปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลและการบริหารงานตองเปนไปดวย

ความซื่อสัตย มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของบริษัท และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

บริษัทและผูถือหุน รวมท้ังตองดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงดานผลโยชนตางๆ 

5. การบริหารงานดวยความโปรงใสภายใตระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

6. การควบคุมและบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับการดําเนินกิจการของบริษัท 

7. การดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ภายใตกรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ 

5.2 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทคํานึงถึงการถวงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเปนอยางยิ่ง (Check and Balance) นอกจากน้ียังได

กําหนดความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการท่ีชัดเจน (Board Diversity) ปจจุบันคณะกรรมการบริษัท

ประกอบดวยกรรมการจํานวน 11 คน ซึ่งมีคุณสมบัติท่ีหลากหลาย ท้ังในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานท่ี

เปนประโยชนกับบริษัท 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

ซึ่งปราศจากอิทธิพลของฝายบริหารหรือผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุม คือ คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูสรรหาบุคคลดํารงตําแหนง

กรรมการโดยทําการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณทํางาน ฯลฯ 

เพ่ือใหตรงกับภาระหนาท่ีของกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการในคณะอนุกรรมการตางๆ และเมื่อคัดเลือกกรรมการ 

ท่ีเหมาะสมไดแลว 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 

5.3 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและ 

ผูถือหุนโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดใหมีการแบงแยกบทบาทหนาท่ีของคณะกรรรมการบริษัทกับฝายบริหารอยาง

ชัดเจน โดยฝายบริหารจะเปนผูหาขอมูลตางๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีตัดสินใจ 

คณะกรรมการบริษัทมุงหวังท่ีจะใหกิจการของบริษัทมีความมั่นคง และมีความสําเร็จทางธุรกิจท่ียั่งยืนในระยะยาว 

จึงไดรวมกับฝายบรหิารพิจารณาทบทวนกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึง

กําหนดเปาหมาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณ โดยคํานึงถึงการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุด และความมั่นคงในระยะยาว

ของบริษัทและของผูถือหุน ตลอดจนทําหนาท่ีในการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการของฝายบริหารใหเปนไปตามแผน

ธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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คณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนใหเกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองคกร คณะกรรมการบริษัทจึง

ไดเปนผูนําในการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี หลักจรรยาบรรณ มาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการ

ระหวางกันกับบริษัทท่ีเก่ียวของหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง รวมถึงการแบงแยกขอบเขตอํานาจหนาท่ีอยางชัดเจนระหวาง

ผูถือหุนกับคณะกรรมการบรษัิทระหวางคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหารและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพ่ือใหเกิดการถวงดุล

อํานาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันไดอยางอิสระ 

5.4  ความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทํารายการระหวางกันท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง 

ผูถือหุน กรรมการ และฝายบริหาร ดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต อยางมีเหตุผล และเปนอิสระภายในกรอบจริยธรรมท่ีดี 

ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน โดยยึดผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ รวมท้ังยึดถือการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและวิธีการตามประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมของของการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันน้ัน 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันกับบริษัทท่ีเก่ียวของ 

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยหามมิใหผูมีสวนไดสวนเสียท้ังทางตรงและทางออมมีสวนรวมในการพิจารณารายการ  

และกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบรวมพิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

ท่ีนําเสนอน้ันเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท ตลอดจนใหมีการเปดเผยขอมูลการทํารายการระหวางกัน ไวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ในรายงานประจําป 

5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดทําหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบริหารและพนักงาน (Code of Conduct) เพ่ือใหผูบริหาร

และพนักงานทุกคนไดใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานในหนาท่ี และยึดถือประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและเครงครัด  

โดยครอบคลุมท้ังดานการประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตยและสุจริต การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียดวยความเทาเทียมและ

เปนธรรม การปองกันการละเมิดตอ ผูมีสวนไดสวนเสีย ความขัดแยงทางผลประโยชน การรักษาความลับ และการใชขอมูล

ในทางท่ีผิด ตลอดจนเรื่องการรับสินบน ของขวัญ และของรางวัล รวมถึงการรวมมือตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน ท้ังน้ี  

ไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณน้ี 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแลใหการประกอบธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ การดําเนินการ

ของฝายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยูในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี นอกเหนือจากระเบียบ

ขอบังคับของบริษัท และกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของ

บริษัทในชวงระยะเวลา 1 เดือน กอนการเปดเผยขอมูลสําคัญแกสาธารณชนท่ีอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท 

เชน ขอมูลทางการเงิน เปนตน 

5.6 การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  

รวมจํานวน 6 คน กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารจํานวน 1 คน และกรรมการอิสระจํานวน 3 คน รวมเปนคณะกรรมการบริษัท

ท้ังสิ้น 11 คน โดยมีการถวงดุลของกรรมการอิสระคิดเปนสัดสวนรอยละ 36.36 

5.7 การรวมหรือแยกตําแหนงเพ่ือการถวงดุลอํานาจการบริหารงาน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดแบงแยกขอบเขต อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท 

คณะบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
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บริหารความเสี่ยง และคณะ Strategic Steering Committee รวมถึงประธานเจาหนาท่ีบริหารไวอยางชัดเจน รวมถึง 

การกําหนดใหบุคคลผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ไมเปนบุคคลเดียวกันกับผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร  

หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร และไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร เพ่ือปองกันไมใหผูบริหารคนใดคนหน่ึงมีอํานาจ 

โดยไมจํากัด และสามารถท่ีจะสอบทานถวงดุลการบริหารงานได 

5.8  คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือชวยงานคณะกรรมการบริษัทในการศึกษา

รายละเอียด ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองกิจการท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีการกําหนดขอบเขต อํานาจ 

หนาท่ี และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน ปจจุบันมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ จํานวน 5 ชุด ซึ่งมีบทบาทและหนาท่ี

แตกตางกัน โดยรายละเอียดปรากฏในหัวขอโครงสรางการจัดการ 

5.9 บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ในปท่ีผานมา คณะกรรมการบริษัทไดทําหนาท่ีพิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องท่ีสําคัญเก่ียวกับการดําเนินงาน 

รวมท้ังกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงตามงบประมาณท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร และใหความ

เห็นชอบในนโยบายดังกลาวไวแลวน้ัน คณะกรรมการบริษัทไดมีการทบทวนเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดทําหลักจรรยาบรรณธุรกิจข้ึนเปนลายลักษณอักษร และไดเผยแพรแจกจายใหแก

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีเขาใหม รวมท้ังดําเนินการทบทวนจรรยาบรรณตางๆ สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานเดิม เพ่ือใหเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีบริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให

ฝายตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางใกลชิด 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ รวมถึงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ซึ่งอาจมีความขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัท โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ซึ่งบริษัทไมมีรายการดังกลาว 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมดานการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

ซึ่งจะมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาท่ีดังกลาว ซึ่งมีความอิสระตอการปฏิบัติหนาท่ี และไดมีการทบทวนระบบดังกลาว

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5.10  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง และดําเนินการประชุมใหเปนไป

ตามขอบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุมจะสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ 

ท่ีฝายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบ รวมท้ังจัดใหมีการจดบันทึก

รายงานการประชุมทุกครั้งเพ่ือใหกรรมการและผูเก่ียวของสามารถตรวจสอบได กรรมการมีหนาท่ีตองเขารวมประชุม

คณะกรรมการทุกครั้งยกเวนกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตนป 2562 น้ัน เลขานุการบริษัทไดจัดทํากําหนดการประชุมประจําป และแจงให

คณะกรรมการบริษัทรับทราบกําหนดการประชุมเปนการลวงหนาตลอดท้ังป ท้ังน้ี เพ่ือใหกรรมการสามารถวางแผนลวงหนาและ

จัดเวลาในการเขารวมประชุมได 
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ในการกําหนดจํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทไดจัดทํากําหนดการประชุมประจําปพรอมระบุเรื่องท่ีตอง

พิจารณาในการประชุมแตละครั้ง เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบถึงรายละเอียดตางๆ ท่ีตองพิจารณาในการประชุมแต

ละครั้งลวงหนา เชน การประชุมในเดือนกุมภาพันธจะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป และกําหนดวาระการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป รวมถึงกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนของบริษัทการประชุมในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม 

และพฤศจิกายน จะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสอบทานรายไตรมาสท่ี 1, 2 และ 3 อีกท้ังในการจัดประชุมในเดือน

ธันวาคมจะมีการพิจารณางบประมาณประจําปของบริษัท เปนตน 

ในการจัดประชุมแตละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจัดสงเอกสารการประชุมใหแกกรรมการพิจารณา

ลวงหนาเฉลี่ย 7 วันกอนการประชุม และไดมีการจัดทําเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม 

การจัดประชุมเปนไปตามขอบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด โดย

เปดโอกาสใหกรรมการอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยท่ัวกัน และมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และท่ีปรึกษา

กฎหมายเขารวมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ตอบขอซักถาม และใหขอเสนอแนะตางๆ ของกรรมการดวย  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง ประธานกรรมการจะใชเวลาในการประชุมประมาณ 1 ถึง 2 ช่ัวโมง  

ซึ่งเปนเวลาเพียงพอท่ีฝายจัดการจะนําเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปญหาสําคัญไดอยางรอบคอบ

โดยท่ัวกัน ท้ังน้ีประธานกรรมการไดสงเสริมใหกรรมการในท่ีประชุมใชดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และสอบถามท่ีประชุมวาจะมีผูใด

สอบถามเพ่ิมเติมหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมในการประชุมแตละวาระทุกครั้ง 

5.11 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

สําหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2562 น้ัน เลขานุการบริษัท ไดจัดทํา “แบบประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self-Assessment) และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาผลงานและ

แกไขปญหาตางๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานใหดีข้ึน เปนรายบุคคล 

5.12 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

สําหรับในป 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลว โดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมกับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย และเทียบเคียงไดกับคาตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีอยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน ตลอดจนคํานึงถึงผลประกอบการ 

ผลงาน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแลว คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจึงมีมติกําหนด

คาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป 2562 ไวในอัตราเดียวกับป 2561 

5.13 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาและใหความรูแกกรรมการ 

ท่ีเก่ียวของ รวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการตางๆ เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

เลขานุการบริษัทไดจัดใหมีเอกสารคูมือกรรมการ และหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล ประวัติ การถือครองหลักทรัพย 

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย เปนตน โดยจะจัดสงใหทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม รวมถึงเลขานุการ

บริษัทจะดําเนินการเชิญกรรมการใหมไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทเพ่ือแนะนําลักษณะธุรกิจผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน 

และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหมทราบ 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหประธานเจาหนาท่ีบริหารจัดทํารายงานเพ่ือทราบเปนประจําถึงแผนการพัฒนา

และสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูอํานวยการ ไดเตรียมความพรอมในเรื่องผูสืบทอดงานในกรณ ี

ท่ีตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดไวแลว 
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คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดโครงสรางสําหรับการพัฒนาผูบริหาร โดยมอบหมายใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร

รายงานเปนประจําทุกป ถึงสิ่งท่ีไดดําเนินการไปในระหวางป และพิจารณาควบคูกับแผนการสืบทอดงาน 

โดยในป 2562 กรรมการบริษัท และผูบริหารไดเขาอบรมในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ลําดับ รายช่ือและตําแหนง หลักสูตร จัดโดย 

1 นายชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั  

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากดั 

2 ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช 

กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั  

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากดั 

3 นายธีระพล ปุสสเด็จ 

กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั  

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากดั 

4 ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรอืงศิรเิลิศ 

กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advance Audit 

Committee Program (AACP) รุนที่ 34/2019 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

 • บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั  

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากดั 

5 นายยรรยง คุโรวาท 

กรรมการ 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั แอนด

รูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากัด 

6 นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 

กรรมการ 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั  

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากดั 

7 นางสาวสุนทรียา วงศศิรกิุล 

กรรมการ 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for 

Corporate Leaders (RCL) รุนที่ 18/2019 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

  บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั  

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากดั 

8 นายโกมล วงศอภัย 

กรรมการ 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั  

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากดั 

9 นางสาวเมธกิานต ชุติพงศสิร ิ

กรรมการ 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั  

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากดั 

10 นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดร ี

กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั  

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากดั 

11 นางขวญัใจ เกษมลนนภา 

เลขานกุารบริษัท 

รายการที่เกี่ยวโยงกนั  

(Related Party Transaction) 

หนวยงานกํากับดูแลกจิการ  

(Compliance Department) 

12 นายสิทธิศักดิ์ ลีสวสัดิ์ตระกูล 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

รายการที่เกี่ยวโยงกนั  

(Related Party Transaction) 

หนวยงานกํากับดูแลกจิการ  

(Compliance Department) 

13 นายวราวธุ สุวรรณศร 

ประธานเจาหนาที่บริหารดานการผลิต 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน  

(Related Party Transaction) 

หนวยงานกํากับดูแลกจิการ  

(Compliance Department) 

14 นายราจีฟ ชวาเวิด๊ 

ประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชี และ

การเงิน 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร e-learning CFO Orientation ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

15 นายยศกร ศรสุีขสวัสดิ ์

รองประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชี

และการเงิน /  

รองประธานเจาหนาที่บริหารดานกํากับ

ดูแลและกฎหมาย 

บทบาทหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั  

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากดั 
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ปจจัยความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 

ปจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีอาจมีผลกระทบตอผลตอบแทนจากการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

และแนวทางในการปองกันความเสี่ยง สามารถสรุปได ดังน้ี 

ความเสี่ยงดานการผลิต 

 ความเสี่ยงดานการจัดหาเศษเหล็กในประเทศ 

ความเสี่ยงดานปริมาณเศษเหล็กในประเทศ ซึ่งเศษเหล็กในประเทศเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยมีสัดสวนการใช

เศษเหล็กภายในประเทศประมาณ รอยละ 48.06 ของวัตถุดิบหลักท้ังหมด ซึ่งสัดสวนการใชน้ันข้ึนอยูกับกระบวนการในการจัดหา

เศษเหล็กและปริมาณเศษเหล็กท่ีมีในประเทศ ทางบริษัทไดมีการวางแผนจัดหาเศษเหล็กมีคุณภาพดีในประเทศ โดยการขยายฐาน

ผูจัดจําหนายและจัดหาเศษเหล็กในประเทศอยางตอเน่ืองในทุกสภาวะของตลาดเศษเหล็กในประเทศ โดยบริษัทวางแผนท่ีจะ

ปรับสัดสวนการใชเศษเหล็กในประเทศใหอยูในชวงรอยละ 55 ของวัตถุดิบหลักท่ีเปนโลหะ เพ่ือใหสามารถเพ่ิมสวนตางระหวาง

ราคาขายสินคาสําเร็จรูปกับตนทุนวัตถุดิบหลักไดมากข้ึน และชวยลดปจจัยเสี่ยงของความผันผวนในดานราคาดวย 

 ความเสี่ยงดานการจัดสงสินคาไปยังลูกคา 

การขนสงปจจัยการผลิตและสินคาของบริษัททางถนน เปนการขนสงท่ีสําคัญของบริษัท ดังน้ัน ราคานํ้ามันเปนหน่ึง

ในปจจัยหลักท่ีมีผลกระทบตอตนทุนคาขนสงของบริษัทสําหรับการขนสงสินคาใหแกลูกคา โดยบริษัทไดทําสัญญาระยะยาวกับ

บริษัทขนสงมากกวา 1 ราย เพ่ือกําหนดราคาในแตละชวงราคานํ้ามันท่ีมีการปรับข้ึนลงและจํานวนรถขนสง รวมถึงคาชดเชย

ความเสียหายระหวางการขนสงสินคา 

 การจัดซ้ือเศษเหล็กและเหล็กดิบจากตางประเทศ (Import Scrap and Pig Iron) 

ความเสี่ยง 

• ราคาและจํานวนวัตถุดิบท่ีมีในตลาดซึ่งข้ึนอยูกับสภาวะของตลาดโลก และสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตของบริษัท 

• ตองสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนา 2-3 เดือน เพ่ือใหเพียงพอตอความตองการ จึงมีความเสี่ยงดานการผันผวนของราคาเมื่อ

ของมาถึงโรงงาน 

• การเพ่ิมความผันผวน 

• อาจเกิดความลาชาในการขนสง 

• อาจไดรับวัตถุดิบดอยคุณภาพ / นํ้าหนักขาด / หรือปญหาอ่ืนๆ ท่ีจะสามารถตรวจสอบไดหลังจากวัตถุดิบมาถึง ซึ่ง

ตองมีการเคลมเกิดข้ึน 

ขอแนะนําในการปองกันและแกไขความเสี่ยง 

• คอยติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดเหล็กและเหล็กถลุงโลกอยางใกลชิดและสม่ําเสมอ 

• ซื้อของแคเพียงพอกับความตองการในการใชผลิต  

• พยายามหาผูขายท่ีนาเช่ือถือเพ่ิมจากเดิม 

• คอยประสานงานและแจงผูเก่ียวของ ในกรณีท่ีเล็งเห็นปญหาท่ีจะเกิดข้ึน (การขนสงวัตถุดิบบางประเภทอาจจะลาชา) 

เพ่ือปรับเปลี่ยนสัดสวนการใชวัตถุดิบแตละประเภทใหเหมาะสม เพ่ือปองกันการหยุดการผลิตเน่ืองจากขาดวัตถุดิบ 

• หาแหลงวัตถุดิบจากประเทศใกลๆ เพ่ือลดระยะเวลาขนสงและเปนการลดปริมาณวัตถุดิบสํารองใชท่ีโรงงาน 

(Safety Stock) ดวย 

• กําหนดปริมาณ Safety Stock ท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการขนสงวัตถุดิบลาชา หรือมีวัตถุดิบมากเกิน

ความตองการ 
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• ระบุเง่ือนไขการเคลมและการชดใชในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบใหเหมาะสมและรัดกุม 

ความเสี่ยงดานการตลาดและการจัดจําหนาย 

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาผลิตภัณฑ อันเกิดจากวัฏจักรธุรกิจขาลง 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมตอเน่ืองบางประเภทท่ีใชผลิตภัณฑของบริษัท เชนอุตสาหกรรมทอเหล็ก อุตสาหกรรมการ

กอสราง เชนโครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) มีลักษณะข้ึนลงตามวัฏจักรธุรกิจ สงผลใหความตองการ

และราคาของผลิตภัณฑของบริษัทมีความผันผวนไปตามวัฏจักรธุรกิจดวย และอาจสงผลตอผลกําไรของบริษัทในอนาคตได

ในชวงธุรกิจขาลง ความผันผวนของราคาตลาดของผลติภัณฑในตลาดจงึอาจเปนผลใหรายไดของบริษัทมีความผนัผวนในแตละ

ชวงเวลา และอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานในอนาคต 

การนําเขาเหล็กแผนรีดรอนเจืออัลลอยดในปริมาณมาก หลังการยุติมาตรการปกปองการนําเขาท่ีเพ่ิมข้ึน หรือเซฟ

การด เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 อาจสงผลกระทบตอตลาดโดยเฉพาะบริษัท นอกจากน้ี การทดแทนการนําเขาเหล็กแผน

ชุบสังกะสีในบางรายการท่ีเก่ียวของกับการกอสราง อาจสงผลกระทบตอยอดขายของเหล็กแผนรีดรอนของบริษัท 

เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนซึ่งเปนผลิตภัณฑของบริษัท เปนสินคาท่ีมีความตองการนําไปใชในกลุมอุตสาหกรรม

ตอเน่ืองไดหลากหลายประเภท เชน อุตสาหกรรมเหล็กรดีเยน็สําหรับใชในอุตสาหกรรมรถยนต เหล็กชุบสงักะสี เหล็กแผนท่ีใช

ในอุตสาหกรรมตางๆ อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวาดวยประสิทธิภาพการผลิต และความสามารถในการแขงขันในระดับปจจุบัน

หากเกิดสภาวะความตองการสินคาลดต่ําลงมากในชวงวัฏจักรขาลงแลว บริษัทก็ยังสามารถหันไปผลิตผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิม 

และบางสวนทําการสงออก ซึ่งปจจุบันบริษัทมีฐานลูกคาในตลาดตางประเทศไวแลวและจะขยายมากข้ึนในอนาคต อีกท้ัง

นโยบายภาครัฐท่ีสงเสริมอุสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ ซึ่งชวยลดความเสี่ยงของบริษัทไดในเวลาเดียวกัน ทําใหมีการนําเขา

เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนนอยลง สงผลใหราคาผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนดีข้ึนในระดับท่ีเหมาะสม บริษัทพยายาม

อยางมากท่ีจะลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาผลิตภัณฑผานการปรับราคาตนทุนวัตถุดิบใหเหมาะสม และลดตนทุน

การผลิต เปนตน 

ความเสี่ยงดานการเงิน 

ความเสี่ยงดานความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ความผันผวนของคาเงินบาทตอเงินเหรียญสหรัฐ สงผลตอกําไรของบริษัทได เน่ืองจากวัตถุดิบหลักของบริษัทท้ังเศษ

เหล็กและเหล็กถลุง สวนใหญเปนการสั่งซื้อจากตางประเทศทําใหมีคาใชจายในเงินสกุลเหรียญสหรัฐเปนจํานวนมาก ในขณะท่ี

บริษัทมีรายไดสวนใหญเปนเงินสกุลบาท บริษัทคาดวาผลกระทบดังกลาวจะมีผลตอธุรกิจของบริษัทไมมากถึงแมวาบริษัท 

จะไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยง เน่ืองจากการกําหนดราคาขายของบริษัทไดมีการอางอิงกับราคาขายในตลาดโลก ซึ่งเปน

หนวยสกุลเหรียญสหรัฐ อีกท้ังบริษัทเริ่มมีการสงออกสินคาไปยังตางประเทศในหนวยเงินเหรียญสหรัฐ เพ่ือลดความเสี่ยงจาก

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนใหลดนอยลง 

ท้ังน้ี ในป 2562 คาเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐมีการแข็งคาข้ึนมากกวารอยละ 6 จากชวงสิ้นป 2561 

การแข็งคาของเงินบาทน้ีสงผลใหงบการเงินของบริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสทุธิจํานวนมาก เน่ืองจากภาระหน้ีเงินกูของ

บริษัทท่ีเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เชน หน้ีระยะยาว 5 ป การนําเขาวัตถุดิบ เปนตน ท้ังน้ีผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนจะสะทอนเปนกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนและจะกระทบกับกระแสเงินสดจริงในการดําเนินงานของบริษัทเมื่อมีการจายหน้ี

จริงเทาน้ัน 
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ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม และดานบุคลากร 

 ความเสี่ยงจากการผลิตท่ีอาจกอใหเกิดมลภาวะ 

บริษัทประกอบธุรกิจในการผลิตแผนเหล็กรีดรอนชนิดมวน ประกอบไปดวยกระบวนการหลอม หลอ และรีดเหล็ก

แผน ซึ่งอุตสาหกรรมประเภทน้ีอาจกอใหเกิดฝุนละอองผลกระทบดานคุณภาพอากาศและระดับเสียงในบรรยากาศ คุณภาพ

นํ้าท่ีระบายออกจากหอหลอเย็น ดังน้ันบริษัทจึงจัดใหมีระบบปองกันมลพิษทางอากาศ เพ่ือดักจับฝุนละอองกอนปลอยสู

บรรยากาศ และมีระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าหอหลอเย็น เพ่ือปรับปรุงคุณภาพนํ้าท่ีระบายออกจากหอหลอเย็น โดยนํ้าดังกลาว

น้ีกลาวน้ี ถูกนําไปใชการพรมตะกรันเหล็กขณะรอนและระเหยสูบรรยากาศท้ังหมด โดยมิไดมีการระบายออกนอกโรงงานแต

อยางใด นอกจากน้ีบริษัทยังปลูกตนไมสลับฟนปลาเพ่ือเปนแนวกันฝุนและเสียงรอบโรงงาน ซึ่งมาตรการตางๆน้ี สอดคลองกับ

กฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมในปจจุบัน แตอยางไรก็ตาม บริษัทก็มีความเสี่ยงท่ีจะตรวจวัดไมพบมลพิษท่ีอาจสราง

ความเสียหายตอสิ่งแวดลอม จนทําใหบริษัทมีตนทุนเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการปรับปรุงสิ่งแวดลอมท่ีถูกทําลาย หรือ บริษัทอาจตอง

เพ่ิมระบบปองกันมลพิษใหสอดคลองกับกฎหมายหรือขอกําหนดท่ีมีโอกาสเขมงวดข้ึนในอนาคต ซึ่งทําใหบริษัทมีคาใชจาย

เพ่ิมข้ึน รวมถึงคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองหากบริษัทไมสามารถลดมลพิษท่ีเกิดข้ึนได และในท่ีสุดอาจสงผล

กระทบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในอนาคต 

บริษัท มีการวาจางบริษัทท่ีเช่ียวชาญดานสิ่งแวดลอม เขาทําการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโรงงานเปนประจํา 

ทุกๆ รอบ 6 เดือน ตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และไดนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบฯ ตอ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมการอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแรอยางตอเน่ือง ตลอจนมีการตรวจเฝาระวังคุณภาพนํ้าผิวดินบริเวณใกลเคียงและเฝาระวังฝุนละอองขนาด 

2.5 ไมครอน (PM 2.5) อีกดวย บริษัทจึงเช่ือมั่นวาจะไมประสบปญหาในเรื่องดังกลาว 

 ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจท่ีอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอพนักงาน 

บริษัทประกอบธุรกิจท่ีเปนอุตสาหกรรมหนัก ทําใหพนักงานของบริษัทอาจไดรับอันตรายท่ีเกิดจากกระบวนการ

หลอมเหล็ก หลอเหล็ก และรีดเหล็ก และการขนถายวัสดุท่ีมีนํ้าหนักมาก ซึ่งอาจสงผลทําใหบริษัทมีภาระคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน

จากการฟองรองเรียกคาเสียหายจากผูท่ีไดรับอันตราย รวมถึงคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากคาปรับ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอธุรกิจ 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทได 

อยางไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งเปนท่ียอมรับจากหนวยงาน

ราชการ อีกท้ังไดรับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 ซึ่งเก่ียวกับการปองกันหรือลดอัตราความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ

ในขณะปฏิบัติงาน ท้ังน้ี จากขอมูลในอดีตพบวา ไมเคยมีกรณีรองเรียนเรียกคาเสียหายจากการท่ีพนักงานประสบอุบัติเหตุเลย 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

การจัดการความเสี่ยงดวยการใชมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาท่ีเพ่ิมขึ้น (Safeguard Measures) ตาม

พระราชบัญญัติมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาท่ีเพ่ิมขึ้น พ.ศ. 2550 

ในชวงหลายปท่ีผานมา หลังจากท่ีรัฐบาลไดมีการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจาก

ตางประเทศ ทําใหราคาเหล็กแผนรีดรอนในประเทศอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันกับสินคานําเขาได อยางไรก็ตาม บริษัท 

ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากการยุติการบังคับใชมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาเหล็กแผนรีดรอนเจืออ่ืนๆ ชนิดเปน

มวนและไมเปนมวนท่ีเพ่ิมข้ึน เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 สงผลใหปริมาณการนําเขาสินคาเหล็กแผนรีดรอนเจืออ่ืนๆ 
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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 ซึ่งจะสามารถลด

ปริมาณนําเขาสินคาเหล็กแผนรีดรอนท่ีเจืออ่ืนๆ 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) 

 ความเสี่ยงจากขอตกลงการคาเสรี (FTA) ซ่ึงครอบคลุมสินคาเหล็กแผนรีดรอน 

ปจจุบัน ประเทศไทยมีความผูกพันตองปฏิบัติตามขอตกลงการคาท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเหล็กดังตอไปน้ี 

• ขอตกลงความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับประเทศญี่ปุน (JTEPA) ไดสิ้นสุดลง  

เมื่อสิ้นป 2559 และไดปรับลดภาษีนําเขาเปนศูนยตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 ประเทศญี่ปุนจึงสามารถ

สงสินคาเหล็กแผนรดีรอนเขามายังประเทศไทยไดโดยไมถูกจํากัดโควตาอีกตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง เหล็ก

แผนรีดรอนท่ีนําเขามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแผนรีดเย็นสําหรับใชในอุตสาหกรรมยานยนต 

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

ประเทศเกาหลีใต” และความตกลงการคาเสรีอ่ืนๆ ท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน มีขอกําหนดใหยกเวน

ภาษีนําเขา (เปนศูนย) สําหรับสินคาเหล็กแผนรีดรอนเจืออ่ืนๆ (other alloy steel) นอกเหนือจาก

เหล็กกลาไรสนิม เหล็กกลาความเร็วสูงและเหล็กกลาซิลิคอนสําหรับงานไฟฟา ชนิดเปนมวนและไมเปน
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มวน (ท่ีผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการภายในประเทศ) ท่ีนําเขาจากประเทศภาคีคูเจรจาโดยเริ่มตั้งแต

ชวงปลายป 2552 เปนตนมา สงผลใหขอยกเวนภาษีนําเขาดังกลาวเอ้ือประโยชนตอผูผลิตและผูสงออกใน

ตางประเทศใหสงออกสินคามาท่ีประเทศไทยเพ่ิมข้ึนมาก พบวามีการนําเขาสินคาเหล็กกลาเจือ เชน เจือ

โบรอนหรือเจือโครเมียม หรือเจืออ่ืนๆ ท่ีนําเขามาแขงขันกับสินคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดเหล็กกลาไมเจือ 

(เหล็กกลาคารบอน) ท่ีสามารถผลิตไดภายในประเทศ โดยมีปริมาณนําเขาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมากอยางตอเน่ือง 

• สงครามการคาระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน มีการข้ึนภาษีสินคานําเขาระหวางกันหลาย

รายการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สินคาเหล็กเกือบทุกประเภทท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศข้ึนภาษีนําเขา

จากประเทศจีน โดยการประกาศใชมาตรา 232 ตามกฎหมายความมั่นคงแหงชาติ กําหนดอัตราภาษี

นําเขาเพ่ิมข้ึนจากเดิมถึง 25% นอกเหนือจากการออกมาตรการตอบโตทางการคาระหวางประเทศท่ีไม

เปนธรรม (Unfair Trade) ตางๆ รวมถึงการเก็บอากรตอบโตเพ่ิมข้ึนตามกฎหมายปกติแลว ดานประเทศ

จีน ซึ่งเปนผูผลิตสินคาเหล็กรายใหญท่ีสุดในโลก มีกําลังการผลิตมากกวา 50% ของการผลิตเหล็กท้ังโลก

หรือกวา 800 ลานตันตอป อีกท้ังมีการสงออกสินคาเหล็กกวา 100 ลานตันตอป ทําใหสินคาเหล็กจากจีน

ท่ีไมสามารถสงเขาประเทศสหรัฐอเมริกาได ก็จะไหลทะลักเขามาสูประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงท่ีจะตกเปนเปาหมายของสินคา

เหล็กราคาถูกจากจีนเหลาน้ี  

• ความเสี่ยงจากขอตกลงการคาเสรี (FTA) ความเสี่ยงจากการคาระหวางประเทศท่ีไมเปนธรรม (Unfair 

Trade) ตางๆ รวมท้ังความเสี่ยงจากผลกระทบจากสงครามการคาระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับจีน ซึ่ง

ครอบคลุมสินคาเหล็กแผนรีดรอนน้ี สามารถจัดการ ควบคุม และลดความเสี่ยงลงไดโดยการรองขอให

ภาครัฐใชมาตรการตอบโตและเยียวยาทางการคา (Trade Interests and Remedies Measures) ซึ่งใน

ปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายบังคับใชแลว 2 ฉบับ ดังตอไปน้ี 

การจัดการความเสี่ยงดวยการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนตาม พระราชบัญญัติการตอบโต

การทุมตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคาจากตางประเทศ 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 

ดังน้ัน นโยบายการตอบโตการทุมตลาดจึงเปนเครื่องมืออันสําคัญท่ีจะชวยบรรเทาความเสียหายของอุตสาหกรรมเหล็กใน

ประเทศ และทําใหเกิดการคาท่ีเปนธรรมตอทุกฝายได 

อนึ่งเนื่องจากในปจจุบันยังพบวา ผูนําเขาไดมีความพยายามที่จะหลบเลี่ยงมาตรการการตอบโตการทุมตลาด 

เพื่อหลีกเลี ่ยงการตองจายอากรตอบโตการทุมตลาดเพ่ิมเติมจากภาษีนําเขาปกติอยูเสมอ ทําใหมาตรการท่ีบังคับใชไร

ประสิทธิผลและขาดประสิทธิภาพ อีกท้ังมาตรการตอบโตการอุดหนุนก็ยังขาดกฎหมายลูกทําใหยังขอใชมาตรการตอบโตการ

อุดหนุนไมไดอีกดวย 

ดวยเหตุน้ี ทางภาครัฐโดยกรมการคาตางประเทศ จึงไดทําการเสนอปรับปรุงกฎหมายฉบับน้ีใหเกิดประสทิธิผลและมี

ประสิทธิภาพในการบังคับใชเพ่ิมข้ึนโดย 
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• ขยายขอบเขตใหครอบคลุมและปองกันการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน 

• เพ่ิมมาตรการควบคุมการจัดเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• ออกกฎหมายลูกสําหรับมาตรการตอบโตการอุดหนุน  

ท้ังน้ี พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  

ฉบับปรับปรุงใหมน้ี ไดเพ่ิมเติมบทบัญญัติขางตนและไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

และใหมีผลบังคับใชวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เปนตนไป ซึ่ง พรบ. ดังกลาว จะชวยปองกันการนําเขาสินคาเหล็ก 

แผนรีดรอนท่ีหลบเลี่ยงมาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน และชวยบรรเทาความเสียหายจากการยุติมาตรการ

ปกปองจากการนําเขาสินคาเหล็กแผนรีดรอนเจืออ่ืนๆ ชนิดเปนมวนและไมเปนมวนท่ีเพ่ิมข้ึน อีกดวย 

สําหรับประเทศไทย รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชยไดมีการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดสินคาเหล็กแผนรีดรอน ดังน้ี 

• การขยายเวลาบังคับใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดสําหรับสินคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดเปนมวนและ 

ไมเปนมวนท่ีมีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย ตอไปอีกเปนระยะเวลา  

5 ป มีผลตั้งแตวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี 22 มิถุนายน 2565 

• การขยายเวลาบังคับใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดสําหรับสินคาเหล็กแผนรีดรอนเจือโบรอน 

ท่ีมีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตอไปอีกเปนระยะเวลา 5 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  

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  

มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2565 

ปจจุบัน บริษัทไดรวมกับอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวบรวมขอมูลเพ่ือยื่นคําขอตอกรมการคาตางประเทศ จํานวน 

2 มาตรการ ไดแก 

1. ยื่นคําขอตอกรมการคาตางประเทศ เพ่ือพิจารณาขยายเวลาบังคับใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดสําหรับ

สินคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดเปนมวนและไมเปนมวนท่ีนําเขาจาก 14 ประเทศ ตอไปอีกเปนระยะเวลา 5 ป 

(2564 - 2568) 

2. ยื่นคําขอตอกรมการคาตางประเทศ เพ่ือพิจารณาบังคับใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดสําหรับสินคาเหล็ก

แผนรีดรอนชนิดเปนมวนและไมเปนมวนท่ีมีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ

อาหรับอียิปต 

การใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดดังกลาวของภาครัฐสงผลใหสามารถบรรเทาปญหาทางการคาอันเน่ืองมาจาก

การทุมตลาดโดยประเทศท่ีถูกใชมาตรการดังกลาวเบาบางลง จึงชวยสามารถประคับประคองอุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดรอน

โดยรวมไวไดพอสมควร 
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นอกจากน้ี บริษัทไดรวมกับผูผลิตในประเทศรายอ่ืนๆ ติดตามสถานการณการทุมตลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากประเทศ

อ่ืนๆ หรือในลักษณะอ่ืนๆ อยางตอเน่ือง เพ่ือยับยั้งหรือปองกันการกอใหเกิดการคาท่ีไมเปนธรรมจากการทุมตลาดท่ีอาจจะเกิด

ข้ึนกับตลาดเหล็กแผนรีดรอนในประเทศไทยตอไป 

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 

ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท 

เน่ืองดวยบริษัทประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐานท่ีสําคัญของประเทศ มีมูลคาการ

ลงทุนมหาศาลและมีการจางงานหลายรอยอัตรา ดังน้ันนโยบายตางๆ ของภาครัฐอาจสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการหรือ

ผลประกอบการของบริษัทได 

 

เมื่อเดือนตุลาคม 2559 รัฐบาลไดประกาศนโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป  

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

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม 
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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 นับเปนนโยบายท่ีรัฐบาลอาจพิจารณายกเลิกในภายหลังหากม ี

เหตุอันสมควร แตบริษัทคาดการณวา กระทรวงพาณิชยยังคงใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

ของประเทศและใหการชวยเหลือเมื่ออุตสาหกรรมประสบปญหา ดังน้ัน บริษัทจึงประเมินวามีความเสี่ยงคอนขางต่ํากรณี 

ท่ีอาจจะยกเลิกใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดในอนาคต ท้ังน้ี บริษัทมีศักยภาพในการผลิตสินคาท่ีไดคุณภาพมาตรฐานดวย

ตนทุนท่ีสามารถแขงขันไดทัดเทียมกับคูแขงในตลาดกรณีท่ีเปนการแขงขันอยางเปนธรรม 

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

ความคุมครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยสินในกรณีท่ีระบุเฉพาะเจาะจง สวนในดานแรงงานสัมพันธ บริษัทไดจัดใหมี

คณะกรรมการฝายลูกจางและฝายนายจาง รวมท้ังคณะกรรมการดูแลดานสังคมและสิ่งแวดลอม CSR ท่ีจะเปนตัวแทนดูแล

ความเปนอยูสวัสดิการของพนักงานใหเหมาะสมและเปนธรรม 

ความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทประกอบธุรกิจเปนผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนจําหนายท้ังในประเทศและตางประเทศ มีโรงงานตั้งอยูท่ี

จังหวัดระยอง โดยลักษณะการดําเนินงานธุรกิจทําใหบริษัทจะตองติดตอกับหนวยงานของรัฐ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี่ยงดาน

ทุจริตคอรรัปช่ัน เชน การจายคาอํานวยความสะดวก การจายเงินหรือถูกเรียกรับเงินจากเจาหนาท่ีรัฐ ในกรณีท่ีบริษัทอาจจะมี

การปฏิบัติท่ีไมถูกตอง หรือ บริษัทตองการความรวดเร็ว เปนตน  หรือ ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทุจริตเก่ียวกับเงินสด 

ทรัพยสิน การจัดซื้อจัดจาง การจายเงินเดือน หรือคาแรงงาน รายได คาใชจายตางๆ รวมท้ังระบบขอมูลสารสนเทศ บริษัทจึง
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มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําการประเมิน วิเคราะห และกําหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของ

ธุรกิจ และการทุจริตคอรรัปช่ัน รวมถึงการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี บริษัทไดผานการรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

เปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นและตั้งใจ

ในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ รวมท้ัง ไดมีการจัดทํานโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน โดยกําหนดความ

รับผิดชอบและแนวทางในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมสําหรับการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันในทุกกิจกรรม และไดสื่อสารนโยบาย

ดังกลาวใหกับกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ตลอดจนผูท่ีมีสวนไดเสียท้ังภายในและภายนอกไดรับทราบ เพ่ือเปนแนวทางการ

ปฏิบัติรวมกันในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสและยุติธรรม 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

การควบคุมภายใน 

ในการพิจารณาจัดทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน บริษัทไดพิจารณาท้ังหมด 5 สวนดวยกัน 

ประกอบดวย สวนท่ี 1 องคกรและสภาพแวดลอม สวนท่ี 2 การบริหารความเสี่ยง สวนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของ

ฝายบริหาร สวนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และสวนท่ี 5 ระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการบริษัทมี

ความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ อีกท้ังยังไดมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชวยทําหนาท่ีในการ

ทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงตลอดท้ังป 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารหรือ 

ผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว โดยคณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนใหฝายจัดการดําเนินการพัฒนา

คุณภาพของระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ืองเพ่ือเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดทําแบบประเมินความเพียงพอของแบบสอบถาม การควบคุมภายในประจําป 2562 

เพ่ือใหสอดคลองกับการบริหารงานของบริษัท และไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจําป 2562 แลว 

มีสาระสําคัญท้ัง 5 สวนดังน้ี 

สวนท่ี 1 องคกรและสภาพแวดลอม 

คณะกรรมการบริษัทไดมีการกํากับดูแลการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทท้ังแบบระยะสั้น 1 ป แบบ

ระยะปานกลาง 5 ป และแบบระยะยาว 10 ป ควบคูไปกับการกําหนดงบประมาณประจําป โดยไดมีการติดตามผลเปนระยะๆ 

อีกท้ังยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินธุรกิจในชวงระหวางดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณในขณะน้ันตามความ

เหมาะสม ท้ังน้ีเรื่องดังกลาวไดนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ และไดทบทวนแลววาสามารถ

ปฏิบัติไดตามเปาหมายจริง โดยวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจและผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผลดวย 

บริษัทไดมีการกําหนดโครงสรางองคกรอยางชัดเจน โดยแยกการบริหารออกเปน 2 สวน คือ ในสวนของฝายผลิตและ

ฝายซอมบํารุง กับสวนงานสนับสนุน เพ่ือใหสะดวกและเอ้ือประโยชนตอฝายบริหารในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

บริษัทไดมีการปรับปรุงหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ในป 2561 ซึ่งไดกําหนดนโยบายในดาน

จริยธรรมและขอกําหนดท่ีเก่ียวกับจริยธรรม เพ่ือใหครอบคลุมถึงการหาม มิใหฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ี

อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทและคูคาของบริษัท รวมท้ังยังเนนย้ําเรื่องการรวมมือในนโยบายการ

ตอตานทุจริตดวย และไดกําหนดบทลงโทษกรณีท่ีมีการละเมิดไวอยางชัดเจน 

บริษัทไดมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ 

และการบริหารท่ัวไปแบบรัดกุม และสามารถปองกันการทุจริตได พรอมท้ังกําหนดอํานาจอนุมัติเปนวงเงินไวอยางชัดเจน 

บริษัทไดพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเน่ือง เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และชวย

ในการควบคุมการทุจริต 
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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 ท่ีแสดงถึงข้ันตอน

การปฏบัิติงาน มีการปรับปรุงระเบียบอํานาจอนุมัติดานการเงินและการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในการบริหารงานของฝายบริหาร บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยระบบท่ีดีจะสามารถชวย

ปองกัน บริหารและจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัทและผูมีสวนไดสวนเสียไดเปนอยางดี 

บริษัทไดกําหนดใหมีมาตรการและข้ันตอนอนุมัติการทํารายการระหวางกัน และไดกําหนดไวเปนนโยบายเก่ียวกับ

ความขัดแยงทางผลประโยชนรวมอยูในหลกัจรรยาบรรณสําหรับผูบริหารและพนักงาน โดยมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายใน

ทําหนาท่ีตรวจสอบ และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางตอเน่ือง รวมถึงบริษัทหามมิใหผูมีสวนไดเสียรวม

พิจารณาอนุมัติธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ท้ังน้ีในการตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษัทไดคํานึงถึง

ผลประโยชนสูงสุดในระยะยาวเปนสําคัญ และกรณีเปนธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยง จะตองรายงานใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบรับทราบ หรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกอนแลวแตกรณี 

บริษัทไดมีการติดตามใหมีการปฏิบัติตามสัญญา และขอตกลงท่ีมีผลผูกพันอยางตอเน่ือง เพ่ือรักษาผลประโยชนของ

บริษัท อีกท้ังบริษัทไดมีมาตรการท่ีจะใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท 

โดยบริษัทไดมีการวาจางท่ีปรึกษากฎหมายเฉพาะดานจากภายนอก เพ่ือใหเขามาชวยสอบทานเอกสาร และใหคําปรึกษาใน

การดําเนินการดานตางๆ ตลอดจนบริษัทไดมีฝายตรวจสอบภายในเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด 

กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของอีกดวย 

สวนท่ี 4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนการ

ปฎิบัติงานดาน การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศดังตอไปน้ี 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารไดจัดเตรียมเอกสารขอมูล และ

รายละเอียดเก่ียวกับวาระการพิจารณาท่ีสําคัญ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลวงหนา และหาก

เรื่องใดมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในภายหลัง (ถามี) บริษัทจะจัดสงใหมีขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือแจกเปนเอกสารประกอบการประชุมใหักับ

คณะกรรมการกอนวันประชุมหรือภายในวันประชุม 
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บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ีแลว 

พรอมท้ังเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมใหกับกรรมการบริษัททุกครั้งท่ีมีการประชุม เพ่ือเปนการใหขอมูลแก

กรรมการบริษัทโดยจัดสงลวงหนาเฉลี่ย 7 วันกอนวันประชุม 

บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกรายละเอียดท่ีเปนสาระสําคัญ รวมถึงขอเสนอแนะ 

ขอทวงติง และขอคัดคาน (ถามี) และไดใหคณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกลาวในการประชุมครั้งถัดไป  

ซึ่งประธานกรรมการไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการบริษัทไดแกไขหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาในรายงานการประชุมไดอยางอิสระ 

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 โดยฝายตรวจสอบภายใน

ทําหนาท่ีจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป ซึ่งครอบคลุมท้ังการเงิน การดําเนินการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู 

การรายงานผลการตรวจสอบและการรายงานความคืบหนา ฝายตรวจสอบภายในไดรับมอบหมายใหรายงานตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการแกไขขอบกพรองท่ีมีสาระสําคัญเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารของบริษัทมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ โดยตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่ง

ท่ีไดทําการตัดสินใจดําเนินการในเรื่องตางๆ หรืออาจมีผลกระทบตอช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ท้ังน้ี

รวมถึงปญหาตางๆ ท่ีพบ อาทิ เรื่องการทุจริตหรือการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย 
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รายการระหวางกัน 

รายละเอียดการทํารายการระหวางบริษัท กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ 
ประเภท 

รายการ 

มูลคา

รายการ 

ป 2562 

(ลาน

บาท) 

ยอดคงคาง 

ณ สิ้นป 

2562 

(ลานบาท) 

ลักษณะและเง่ือนไข 

ของรายการ 

บริษัท สุขมุวิท อนิเตอร  

ดีเวลลอปเมนท จํากัด  

ประเภทธุรกิจ 

พัฒนาอสังหาริมทรัพยดานอาคาร

สํานักงาน นิคมอุตสาห-กรรม และอื่น  ๆ

มีผูถือหุนรวมกันกับบริษัท เงินมัดจํา-กิจการอื่นที่เกี่ยวของกนั - 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

เปนคาน้ําดิบตามสัญญาซ้ือ

ขายน้ําดิบ 

 

บริษัท เอส เอส พี เพลส จํากัด 

ประเภทธุรกิจ 

ใหเชาสํานักงาน 

เปนนิติ บุคคลมีกรรมการ

รวมกันกับ จี เจ สตีล 

• เงินมัดจํา-กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน - 

 

2 

 

เปนคาเชาและบริการพ้ืนที่

สํานักงานใหญ 

 • เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย 10 20  

บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จํากัด  

ประเภทธุรกิจ 

โรงแรม อาหาร และเครื่องดื่ม 

เปนนิติ บุคคลที่มีกรรมการ

ร ว มกั นกั บบริ ษั ทและมี

ผูบริหารรวมกันกับบริ ษัท  

จี เจ สตีล  

เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย-กิจการ

อื่นที่เกี่ยวของกัน 

1 

 

 

 

3 

 

เปนคาบริการใชสถานที่ในการ

จัดประชุมตางๆ  

บริษัท โอเรียลทัลแอ็กเซส จํากัด 

(“OAC”) 

ประเภทธุรกิจ 

-ใหคําปรึกษาทางดานธรุกจิ 

 

เปนนิติบุคคลที่บริษัทถือหุน

ทางออม 99.97% ผานบริษัท 

สยาม โปรเฟสชั่นแนลโฮลดิ้งส 

จํากัด โดยมีกรรมการรวมกัน

กับบริษัท 

• ลูกหนี้คาที่ปรึกษาการดําเนินงาน-

บริษัทยอย 

- 

 

1,053 

 

• เ ป น ค า บ ริ ก า ร ที่ เ กิ ด ขึ้ น 

เนื่องจากบริษัทไดใหคําปรึกษา

แก OAC เกี่ยวกับการบริหาร

กระบวนการผลิ ตรวมทั้ ง

คําปรึกษาทางดานธุรกิจ 

• ผูถือหุนออกใหม นําหุนมา

เปนหลักทรัพย คํ้าประกัน

หนี้สินของ OAC 

• คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (1,053) 

• (กลับรายการ) หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (242) 

 

- 

 

  • ลูกหนี้ภาระหนี้สินจากการคํ้าประกัน- 

บริษัทยอย 

- 

 

1,313 

 

  • คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (1,313) 

  • เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย - 2,547 

  • คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (2,547) 

  • ดอกเบ้ียคางรับจากบริษัทยอย - 209 

  • คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (209) 

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)  

(จี เจ สตีล) 

ประเภทธุรกิจ 

ผลิตและจําหนายเหล็กแผนรีด

รอนชนิดมวน 

เปนนิติบุคคลที่บริษัทและ

บริษัทยอยถือหุนทางออม 

18.72% โ ดยมี ก ร รมก าร

รวมกันกับบริษัท 

• ลูกหนี้การคา – บริษัทยอย 274 6 • รายไดจากการรับจางผลิต 

• ลูกหนี้จากการขายวัตถุดิบและอื่นๆ 

• เจาหนี้การคา-บริษัทยอย 

36 

311 

 

- 

- 

 

• เปนคาขายเศษเหล็กซ่ึงกําหนด

ราคาจากตนทุนบวกกําไร ภายใต

เง่ือนไขการคาปกติเหมือนลูกคา

รายอื่นๆ 

  • เงินกูยืมระยะส้ัน - - • กูยืมเงินจาก จี เจ สตีล โดยออก

ตั๋วสัญญาใขเงิน   • ดอกเบ้ียคางจาย 17 - 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ 
ประเภท 

รายการ 

มูลคา

รายการ 

ป 2562 

(ลาน

บาท) 

ยอดคงคาง 

ณ สิ้นป 

2562 

(ลานบาท) 

ลักษณะและเง่ือนไข 

ของรายการ 

บริษัท สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮล

ดิ้งส จํากดั (SPH) 

เปนบริษัทยอย บริษัทถอื

หุนรอยละ 99.99 โดยมี

กรรมการรวมกันกับบริษัท 

• เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย - 7 • เพ่ือการลงทุน 

• คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (7) 

• ดอกเบ้ียคางรับ-บริษัทยอย - 1 

• คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (1) 

บริษัท จเีอส ซีเคียวริตี ้

โฮลดิ้ง จํากัด 

(GS Securities) 

เปนบริษัทยอย บริษัทถอื

หุนรอยละ 99.99 โดยมี

กรรมการรวมกันกับบริษัท 

• เงินทดรองจาย-บริษัทยอย - 4 • กิจการตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค

เฉพาะ เพ่ือการปรับโครงสราง

หนี้ของบริษัท  

• เจาหนี้-บริษัทยอย - 19 

• เงินกูยืมระยะส้ัน-บริษัทยอย - 313 

• เงินกูยืมระยะยาว-บริษัทยอย - - 

  • เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย 

• ดอกเบ้ียคางจาย-บริษัทยอย 

- 

41 

73 

314 

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) มีผูถือหุนรวมกับบริษัท • เงินรับลวงหนา–กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน - 

 

 

1 

 

 

• เปนคาขายเหล็กแผนรีดรอน

ในราคาตลาด ตามเ ง่ือนไข

ปกติทางการคาเชนเดียวกับ

ลูกคารายอื่นๆ 

บริษัท แกรนด เอเซีย สตีล  

โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร จํากัด  

( เดิมชื่อ บริษัท เอเซีย  

เมทัลแฟบบริเคชัน่ จํากัด) 

เปนบริษัทยอยของบริษัทที่

เกี่ยวของกนั 

• เงินจายลวงหนาคาซ้ือที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ 

- 

 

8 

 

• รับเหมากอสรางโรงงาน 

 • คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย - (8)  

 • เจาหนี้เครื่องจักรและงานกอสราง - 

 

2  

บริษัท ซูพีเรียร โอเวอรซีส 

(ประเทศไทย) จํากัด 

กิจการที่เกี่ยวของกนักับ 

ผูถือหุนของบริษัท 

• เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย - - • โดนฟองรองจากการคํ้าประกัน 

OAC • ดอกเบ้ียคางจาย 

• หนี้สินจากการยกเลิกฟนฟู 

และประนีประนอมยอมความ 

54 - 

 

146 

บริษัท เกรทสยามสตีลเวิรคส 

จํากัด 

กิจการที่มกีรรมการรวมกัน

กับบริษัท จี เจ สตีล 

• เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย 1 1 • ใหบริการ 

บริษัท มหาชัยศูนยรวมเหล็ก จํากัด กิจการที่เกี่ยวของกนักับ 

ผูถือหุนของบริษัท 

• เจาหนี้-กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน - 196 • เ ป น ค า ซ้ื อ เ ศษ เ ห ล็ ก เ พ่ื อ

นํามาใชในกระบวนการผลิต 

โดยราคาซ้ือจะกําหนดจาก

ตนทุนบวกกําไรปกติ ภายใต

เง่ือนไขทางการคาปกติ ซ่ึงเปน

ราคาที่ ไมสูงกวาที่บริษัทซ้ือ

เศษเหล็กจากผูจําหนายรายอื่น 

 • เงินจายลวงหนาคาสินคา - 81 

 • เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจายกิจการ

อื่นที่เกี่ยวของกัน 

- 

 

39 

 

 • ดอกเบ้ียคางจาย-กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 44 

 

92 

 

    

    

    

  • ลูกหนี–้กิจการที่เกี่ยวของกัน - - • เปนคาขายเหล็กแผนรีดรอนใน

ราคาตลาด ตามเง่ือนไขปกติ

ทางการคาเชนเดียวกับลูกคา

รายอื่นๆ ที่มีสถานะทางการเงิน

ดีและจายชําระคาสินคาตรง

ตามเง่ือนไขของบริษัท 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ 
ประเภท 

รายการ 

มูลคา

รายการ 

ป 2562 

(ลาน

บาท) 

ยอดคงคาง 

ณ สิ้นป 

2562 

(ลานบาท) 

ลักษณะและเง่ือนไข 

ของรายการ 

บริษัท เดอะ สตีล จํากัด (มหาชน) กิจการที่เกี่ยวของกนักับ 

ผูถือหุนของบริษัท 

• ลูกหนี-้กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 140 - • เปนคาขายเหล็กแผนรีดรอนใน

ราคาตลาด ตามเง่ือนไขปกติ

ทางการคาเชนเดียวกับลูกคา

รายอื่นๆ ที่มีสถานะทางการเงิน

ดีและจายชําระคาสินคาตรง

ตามเง่ือนไขของบริษัท 

บริษัท ลิเบอรตี้ สตีล สยาม จํากัด กิจการที่เกี่ยวของกนักับ 

ผูถือหุนของบริษัท 

• ลูกหนี–้กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 

 

147 

 

- 

 

• เปนคาขายเหล็กแผนรีดรอนใน

ราคาตลาด ตามเง่ือนไขปกติ

ทางการคาเชนเดียวกับลูกคา

รายอื่นๆที่มีสถานะทางการเงิน

ดีและจายชําระคาสินคาตรง

ตามเง่ือนไขของบริษัท 

  • เจาหนี้-กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 

 

- - • เ ป น ค า ซ้ื อ เ ศษ เ ห ล็ ก เ พ่ื อ

นํามาใชในกระบวนการผลิต 

โดยราคาซ้ือจะกําหนดจาก

ตนทุนบวกกําไรปกติ ภายใต

เง่ือนไขทางการคาปกติ ซ่ึงเปน

ราคาที่ ไมสูงกวาที่บริษัทซ้ือ

เศษเหล็กจากผูจําหนายรายอื่น 

Asia Credit Opportunities I 

(Mauritius) Limited 

(“ACO I”) 

เปนผูถือหุนรายใหญ ของ  

จี เจ สตีล ตั้งแตวันที่ 21 

กันยายน 2560 

เปนผูถอืหุนรายใหญ ของ  

จี สตีลตั้งแตวันที่ 2 

ธันวาคม 2562 

ซ่ึงเปนบริษัทในกลุม SSG 

Capital Partners III, L.P. 

• เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย 

• เงินกูยืมระยาวที่จากกิจการที่เกียวของ

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

• ดอกเบ้ียคางจาย 

 

- 

 

- 

342 

 

 

1,300 

 

314 

139 

 

 

• โอนหนี้มาจาก 5 major เจาหนี้

การคา 

• โอนหนี้ มาจากนายนิรั มดร  

งามชํานัญฤทธิ์ (จํานวน 314 

ล านบาท  ณ 18 ธั นวาคม 

2561) 

Link Capital I (Mauritius) 

Limited (“Link Capitla I”) 

เปนกจิการทีเ่กี่ยวของกัน

เนื่องจากเปนบริษัทในกลุม 

SSG Capital Partners III 

• เงินกูยืมระยะส้ัน 

• เงินกูยืมระยะยาว 

• ดอกเบ้ียคางจาย 

811 

1,934 

481 

811 

1,934 

61 

• เงินกู ยืมวงเงินสินเชื่อ 84.10 

ล าน เห รี ยญสหรั ฐ  อั ต ร า

ดอกเบ้ียรอยละ 12 ตอป 

SSG Capital Management 

(Mauritius) Limited (“SSG 

Capital Management”) 

เปนกจิการทีเ่กี่ยวของกัน

เนื่องจากเปนบริษัทในกลุม 

SSG Capital Holdings 

Limited 

• เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย 

 

67 38 • เปนคาที่ปรึกษาใหคําแนะนํา

ใ น ก า ร บริ ห า ร ธุ ร กิ จ แ ล ะ 

ผลประกอบการของบริษัท 

Synergy Strategic Solutions 

Management DMCC 

(“Synergy”) 

มีกรรมการรวมกนักบับริษัท 

และเปนที่ปรกึษาบริษัท 

• เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย 

 

29 44 • เป นค าที่ ปรึ กษาทางธุ รกิ จ

เพ่ือใหคําแนะนําในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต กําไร 

และกระแสเงินสด 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ 
ประเภท 

รายการ 

มูลคา

รายการ 

ป 2562 

(ลาน

บาท) 

ยอดคงคาง 

ณ สิ้นป 

2562 

(ลานบาท) 

ลักษณะและเง่ือนไข 

ของรายการ 

นางแนงนอย ไตรวุฒิ ญาติของกรรมการบริษัทยอย • หนี้สินจากการยกเลิกฟนฟู 

และประนีประนอมยอมความ 

- 

 

30 

 

• เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2555 

บริษัทเขาทําขอตกลงกูยืมเงิน

จากนางแนงนอย ไตรวุฒิ เปน

จํานวน 30 ลานบาท ซ่ึงคิดอัตรา

ดอกเบ้ียรอยละ 12 ตอป ภายใต

ขอตกลงดังกลาว บริษัทไดวาง

หลักประกันเปนหุน จี เจ สตีล  

ที่ถือโดยบริษัท 

  • ดอกเบ้ียคางจาย 

 

1 8 

นายนิรัมดร งามชํานัญฤทธิ์ ผูถือหุนของบริษัท • เ งินกู ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นที่

เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดชําระภายใน

หนึ่งป 

- 

 

- 

 

• เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2557  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

มี มติ อ นุ มั ติ ก า รล ง นาม ใน

สัญญาการใหความชวยเหลือ

ทางการเงินกับลูกคาที่ใหการ

สนับสนุนเปนเงินกูระยะยาว 

จํานวน 400 ลานบาท อายุ  

5 ป ซ่ึ ง  มีภาระดอก เ บ้ียใน

อัตรารอยละ 12 ตอป (ณ วันที่  

18 ธันวาคม มีการโอนหนี้เปน 

ACO I จํานวน 314 ลานบาท) 

  • เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน - 

 

- 

 

  • ดอกเบ้ียคางจาย-บุคคลอื่นที่เกี่ยวของกัน - - 

นายวีระชัย สุธีรชัย กรรมการของบริษัทที่

เกี่ยวของกนั 

• หนี้ สิ น จากการยก เ ลิ กฟ น ฟู และ

ประนีประนอมยอมความ 

• ดอกเบ้ียคางจาย 

- 

 

3 

48 

 

9 

• โอนหนี้มาจาก Kwang SOGO 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

บริษัทมีมาตรการท่ีจะคุมครองผูถือหุนทุกราย โดยกําหนดมาตรการควบคุมการทํารายการระหวางกันกับบริษัทท่ี

เก่ียวของ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงอยางรัดกุม ดังน้ี 

1. ในการอนุมัติการทําธุรกรรมกับบริษัทท่ีเก่ียวของหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและกลุมพันธมิตรทางการคา  

(รวมเรียกวา “บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง”) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและ

กําหนดนโยบายท่ีชัดเจน ดังตอไปน้ี 

• คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินท่ีสําคัญ

ของบริษัทหรือบริษัทยอย ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดย
สมาคมนักบัญชี 

• กําหนดหลักเกณฑชัดเจนถึงอํานาจการจัดการ และอํานาจอนุมัติของผูบริหารในแตละระดับ  
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- กรณีท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสียหรือ มีความขัดแยง

ทางผลประโยชนกับบริษัท บริษัทท่ีเก่ียวของหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
จะไมสามารถอนุมัติรายการดังกลาว 

- กรณีท่ีมีกรรมการบริหารทานใดทานหน่ึง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสียหรือ 

มีความขัดแยงทางผลประโยชน กับบริษัท บริษัทท่ีเก่ียวของ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 
คณะกรรมการบริหารจะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหพิจารณาและ

อนุมัติรายการดังกลาว 

- กรณีท่ีมีกรรมการทานใดทานหน่ึง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรือมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท บริษัทท่ีเก่ียวของ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง กรรมการทานน้ัน

จะไมสามารถอนุมัติรายการดังกลาว 

- ผูถือหุนท่ีมีสวนไดสวนเสียในรายการระหวางกันเรื่องใดๆ ผูถือหุนน้ันจะไมสามารถอนุมัติรายการดังกลาว 

2. ในกรณีท่ีเปนธุรกรรมทางการคาปกติกับบริษัทท่ีเก่ียวของหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เชน การซื้อวัตถุดิบหรือ

บริการ การขายสินคา เปนตน  

• ฝายตรวจสอบภายในจะทําการตรวจสอบธุรกรรมดังกลาวทุกรายการเปนรายเดือนเพ่ือตรวจสอบวา 

มีราคาท่ีอางอิงไดกับราคาตลาดและมีเง่ือนไขทางการคาท่ีเปนปกติธุรกิจเปรียบเทียบไดกับคูคาท่ีเปน

บุคคลภายนอกเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท และจะนําเสนอผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาตอไปทุกไตรมาส 

• คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความสมเหตุสมผล

ของรายการท่ีนําเสนอน้ันเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยพิจารณาราคาและเง่ือนไขทางการคา 

เมื่อเปรียบเทียบการทํารายการกับคูคาท่ีเปนบุคคลภายนอกในประเภทผลิตภัณฑเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
และในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการดําเนินการไมเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว 

คณะกรรมการตรวจสอบจะแจงใหคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจาหนาท่ีบริหารทราบและรวมกัน

หาทางแกไข  

3. ในกรณีท่ีเปนธุรกรรมอ่ืนๆ เชน การกูยืมเงิน การไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยสําคัญ หรือการทําขอตกลงสัญญา
ตางๆ เปนตน บริษัทจะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของราคา รวมถึง

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการน้ันๆ หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณา

รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูพิจารณาและ 

ใหความเห็นตอรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุน
ตามแตกรณี 

นโยบายในการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทมีนโยบายในการทํารายการระหวางกันในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเง่ือนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการ

ดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาและเง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลภายนอก เพ่ือประโยชน
สูงสุดของบริษัท ท้ังน้ี บริษัทไมมีนโยบายท่ีจะใหความชวยเหลือทางการเงิน หรือใหการค้ําประกันแกบริษัทท่ีเก่ียวของ หรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในอนาคต โดยในการทํารายการระหวางกันในอนาคตกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงดังกลาว บริษัท

จะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัท หรือผูเช่ียวชาญอิสระ (แลวแตกรณี) พิจารณาตรวจสอบและให

ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย และจะปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการ
หรือข้ันตอนการอนุมัติรายการระหวางกัน และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. 
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ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

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 บริษัทไดดําเนินกิจกรรมความรบัผิดชอบตอสังคมและสิง่แวดลอมโดยยดึตามแนวทางวิสัยทัศน คือ “เปนบริษัท

ท่ีมีช่ือเสียงช้ันนําในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ในฐานะบริษัทผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนท่ีมีคุณภาพดี ดวย

กระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูง”และมีพันธกิจท่ีเก่ียวของถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม คือ “อนุรักษ

สิ่งแวดลอมและตอบแทนสูสังคม”, “เสริมสรางคุณคาใหแก ผูมีสวนไดสวนเสีย” และ “รวมมือตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน” 

ซึ่งถือเปนภารกิจท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสูความยั่งยืน 

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

องคกรยึดหลักในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ตรวจสอบได มีจริยธรรม เคารพตอสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติแรงงาน

อยางเปนธรรม ตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน ทําการตลาดท่ีเปนธรรมและคุมครองผูบริโภค และคํานึงถึงผลกระทบของผูมี

สวนไดสวนเสีย ตลอดจนมีความมุงมั่นในการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอผลกระทบในดานตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ

ดําเนินงานขององคกร รวมท้ังใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม และการใหการสนับสนุนการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนอยาง

ยั่งยืน 

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 มีการทบทวนติดตามผล 

การดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
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2. สิทธิมนษุยชน 

โดยมีขอพึงปฏิบัติตอพนักงานทุกคนตองเคารพและปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมดวยความเสมอภาคและ 

เทาเทียมกัน โดยใหถือหลักปฏิบัติตามหลกัการเคารพตอสทิธิมนุษยชนในระดับสากล ซึ่งไดแก สิทธิข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต

และการทํางาน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก รวมท้ังสิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา  

และการเมือง โดยไมเลือกปฏิบัติในดานเช้ือชาติ ศาสนา ไมลวงละเมิดสิทธิตางๆ รวมถึงการไมเอารัดเอาเปรียบตอผูมีสวนได

สวนเสียทุกกลุม 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 บริษัทกําหนดเปาหมายการพัฒนาทักษะความรูความสามารถ การฝกอบรมรอยละ 70 ของพนักงานท้ังหมด 

ซึ่งในป 2562 บริษัทไดจัดฝกอบรมพัฒนาทักษะความรูความสามารถใหแกพนักงานไดในอัตรารอยละ 94.57 ตอคนตอป  

คิดช่ัวโมงเฉลี่ยการฝกอบรมจํานวน 18.03 ช่ัวโมงตอคนตอป 

นอกจากน้ี บริษัทมีมาตรการในการสงเสริมในดานสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมีการ

ดําเนินการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการทํางานอยางมีประสิทธิผล และจัดให

มีการอบรมความรูกับพนักงานในดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงการตรวจสุขภาพพนักงานเปนประจําทุกป 

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) และมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ 

บริษัทจดทะเบียนท่ัวไป เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัตินโยบายตอตานการ

คอรรัปช่ัน (Anti-Corruption Policy) และไดประกาศ สื่อสารและประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความรูความเขาใจถึงความสําคัญ

ของนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน ใหกับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท เพ่ือใหมีสวนรวมและตระหนักถึงการ

ปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน และตามกฎตางๆ ท่ีกําหนดมาอยางครบถวน โดยมีขอพึงปฏิบัติ 

ตอพนักงานทุกคนหามให หรือ เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจไมวาในรูปแบบใดก็ตาม และหามมอบหมายใหผูอ่ืน ให หรือ  

เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง เพ่ือใหไดมาซึ่งความไดเปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชนดานการเงินตางๆ 

และหามไมใหใหสินบนท้ังโดยทางตรงหรือทางออมแกเจาหนาท่ีของรัฐหรือนักการเมือง เพ่ือโนมนาวใหบุคคลเหลาน้ัน 

ใชดุลพินิจในทางท่ีเอ้ือประโยชนแกบริษัท ซึ่งเปนการดําเนินการท่ีขัดตอหลักจริยธรรมและตองมีความผิดทางกฎหมาย  

รวมถึงหามมิใหพนักงานทุกคนยอมรับของขวัญ ของรางวัล และการรับรองใดๆ ท่ีใหโดยคูคาเกินกวาความเอ้ือเฟอตามปกต ิ

ท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจนอกจากน้ี บริษัทไดรับการรับรองใหบริษัทเปนสมาชิกของแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการตอตานทุจริต โดยใบรับรองดังกลาวจะมีอายุ 3 ป นับจากวันท่ีมีมติใหการรับรอง 

ในป 2562 ท่ีผานมา บริษัทฯไดมีการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานใหมทุกคนและพนักงานปจจุบันทุกคนครบถวนเปน

สัดสวนรอยละ 100 รวมถึงบุคคลภายนอกผูท่ีเขามาปฎิบัติงานภายในบริษัทฯ เชน ผูรับเหมา เปนตน ท้ังน้ี เพ่ือใหพนักงาน

และบุคคลภายนอกไดรับทราบถึงขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับนโยบายในการตอตานทุจริตของบริษัทฯ บทลงโทษ และ

แนวทางในการปฎิบัติอยางถูกตองตอไป 

ท้ังน้ี ผูตรวจสอบภายในของบริษัทมีหนาท่ีรับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติในเรื่องการตอตานการคอรรัปช่ัน

และการติดสินบน และเปดโอกาสใหพนักงานสามารถแจงเรื่องดังกลาวผานชองทางกลองรับความคิดเห็น หรืออีเมล  

หรือโทรศัพท แจงถึงผูตรวจสอบภายในโดยตรง โดยการดําเนินการตางๆ จะกระทําดวยความระมัดระวังและเก็บเปนความลับ 

รวมท้ังจะไมเปดเผยและคุมครองผูแจงเบาะแส และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

การดําเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม 

- ไมมี -  
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ความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) โดยคุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะกรรมการดูแลดานสังคม และ

สิ่งแวดลอม ไดใหนโยบาย พรอมการสนับสนุน และสงเสริมการดําเนินกิจกรรมดานสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมใหเกิดเปน

รูปธรรมอยางตอเน่ืองทุกป ไมวาจะเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในองคกร และภายนอกองคกรโดยในระหวางป 

2562 บริษัทไดดําเนินกิจกรรมดาน CSR ดังน้ี 

การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม  

การบริจาคโลหิตใหแกสภากาชาดไทย 

บริษัทไดจัดใหพนักงานเขารวมในการบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ในวันท่ี 15 มกราคม และ 17 กันยายน 

2562 พนักงานเขารวมบริจาคโลหิตท้ังหมดจํานวน 167 คน จํานวนโลหิตท่ีบริจาครวมท้ังสิ้น 74,300 ซีซ ี

การสงเสริมวัฒนธรรมไทย 

การจัดกิจกรรมอนรัุกษวัฒนธรรมไทย 

บริษัทจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันสงกรานตหรือวันปใหมไทยภายในโรงงานเปนประจาํทุกป อีกท้ัง ยังสนับสนุน

งบประมาณและเขารวมกิจกรรมประเพณีสงกรานตวันไหล การรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุของทองถ่ินในชุมชนตําบลหนองละลอก 

อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ซึ่งถือเปนกิจกรรมในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
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การมีสวนรวมในการพัฒนาดานการศึกษา 

โครงการรับนักศึกษาฝกงาน 

บริษัทยังคงสนับสนุนการรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆ เขาฝกงานท่ีโรงงานระยอง เปนประจําทุกป

ตอเน่ือง เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขามาเรียนรู และฝกงานตรงกับสาขาการศึกษา ท้ังในระดับปวส. และระดับปริญญาตรี 

ในป 2562 บริษัทไดรับนักศึกษาจาก 7 สถาบันเขาฝกงาน รวมท้ังสิ้นจํานวน 13 คน ประกอบดวย  

ท่ี สถาบันการศึกษา รวม 

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 1 

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4 

3 มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 1 

4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 

5 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 1 

6 วิทยาลัยเทคนิคบานคาย 3 

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ (พัทยา) 1 

รวมจํานวนนักศึกษา 13 

โครงการรับนักศึกษาฝกงาน 

บริษัทเขารวมกิจกรรม มหกรรมนัดพบแรงงาน SUT Job & Co-op Fair 2019 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

จังหวัดนครราชสีมา วันท่ี 29 มีนาคม 2562 นอกเหนือจากการรับสมัครงานจากบัณฑิตแลว ยังมีการเปดรับนักศึกษาเขา

ฝกงานกับทางบริษัทอีกดวย 

บริษัทเขารวมกิจกรรม มหกรรมนัดพบแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง วันท่ี 25 มกราคม 2562  
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โครงการวันเด็กแหงชาติ 

บริษัทจัดการสนับสนุนโครงการ “วันเด็กแหงชาติ” กับ องคการบริหารสวนตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย  

จังหวัดระยอง วันท่ี 12 มกราคม 2562 

การมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

บริษัทเปดโอกาสใหชาวสวนในชุมชนตําบลหนองละลอก นําผลไมมาจําหนายใหแกพนักงานโดยตรงท่ีโรงงาน 

เพ่ือเปนการอุดหนุนชวยเหลือชาวสวนของทองถ่ินใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ เปนประจําทุกปอยางตอเน่ือง 

   

การมีสวนรวมในดานสังคม และสาธารณะประโยชน 

โครงการเปดบาน เรียนรู 

บริษัท มีนโยบายในการเปดบาน เรียนรูใหกับกลุมคณะตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐ และเอกชน เพ่ือเปนการถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน รวมท้ังระบบการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ป 2562 บริษัทไดตอนรับเปด

บานใหกับคณะของกลุม 7 สมาคมผูประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย เขาชมกระบวนการผลิต และระบบการจัดการดาน

สิ่งแวดลอม ในวันท่ี 17 มกราคม 2562 
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การสนับสนุนงานงบประมาณกับกิจกรรมทองถิน่ 

นอกจากกิจกรรมหรือโครงการตางๆ แลว บริษัทยังใหการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเขารวมกับกิจกรรมของภาครัฐ 

หรือชุมชนทองถ่ินในตําบลหนองละลอก อีกหลายกิจกรรมอาทิ เชน ประเพณีเดือน 3 ตําบลหนองละลอก / ประเพณี

สงกรานต ชุมชนหนองละลอก / โครงการจัดแขงขันกีฬาผูสูงอายุ ตําบลหนองละลอก /งานกาชาดจังหวัดระยอง / สนับสนุน

กีฬาฟุตบอลหนองละลอกคัพ เปนตน 

การจัดกิจกรรม Inner CSR ภายในองคกร 

นอกจากกิจกรรมหรือโครงการท่ีไดเขารวมกับองคกรภายนอกบริษัทแลว ยังมีการจัดกิจกรรมตางๆ ใหกับพนักงาน

อาทิเชน  

การตรวจสุขภาพประจําปใหแกพนักงาน 

ดวยบริษัท ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญตอสุขภาพอนามัยของพนักงานจึงจัดใหมีการตรวจสุขภาพ

ประจําป ซึ่งเปนสวัสดิการและเปนประโยชนตอพนักงาน โดยมีการตรวจสุขภาพประจําปในวันท่ี 6, 8, 14, 15 พฤศจิกายน 

2562 
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การดูแลสุขภาพท่ีดีใหแกพนักงาน 

นอกเหนือจากการจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปแกพนักงานแลว บริษัทยังมีการรณรงคเพ่ือใหความรูสาเหตุของ

การเกิดโรค ขอควรระวัง และแนวทางการปองกัน โดยจัดทําเปน Leaflet ผานชองทาง E-Mail ภายในบริษัท แจกแผนพับ 

และการติดบอรดประชาสัมพันธของบริษัท รวมถึงการใหพนักงานรวมกิจกรรมโครงการเรารักษสุขภาพ 

 

โครงการ G Fight Runner  

บริษัท ตระหนักถึงการมีสุขภาพท่ีดีของพนักงาน จึงจัดใหมีกิจกรรมดานสุขภาพใหกับพนักงาน โครงการ G Fight 

Runner เปนการออกกําลังกายเพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายทางดานสุขภาพของบริษัท  

กิจกรรม กีฬาสี และ Safety Day  

บริษัท ไดจัดงานกีฬาสีประจําป เพ่ือเสริมสรางใหพนักงานเกิดความรัก ความสามัคคี เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน และ

เปนการสรางเสริมสุขภาพพลานามัยใหแข็งแรง รวมถึงกิจกรรมสรางความตระหนักดานความปลอดภัย “Safety Day”  

ป 2562 เปนกิจกรรมประกวดนวัตกรรมดานความปลอดภัย 
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กิจกรรมเครือชาย CSR-DPIM 

บริษัท จี สตีล ไดเขารวมกิจกรรมการจัดงาน “1 ทศวรรษ CSR-DPIM สูการสรางสรรคสังคม” เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 

ณ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ 

ตอสังคม ตามมาตรฐาน CSR-DPIM ของผูประกอบการเครือขาย CSR-DPIM ซึ่งไดรวมตัวกันเปนภูมิภาค 5 ภาคท่ัวประเทศไทย 

พรอมกันน้ียังมีการแสดงทองถ่ิน การจําหนายสินคาชุมชนท่ีมาจากการสงเสริมภายใตโครงการ CSR-DPIM และซุมอาหาร 

ตามภูมิภาคตางๆ บริการใหกับผูเขาชมงาน 
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เมื่อ วันท่ี  25-26 เมษายน 2562 บริ ษัท จี  สตีล จํา กัด (มหาชน) ได เข ารวมกิจกรรมการศึกษาดู งาน  

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ณ บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) เหมืองหินอินทรีสุพรรณบุร ี

จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

วันท่ี 19 กันยายน 2562 บริษัท จี 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 

เมื่อวันท่ี 7-8 พฤศจิกายน 2562 เขารวมกิจกรรมประชุมเครือขายและศึกษาดูงาน สถานประกอบการเครือขาย 

CSR-DPIM Network ณ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม พรอมกับ

กิจกรรมกรรมกระชับความสัมพันธในกลุมของเครือขาย 
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ ประจําป สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

สรุปสาระสําคัญ 

 

ป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขาย 17,416 ลานบาท ลดลง 12,549 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอน

เน่ืองจากท้ังปริมาณขายและราคาขายลดลงอยางมากซึ่งเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีชะลอตัว คาเงินบาทท่ีแข็งคาข้ึน  

การนําเขาท่ีเพ่ิมข้ึนของเหล็กเจืออ่ืนๆและเหล็กรีดรอนชุบสังกะสีภายหลังมาตรการปกปอง (Safeguard: SG) หมดอายุ ในขณะ

ท่ีปริมาณขายลดลงรอยละ 33 ราคาขายลดลงรอยละ 13 

สําหรับบริษัทมีรายไดจากการขาย 4,494 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 4,438 ลานบาทเมื่อเทียบกับปกอน เน่ืองจากบริษัท

กลับมาผลิตจําหนายเองตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562 หลังจากท่ีสิ้นสุดสัญญารับจางผลิตกับบริษัท จีเจ สตีล จํากัด (มหาชน)  

ในเดือนกุมภาพันธ 2562 

สําหรับบริษัทมีผลกําไรสุทธิ 3,345 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอนท่ีมีผลขาดทุนสุทธิ 1,810 ลานบาท หลักๆ  

เปนผลมาจากไดรับยกเวนดอกเบ้ีย 5,506 ลานบาทจากเจาหน้ีซึ่งเปนผลเน่ืองมาจากการแปลงหน้ีเปนทุน กําไรจากการลดทุน

ของเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 1,130 ลานบาท และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 684 ลานบาท  

เหตุการณสําคัญในระหวางไตรมาส ไดแก  

- การปรับโครงสรางหน้ีจํานวน 4,195 ลานบาท โดยการแปลงเปนทุนและการยกเวนดอกเบ้ียท่ีกลาวขางตน  

ซึ่งชวยเพ่ิมกําไรและสวนของผูถือหุนของบริษัท 

- บริษัทไดขายทรัพยสินเฉพาะสวนของบีโอไอสงออกไปยังเขตปลอดภาษี (Free Zone) เพื่อเปนการบรรเทา

ปญหาทางดานภาษีและเบ้ียปรับเงินเพ่ิม สงผลใหบันทึกขาดทุนจากการขายสินทรัพยจํานวน 946 ลานบาท 

หนวย :  ลานบาท ป 2562 ป 2561

รายไดจากการขายและใหบริการรวม 17,416                 29,966                

กําไร (ขาดทุน) สุทธิรวม 1,457                   (2,358)                  

ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 970                     1,450                   

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 1,024                   2,066                  

ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 17,950                 20,662                

หนวย :  ลานบาท 31 ธันวาคม 62 31 ธันวาคม 61

สินทรัพยรวม (ลานบาท)              26,400 30,632 

หนี้สินรวม (ลานบาท)               9,219 20,532 

รวมสวนของผูถือหุน (ลานบาท)               7,014 172 

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย              10,168 9,928 
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- การปรับโครงสราง SBLC เปนเงินกูจํานวน 12.8 ลานเหรียญสหรัฐ 

ผลการดําเนินงาน 

• รายไดจากการขายและตนทุนขาย  

บริษัทมีรายไดจากการขาย 4,494 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,438 ลานบาทเทียบกับปที่ผานมาตามที่อธิบายขางตน 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายรวม 17,416 ลานบาท ลดลง 12,549 ลานบาท หรือรอยละ 42 เมื่อเทียบกับปกอน 

เน่ืองจากปริมาณขายลดลงรอยละ 33 และราคาขายลดลงรอยละ 13  

•  คาใชจายในการขาย  

บริษัทมีคาใชจายในการขาย 64 ลานบาท เพิ่มขึ้น 61 ลานบาทจากปกอน เนื่องจากป 2562 บริษัทผลิตและ

จําหนายเอง ในขณะท่ีปกอนเปนการรับจางผลิต 

บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายสําหรับป 2562 จํานวน 239 ลานบาท ลดลง 126 ลานบาทจากปกอน 

เน่ืองจากปริมาณขายลดลง  

• คาใชจายในการบริหาร  

บริษัทมีคาใชจายในการบริหารสําหรับป 2562 และ 2561 จํานวน 378 ลานบาท และ 155 ลานบาท ตามลําดับ 

เพ่ิมข้ึน 223 ลานบาท หลักๆ มาจากป 2561 บริษัทมีการปนสวนคาใชจายในการบริหารไปเปนตนทุนการใหบริการรับจางผลิต 

จํานวน 187 ลานบาท ในขณะท่ีป 2562 มีการปนสวนลดลงเหลือ 18 ลานบาทและสวนที่เหลือบันทึกเปนคาใชจายในการ

บริหาร (สัญญารับจางผลิตสิ้นสุดสัญญาเมื่อ 31 มกราคม 2562) และป 2562 บริษัทบันทึกคาบริการ (Recurring Fee)  

ซึ่งจายตามสัญญาการใหบริการทางการเงิน 67 ลานบาท 

บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารสําหรับป 2562 และ 2561 จํานวน 940 ลานบาท และ 843 ลานบาท 

ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 97 ลานบาท  

• กําไรจากการปรับโครงสรางหนี ้

บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรจากการปรับโครงสรางหน้ี 5,506 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการท่ีบริษัทเขาทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความกับเจาหน้ีหลายราย และมีการแปลงหน้ีเปนทุนพรอมกับไดปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยคางชําระ 

(Interest haircut) จากเจาหน้ี 8 ราย  

• กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  

บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 976 ลานบาท เปนผลมาจากคาเงินบาทท่ีแข็งคาข้ึนเมื่อเทียบ

กับเงินดอลลารสหรัฐ (งบเฉพาะกิจการ: 684 ลานบาท) 
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ฐานะทางการเงิน 

• สินทรัพยรวม 

 ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 26,400 ลานบาท ลดลง 4,232 ลานบาท หรือรอยละ 

14 เทียบกับ ณ สิ้นป 61 ท่ีมีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 30,632 ลานบาท ในจํานวนสินทรัพยท้ังหมดแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 

จํานวน 3,590 ลานบาท ลดลงรอยละ 34 และสินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 22,810 ลานบาท ลดลงรอยละ 9 เมื่อเทียบกับ

สิ้นป 2561 สินทรัพยหมุนเวียนท่ีลดลงสวนใหญเกิดจากการลดลงของสินคาคงเหลือของบริษัทยอย ในสวนของสินทรัพย 

ไมหมุนเวียนท่ีลดลงมาจากการท่ีบริษัทไดขายสินทรัพยระหวางกอสราง  

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 464 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 

206 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 80 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2561 สําหรับบริษัทเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 17 

ลานบาท 

กระแสเงินสด 

• เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน 599 ลานบาท  

• เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 134 ลานบาท 

• เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 939 ลานบาท 

(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในงบกระแสเงินสด) 

• สินคาคงเหลือ 

บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือจํานวน 2,632 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 ของสินทรัพยรวม ลดลง 

1,979 ลานบาทเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2561 โดยหลักๆมาจากสินคาคงเหลือของบริษัทยอยลดลง ในขณะท่ีบริษัทมีสินคา

คงเหลือเพ่ิมข้ึน 603 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากท่ีบริษัทกลับมาผลิตสินคาเพ่ือจําหนายเองหลังจากสิ้นสุดสัญญารับจางผลิต  

• หนี้สินรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินท้ังสิ้น 9,219 ลานบาท ลดลง 11,313 ลานบาท หรือรอยละ 55 

เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2561 เน่ืองจากบริษัทไดดําเนินการแปลงหน้ีเปนทุนกับเจาหน้ีตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน เมื่อเดือน

ธันวาคม 2562 ท่ีผานมา 

หนี้สินหมุนเวียนลดลง 13,408 ลานบาท หลักๆ มาจาก 

• เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจายลดลง 6,012 ลานบาท เนื่องมาจากโครงการแปลงหนี้เปนทุนและมีการจัด

ประเภทหนี้สินหมุนเวียนเปนหนี้สินไมหมุนเวียนตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้และสัญญาแกไขหนี้สินของบริษัท

เปนหลัก 
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• ดอกเบี้ยคางจายลดลง 4,780 ลานบาท หลักๆ มาจากการที่เจาหนี้ปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยคางชําระ (Interest 

haircut) ตามสัญญาประนีประนอมยอมความและโครงการแปลงหน้ีเปนทุนของบริษัท  

• เจาหน้ีการคาลดลง 1,379 ลานบาท มาจากเจาหน้ีการคาของบริษัทยอยลดลงเปนหลัก สําหรับเจาหน้ีการคาของ

บริษัทเพ่ิมข้ึน 315 ลานบาท จากการท่ีบริษัทกลับมาผลิตสินคาเพ่ือจาํหนายเอง 

• เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน ลดลง 458 ลานบาท หลักๆ มาจากบริษัทยอย สําหรับบริษัทมีเงินกูยืม

ระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน ลดลง 26 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทไดชําระคืนหน้ีสินสวนที่หมุนเวียนบางสวน

ใหกับบริษัทยอย (บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จํากัด) จํานวน 714 ลานบาท คงเหลือหนี้ 313 ลานบาท และ

ชําระหนี้คืนใหกับ จี เจ สตีล จํานวน 94 ลานบาท (ณ สิ้นปไมมีหนี้คางชําระกับจี เจ สตีล) และมีจัดกลุมจาก

หน้ีสินหมุนเวียนเปนหน้ีสินไมหมุนเวียน จํานวน 30 ลานบาทตามสัญญาประนีประนอมความ อยางไรก็ตามบริษัท

มีหน้ีสินเพ่ิมเติมจากการท่ีเขาทําสัญญากูยืมระยะสั้น จํานวน 14.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ กับบริษัท Link Capital I 

(Mauritius) Limited และมีหน้ีจากการผิดนัดชําระหน้ี Stand by LC ประมาณ 12.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

• เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 213 ลานบาท เกิดจากบริษัทชําระคืนเงินกูตามสัญญาชําระหน้ี 

• หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟนฟูกิจการและประนีประนอมยอมความท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป ลดลง 171 ลานบาท 

จากการท่ีบริษัทเขาทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหน้ีบางราย โดยบริษัทชําระเงินบางสวนและแปลงหน้ี

เปนทุนตามสัญญา  

• เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน ลดลง 107 ลานบาท เปนผลมาจากการท่ีบริษัทเขาทําสัญญาประนีประนอมยอม

ความและจัดประเภทหน้ีสินใหมเปนหน้ีสินไมหมุนเวียนจํานวน 25 ลานบาท และการแปลงหนี้เปนทุนจํานวน 82 

ลานบาท 

หนี้สินไมหมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 2,094 ลานบาท หลักๆ มาจาก 

• เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน เพ่ิมข้ึนรวม 817 ลานบาท สําหรับบริษัทลดลง 201 ลานบาท 

เน่ืองจากบริษัทไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวใหกับบริษัทยอย (บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จํากัด) ท้ังจํานวน 

1,086 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวเพ่ิมจาก บริษัท Link Capital I (Mauritius) Limited 

จํานวน 30.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

• หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ เพ่ิมข้ึน 218 ลานบาท จากการท่ีบริษัทเขาทํา

สัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหน้ีบางรายและไดรับการขยายระยะเวลาชําระหน้ีทําใหหน้ีสินท่ีเปนหน้ีระยะ

สั้นถูกจัดกลุมใหมเปนกลุมหน้ีสินไมหมุนเวียน 

• เจาหน้ีอ่ืนและคาใชจายคางจาย เพ่ิมข้ึน 1,019 ลานบาท เน่ืองจากมีการจัดประเภทหน้ีสินจากหน้ีสินหมุนเวียนเปน

หน้ีสินไมหมุนเวียนตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีและสัญญาแกไขหน้ีสินของบริษัทกับเจาหน้ีรายหน่ึง 

สวนของผูถือหุน  

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม 17,182 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 7,081 ลานบาท  

มาจากท้ังของบริษัทและบริษัทยอย โดยบริษัทมีกําไรสุทธิ 3,345 ลานบาท ซึ่งเปนกําไรจากการท่ีเจาหน้ีลดหน้ีใหตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ (งบการเงินรวม) 

อัตราสวนทางการเงิน ป 2562 ป 2561 ป 2560 

อัตราสวนสภาพคลองทางการเงิน (เทา) 0.62 0.29 0.31 

สัดสวนหน้ีสินตอทุน (เทา) 0.54 2.03 1.60 

อัตรากําไรข้ันตนจากการขาย (รอยละ) (10.69) (0.77) 2.83 

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดจากการขายรวม* (รอยละ) 15.19 (5.55) (1.51) 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย** (รอยละ) 73.65 (154.97) (18.81) 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลีย่*** (รอยละ) 9.28 (5.29) (1.20) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท) 0.31 (0.24) (0.06) 

มูลคาตามบัญชีตอหุน**** (บาท) 0.81 0.03 0.29 

*  คํานวณจากเฉพาะกําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ ไมรวมสวนท่ีเปนสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 

**  คํานวณจากเฉพาะกําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ หารดวยรวมสวนของผูถือหุนของบริษัทเฉลี่ย (ไมรวมสวนได

เสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม) 

***  คํานวณจากเฉพาะกําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ ไมรวมสวนท่ีเปนสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 

**** คํานวณจากรวมสวนของผูถือหุนของบริษัท ไมรวมสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 

ภาระผูกพันดานหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

บริษัท ไดเปดเผยขอมูลไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 46 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ของงบการเงินงวด

ประจําป 2562 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต 

เน่ืองจากบริษัทและบริษัทยอยมีการนําเขาวัตถุดิบหลักท้ังเศษเหล็กและเหล็กถลุงจากตางประเทศเปนสวนใหญ  

ทําใหมีคาใชจายในรูปเงินเหรียญสหรัฐเปนจํานวนมาก และดวยอัตราแลกเปลี่ยนเปนปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได 

ทําใหอัตราแลกเปลี่ยนเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคตของท้ังบริษัทและบริษัทยอย หากเงินบาท

ออนคาลงเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐ จะทําใหตนทุนการผลิตของบริษัทเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามบริษัทและบริษัทยอยไดบริหาร

ความเสี่ยงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีการกําหนดราคาขายโดยอางอิงราคาขายในตลาดโลก ซึ่งมีความเก่ียวพัน

กับเงินสกุลเหรียญสหรัฐเปนหลัก เปรียบเสมือนซื้อขายในเงินตราสกุลเดียวกันจึงชวยลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได

ระดับหน่ึง นอกจากน้ีบริษัทและบริษัทยอยมีแผนปรับตัวโดยจัดทําโครงการหลายโครงการเพ่ือลดตนทุนการผลิตใหสามารถ

แขงขันกับคูแขง และผูนําเขา ท้ังในรูปของการลดคาใชจายดานพลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการ

สูญเสียในกระบวนการผลิต เปนตน 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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Head Office :
PASO Tower, 18th Floor, 88 Silom Road
Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: (662) 634-2222 
Fax: (662) 634-4114

Factory :
SSP Industrial Park, 55 Moo 5, Nonglalog
Bankhai, Rayong 21120
Tel: (038) 869-323 
Fax: (038) 869-333

www.gsteel.com
E-mail: CS@gsteel.com

สํานักงานใหญ :

88 ปาโซ ทาวเวอร ชั้น 18 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร: (662) 634-2222

แฟกซ: (662) 634-4114

โรงงาน :

55 หมู 5 สวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ตําบลหนองละลอก

อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 21120

โทร: (038) 869-323

แฟกซ: (038) 869-333

www.gsteel.com

อีเมล: CS@gsteel.com
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