
 

 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

เก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันปี 2557 

 

 

ของ 

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

 

 

เสนอต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ถือหุ้น 

บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

จัดท าโดย 

 

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

  บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

เร่ือง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการรับความชว่ยเหลอืทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัปี 2557 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ ถือหุ้นของบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 
เอกสารแนบ: 
1) ข้อมลูการประกอบธุรกิจของบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
2) ข้อมลูการประกอบธุรกิจของกลุม่มหาชยั 
 
อ้างถึง: 
1) รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 ของบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 
2) สารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเปิดเผยในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 
3) สารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) วนัท่ี 10 เมษายน 2562 
4) เอกสารข้อเสนอให้ความช่วยเหลอืทางการเงินของกลุม่ ArcelorMittal Netherlands B.V.  วนัท่ี 1 มีนาคม 2554 
5) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - 2556 
6) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 2560 
7) งบการเงินท่ีตรวจสอบและสอบทานแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2554 – 2555 และส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
8) งบการเงินท่ีตรวจสอบและสอบทานแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2558 – 2560  
9) หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อมูล และเอกสารอื่นๆ ของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทที่เก่ียวข้อง 

ตลอดจนการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง 
10) ส าเนาหนงัสือรับรอง หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อมูล และเอกสารอื่นๆ ของบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด ตามที่ ได้รับ

ข้อมลูจากบริษัท 
11) บนัทกึกรอบข้อตกลงให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน ลงวนัที่ 29 มกราคม 2557 ระหว่างบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และ

บริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั 
12) สญัญาให้การสนบัสนนุทางการเงิน ลงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 ระหวา่งบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษัท มหาชยั

ศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั รวมถึงสญัญาที่เก่ียวข้อง และสญัญาแก้ไขเพิ่มเติม 
13) สญัญากู้ยืมเงิน ลงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 ระหวา่งบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และนายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ รวมถึง

สญัญาที่เก่ียวข้อง และสญัญาแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

  บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

Disclaimers: 
1) ผลการศกึษาของบริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ในรายงานฉบบันี ้

อยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูและสมมติฐานท่ีได้รับจากผู้บริหารของบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และข้อมลูที่บริษัทเปิดเผยแก่
สาธารณะ เว็บไซต์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th) 

2) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท าการศึกษาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั โดยตัง้มัน่อยู่บนพืน้ฐานเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ 

3) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของการท ารายการรับความช่วยเหลือจาก
กลุม่มหาชยั โดยมีสมมติฐานท่ีตัง้อยูภ่ายใต้สถานการณ์และข้อมลูที่รับรู้ได้ ณ ช่วงเวลาที่เกิดรายการ โดยมิได้น าข้อมลูหรือ
เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ภายหลงัจากการท ารายการ มาพิจารณาและให้ความเห็น หากสถานการณ์และข้อมลูมีการเปลี่ยนแปลง
อยา่งมีนยัส าคญั อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการศกึษาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

4) ผลการศึกษาที่น าเสนอต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) ฉบับนีเ้ป็นการเสนอความเห็นเก่ียวกับความ
สมเหตุสมผลของการได้มาซึ่งความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัยในปี 2557 มิได้รวมถึงความเป็นไปได้หรือ
ความส าเร็จของรายการครัง้นี ้
 

 
 
 
 
  

http://www.set.or.th/
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

  บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ค านิยาม 

ค านิยาม ความหมาย 
“บริษัท” หรือ “GSTEL” บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
“บริษัทยอ่ย” หรือ “GJS” บริษัท จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) 
“AM” ArcelorMittal Netherlands B.V. 
“กลุม่มหาชยั” บริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั และนายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 
“นายนิรัมดร์ฯ” นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 
“NTA” มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Asset) 
“ประกาศรายการทีเ่ก่ียวโยงกนั” ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท า

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) 

“ส านกังาน ก.ล.ต.” ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ” ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
“บคุคลที่เก่ียวโยงกนั” (1) ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น

ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ผู้ ที่
เก่ียวข้องและญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว (ญาติสนิท หมายความว่า บุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี ้บิดา 
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบคุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร) 

(2)นิติบคุคลใดๆ ที่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุเป็นบคุคลดงัตอ่ไปนีข้อง
บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ย 

     (ก) ผู้บริหาร 
     (ข) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
     (ค) ผู้มีอ านาจควบคมุ 
     (ง) บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุ 

(จ) ผู้ ที่เก่ียวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง) ทั ง้นี ้ผู้ ที่เก่ียวข้องมี
ความหมายตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ.หลกัทรัพย์”) 

(3)บคุคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชีไ้ด้ว่าเป็นผู้ท าการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ
บุคคลตาม (1) ถึง (2) ต่อการตัดสินใจการก าหนดนโยบาย การจัดการ หรือการ
ด าเนินงานอย่างมีนยัส าคญั หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลกัทรัพย์เห็นว่ามีพฤติการณ์
ท านองเดียวกนั 
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ค านิยาม ความหมาย 
“ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” ผู้ ถือหุ้นไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบคุคลใดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้น

ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลนัน้ ทัง้นี ้การถือหุ้นดงักล่าวให้นบัรวมหุ้นที่ถือ
โดยผู้ ที่เ ก่ียวข้องด้วย ทัง้นี ้การถือหุ้ นทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 
หมายถึง บคุคล/นิติบคุคล ที่ถือหุ้นในผู้ ถือหุ้นทางตรงเกินกว่าร้อยละ 50 โดยให้นบัขึน้
ไปตลอดสายจนกระทัง่ถึง ผู้ ถือหุ้นทางอ้อมชัน้บนสดุที่มีการถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 50 

“ที่ปรึกษาทางการเงิน” หรือ  
“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ 
“RHBST” 

บริษัท หลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

“รายการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน
ปี 2557” 

รายการรับความชว่ยเหลอืทางการเงิน ปี 2557 หมายรวมถึง 
(1) บนัทกึกรอบข้อตกลงให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน ฉบบัวนัท่ี 29 มกราคม 2557 
(2) สญัญาให้การสนบัสนนุทางการเงิน ฉบบัวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 
(3) สญัญากู้ยมืเงิน ฉบบัวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 
(4) สญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้า ฉบบัวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 

เรียกรวมข้อ (2) และข้อ (3) วา่ “สญัญากู้ยืมเงิน” 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

ตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GSTEL”) ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 

17 กุมภาพนัธ์ 2557 ได้มีมติอนมุตัิ รายการการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหล็ก จ ากดั และนาย

นิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ (“กลุ่มมหาชัย”) ในฐานะผู้ ให้การสนบัสนนุและผู้ ให้กู้  รวมเรียกว่า “รายการรับความช่วยเหลือทาง

การเงนิปี 2557”  โดยที่ผา่นมาสามารถสรุปสาระส าคญัการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ได้ดงันี ้ 

รายการได้รับความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 

มูลค่าหรือวงเงนิ 
(ล้านบาท) 

อัตราผลตอบแทน 
ภาษีหกั  
ณ ที่จ่าย 

หลักประกัน 

ก)  สญัญากู้ยืมเงิน ระยะเวลา 5 ปี  
 

ไมเ่กิน 400.00 
 

ร้อยละ 12.00  ตอ่ปี บริษัทเป็น
ผู้ รับผิดชอบคร่ึงนึง 
ตลอดอายสุญัญา  

1) หุ้นสามญั ของ GJS  และ
เคร่ืองจกัร   

ข)  การให้ใช้วงเงินสินเช่ือหมนุเวียนทาง
การค้า ของกลุม่มหาชยั เพื่อจดัซือ้
วตัถดุิบที่เก่ียวกบัการผลิต 

ไมเ่กิน 4,000.00 คา่ธรรมเนียมและ 
อตัราดอกเบีย้เดียวกนั
กบัที่กลุม่มหาชยั ถกู
เรียกเก็บจากธนาคาร
พาณิชย์ 

บริษัทเป็น
ผู้ รับผิดชอบตลอด
อายสุญัญา 

1) หุ้นสามญั ของ GJS  และ
เคร่ืองจกัร   

2) เหล็กแผ่นรีดร้อนที่ได้จากการ
ผลิตในปริมาณเทา่กบั ร้อยละ 
85 ของปริมาณวตัถดุิบที่เบิก
ใช้ไปในแตล่ะครัง้ ค)  สญัญาให้การสนบัสนนุทางการเงิน 

เป็นหนงัสือค า้ประกนัส าหรับการใช้
สาธารณปูโภค 

ไมเ่กิน 210.00 
 

ร้อยละ 7.00 ตอ่ปี  บริษัทเป็น
ผู้ รับผิดชอบตลอด
อายสุญัญา 

 รวมเฉพาะวงเงิน ไม่เกิน 4,610.00  

ง)  สญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหน่าย
สินค้า กบักลุม่ มหาชยั ในฐานะ
ตวัแทนจ าหน่าย 

ตามยอดขายเป็น
ระยะเวลา 5 ปี 

ร้อยละ 1.5 ของ
ยอดขาย  

- -  

 ทัง้นี ้ณ วนัท่ีท ารายการกลุม่มหาชยัเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 10.02 ประกอบกบักลุม่มหาชยั มีอ านาจใน

การควบคมุธุรกรรม เก่ียวกบัการซือ้ การขายและการจ่ายเงินของบริษัท  อนัเป็นผลจากการเข้าท าสญัญาข้างต้น ดงันัน้การเข้าท า

รายการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ปี 2557 เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั ของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่ เกี่ยวโยงกัน”)  และบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการ 

เข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และบริษัทต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว

จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมตัิไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ 

มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี  
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โดยในการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ปี 2557 จากกลุม่มหาชยั สามารถสรุปสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายให้กลุม่มหาชัย 

รวมถึงขนาดรายการท่ีเก่ียวโยง ดงันี ้

สัญญา 
มูลค่าสิ่งตอบแทน 

(ล้านบาท) 
ขนาดรายการ 

(% NTA) 2/ /3 

1. สญัญารับการสนบัสนนุทางการเงิน   
1.1 วงเงินสนิเช่ือหมนุเวียนทางการค้า จ านวนไมเ่กิน 

4,000.00 ล้านบาท 
-1/ - 

1.2 วงเงินหนงัสอืค า้ประกนั จ านวน ไมเ่กิน 210.00 ล้านบาท 74.24 0.81 
2. สญัญากู้ยืมเงิน จ านวนไมเ่กิน 400.00 ล้านบาท 160.61 1.75 
3. สญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้า 1,524.33 16.65 

รวม 1,759.18 19.21 

       หมายเหต ุ1/ ไมไ่ด้มีการค านวนมลูคา่สิ่งตอบแทนเน่ืองจากรายการดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ช าระให้แก่ธนาคารพาณิชย์ 

                       2/ ค านวนจาก NTA ของบริษัท ณ วนัที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นงบการเงินสอบทานล่าสดุที่มีขณะเกิดรายการเท่ากับ 9,157.01 ล้าน

บาท  

                       3/ การค านวณขนาดรายการข้างต้น เป็นการค านวณมลูคา่สิ่งตอบแทนและขนาดรายการตามอายขุองสญัญาการรับความชว่ยเหลือทาง

การเงินระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยที่ปรึกษาทางการเงินไม่ได้ค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต เชน่ มีการยกเลิกสญัญาหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ในสญัญา หรือกรณีอ่ืนๆ เชน่ บริษัทผิดนัด
ไมช่ าระหนี ้

 

อย่างไรก็ดี ด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการค านวนมลูค่ารายการดงักล่าว บริษัทยงัไม่ได้ด าเนินการตามเกณฑ์

ข้อก าหนดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันัน้ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2562 จึงได้มีมติให้

จดัให้มีการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อขอสตัยาบนัในการเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557 จากผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย

บริษัทจะต้องจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแก่ผู้ ถือหุ้น ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 

14 วนั ก่อนวนัประชุม ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีข้อมูลในการตดัสินใจพิจารณาเก่ียวกบัการให้สตัยาบนัอย่างครบถ้วน

เพียงพอ  

 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “RHBST“)  ในฐานะที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับการแต่งตัง้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2562 

เพื่อให้ความเห็นตอ่รายการรับความช่วยเหลอืทางการเงินกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั ปี 2557 เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น

เก่ียวกับความสมเหตุสมผล ข้อดีและ ข้อด้อย ในการเข้าท ารายการดังกล่าวในครัง้นี ้ หลงัจากที่ RHBST พิจารณาความ

สมเหตสุมผลของการเข้าท ารายการแล้ว ได้มีความเห็นสรุปดงันี ้
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 3 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

 การท าสัญญากู้ยมืเงนิกับกลุ่มมหาชัย 

ข้อดีของการเข้าท ารายการ คือ (1)  เป็นการท าให้บริษัทได้มาซึง่วงเงินสนิเช่ือ ซึง่สง่ผลให้บริษัทมีสภาพคลอ่งที่ดีขึน้ และ

มีเงินทนุหมนุเวียนเพื่อใช้ในการเร่ิมการผลิตอีกครัง้ได้ (2) เพิ่มโอกาสและเวลาในการจดัหาผู้ ร่วมทุนของบริษัทในอนาคต และ    

(3) บริษัทมีโอกาสในการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ได้ ท าให้หุ้นสามัญและใบส าคญัแสดงสิทธิ

สามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ตอ่เนื่อง 

ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ (1) บริษัทมีภาระดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการท าสญัญา เช่น ค่าภาษีหกั ณ  

ที่จ่าย รวมถึงภาระในการวางทรัพย์สินเป็นหลกัประกนัการกู้ ยืมเงิน (2) ภาระจากเง่ือนไขของสญัญา เช่น การแต่งตัง้ให้กลุ่ม

มหาชยัเป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าแตเ่พียงผู้ เดียว ซึง่มีคา่ธรรมเนียมตวัแทนร้อยละ 1.5 จากยอดขายทัง้หมด และเง่ือนไขที่จ ากดั/

ไม่ยืดหยุ่น ในการจัดซือ้ จัดหาและการควบคุมการเบิกใช้วัตถุดิบ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบเพิ่มขึน้ และ 

ลดความสามารถในการแขง่ขนั และ (3) การมีอ านาจควบคมุทางการเงินในฐานะเจ้าหนีข้องบริษัท โดยเฉพาะในกระบวนการขาย 

ซึง่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

นอกจากนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ข้อดีในการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั คือ (1) ณ ช่วงเวลาดงักลา่ว 

บริษัทไมส่ามารถหาวงเงินสนิเช่ือที่ต้องการจากแหลง่อื่นที่มีขนาดเพียงพอท่ีจะกลบัมาเร่ิมการผลิต เช่น ธนาคารพาณิชย์ และ (2) 

ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการพิจารณาให้วงเงินกู้ยืมจากบคุคลที่ไมม่ีความเก่ียวโยงกนั 

อย่างไรก็ตาม การท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยงกนัมีข้อด้อย ได้แก่ (1) เง่ือนไขการท ารายการอาจเป็นประโยชน์ต่อ

บคุคลที่เก่ียวโยงกนัมากกวา่บริษัท และ (2) ความเสีย่งที่วงเงินหมนุเวียนทางการค้าของกลุม่มหาชยัอาจถกูสถาบนัการเงินยกเลกิ 

การท าสัญญาแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่ายสินค้ากับบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด 

ข้อดีของการเข้าท ารายการ คือ (1) สามารถขายผลิตภณัฑ์เหล็กรีดร้อนที่ผลิตได้ในแต่ละเดือนอย่างแน่นอน เนื่องจาก

ตวัแทนมีหน้าที่ต้องรับซือ้ และ/หรือจัดหาให้ผู้อื่นซือ้สินค้าทัง้หมดที่บริษัทผลิตได้  (2) เพื่อให้บรรลุเง่ือนไขและสามารถได้รับ

ข้อตกลงให้ความช่วยเหลอืทางการเงินจากกลุม่มหาชยั 

 ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ (1) ค่าธรรมเนียมตวัแทนเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการขายและสง่ผลกระทบต่อผล

การด าเนินงานของบริษัท (2) เง่ือนไขในสญัญาไมไ่ด้ระบรุาคาขายและเง่ือนไขในการช าระอยา่งชดัเจน จึงอาจไมส่ามารถมัน่ใจได้

วา่ราคาขายที่ตกลงกนัในแตล่ะครัง้จะเป็นราคาที่เป็นราคาตลาดและสามารถเปรียบเทียบกบัการขายให้คู่ค้ารายอื่นๆ  ได้ และ (3) 

ภาระจากคา่ธรรมเนียมบอกเลกิสญัญาก่อนก าหนด 

 ข้อดีของการเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั คือ บคุคลที่เก่ียวโยงเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจ มีสายสมัพนัธ์กบั

บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม และเข้าใจในกลไกตลาดเป็นอย่างดี  จึงอาจมั่นใจได้ว่าจะท าหน้าที่ตัวแทนจ าหน่ายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สว่นข้อด้อยในการเข้าท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยงกัน ได้แก่ (1) เง่ือนไขการท ารายการอาจเป็นประโยชน์ต่อ

บคุคลที่เก่ียวโยงกนัมากกวา่บริษัท และ (2) ผลกระทบตอ่ระบบควบคมุภายในและการก ากบักิจการท่ีดี 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 4 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

สรุปความเห็นเร่ืองธรรมของราคาและเงื่อนไขในการท ารายการสัญญากู้ยมืเงนิ  

การได้รับวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนทางการค้า วงเงินหนงัสือค า้ประกัน และเงินกู้ ยืม (“สัญญากู้ยืมเงิน”) รวมจ านวน 

ไม่เกิน 4,610.00 ล้านบาท ท าให้เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจของบริษัท ในแง่ของการจัดซือ้วตัถดุิบ และสามารถด าเนินงานผลิต

เหลก็แผ่นรีดร้อน ได้อีกครัง้หลงัจากปิดสายการผลิตของบริษัทมาเกือบ 2 ปี ดงันัน้เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของสญัญากู้ยืม

เงินจากกลุม่มหาชยั ปี 2557 สรุปได้วา่  

1) วงเงินสญัญากู้ยืมเงิน กบันายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ จ านวนไมเ่กิน 400.00 ล้านบาท มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 12.0 

ซึง่สงูกวา่ อตัราดอกเบีย้ของตลาดทัว่ไปในประเทศ ณ  ขณะนัน้  แตอ่ตัราดอกเบีย้ยงัอยู่ระหว่าง ต้นทนุทางการเงิน

ทีผ่า่นมา ซึง่อยูใ่นช่วงร้อยละ 7.0  - ร้อยละ 18.0 ต่อปีตามฐานะทางการเงินของบริษัทและประวตัิการช าระหนีท้ี่มี

ปัญหาของบริษัท  และบริษัทสามารถผอ่นจ่ายทยอยคืนได้ระยะเวลา 5 ปี  

2) วงเงินหนงัสือค า้ประกัน จ านวนไม่เกิน 210.00 ล้านบาท  ด้วยอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.0 ต่อปี และภาษี หกั ณ ที่

จ่าย ท าให้ บริษัทมีภาระต้นทนุทางการเงินเพิ่มเติม ขณะที่ลกัษณะการใช้วงเงินดงักลา่ว เป็นเพียงการค า้ประกัน

สาธารณปูโภคของกลุม่มหาชยั ซึง่บริษัทมิได้เบิกเงินสดออกมาแตอ่ยา่งใด รวมถึงกลุม่มหาชยัมีอ านาจร่วมในระบบ

การจ่ายเงิน ท าให้สามารถควบคมุเงินเพื่อช าระค่าสาธารณปูโภค ก่อนรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ได้ ดงันัน้ความเสี่ยง

ในการไมจ่่ายช าระค่าสาธารณปูโภคดงักลา่วค่อนข้างต ่า ในขณะที่บริษัทต้องรับผิดชอบภาระดอกเบีย้กว่าร้อยละ 

7.0 ตอ่ปี 

3) วงเงินสนิเช่ือหมนุเวียนทางการค้า จ านวนไมเ่กิน 4,000.00 ล้านบาท  มีคา่ธรรมเนียมและอตัราดอกเบีย้ เป็นอตัรา

เดียวกนักบัที่กลุม่มหาชยัถกูเรียกเก็บจากสถาบนัการเงินต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในขณะที่บริษัทอาจไม่

สามารถหาผู้สนบัสนุนสินเช่ือในวงเงินระดบันีไ้ด้ ณ ขณะนัน้  แต่ผลผลิตเหล็กเกือบทัง้หมดที่ได้ต้อง น าไปเป็น

หลกัประกนัและเป็นกรรมสทิธ์ิในการจดัจ าหนา่ยของกลุม่มหาชยัเทา่นัน้  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้คาดการณ์ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากสญัญากู้ ยืมเงินจากกลุม่มหาชยั  ด้วยอตัราก าลงัการ

ผลติที่ระดบัร้อยละ 64.0 บริษัทจะมีอตัราคา่ใช้จ่ายตอ่ยอดขาย เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.44 ในปี 2557 และทยอยลดลงตลอดช่วงปี 2558 

– ปี 2562 (ม.ค.-ก.พ.) แต่ในกรณีที่ปริมาณการผลิตที่เกิดขึน้จริงมีการลดลงจากที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการไว้ 

อาจท าให้อตัราค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากสญัญากู้ ยืมเงินจากกลุ่มมหาชยั ต่อยอดขายเพิ่มสงูขึน้ เมื่อพิจารณารวมเง่ือนไขที่ได้รับ

ส าหรับจากการเข้าท าสญัญากู้ยืมเงินจากกลุม่มหาชยั ซึง่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ณ ขณะนัน้  ทัง้ในฐานะผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัท ฐานะลกูค้าของบริษัทและฐานะเจ้าหนีก้ารค้า เง่ือนไขดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบต่อระบบควบคมุภายในและการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  ทัง้กระบวนการจดัซือ้ กระบวนการขาย ระบบการจ่ายเงิน ที่ต้องพึง่พิงและพิจารณาลงนามอนมุตัิ

ร่วมกบักลุม่มหาชยั  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าสิ่งที่บริษัทจะได้รับอาจไม่คุ้มค่าต่อการเข้าท าสญัญากู้ยืมเงินจาก

กลุม่มหาชยั   ทัง้นีห้ากผู้บริหารสามารถเจรจากบักลุม่มหาชยัเพิ่มเติม ในการปรับลดอตัราดอกเบีย้ และผอ่นคลาย เง่ือนไขในการ

ท ารายการที่เก่ียวข้องที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท ก็จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 5 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

สรุปความเห็นเร่ืองธรรมของราคาและเงื่อนไขในการท าสัญญาแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่ายสนิค้ากับบริษัท มหาชัยศูนย์

รวมเหลก็ จ ากดั  

 สญัญาแต่งตัง้กลุ่มมหาชัยเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทเหล็กแผ่นรีดร้อน ที่บริษัทผลิตได้ แต่เพียงผู้ เดียว 

(Exclusive) เป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนที่บริษัทต้องลงนาม หากบริษัทตดัสินใจรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ส าหรับวงเงินสนิเช่ือรวมไม่เกิน 4,610.00 ล้านบาท  โดยบริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตวัแทน (Agent Fee) ให้แก่ บริษัท มหาชยั

ศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั ในอตัราร้อยละ 1.5 ของยอดขายทัง้หมดของบริษัทในแต่ละเดือนนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น

วา่ ด้วยภาวะความผนัผวนทางอตุสาหกรรมเหลก็ ราคาวตัถดุิบ และการควบคมุต้นทนุการผลิต ท าให้เป็นหนึ่งในปัจจยัที่ท าให้ผล

ประกอบการของบริษัทที่ผ่านมาไม่สามารถท าก าไรได้ และเข้าสู่สภาวะการขาดสภาพคล่อง ดังนัน้ หากบริษัทต้องเพิ่มภาระ

คา่ใช้จ่ายตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าดงักลา่ว  จะท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นตอ่ยอดขายของบริษัทลดลงอีกร้อยละ 1.5 และเป็นอปุสรรคใน

การสร้างก าไรจากการด าเนินของบริษัทตอ่ไปตลอดระยะเวลาสญัญา 5 ปี ถึงแม้ตามสญัญาดงักลา่ว กลุม่มหาชยัจะต้องเข้ารับซือ้

ปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ทัง้หมดของบริษัทที่ผลิตได้ ท าให้มีความเสี่ยงต ่าในการขาย อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเห็นวา่ในสญัญาดงักลา่วมิได้ระบวุา่ รายละเอียดเง่ือนไขที่ส าคญั  เช่น  ราคารับซือ้เหล็กแผ่นรีดร้อน และ เง่ือนไขการช าระ

เงินให้กบับริษัท  หรือมลูคา่ที่กลุม่มหาชยัจะจ าหนา่ย ซึง่ไมไ่ด้ระบไุว้ในสญัญาอยา่งชดัเจน อาจท าให้กลุม่มหาชยัมีความได้เปรียบ   

นอกจากนี ้ผลติภณัฑ์ของบริษัทเป็นสนิค้าที่มีอยูใ่นความต้องการของตลาด เนื่องจากบริษัทเป็นหนึง่ในผู้ ผลติน้อยรายในประเทศที่

สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนได้ ซึ่งจะถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ อาทิ เหล็กรูปพรรณที่ใช้ใน

อตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมผลติเหลก็แผน่รีดเย็น เหลก็ชบุสงักะสี ท่อเหล็ก อตุสาหกรรมประกอบรถยนต์และชิน้สว่น และ

เฟอร์นิเจอร์เหลก็ เป็นต้น ท าให้เช่ือได้วา่มีความต้องการรองรับสนิค้าของบริษัทในระดบัหนึง่     

อยา่งไรก็ดี อตัราคา่ตอบแทนดงักลา่วยงัมิได้ค านึงถึง ความสามารถในการท าก าไรขัน้ต้น หรือก าไรจากการด าเนินงาน

ของบริษัท  หรือการสร้างฐานลกูค้าใหม่ อีกทัง้ยงัมีเง่ือนไขที่กลุม่มหาชัยจะเข้ามามีอ านาจควบคมุบริษัทเกินกว่าคู่ค้าโดยทัว่ไป 

โดยในสว่นรายการขายของบริษัท ในฐานะผู้ ร่วมอนมุตัิการขาย  (ฝ่ังขาย) ขณะที่ในอีกฐานะหนึ่งกลุม่มหาชยัก็เข้าซือ้สินค้าและ

เป็นลกูค้าของบริษัท (ฝ่ังซือ้) ซึ่งอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ ดงันัน้ บริษัทต้องมีกลไกในการควบคมุภายในที่

รัดกมุเพื่อไมใ่ห้บริษัทเสยีผลประโยชน์ ด้วยเหตผุลที่กลา่วมาทัง้หมด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการ

แตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้ากบับริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหล็ก จ ากดั ยงัมีความไม่เหมาะสม และอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ระหวา่งผู้ ถือหุ้นได้ 

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ บนรายการเข้ารับความช่วยเหลอืทางการเงนิปี 2557 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ยงัไมส่ามารถประเมินความคุ้มคา่ของรายการเข้ารับความช่วยเหลอืทางการเงินปี 2557 ที่จะ

ได้รับจากกลุ่มมหาชยั ในเชิงตวัเลขได้อย่างชัดเจนทัง้หมด  เนื่องจากความผนัผวนของราคาเหล็ก ราคาต้นทนุวตัถดุิบการผลิต 

และต้นทนุตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการผลติที่จะเกิดขึน้ รวมถึงข้อมลูอ้างอิงในอดีตที่ผา่นมาบริษัทประสบปัญหาขาดทนุตอ่เนื่อง อยา่งไรก็
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ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คาดการณ์ ค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึน้เมื่อเข้าท ารายการการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557 

ของกลุม่มหาชยั  โดยน าเสนอเป็นผลกระทบตอ่ความสามารถในการท าก าไร ได้ดงันี ้

ผลกระทบ 
ต่อความสามารถในการท าก าไร 

2557F 
(เม.ย.-ธ.ค.) 

2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 
(ม.ค.-ก.พ.) 

1) คา่ใช้จ่ายจากการเข้าท าสญัญากู้ ยืมเงิน ท่ี
เพิ่มขึน้ (ล้านบาท) 

66.18 73.33 61.00 48.35 35.81 4.59 

 คดิเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ ตอ่ยอดขาย  (%) 0.44% 0.36% 0.30% 0.23% 0.17% 0.13% 

2) มลูคา่ตวัแทนจ าหน่ายสินค้า กบักลุ่ม
มหาชยั ในฐานะตวัแทนจ าหน่าย ร้อยละ 1.5 
ของยอดขาย (ล้านบาท)  

 224.08   303.79   308.89   314.08   319.36    54.12 

คดิเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ตอ่ยอดขาย  (%) 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 

รวมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ทัง้หมด (ล้าน
บาท) 

290.26 377.13 369.89 362.43 355.17 58.71 

ผลกระทบเชิงลบ ต่อความสามารถในการ
ท าก าไรเทียบกับยอดขาย  (%) 

1.94% 1.86% 1.80% 1.73% 1.67% 1.63% 

บริษัทจะมีความสามารถในการท าก าไรเทียบกับยอดขายลดลงร้อยละ 1.94 ในปี 2557 และทยอยลดลงตลอดช่วงปี 

2558 – ปี 2562 (ม.ค.-ก.พ.) อย่างไรก็ตาม ถ้าปริมาณการผลิตที่เกิดขึน้จริงลดลง จากที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ประมาณ

การไว้ข้างต้น อาจท าให้อตัราค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ต่อยอดขาย เพิ่มสงูขึน้  โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสรุปตารางข้อมูลกรณี

ปริมาณการผลิตที่แตกต่างจากการประมาณการข้างต้น ในระดบัลดลงร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 50 ซึ่งสามารถแสดงผลกระทบต่อ

ความสามารถในการท าก าไร สรุปรวมตามข้อมลูประมาณการคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ตอ่ยอดขาย ในสว่นท่ี 4.1 การเข้าท าสญัญากู้ยืม

เงิน และข้อมลูในสว่นท่ี 4.2  การเข้าท าสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้า ได้ดงันี ้

ปริมาณการ
ผลิตที่ลดลง
ร้อยละ  

ปริมาณการ
ผลิตต่อเดือน

(ตัน) 

อัตราการใช้
ก าลังการผลิต 

ผลกระทบเชิงลบ ต่อความสามารถในการท าก าไรเทียบกับยอดขาย (%) 
2557F 
(เม.ย.-
ธ.ค.) 

2558F 2559F 2560F 2561F 
2562F 

(ม.ค.-ก.พ.) 

10 72,000 57.6% 1.99% 1.90% 1.83% 1.75% 1.68% 1.64% 

30 56,000 44.8% 2.12% 2.00% 1.91% 1.82% 1.73% 1.67% 

50 40,000 32.0% 2.35% 2.19% 2.06% 1.93% 1.80% 1.72% 

เมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณการผลติที่ลดลงร้อยละ 50 จากประมาณการตามตารางข้างต้น กรณีเข้าท ารายการ 

บริษัทจะมีอตัราค่าใช้จ่ายต่อยอดขายในกรณีต่างๆ เพิ่มขึน้สงูสดุที่ ร้อยละ 2.35 ในปี 2557 (เม.ย.-ธ.ค.) และอาจทยอยลดลง

ตลอดช่วงปี 2558 – ปี 2562 (ม.ค.-ก.พ.) 
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นอกจากนี ้ยงัไม่มีหลกัฐาน ปัจจยัสนบัสนนุ หรือเคร่ืองชีว้ดัได้อย่างชดัเจนว่า ภายหลงัจากการกลบัมาด าเนินการผลิต

อีกครัง้ บริษัทจะสามารถควบคมุต้นทนุ เพื่อชดเชยคา่ใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึน้ดงักลา่วได้ อาจท าให้บริษัทกลบัมาประสบปัญหาสภาพ

คลอ่งอีกครัง้ในอนาคต 

เมื่อพิจารณาความสมเหตสุมผลของรายการดงักลา่วข้างต้นแล้ว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นบริษัท ไม่ควร

ให้สัตยาบันต่อการเข้าท ารายการ การรับความช่วยเหลอืทางการเงินปี 2557 ของบริษัทกบักลุม่มหาชยั ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยง

กนั และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

  นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในเชิงคุณภาพ ความสมเหตุสมผล และข้อดี

ข้อด้อยในการท ารายการได้ในสว่นท่ี 3 และความเห็นมลูค่ายตุิธรรมบนรายการการเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557 ใน

ส่วนที่ 4 เพื่อประกอบการตดัสินใจ โดยที่การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิหรือไม่อนุมัติ การให้สตัยาบันส าหรับการเข้าท า

รายการ ที่ผ่านมาในครัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจและการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั ดงันัน้  ผู้ ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสาร

ตา่งๆ ที่แนบมาเพื่อประกอบการตดัสนิใจส าหรับการลงมติได้อยา่งเหมาะสม 

ทัง้นีใ้นกรณีที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ให้สตัยาบนัต่อการเข้าท ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557 โดยหลกัการ

บริษัทจะต้องด าเนินการแก้ไขรายการดงักลา่ว แต่อย่างไรก็ดี เมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2561 บริษัทได้มีการโอนภาระหนีส้ินคงค้าง

ต่างๆ และหลกัประกนัจากสญัญากู้ ยืมเงินกับกลุม่มหาชยั ให้แก่กลุ่ม SSG ภายใต้การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่ม 

SSG ตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ณ วนัที่ 30 สิงหาคม 2560  ดงันัน้ จึงไม่สามารถแก้ไขรายการดงักลา่วได้ อย่างไรก็ดี 

หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นไมใ่ห้สตัยาบนัการเข้าท ารายการ ผู้ รับผิดชอบตอ่การเข้าท ารายการนี ้คือคณะกรรมการบริษัท ณ กุมภาพนัธ์ 

2557 ซึง่เป็นผู้อนมุตัิการเข้าท ารายการนี ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของหนว่ยงานก ากบัตา่งๆ เช่น ส านกังาน ก ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

2.1 ที่มาและลักษณะทั่วไปของรายการ 

เนื่องจากในปี 2551 ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจโลกและสง่ผลต่อราคาวตัถดุิบและผลิตภณัฑ์เหล็กในตลาด ท าให้เกิดความ

ผนัผวนอยา่งรุนแรง ประกอบกบัความต้องการเหลก็แผน่รีดร้อนในตลาดโลกลดลงอยา่งมากซึง่เป็นผลจากวกิฤตเศรษฐกิจดงักลา่ว 

สง่ผลให้บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) ต้องประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจและมีผลการด าเนินงานขาดทนุ ท าให้บริษัทประสบ

ปัญหาสภาพคลอ่งและไม่มีเงินทนุเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ บริษัทต้องหยุดการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 

2555 จนถึงเดือนมีนาคม 2557 และด้วยปัญหาดงักลา่วจึงสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการช าระหนีข้องกลุม่บริษัท ท าให้ไม่

สามารถช าระหนีท้ี่มีกับเจ้าหนีไ้ด้ตามก าหนด เป็นเหตุให้เกิดการผิดนดัช าระหนีก้ับเจ้าหนี ร้ายใหญ่และต้องมีการเจรจาแก้ไข

ปัญหาการช าระ รวมถึงเข้าสูก่ระบวนการปรับโครงสร้างหนีห้ลายครัง้ แต่ก็ยงัไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เนื่องจากบริษัทไม่สามารถ

ช าระได้ตามแผนดงักลา่ว 

ทัง้นี ้บริษัทได้พยายามหาวิธีแก้ไขต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี ้การแปลงหนีเ้ป็น

ทนุ การหาผู้ ร่วมทนุ หรือการหาแหลง่เงินกู้ยืมเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยทางบริษัทได้ติดต่อกลุม่มหาชยัซึ่งเป็นคู่ค้าที่มี

การซือ้ขายกนัมานาน เพื่อขอรับความช่วยเหลอืทางการเงินและได้ลงนามในบนัทกึข้อตกลงรับความช่วยเหลอืทางการเงินกบักลุม่

มหาชยั เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2557 และได้รับมติอนุมตัิเข้าท ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557 ดงักลา่วจากการ

น าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 โดยแบง่ออกเป็นรูปแบบตา่งๆ ดงันี ้

1. การท าสญัญากู้ยืมเงิน โดยแบง่ออกเป็น 

1) สญัญากู้ยืมเงิน จ านวนไม่เกิน 400.00 ล้านบาท โดยกู้ยืมกบันายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ (ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั) เพื่อวตัถปุระสงค์ในการด าเนินการผลติและเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

2) วงเงินหนงัสอืค า้ประกนั จ านวนไมเ่กิน 210.00 ล้านบาท กบับริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั เพื่อวตัถปุระสงค์

ในการค า้ประกนัการใช้สาธารณปูโภคตา่งๆ ตอ่หนว่ยงานรัฐ และ/หรือ หนว่ยงานสาธารณปูโภค อื่นๆ 

3) วงเงินสินเช่ือหมนุเวียนทางการค้า จ านวนไม่เกิน 4,000.00 ล้านบาท เพื่อวตัถปุระสงค์ในการด าเนินการจดัซือ้

วตัถดุิบประเภทเศษเหลก็ เหลก็ดิบ วตัถดุิบหมนุเวียน วสัดสุิน้เปลือง และอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการผลิตของบริษัท

ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ โดยวงเงินสินเช่ือดงักลา่วเป็นวงเงินของกลุม่มหาชยัที่มีอยู่กบัสถาบนัการเงินใน

นามของกลุม่มหาชยั 

2. การท าสญัญาแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่ายสินค้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยบริษัท 

ตกลงแตง่ตัง้บริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าประเภทเหล็กแผ่นรีดร้อนที่บริษัทผลิตได้แต่

เพียงผู้ เดียว โดยตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมตวัแทน (Agent Fee) ให้แก่ตวัแทนจ าหน่ายในอตัราร้อยละ 1.5 ของยอดขาย

ทัง้หมดของบริษัทในแตล่ะเดือน 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 9 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ทัง้นี ้ณ วนัท ารายการ กลุม่มหาชยัเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 10.02 ประกอบกบักลุม่มหาชยัมีอ านาจใน

การควบคมุธุรกรรมเก่ียวกับการซือ้ขายและการจ่ายเงินของบริษัทอนัเป็นผลจากการท าสญัญาดงักล่าวข้างต้น การท ารายการ

ดงักลา่วจึงเข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการเข้า

ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ซึง่เมื่อค านวณขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 19.21 ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีมีตวัตน

สทุธิ (“Net Tangible Asset” หรือ “NTA”) ของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556  

อยา่งไรก็ดี ในช่วงเวลาดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ได้ด าเนินการอนมุตัิและเข้าท ารายการโดยที่ยงัมิได้เสนอ

เร่ืองดงักลา่วให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและมิได้ด าเนินการตามหน้าที่ตามที่ก าหนดในประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนัข้างต้นเนื่องจาก 

มีความเข้าใจคลาดเคลือ่นในการค านวนมลูคา่รายการ ท าให้คณะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาปี 2557 ดงักลา่วได้รับข้อมลูเพียงวา่

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัยดังกล่าวเข้าข่ายการด าเนินการเพียงได้รับอนุมั ติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามประกาศ

รายการทีเ่ก่ียวโยงกนัเท่านัน้ ดงันัน้ เพื่อให้บริษัทด าเนินการตามที่ก าหนดในประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนัเป็นไปอย่างครบถ้วน

และถกูต้อง บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะน ารายการดงักลา่วเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและให้สตัยาบนั

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่นบั

คะแนนเสยีงในสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย ในการนี ้บริษัทได้จดัท าความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อเป็นข้อมลูให้ผู้ ถือ

หุ้นได้พิจารณาให้ความเห็นและให้สตัยาบนัในการเข้าท ารายการดงักลา่วด้วย  

ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีข้อมลูในการตดัสนิใจพิจารณาเก่ียวกบัการให้สตัยาบนัเร่ืองการเข้าท ารายการที่เก่ียว

โยงกันดงักล่าวกับกลุ่มมหาชัยในปี 2557 ได้อย่างครบถ้วนเพียงพอ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติแต่งตัง้บริษัท

หลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“RHBST”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นใน

การพิจารณาให้สตัยาบนัเร่ืองการเข้าท าสญัญารับการสนบัสนนุทางการเงิน สญัญากู้ยืมเงิน และสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่าย

สนิค้ากบักลุม่มหาชยั ซึง่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่ก่ียวโยงกนั 

2.2 วัน เดือน ปี ที่มีรายการ 

 เมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2557 บริษัทได้เข้าลงนามในบนัทึกกรอบข้อตกลงรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุม่มหาชยั 
และได้น าเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557  เพื่อขออนุมัติ โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตัิการเข้าท ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557 กบักลุ่มมหาชยั และได้ลงนามใน
สญัญารับการสนบัสนนุทางการเงินกบักลุม่มหาชยัเมื่อวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 10 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

2.3 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ รับความช่วยเหลอื : บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GSTEL”) 

ผู้ให้ความช่วยเหลอื : 1. บริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั 

2. นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 

ซึง่รวมเรียกวา่ “กลุ่มมหาชัย” 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน : (1)  บริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหล็ก จ ากดั ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท แต่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

ของ บริษัท มหาชัยศนูย์รวมเหล็ก จ ากัด  ได้แก่ นายนิรัมดร์ฯ นายนิรุตต์ งาม

ช านัญฤทธ์ิ และนางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกูล ถือหุ้นในบริษัท รวมจ านวน 

3,323,867,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.02 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของบริษัท (ณ วนัปิดสมดุทะเบียน ณ วนัท่ี 28 สงิหาคม 2556) 

(2)  นายนิรัมดร์ฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั 

- ข้อมูลของบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด 

ส านกังานใหญ่ : 99/5 หมูท่ี่ 1 ต าบลบางน า้จืด อ าเภอสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

จดทะเบียนจดัตัง้ภายใต้กฎหมาย : ไทย 

ทนุจดทะเบียน : 50,000,000 บาท 

มลูคา่ที่ตราไว้ : 1,000 บาท 

โครงสร้างการถือหุ้น : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั  
มีดงันี ้
1. นางสาวนิดา งามช านญัฤทธ์ิ /1 ถือหุ้นร้อยละ 45 
2. นายนิรุตต์ งามช านญัฤทธ์ิ /2 ถือหุ้นร้อยละ 35 
3. นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ ถือหุ้นร้อยละ 10 
3. นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู /3 ถือหุ้นร้อยละ 10 
หมายเหต ุ
/1 นางสาวนิดา งามช านญัฤทธ์ิ เป็นบตุรสาวของนายนิรัมดร์ฯ 
/2 นายนิรุตต์ งามช านญัฤทธ์ิ เป็นบตุรชายของนายนิรัมดร์ฯ 
/3 นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู เป็นคูส่มรส ของนายนิรัมดร์ฯ 

กรรมการ : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 รายช่ือกรรมการของบริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหล็ก จ ากดั 

มีดงันี ้

1. นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 

2. นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 11 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

- ข้อมูลของนายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธ์ิ 

อาย ุ : 57 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ที่อยู ่ : 99/5 หมูท่ี่ 1 ต าบลบางน า้จืด อ าเภอสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 

หมายเลขบตัรประชาชน : 3101500381938 
 

2.4 สรุปสาระส าคัญของบนัทึกข้อตกลง / เอกสารหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกบัการท ารายการ 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาส าเนาของบนัทึกกรอบข้อตกลงรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัย 

และสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และได้สรุปเง่ือนไขที่ส าคญัอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูที่ครบถ้วน ดงันี ้

สรุปข้อมูลส าคัญของบันทึกกรอบข้อตกลงรับความช่วยเหลือทางการเงิน ระหว่างบริษัท จี สตีล จ ากัด 

(มหาชน) กับบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด ดังนี ้

กรอบการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน 

1.  สญัญากู้ยืมเงิน จ านวนไมเ่กิน 400.00 ล้านบาท เพื่อใช้ด าเนินการผลิตและเป็นเงินทนุ
หมนุเวียน 

2.  วงเงินหนงัสอืค า้ประกนั จ านวนไมเ่กิน 210.00 ล้านบาท เพื่อใช้ค า้ประกนัตอ่หนว่ยงาน
ภาครัฐ และ/หรือ หนว่ยงานสาธารณปูโภคอื่นๆ 

3.  วงเงินสนิเช่ือหมนุเวียนทางการค้า และ/หรือ เครดิตหมนุเวียนทางการค้า จ านวนไมเ่กิน 
4,000.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจดัซือ้วตัถดุิบประเภทเศษเหล็ก (Steel Scrap) และ/
หรือ เหล็กดิบ (Pig Iron) และ/หรือ อะไหล่ (Spare Part) และ/หรือ วสัดุสิน้เปลือง 
(Consumable) และ/หรืออื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการผลติของบริษัททัง้ในประเทศและนอก
ประเทศ 

หลกัประกนั 1.  จ าน าหุ้นสามัญของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) (“GJS”) จ านวนไม่น้อยกว่า 
22,000,000,000 (สองหมื่นสองพนัล้าน) หุ้น ที่มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาทตอ่หุ้น 

2.  จ านองเคร่ืองจกัรรายการ Heavy Gauge Shearing Line ราคาประเมินประมาณ 
544.37 ล้านบาท 

3.  กรณีที่มีการใช้วงเงินสนิเช่ือในการจดัซือ้วตัถดุิบประเภทเศษเหล็ก (Steel Scrap) และ/
หรือ เหล็กดิบ (Pig Iron) และมีการเบิกใช้เพื่อน าไปผลิต จะต้องน าสินค้าประเภทแผ่น
เหลก็รีดร้อนท่ีได้จากการผลติในปริมาณเทา่กบัร้อยละ 85 ของปริมาณวตัถดุิบที่เบิกใช้
ในแตล่ะครัง้มาจ าน า 

 

กรอบการช าระหนี ้ 1.  กรณีที่มีหนีท้ี่เกิดจากสญัญากู้ยืมเงิน จ านวนไม่เกิน 400.00 ล้านบาท บริษัทจะได้รับ
ระยะเวลาปลอดการช าระหนีเ้งินต้นเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัที่ได้รับเงินกู้ดงักลา่ว 
และภายหลงัจากระยะเวลาปลอดการช าระหนีด้งักลา่วแล้ว บริษัทจะต้องช าระหนีเ้งิน
ต้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 ปี โดยแบง่ช าระหนีเ้ป็นงวดๆ งวดละไมต่ ่ากวา่ 8.00 
ล้านบาท ตอ่เดือน  



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 12 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

2.  กรณีที่มีหนีท้ี่เกิดขึน้จากวงเงินหนงัสอืค า้ประกนัจ านวนไมเ่กิน 210.00 ล้านบาท วงเงิน
ดังกล่าวจะถึงก าหนดช าระทันทีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้องในหนังสือค า้ประกันโดย
หนว่ยงานภาครัฐ และ/หรือ หนว่ยงานสาธารณปูโภคอื่นๆ 

3.  กรณีที่มีหนีท้ี่เกิดขึน้จากวงเงินสินเช่ือหมนุเวียนทางการค้า และ/หรือเครดิตหมนุเวียน
ทางการค้า จ านวนไม่เกิน 4,000.00 ล้านบาท หนีด้งักลา่วจะถึงก าหนดช าระภายใน 
120 วนันบัแตว่นัท่ีมีการเบิกใช้วงเงินสนิเช่ือในแตล่ะครัง้ 

ดอกเบี ย้  ค่าธรรมเนียม และ
คา่ปรับอื่นๆ 

1.  กรณีที่มีหนีท้ี่เกิดจากสญัญากู้ ยืมเงิน จ านวนไม่เกิน 400.00 ล้านบาท ให้คิดอัตรา
ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 12 ตอ่ปีของเงินกู้ทัง้หมดที่ค้างช าระ  

2.  กรณีที่มีหนีท้ี่เกิดขึน้จากวงเงินหนงัสอืค า้ประกนัจ านวนไมเ่กิน 210.00 ล้านบาท ให้คิด
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอตัราร้อยละ 7 ต่อปีของวงเงินทัง้หมดที่ใช้ และให้คิด
คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืค า้ประกนัตามที่ก าหนดโดยธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป 

3.  กรณีที่มีหนีท้ี่เกิดขึน้จากวงเงินสินเช่ือหมนุเวียนทางการค้า และ/หรือเครดิตหมนุเวียน
ทางการค้า จ านวนไมเ่กิน 4,000.00 ล้านบาท ให้คิดอตัราดอกเบีย้ตามอตัราที่เรียกเก็บ
โดยธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป และให้คิดค่าธรรมเนียมการจดัท าสินเช่ือตามที่ก าหนดโดย
ธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป 

4.  กรณีที่บริษัทผิดนดัช าระหนีเ้งินต้น ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียมงวดใดงวดหนึ่ง ให้ถือว่า
บริษัทผิดนดัช าระหนีเ้ฉพาะงวดนัน้ๆ และกลุม่มหาชยัมีสิทธิคิดดอกเบีย้ผิดนดัในอัตรา
ร้อยละ 15 ตอ่ปี นบัแตว่นัท่ีผิดนดั โดยกลุม่มหาชยัตกลงให้บริษัทช าระหนีท้ี่ผิดนดังวด
นัน้ภายใน 120 วนั หากบริษัทไม่ช าระหนีภ้ายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าบริษัทผิดนดั
ช าระหนีท้ัง้จ านวน 

การ เ ข้ามามีส่วน ร่วมในการ
บริหารกิจการของบริษัท 

- กลุม่มหาชยัมีสิทธิแต่งตัง้พนกังานของกลุม่มหาชยัจ านวน 1 คน เพื่อเข้ามามีสว่นร่วม
ในการบริหารกิจการของบริษัท โดยมีอ านาจในการลงนามก ากบับรรดาเอกสารสัง่ซือ้ 
สัง่จ้าง เอกสารขาย และเอกสารการจ่ายเงินของบริษัท ซึ่งเอกสารดงัที่กลา่วมาจะต้อง
ผา่นการลงนามก ากบัโดยบคุคลที่กลุม่มหาชยัแตง่ตัง้ 

การแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้า - บริษัทตกลงแต่งตัง้กลุม่มหาชยัเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าประเภทเหล็กแผ่นรีดร้อนที่
บริษัทผลิตได้แต่เพียงผู้ เดียว โดยกลุม่มหาชยัจะต้องรับซือ้ รับไปขาย และ/หรือ จดัหา
ให้ผู้อื่นซือ้สนิค้าประเภทเหลก็แผน่รีดร้อนท่ีบริษัทผลติได้ในแตล่ะเดือน  

- ระยะเวลาการแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่าย มีก าหนดเวลา 5 ปี และบริษัทไม่สามารถบอก
เลกิความเป็นตวัแทนจ าหน่ายของกลุม่มหาชยัได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ช าระคืนหนีท้ี่
เกิดจากความช่วยเหลอืจนครบถ้วน บนเง่ือนไขว่าบริษัทจะต้องจ่ายค่าชดเชยการบอก
เลิกให้แก่กลุ่มมหาชัยเป็นเงิน 100.00 ล้านบาท และการบอกเลิกดังกล่าวจะมีผล
ตอ่เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 2 ปีนบัแตว่นัท่ีบริษัทบอกเลกิ 

- บริษัทตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมตัวแทนให้แก่กลุ่มมหาชัยในอัตราร้อยละ 1.5 ของ
ยอดขายทัง้หมดของบริษัทในแตล่ะเดือน 

 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 13 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

สืบเน่ืองจากการลงนามในบันทกึกรอบข้อตกลงรับความช่วยเหลือทางการเงนิ บริษัทมีการลงนามในสัญญาที่

เกี่ยวเน่ือง ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญของแต่ละสัญญาได้ดังนี ้

1. สัญญารับการสนับสนุนทางการเงิน ระหว่างบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก 

จ ากัด โดยในสัญญาแบ่งออกเป็น 2 วงเงนิ ดังนี ้
 

1.1 วงเงนิสินเชื่อหมุนเวียนทางการค้า จ านวนไม่เกิน 4,000.00 ล้านบาท 

วตัถปุระสงค์ เพื่อใช้ในการด าเนินการจดัซือ้วตัถดุิบประเภทเศษเหลก็ (Steel Scrap) และ/หรือ เหล็กดิบ 
(Pig Iron) และ/หรือ อะไหล ่(Spare Part) และ/หรือ วสัดสุิน้เปลือง (Consumable) และ/
หรืออื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการผลติของบริษัททัง้ในประเทศและนอกประเทศ 

ลกัษณะของวงเงิน วงเงินสินเช่ือหมุนเวียนทางการค้า เป็นวงเงินสินเช่ือของกลุ่มมหาชัยกับสถาบนัการเงิน 
โดยเป็นวงเงินในนามของกลุม่มหาชยั และให้บริษัทร่วมใช้ 

ระยะเวลาของวงเงินสนิเช่ือ 5 ปี 
ดอกเบีย้วงเงินสนิเช่ือ อตัราดอกเบีย้เดียวกนักบัท่ีกลุม่มหาชยัถกูเรียกเก็บจากสถาบนัการเงินตา่งๆ 
อตัราดอกเบีย้ผิดนดั อตัราดอกเบีย้ผิดนดัร้อยละ 15 ตอ่ปี 
คา่ธรรมเนียมการใช้วงเงินสนิเช่ือ อตัราคา่ธรรมเนียมเดียวกนักบัท่ีกลุม่มหาชยัถกูเรียกเก็บจากสถาบนัการเงินต่างๆ 
การช าระคืนวงเงินสนิเช่ือ ภายใน 120 วนั นบัแตว่นัท่ีบริษัทใช้วงเงินสนิเช่ือในแตล่ะครัง้ 
เง่ือนไขทั่วไปของการใช้วงเงิน
สนิเช่ือ 

1. ให้บรรดาเศษเหล็ก (Steel Scrap) และ/หรือ เหล็กดิบ (Pig Iron) ที่ใช้วงเงินสินเช่ือใน
การจดัซือ้เป็นกรรมสทิธ์ิของกลุม่มหาชยัแตเ่พียงผู้ เดียว จนกวา่บริษัทจะมีการเบิกใช้  

2. บริษัทจะต้องรับผิดชอบในการขนสง่บรรดาเศษเหลก็ (Steel Scrap) และ/หรือ เหลก็ดิบ 
(Pig Iron) ที่ใช้วงเงินสินเช่ือในการจดัซือ้มายงัโรงงานของบริษัท และเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการขนสง่แตเ่พียงผู้ เดียว 

3. กลุม่มหาชยัจะแต่งตัง้ตวัแทนซึ่งมีหน้าที่รับมอบบรรดาเศษเหล็ก (Steel Scrap) และ/
หรือ เหล็กดิบ (Pig Iron) รวมทัง้เก็บรักษา และ/หรือเฝ้าคมุบรรดาเศษเหล็ก และ/หรือ
เหล็กดิบที่รับมอบ โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการเก็บรักษา 
และ/หรือ เฝ้าคมุดงักลา่วแตเ่พียงผู้ เดียว 

4. ในระหว่างที่บรรดาเศษเหล็ก (Steel Scrap) และ/หรือ เหล็กดิบ (Pig Iron) ถูกเก็บ
รักษา และ/หรือ เฝ้าคมุ บริษัทมีสิทธิที่จะขอเบิกใช้ได้ในปริมาณที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่าย
เห็นชอบร่วมกนั 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 14 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

1.2 วงเงนิหนังสือค า้ประกัน จ านวนไม่เกิน 210.00 ล้านบาท 

ทัง้นี ้วงเงินทัง้ 2 วงเงินอยูภ่ายใต้สญัญาการรับการสนบัสนนุทางการเงินเดยีวกนั ซึง่มีเง่ือนไขของสญัญาดงันี ้

การผิดสญัญา 1. บริษัทผิดนดัช าระคืนวงเงินสนิเช่ือ และ/หรือ ผิดนดัช าระดอกเบีย้วงเงินสนิเช่ือ และ/หรือ 
ผิดนดัช าระคา่ธรรมเนียมวงเงินสนิเช่ือ และไม่ได้แก้ไขภายใน 120 วนันบัแต่วนัที่ผิดนดั
ช าระ 

2. บริษัทไม่ด าเนินการชดใช้บรรดาความรับผิดของกลุ่มมหาชัยที่เกิดมีขึน้ ให้แก่ กลุ่ม
มหาชยั 

3. บริษัทผิดนดัช าระดอกเบีย้วงเงินค า้ประกนั และ/หรือ ผิดนดัช าระค่าธรรมเนียมหนงัสือ
ค า้ประกนั และไมไ่ด้แก้ไขภายใน 120 วนั 

4. บริษัทยื่นค าร้อง หรือถกูฟ้องเป็นคดีล้มละลาย และ/หรือคดีฟืน้ฟูกิจการ ตามกฎหมาย
ล้มละลาย โดยที่คดีดงักลา่วไมถ่กูยกฟ้อง และ/หรือ ถกูจ าหนา่ยคดีในระยะเวลา 60 วนั 

5. บริษัทจ าหนา่ย จ่าย โอน ซึ่งบรรดาทรัพย์สินของบริษัทที่ใช้ในการด าเนินการผลิตไม่ว่า
บางส่วนหรือทัง้หมด เว้นแต่การจ าหน่าย จ่าย โอนดงักลา่วจะได้รับความยินยอมจาก
กลุ่มมหาชัย โดยหากการจ าหน่าย จ่าย โอนดังกล่าวไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการ
ด าเนินการผลิตของบริษัท และไม่มีผลกระทบต่อการช าระหนีข้องบริษัท กลุ่มมหาชัย
จะต้องให้ความยินยอม 

6. บริษัทกระท าผิดสญัญาใดสญัญาหนึ่ง หรือผิดนัดไม่ช าระหนีส้ญัญาใดสญัญาหนึ่ง 
ภายใต้บนัทกึความช่วยเหลอืทางการเงิน ให้ถือวา่บริษัทผิดสญัญาฉบบันีด้้วย 

7. บริษัทไมส่ามารถน า และ/หรือ จดัหาหุ้นของบริษัท จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ 
จดัหาหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอื่นๆ ที่กลุม่มหาชยั
ยอมรับ ท่ีบริษัท และ/หรือ ผู้ อ่ืนถือกรรมสิทธ์ิอยู่ มาจ าน าเป็นประกนัเพ่ิมเติมในกรณีท่ี
หุ้นตัง้ต้นท่ีจ าน ามีมลูคา่ลดลง 

หลกัประกนั 1. จ าน าหุ้นสามญัของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) (“GJS”) ท่ีบริษัทถือกรรมสิทธ์ิ
จ านวนไมน้่อยกวา่ 10,000,000,000 (หนึง่หมื่นล้าน) หุ้น มลูค่าตามราคาปิดของหุ้น ณ 
วนัที่ก่อนหน้าวนัลงนามในสญัญาเท่ากบั 0.04 บาท รวมเป็นมลูค่า 400.00 ล้านบาท 
โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติมในระหวา่งที่สญัญามีผลใช้บงัคบั หากราคาปิดของหุ้น GJS ต ่าลง
กว่า 0.03 บาท เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 15 วันที่มีการซือ้ขายในตลาด

วตัถปุระสงค์ เพื่อใช้ในการค า้ประกนัการใช้สาธารณปูโภคใดๆ ตอ่หนว่ยงานภาครัฐ และ/หรือ หนว่ยงาน
สาธารณปูโภคอื่นๆ 

ระยะเวลาของวงเงิน 5 ปี 
ดอกเบีย้วงเงินสนิเช่ือ อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7 ตอ่ปี ของวงเงินค า้ประกนัทัง้หมดที่บริษัทใช้ประโยชน์ 
อตัราดอกเบีย้ผิดนดั อตัราดอกเบีย้ผิดนดัร้อยละ 15 ตอ่ปี 
คา่ธรรมเนียมการใช้วงเงินสนิเช่ือ อตัราคา่ธรรมเนียมเดียวกนักบักลุม่มหาชยัถกูเรียกเก็บจากสถาบนัการเงินตา่งๆ 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 15 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องจัดหาหุ้น GJS และ/หรือ หุ้นของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นๆ ที่กลุม่มหาชัยยอมรับ ที่บริษัท และ/
หรือ ผู้ อ่ืนถือกรรมสิทธ์ิอยู่ มาจ าน าเป็นหลักประกันเพ่ิมเติมในจ านวนและมูลค่า
เทียบเทา่กบัมลูคา่หุ้นท่ีลดลงนัน้ ภายใน 30 วนั นอกจากนี ้ในกรณีที่บริษัทได้รับคืนหุ้น
สามญัของ GJS จ านวน 12,000,000,000 (หนึง่หมื่นสองพนัล้าน) หุ้น ที่จ าน าไว้กบันาย
นิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ ตามสญัญากู้ ยืมเงินจ านวนไม่เกิน 400.00 ล้านบาท ฉบบัลง
วนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษัทจะต้องน าหุ้นจ านวนดงักลา่วมาจ าน าเพิ่มเติมให้กับ
กลุม่มหาชยัทนัที  

2. จ านองเคร่ืองจกัรรายการ Heavy Gauge Shearing Line ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท 
ราคาประเมิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 544.37 ล้านบาท โดยการจ านอง
ดงักลา่วอาจเป็นการจ านองร่วมกบัสญัญากู้ยมืเงิน กบันายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ ฉบบั
ลงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 

3. กรณีที่มีการใช้วงเงินสนิเช่ือในการจดัซือ้วตัถดุิบประเภทเศษเหล็ก (Steel Scrap) และ/
หรือ เหล็กดิบ (Pig Iron) และมีการเบิกใช้เพื่อน าไปผลิต จะต้องน าสินค้าประเภทแผ่น
เหลก็รีดร้อนท่ีได้จากการผลิตในปริมาณเท่ากบัร้อยละ 85 ของปริมาณวตัถดุิบที่เบิกใช้
ในแตล่ะครัง้มาจ าน ากบักลุม่มหาชยั 

เง่ือนไขบงัคบัก่อน 1. บริษัทและกลุม่มหาชยัลงนามในสญัญาจ าน าหุ้นและสง่มอบหุ้นจ าน าให้แกก่ลุม่มหาชยั 
พร้อมทัง้จดแจ้งการจ าน าตอ่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. บริษัทและกลุ่มมหาชัยลงนามในสัญญาจ านองเคร่ืองจักรและส่งมอบทะเบียน
เคร่ืองจักรที่จ านองดงักล่าวให้แก่กลุ่มมหาชัย พร้อมทัง้ด าเนินการจดทะเบียนจ านอง
เคร่ืองจกัรดงักลา่วกบักระทรวงอตุสาหกรรม 

3. บริษัทและกลุม่มหาชยัลงนามในสญัญาจ าน าสนิค้าประเภทเหลก็แผน่รีดร้อน 
4. สัญญากู้ ยืมเงินระหว่างบริษัทและนายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธ์ิ ฉบับลงวันท่ี 17 

กุมภาพันธ์ 2557 และสญัญาแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าระหว่างบริษัทและกลุ่ม
มหาชยั ฉบบัลงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 ได้รับการลงนามโดยครบถ้วนสมบรูณ์ 

เง่ือนไขเพิ่มเติม กลุม่มหาชยัมีสิทธิแต่งตัง้พนกังานของกลุม่มหาชยัจ านวน 1 คน เพื่อเข้ามามีสว่นร่วมใน
การบริหารกิจการของบริษัท โดยมีอ านาจในการลงนามก ากบับรรดาเอกสารสัง่ซือ้ สัง่จ้าง 
เอกสารขาย และเอกสารการจ่ายเงินของบริษัท ซึ่งเอกสารดงัที่กลา่วมาจะต้องผ่านการลง
นามก ากบัโดยบคุคลที่กลุม่มหาชยัแตง่ตัง้ 

 

 

 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 16 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากวันที่มีการลงนามในสญัญาดังกล่าว บริษัทมีการลงนามในสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญารับการ

สนบัสนนุทางการเงินจ านวน 2 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2557 มีรายละเอียดการแก้ไขที่ส าคญัดงันี ้ 

ฉบับแรก ฉบับแก้ไข 
1. บริษัทไม่สามารถน า และ/หรือ จัดหาหุ้นของบริษัท จี เจ 

สตีล จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ จัดหาหุ้นของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นๆ ที่กลุ่ม
มหาชยัยอมรับ ท่ีบริษัท และ/หรือ ผู้ อ่ืนถือกรรมสิทธ์ิอยู่ มา
จ าน าเป็นประกนัเพิ่มเติมในกรณีที่หุ้นตัง้ต้นที่จ าน ามีมลูค่า
ลดลง 

 

1. บริษัทไม่สามารถน า และ/หรือ จัดหาหุ้นของบริษัท จี เจ 
สตีล จ ากัด (มหาชน) ที่บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี  ้โฮลดิง้ 
จ ากัด ถือกรรมสิทธ์ิอยู่มาจ าน าให้แก่กลุ่มมหาชัยตามท่ี
ก าหนด และ/หรือ บริษัทไม่สามารถน า และ/หรือ จดัหาหุ้น
ของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) ที่บริษัท และ/หรือ
ผู้ อ่ืนถือกรรมสิทธ์ิอยู่ หรือไม่สามารถน า และ/หรือ จัดหา
หุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยอื่นๆ ที่กลุม่มหาชยัยอมรับ ที่บริษัท และ/หรือ ผู้อื่นถือ
กรรมสิทธ์ิอยู่ มาจ าน าเป็นประกันเพ่ิมเติมในกรณีท่ีหุ้นตัง้
ต้นท่ีจ าน ามีมลูคา่ลดลง 

2. จ าน าหุ้ นสามัญของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
(“GJS”) ท่ีบริษัทถือกรรมสิทธ์ิจ านวนไม่น้อยกว่า 
10,000,000,000 (หนึง่หมื่นล้าน) หุ้น 

 

2. จ าน าหุ้ นสามัญของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)
(“GJS”) ท่ีบริษัทถือกรรมสิทธ์ิจ านวนไม่น้อยกว่า 
8,000,000,000 (แปดพนัล้าน) หุ้น และหุ้นสามญัของ GJS 
ท่ีบริษัท จีเอส ซีเคียวริตี ้โฮลดิง้ จ ากดั ถือกรรมสิทธ์ิจ านวน
ไมน้่อยกวา่ 2,000,000,000 (สองพนัล้าน) หุ้น 

ครัง้ที่ 2 เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2557 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมบญัชีส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงินของบริษัทจากเดิม 1 

บญัชี เพิ่มเป็น 2 บญัชี 

2. สัญญากู้ยมืเงนิ กับนายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธ์ิ จ านวนไม่เกิน 400.00 ล้านบาท 

วตัถปุระสงค์ เพื่อใช้ในการด าเนินการผลติ และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
ดอกเบีย้วงเงินสนิเช่ือ อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 12 ตอ่ปีของเงินกู้ทัง้หมดที่ค้างช าระ 
อตัราดอกเบีย้ผิดนดั อตัราดอกเบีย้ผิดนดัร้อยละ 15 ตอ่ปี 
การช าระคืนวงเงินสนิเช่ือ ช าระคืนตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

1. ภายในระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่ของสญัญาฉบบันี ้นายนิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลา
ปลอดการช าระหนีเ้งินกู้  

2. นบัแตว่นัท่ีสิน้สดุระยะเวลาปลอดการช าระหนีต้ามข้อ 1.  บริษัทจะช าระคืนเงินกู้ เป็นราย
เดือนให้แก่นายนิรัมดร์ฯ เป็นงวดๆ รวม 48 งวด และแต่ละงวดจะต้องช าระคืนเงินกู้ ไม่
น้อยกวา่ 8.00 ล้านบาท 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 17 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

การผิดสญัญา 1. บริษัทผิดนดัช าระคืนเงินกู้  และ/หรือ ผิดนดัช าระดอกเบีย้วงเงินสินเช่ือ และไม่ได้แก้ไข
ภายใน 120 วนันบัแตว่นัท่ีผิดนดัช าระ 

2. บริษัทยื่นค าร้อง หรือถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย และ/หรือคดีฟืน้ฟูกิจการ ตามกฎหมาย
ล้มละลาย โดยที่คดีดงักลา่วไมถ่กูยกฟ้อง และ/หรือ ถกูจ าหนา่ยคดีในระยะเวลา 60 วนั 

3. บริษัทจ าหน่าย จ่าย โอน ซึ่งบรรดาทรัพย์สินของบริษัทที่ใช้ในการด าเนินการผลิตไม่ว่า
บางสว่นหรือทัง้หมด เว้นแตก่ารจ าหนา่ย จ่าย โอนดงักลา่วจะได้รับความยินยอมจากนาย
นิรัมดร์ฯ โดยหากการจ าหน่าย จ่าย โอนดงักล่าวไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการด าเนินการ
ผลติของบริษัท และไมม่ีผลกระทบตอ่การช าระหนีข้องบริษัท กลุม่มหาชยัจะต้องให้ความ
ยินยอม 

4. บริษัทกระท าผิดสัญญาใดสัญญาหนึ่ง หรือผิดนัดไม่ช าระหนีส้ัญญาใดสัญญาหนึ่ง 
ภายใต้บนัทกึความช่วยเหลอืทางการเงิน ให้ถือวา่บริษัทผิดสญัญาฉบบันีด้้วย 

5. บริษัทไม่สามารถน า และ/หรือ จดัหาหุ้นของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ 
จดัหาหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นๆ ที่กลุม่มหาชัย
ยอมรับ ท่ีบริษัท และ/หรือ ผู้ อ่ืนถือกรรมสิทธ์ิอยู่ มาจ าน าเป็นประกนัเพ่ิมเติมในกรณีท่ีหุ้น
ตัง้ต้นท่ีจ าน ามีมลูคา่ลดลง 

หลกัประกนั 1. จ าน าหุ้นสามัญของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) (“GJS”) ท่ีบริษัทถือกรรมสิทธ์ิ
จ านวนไมน้่อยกว่า 12,000,000,000 (หนึ่งหมื่นสองพนัล้าน) หุ้น มลูค่าตามราคาปิดของ
หุ้น ณ วนัที่ก่อนหน้าวนัลงนามในสญัญาเท่ากบั 0.04 บาท รวมเป็นมลูค่า 480.00 ล้าน
บาท โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติมในระหว่างที่สญัญามีผลใช้บงัคบั หากราคาปิดของหุ้น  GJS 
ต ่าลงกว่า 0.03 บาท เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 15 วันที่มีการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องจัดหาหุ้น GJS และ/หรือ หุ้นของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นๆ ที่นายนิรัมดร์ฯ ยอมรับ ที่บริษัท และ/
หรือ ผู้ อ่ืนถือกรรมสทิธ์ิอยู ่มาจ าน าเป็นหลกัประกนัเพ่ิมเติมในจ านวนและมลูค่าเทียบเท่า
กบัมลูคา่หุ้นท่ีลดลงนัน้ ภายใน 30 วนั นอกจากนี ้ในกรณีที่บริษัทได้รับคืนหุ้นสามญัของ 
GJS จ านวน 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่นล้าน) หุ้น ที่จ าน าไว้กบับริษัท มหาชยัศนูย์รวม
เหล็ก จ ากดั ตามสญัญารับการสนบัสนนุทางการเงิน ฉบบัลงวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2557 
บริษัทจะต้องน าหุ้นจ านวนดงักลา่วมาจ าน าเพิ่มเติมให้กบันายนิรัมดร์ฯ ทนัที 

2. จ านองเคร่ืองจกัรรายการ Heavy Gauge Shearing Line ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท 
ราคาประเมิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 544.37 ล้านบาท (ประเมินมูลค่า
ยตุิธรรมโดยบริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั) โดยการจ านองดงักลา่วอาจ
เป็นการจ านองร่วมกับสญัญารับการสนับสนุนทางการเงิน กับบริษัท มหาชัยศูนย์รวม
เหลก็ จ ากดั ฉบบัลงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 

เง่ือนไขบงัคบัก่อน 1. บริษัทและนายนิรัมดร์ฯ ลงนามในสญัญาจ าน าหุ้นและสง่มอบหุ้นจ าน าให้แกน่ายนิรัมดร์ฯ 
พร้อมทัง้จดแจ้งการจ าน าตอ่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. บริษัทและนายนิรัมดร์ฯ ลงนามในสญัญาจ านองเคร่ืองจกัรและสง่มอบทะเบียนเคร่ืองจกัร



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 18 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ที่จ านองดงักล่าวให้แก่นายนิรัมดร์ฯ พร้อมทัง้ด าเนินการจดทะเบียนจ านองเคร่ืองจักร
ดงักลา่วกบักระทรวงอตุสาหกรรม 

3. สญัญารับการสนบัสนนุทางการเงินระหวา่งบริษัทและบริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหล็ก จ ากดั 
ฉบบัลงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 และสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าระหว่างบริษัท
และกลุม่มหาชยั ฉบบัลงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 ได้รับการลงนามโดยครบถ้วนสมบรูณ์ 

เง่ือนไขเพิ่มเติม กลุม่มหาชยัมีสทิธิแตง่ตัง้พนกังานของกลุม่มหาชยั จ านวน 1 คน เพื่อเข้ามามีสว่นร่วมในการ
บริหารกิจการของบริษัท โดยมีอ านาจในการลงนามก ากับบรรดาเอกสารสั่งซือ้ สั่งจ้าง 
เอกสารขาย และเอกสารการจ่ายเงินของบริษัท ซึ่งเอกสารดงัที่กล่าวมาจะต้องผ่านการลง
นามก ากบัโดยบคุคลที่กลุม่มหาชยัแตง่ตัง้ 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากวันที่มีการลงนามในสญัญาดังกล่าว บริษัทมีการลงนามในสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญากู้ ยืมเงิน

จ านวน 1 ครัง้ เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2557 โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบญัชีส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงินของบริษัทจากเดิม 1 

บญัชี เพิ่มเป็น 2 บญัชี 

อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากวนัที่ลงนามในสญัญาดงักลา่ว บริษัทไม่สามารถช าระคืนหนีเ้งินกู้ ได้ตามก าหนด โดยมีการ

จ่ายช าระต้นเงินกู้ เพียง 5 งวด ภายหลงัจากครบก าหนดระยะเวลาปลอดการช าระหนีเ้งินกู้  (เดือนกุมภาพนัธ์ 2557 ถึงเดือน

มกราคม 2558) และได้ขอเจรจากบักลุม่มหาชยัเพื่อปรับเง่ือนไขการช าระคืนเงินกู้ทัง้หมด 3 ครัง้ ดงันี ้

ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัท่ี 19 สงิหาคม 2558 มีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการช าระดงันี ้

ฉบับแรก ฉบับแก้ไข 
1. ภายในระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่ของสญัญาฉบบันี ้นาย

นิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดการช าระหนีเ้งินกู้  
2. นบัแต่วนัที่สิน้สดุระยะเวลาปลอดการช าระหนีต้ามข้อ 1. 

บริษัทจะช าระคืนเงินกู้ ให้แก่นายนิรัมดร์ฯ เป็นงวดๆ รวม 
48 งวด และแต่ละงวดจะต้องช าระคืนเงินกู้ ไม่น้อยกว่า 
8.00 ล้านบาท 

1. ภายในระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่ของสญัญาฉบบันี ้นาย
นิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดการช าระหนีเ้งินกู้  
(เดือนกมุภาพนัธ์ 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558) 

2. นบัแต่วนัที่สิน้สดุระยะเวลาปลอดการช าระหนีต้ามข้อ 1.  
บริษัทจะช าระคืนเงินกู้ ให้แก่นายนิรัมดร์ฯ เป็นงวดๆ รวม 5 
งวด แต่ละงวดจะต้องช าระคืนไม่น้อยกว่า 8.00 ล้านบาท 
(เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ถึงเดือนมิถนุายน 2558) 

3. นายนิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดช าระหนีเ้งินกู้ ใน
เดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือนธนัวาคม 2558 

4. นบัแต่วนัที่สิน้สดุระยะเวลาการปลอดช าระหนีต้ามข้อ 3. 
บริษัทตกลงจะช าระคืนเงินกู้ ให้นายนิรัมดร์ฯ เป็นงวดๆ 
รวม 43 งวด แต่ละงวดจะต้องช าระคืนไม่น้อยกว่า 8.00 
ล้านบาท 

 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 19 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ครัง้ที่ 2 เมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2559 มีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการช าระดงันี ้

ฉบับแรก ฉบับแก้ไข 
1. ภายในระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่ของสญัญาฉบบันี ้นาย

นิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดการช าระหนีเ้งินกู้  
(เดือนกมุภาพนัธ์ 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558) 

2. นบัแต่วนัที่สิน้สดุระยะเวลาปลอดการช าระหนีต้ามข้อ 1.  
บริษัทจะช าระคืนเงินกู้ ให้แก่นายนิรัมดร์ฯ เป็นงวดๆ รวม 5 
งวด แต่ละงวดจะต้องช าระคืนไม่น้อยกว่า 8.00 ล้านบาท 
(เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ถึงเดือนมิถนุายน 2558) 

3. นายนิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดช าระหนีเ้งินกู้ ใน
เดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือนธนัวาคม 2558 

4. นบัแต่วนัที่สิน้สดุระยะเวลาการปลอดช าระหนีต้ามข้อ 3. 
บริษัทตกลงจะช าระคืนเงินกู้ ให้นายนิรัมดร์ฯ เป็นงวดๆ รวม 
43 งวด แต่ละงวดจะต้องช าระคืนไม่น้อยกว่า 8.00 ล้าน
บาท 

1. ภายในระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่ของสญัญาฉบบันี ้นาย
นิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดการช าระหนีเ้งินกู้  
(เดือนกมุภาพนัธ์ 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558) 

2. นบัแต่วนัที่สิน้สดุระยะเวลาปลอดการช าระหนีต้ามข้อ 1.  
บริษัทจะช าระคืนเงินกู้ ให้แก่นายนิรัมดร์ฯ เป็นงวดๆ รวม 5 
งวด แต่ละงวดจะต้องช าระคืนไม่น้อยกว่า 8.00 ล้านบาท 
(เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ถึงเดือนมิถนุายน 2558) 

3. นายนิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดช าระหนีเ้งินกู้ ใน
เดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 

4. นบัแต่วนัที่สิน้สดุระยะเวลาการปลอดช าระหนีต้ามข้อ 3. 
บริษัทตกลงจะช าระคืนเงินกู้ ให้นายนิรัมดร์ฯ เป็นงวดๆ 
รวม 43 งวด แต่ละงวดจะต้องช าระคืนไม่น้อยกว่า 8.00 
ล้านบาท 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการลงนามในบนัทกึข้อตกลงแก้ไขเง่ือนไขการช าระเงินครัง้ที่ 2 จนถึงวนัที่ 1 มิถนุายน 2559 บริษัทมี

การจ่ายช าระต้นเงินเพิ่มเติมจ านวน 2 งวด ได้แก่เดือนเมษายน 2559 และเดือนพฤษภาคม 2559 สง่ผลให้ภาระหนีข้องเงินกู้

คงเหลอืจ านวน 344.00 ล้านบาท 

ครัง้ที่ 3 เมื่อวนัท่ี 1 มิถนุายน 2559 มีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการช าระดงันี ้

ฉบับแรก ฉบับแก้ไข 
1. ภายในระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่ของสญัญาฉบบันี ้นาย

นิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดการช าระหนีเ้งินกู้  
(เดือนกมุภาพนัธ์ 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558) 

2. นบัแต่วนัที่สิน้สดุระยะเวลาปลอดการช าระหนีต้ามข้อ 1.  
บริษัทจะช าระคืนเงินกู้ ให้แก่นายนิรัมดร์ฯ เป็นงวดๆ รวม 5 
งวด แต่ละงวดจะต้องช าระคืนไม่น้อยกว่า 8.00 ล้านบาท 
(เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ถึงเดือนมิถนุายน 2558) 

3. นายนิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดช าระหนีเ้งินกู้ ใน
เดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 

4. นบัแต่วนัที่สิน้สดุระยะเวลาการปลอดช าระหนีต้ามข้อ 3. 
บริษัทตกลงจะช าระคืนเงินกู้ ให้นายนิรัมดร์ฯ เป็นงวดๆ รวม 
43 งวด แต่ละงวดจะต้องช าระคืนไม่น้อยกว่า 8.00 ล้าน
บาท 

1. นายนิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดช าระหนีเ้งินกู้ ใน
เดือนมิถนุายน 2559 ถึงเดือนกนัยายน 2559 

2. นบัแต่วนัที่สิน้สดุระยะเวลาการปลอดช าระหนีต้ามข้อ 1. 
บริษัทตกลงจะช าระคืนเงินกู้ ให้นายนิรัมดร์ฯ เป็นงวดๆ 
รวม 43 งวด แต่ละงวดจะต้องช าระคืนไม่น้อยกว่า 8.00 
ล้านบาท 

 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 20 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

3. สัญญาแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่ายสินค้า 

วตัถปุระสงค์ เพื่อแตง่ตัง้กลุม่มหาชยัเป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าประเภทเหลก็แผน่รีดร้อนท่ีบริษัทผลติได้แต่
เพียงผู้ เดียว โดยกลุ่มมหาชัยจะต้องรับซือ้ รับไปขาย และ/หรือ จัดหาให้ผู้ อื่นซือ้สินค้า
ประเภทเหลก็แผน่รีดร้อนท่ีบริษัทผลติได้ในแตล่ะเดือน 

ระยะเวลาของสญัญา 5 ปี 
คา่ธรรมเนียมตวัแทน อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.50 ของยอดขายทัง้หมดของบริษัทในแต่ละเดือนตลอด

ระยะเวลาของสญัญา 
ทัง้นี ้กรณีที่กลุ่มมหาชัยเป็นผู้ซือ้สินค้าจากบริษัท กลุ่มมหาชัยมีสิทธิที่จะน าค่าธรรมเนียม
ตวัแทนจากการซือ้สนิค้ามาใช้เป็นสว่นลดสนิค้าได้ 

อตัราดอกเบีย้ผิดนดั อตัราดอกเบีย้ผิดนดัร้อยละ 15 ตอ่ปี 
การผิดสญัญา 1. บริษัทผิดนดัช าระคา่ธรรมเนียมตวัแทน 

2. บริษัทยื่นค าร้อง หรือถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย และ/หรือคดีฟืน้ฟูกิจการ ตามกฎหมาย
ล้มละลาย โดยที่คดีดงักลา่วไมถ่กูยกฟ้อง และ/หรือ ถกูจ าหนา่ยคดีในระยะเวลา 60 วนั 

3. บริษัทจ าหน่าย จ่าย โอน ซึ่งบรรดาทรัพย์สินของบริษัทที่ใช้ในการด าเนินการผลิตไม่ว่า
บางสว่นหรือทัง้หมด เว้นแตก่ารจ าหนา่ย จ่าย โอนดงักลา่วจะได้รับความยนิยอมจากกลุม่
มหาชยั โดยหากการจ าหนา่ย จ่าย โอนดงักลา่วไมม่ีผลกระทบใดๆ ตอ่การด าเนินการผลติ
ของบริษัท และไม่มีผลกระทบต่อการช าระหนีข้องบริษัท กลุ่มมหาชัยจะต้องให้ความ
ยินยอม 

4. บริษัทกระท าผิดสัญญาใดสัญญาหนึ่ง หรือผิดนัดไม่ช าระหนีส้ัญญาใดสัญญาหนึ่ง 
ภายใต้บนัทกึความช่วยเหลอืทางการเงิน ให้ถือวา่บริษัทผิดสญัญาฉบบันีด้้วย 

เง่ือนไขเพิ่มเติม การบอกเลกิสญัญาก่อนก าหนดมีรายละเอียดดงันี ้
เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา 2 ปี นบัแต่วนัที่สญัญาฉบบันีม้ีผลใช้บงัคบั บริษัทอาจใช้สิทธิบอก
เลกิสญัญาฉบบันีภ้ายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
1. บริษัทช าระค่าธรรมเนียมการบอกเลิกสญัญาก่อนก าหนดให้แก่ตวัแทนจ าหน่ายเป็นเงิน

ทัง้สิน้ 100.00 ล้านบาท และ 
2. บริษัทช าระบรรดาหนีส้ินและภาระผูกพนัใดๆ ที่บริษัทมีอยู่กับกลุม่มหาชัย จนครบถ้วน 

และ 
3. บริษัทบอกกลา่วการบอกเลกิสญัญาฉบบันีไ้ปยงักลุม่มหาชยั โดยให้มีผลเป็นการบอกเลิก

สญัญาฉบบันีท้นัทีที่ครบก าหนดระยะเวลา 2 ปีนบัแตว่นัท่ีของหนงัสอืบอกกลา่ว  
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การจดหลักประกันเพิ่มเติมภายหลังจากการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 

 ภายหลงัจากการลงนามในสญัญากบักลุ่มมหาชยัเมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษัทมีการจดหลกัประกนัเพิ่มเติม

ให้กบักลุม่มหาชยัเพื่อทดแทนการลดลงของมลูคา่หุ้น GJS จ านวน 22,000,000,000 หุ้นท่ีจ าน าไว้ ดงันี ้

1. จดจ านองห้องชดุในอาคารชดุ ดิ แฮบิแทท ท่ีตัง้อยู่ที่ 91/67 ชัน้ที่ 27 อาคารเลขที่ 1 อ.พระโขนง จ.กรุงเทพฯ มลูค่า

ตามสญัญาจ านอง 28.00 ล้านบาท  

2. จดจ านองที่ดิน จ านวน 2 แปลง คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 20170 เนือ้ที่ 30 ไร่ และที่ดินโฉนดเลขที่ 44540 เนือ้ที่ 6 ไร่ 

ตัง้อยูท่ี่ อ.บ้านคา่ย จ.ระยอง มลูคา่ตามสญัญาจ านอง 23.00 ล้านบาท  

3. จดจ านองที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างจ านวน 1 แปลง คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 241981 เนือ้ที่ 60 ตารางวา ตัง้อยทูี่ อ.พระ

โขนง จ. กรุงเทพฯ มลูคา่ตามสญัญาจ านอง 37.00 ล้านบาท  

4. จดจ านองที่ดิน จ านวน 5 แปลง ท่ีดินโฉนดเลขที่ 21576, 24652, 24694, 24695 และ 24696  เนือ้ที่ 64 ไร่ ตัง้อยู่ที่ 

อ.บ้านคา่ย จ.ระยอง มลูคา่ตามสญัญาจ านอง 64.00 ล้านบาท  

2.5 ประเภทและขนาดของรายการ 

 การรับความช่วยเหลอืทางการเงินจากกลุม่มหาชยัจดัเป็นประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศ

รายการทีเ่ก่ียวโยงกนั ซึง่มีขนาดรายการรวมกนัเทา่กบัร้อยละ 19.21 ของ NTA ของบริษัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เมื่อนบัรวม

กบัรายการทีเ่ก่ียวโยงกนัอื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเข้าท ารายการดงักลา่ว ซึง่บริษัทไมไ่ด้มีการเข้าท ารายการแตอ่ยา่งใด 

เนื่องจากบริษัทหยดุการผลติ ผลรวมขนาดรายการจะเทา่กบัร้อยละ 19.21 ของ NTA ซึง่เกินกวา่ 20.00 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 3.00 

ของ NTA ของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงต้องด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทต่อตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน น าเสนอรายการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทพิจารณาอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงในสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

อย่างไรก็ดี บริษัทยงัไม่ได้ด าเนินการตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 

4/2562 เมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2562 จึงได้มีมติให้จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นและให้สตัยาบนัในการเข้าท า

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557 จากผู้ ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงในสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย  ในการนี ้

บริษัทได้แต่งตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็น

เก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท และจดัสง่ความเห็นดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทด้วย 
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สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (“NTA”) ของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 ปรากฏดงันี ้ 

ข้อมูลทางการเงนิ ณ 30 ก.ย. 56 จ านวน (ล้านบาท) 

สนิทรัพย์รวม 38,265.68 

หัก สนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน  (41.39) 

หัก หนีส้นิรวม (19,694.61) 

หัก สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (9,372.67) 

สินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิ 9,157.01 

  หมายเหต ุ   0.03% ของ NTA = 2.75 ล้านบาท และ  
   3% ของ NTA = 274.71 ล้านบาท 

จากการค านวณ NTA ข้างต้น สามารถน ามาค านวณขนาดรายการได้ดงันี ้

สัญญา คู่สัญญา 
สิ่งตอบแทนท่ีจ่ายให้กลุ่ม

มหาชัย 

มูลค่า 
สิ่งตอบแทน 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(% NTA) 

1. สญัญารับการสนบัสนนุทางการเงิน บริษัท มหาชยัศนูย์
รวมเหล็ก จ ากดั 

   

1.1 วงเงินสินเช่ือหมุนเวียนทางการค้า 
จ านวนไม่เกิน 4,000.00 ล้านบาท 

-  ไม่มี เน่ืองจากเป็นการจ่ายช าระ
ให้ธนาคาร 

- - 

1.2 วงเงินหนงัสือค า้ประกนั จ านวน ไม่
เกิน 210.00 ล้านบาท 

-  คา่บริการใช้วงเงินร้อยละ 7 ตอ่
ปี 

-  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ซึง่บริษัท
ตกลงช าระให้กลุ่มมหาชยัเต็ม
จ านวน 

74.24 0.81 

2. สัญญากู้ ยืมเงิน จ านวนไม่เกิน 400.00 
ล้านบาท 

นายนิรัมดร์  
งามช านญัฤทธ์ิ 

-  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 12 ตอ่ปี 
-  คา่อากรสแตมป์ท่ีเกิดจากการ
เข้าท าสญัญากู้ ยืมเงิน 

-  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ซึง่บริษัท
ตกลงช าระให้กลุ่มมหาชยักึง่
หนึง่ 

160.61 1.75 

3. สญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหน่ายสินค้า บริษัท มหาชยัศนูย์
รวมเหล็ก จ ากดั 

-  คา่ธรรมเนียมตวัแทนในอตัรา

ร้อยละ 1.5 ของยอดขายทัง้หมด

ในแตล่ะเดือน 

1,524.33 16.65 

รวม 1,759.18 19.21 

หมายเหต ุ:  การค านวณขนาดรายการข้างต้น เป็นการค านวณมลูค่าสิ่งตอบแทนและขนาดรายการตามอายุของสัญญาการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินระยะเวลา 5 ปี ตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2557 จนถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 โดยที่ปรึกษาทางการเงินไม่ได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดขึน้ในอนาคต เชน่ มีการยกเลิกสญัญาหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ในสญัญา หรือกรณีอ่ืนๆ เชน่ บริษัทผิดนดัไมช่ าระหนี  ้  
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2.6 การเข้าร่วมประชุมออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

 ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 13 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง ความสัมพนัธ์กับกลุ่มมหาชัย 
1. พลเอกเลศิรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ ไมม่ี 

2. ดร.สมศกัดิ์ ลสีวสัดิ์ตระกลู รองประธานกรรมการ ไมม่ี 

3. นายริวโซ โอกิโน กรรมการ ไมม่ี 

4. คณุหญิงปัทมา ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการ ไมม่ี 

5. นายวิลเลีย่ม แอนโทน่ี กลอยน์ กรรมการ ไมม่ี 

6. นายยรรยง คโุรวาท กรรมการ ไมม่ี 

7. นายพอล รัสเซล สมิธ กรรมการ ไมม่ี 

8. นายปณิธิ ชณุหสวสัดิกลุ กรรมการ ไมม่ี 

9. นายเฟลมมิ่ง เจนเซน่ กรรมการ ไมม่ี 
10. ศ.ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ไมม่ี 

11. นายชยัณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ไมม่ี 

12. นายธีระพล ปสุสเด็จ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ไมม่ี 

13. นายไมเคิล ไวเออร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ไมม่ี 

หมายเหต ุ กรรมการที่ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ได้แก่ ไมเคิล ไวเออร์ และ นายธีระพล ปสุสเด็จ 

 นายเฟลมม่ิง เจนเซน่ ได้ยื่นหนงัสือลาอออกจากกรรมการเม่ือวนัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2557  

 จากตารางข้างต้น ไม่มีกรรมการท่านใดในคณะกรรมการบริษัทที่มีสว่นได้เสียกบัรายการที่เก่ียวโยงกนักบักลุม่มหาชัย 

จึงไมไ่ด้มีข้อห้ามส าหรับกรรมการทกุทา่นในการเข้าร่วมประชมุ และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระการประชุมเพื่อท าธุรกรรม

รายการทีเ่ก่ียวโยงกนักบักลุม่มหาชยั 

ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขของบันทึกกรอบข้อตกลงรับความช่วยเหลือทางการเงินกับกลุ่มมหาชัย มีกา รระบุให้กลุ่มมหาชัย

สามารถแต่งตัง้พนกังานของกลุ่มมหาชัยจ านวน 1 คน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของผู้ รับการสนบัสนุน โดยด ารง

ต าแหน่งในบริษัทในระดบัเจ้าหน้าที่บริหารในต าแหน่ง Business Controller และให้มีอ านาจในการควบคมุธุรกรรมการซือ้ขาย

และการจ่ายเงินของบริษัท อยา่งไรก็ตาม พนกังานดงักลา่วจะไม่ได้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และไม่ได้มีสิทธิในการ

ออกเสยีงลงคะแนน จึงไมม่ีประเด็นของการงดเข้าร่วมประชมุและงดออกเสยีงส าหรับคณะกรรมการบริษัททกุทา่น 
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2.7 การประชุมผู้ถอืหุ้น และการลงคะแนนเสียง 

 เนื่องจากกลุ่มมหาชัยเป็นผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับประโยชน์จากการท ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดงันัน้ กลุ่ม

มหาชยัซึง่ถือหุ้นของบริษัท จ านวน 444,682,579 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.492 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จึงเข้า

ข่ายเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2561 

รายละเอียดการถือหุ้นของกลุม่มหาชยัเป็นดงันี ้ 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 
1. นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 444,682,520 6.492 
2. นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู 40 0.00 
3. นายนิรุตต์ งามช านญัฤทธ์ิ 0 0.00 
4. บริษัท เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน) 19 0.00 

รวม 444,682,579 6.492 
 

2.8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ
 ที่เกี่ยวโยงกันปี 2557 และปี 2559 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัยดงักล่าวข้างต้นแล้วพบว่า  

การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุม่มหาชยัเมื่อปี 2557 และปี 2559 เป็นผลดีต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้นมากกว่าการหยดุการ

ผลิตต่อไป เนื่องจาก บริษัทได้หยุดการผลิตมาแล้วเกือบ 2 ปี ในช่วงปี 2555 และ 2556 เพราะบริษัทขาดเงินหมนุเวียนในการ

ด าเนินการผลติจากปัญหาหนีส้ะสมที่ด าเนินมาอยา่งยาวนาน จนกระทัง่ กลุม่มหาชยั ซึง่ ณ ขณะนัน้เป็นลกูค้ารายใหญ่ของบริษัท 

ได้เสนอให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท โดยความช่วยเหลือทางการเงินและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในปี 2557 และปี 2559  

ได้แก่ 

 เงินให้กู้ยืมโดยมีสนิทรัพย์ค า้ประกนัจ านวนไมเ่กิน 400.00 ล้านบาทเป็นเวลา 5 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 12.00 ตอ่ปี
และต้องช าระคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่ายแทนผู้ให้กู้กึ่งหนึง่ 

 การให้ใช้วงเงินสินเช่ือจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของกลุ่มมหาชัยรวมวงเงินไม่เกิน 4,000.00 ล้านบาทโดยมีสินทรัพย์ค า้ประกัน ทัง้นี ้
นอกจากการช าระค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการใช้วงเงินให้แก่ธนาคารผู้ ให้สินเช่ือโดยตรงแล้ว บริษัทมีภาระต้อง
รับผิดชอบคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่ายเต็มจ านวนแทนกลุม่มหาชยั 

 วงเงินค า้ประกนัจากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ของกลุม่มหาชยั รวมวงเงินไม่เกิน 210.00 ล้านบาท เป็น
ระยะเวลา 5 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยมีสินทรัพย์ค า้ประกนั บริษัทมีภาระต้องรับผิดชอบค่าภาษีหกั 
ณ ที่จ่ายเต็มจ านวนแทนกลุม่มหาชยั 

 การแตง่ตัง้กลุม่มหาชยัเป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าโดยมีคา่ธรรมเนียมตวัแทนในอตัราร้อยละ 1.50 ของยอดขาย 

 เงินให้กู้ยืมโดยมีสนิทรัพย์ค า้ประกนัจ านวน 30,000,000 บาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 12 ตอ่ปี และต้องช าระค่าภาษี
หกั ณ ที่จ่ายให้ผู้ให้กู้ เต็มจ านวน 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 25 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องข้างต้นแล้ว เห็นว่า อัตราดอกเบีย้เงินกู้ ร้อยละ 12.00 ต่อปี 

ประกอบกับการรับผิดชอบภาระภาษีค่าใช้จ่ายข้างต้น แม้จะเป็นอตัราที่สงูกว่าอตัราดอกเบีย้เงินกู้  MLR แต่เนื่องจากบริษัทมี

หนีส้นิจ านวนมากจึงมีความเสีย่งด้านเครดิตสงู ท าให้ไมส่ามารถกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินได้ บริษัทอยู่ในสภาวะเสี่ยงที่เจ้าหนี ้

การค้าทัง้หลายจะฟ้องร้องด าเนินคดี ดงันัน้ อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ร้อยละ 12.00 ต่อปี จึงเป็นอตัราที่ยอมรับได้เมื่อพิจารณาจาก

สถานการณ์ทางการเงินของบริษัท 

ส าหรับคา่ธรรมเนียมตวัแทนในอตัราร้อยละ 1.50 ของยอดขายเป็นอตัราที่ไม่สงูกว่าอตัราค่าธรรมเนียมในอตุสาหกรรม

เหลก็ที่อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 2.00 – ร้อยละ 3.00 นอกจากนี ้การแต่งตัง้กลุม่มหาชยัเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าท าให้บริษัทไม่ต้อง

เป็นกงัวลกบัการขายเพราะทราบแนน่อนวา่ผลติออกมาแล้วจะสามารถขายได้ 

เมื่อพิจารณาข้อดีของการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัย ณ ช่วงเวลา และสถาณการณ์ของบริษัทที่

ประสบกับภาวะขาดทุนอย่างมากและไม่สามารถรับความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินใดๆ ได้เปรียบเทียบกับ

คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ การรับความช่วยเหลอืทางการเงินจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

คุ้มคา่กบัคา่ใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ โดยการรับความช่วยเหลือทางการเงินจะท าให้บริษัทสามารถมีเงินทนุหมนุเวียนเพื่อใช้ในการเร่ิม

การผลติอีกครัง้ได้ ซึง่มีผลดีหลายประการ ได้แก่ 

 บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนใช้ในการผลิตและวงเงินสินเช่ือธนาคารเป็นวงเงินที่เพียงพอส าหรับใช้ในการผลิตอย่าง
ตอ่เนื่อง 

 การกลบัมาผลติอีกครัง้ แม้จะสามารถผลติเพียงช่วงเวลา Off-peak ก็เป็นการรักษาสภาพเคร่ืองจกัรตอ่เนื่อง เพราะ
หากเคร่ืองจักรไม่ถูกใช้งานเป็นเวลานานกว่านี ้อาจเกิดการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วจนอาจต้องใช้เงินทนุจ านวน
มากขึน้ในการซอ่มแซมให้กลบัมาผลติได้อีกครัง้ 

 ในปี 2557 พนกังานบริษัทโดยเฉพาะพนกังานในโรงงานไม่ต้องถกูเลิกจ้างงาน ทัง้นี ้ในปี 2557 จ านวนพนกังาน
ทัง้หมดของบริษัทมีจ านวน 432 คน เป็นพนกังานในโรงงานจ านวน 378 คน 

 การกลบัมาผลิตได้อีกครัง้ยงัเป็นการรักษาโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของประเทศไทยที่มีเพียง 3 แห่ง 
สามารถช่วยประเทศไทยลดการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากต่างประเทศที่ปัจจุบนัยงัต้องน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
ประมาณร้อยละ 54.85 ของความต้องการใช้ในประเทศ 

 บริษัทยงัคงมีโอกาสและเวลาเพิ่มเติมในการหาผู้ ร่วมลงทนุเพื่อปรับโครงสร้างหนีแ้ละยกระดบัการผลิตในอนาคต 
ซึ่งเมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2562  บริษัทได้ผู้สนบัสนนุกลุม่ใหม่คือกลุม่ SSG ที่ได้มีข้อตกลงในการปรับโครงสร้างหนี ้
แบบเบ็ดเสร็จ โดยกลุม่ SSG ได้ให้วงเงินกู้แก่บริษัทจ านวน 70.00 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นวงเงินกู้  30.00 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และวงเงิน Stand-by Letter of Credit (“SBLC”) จ านวน 40.00 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี ้กลุม่ 
SSG ยงัหาผู้ เช่ียวชาญคือ Synergy Strategic Solutions Management DMCC มาช่วยในการยกระดบัการผลิต
ของบริษัท เนื่องจากกลุม่ SSG ไมไ่ด้มีความเช่ียวชาญในธุรกิจอตุสาหกรรมเหลก็ 

 บริษัทมีโอกาสด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ ท าให้หุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิ
สามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ตอ่เนื่อง 
 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 26 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัมีความเห็นเพิ่มเติมว่า หาก ณ ช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทไม่รับความช่วยเหลือทาง

การเงินจากกลุม่มหาชยั บริษัทก็จะไมม่ีแหลง่เงินทนุในการด าเนินการผลติและไม่สามารถรักษาสถานการณ์ของบริษัทให้อยู่รอดมา

ได้ถึงปัจจบุนั  

2.9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่ แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 

- ไมม่ี - 

2.10 สรุปความคืบหน้าและสถานะปัจจุบันของการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากกลุ่มมหาชัยภายหลังการเข้า

ท ารายการที่เกี่ยวโยงกันปี 2557 

 ภายหลงัจากการเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุม่มหาชยัในปี 2557 บริษัทยงัคงประสบปัญหาและมีผลการ

ด าเนินงานขาดทนุ ท าให้มีปัญหาขาดสภาพคลอ่งและเงินทนุในการด าเนินธุรกิจ จึงได้ติดต่อไปยงักลุ่มมหาชยัเพื่อขอรับความ

ช่วยเหลอืทางการเงินอีกครัง้หนึง่ในปี 2559 และได้รับความช่วยเหลอืในรูปของวงเงินกู้ยืมจ านวนไมเ่กิน 30.00 ล้านบาท จากนาย

นิรัมดร์ฯ เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

 อย่างไรก็ตาม ในวนัที่ 26 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้เข้าลงนามในบนัทึกความเข้าใจกับกลุ่ม SSG เก่ียวกับการ

ด าเนินการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัท ซึง่รวมถึงการรับความช่วยเหลอืทางการเงินในวงเงินไมเ่กิน 1,414.88 ล้านบาท และวงเงิน

ดงักลา่วบางส่วนจะถกูน าไปช าระหนีต้่างๆ ที่มีอยู่กบักลุม่มหาชยั ทัง้นี ้การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุม่ SSG ได้รับ

อนมุตัิจากมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 30 สงิหาคม 2560 

 จากการรับความช่วยเหลอืดงักลา่ว กลุม่ SSG ได้ด าเนินการรับโอนหนีค้งค้างตามสญัญารับความช่วยเหลือทางการเงิน 

สญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้ากบั สญัญาเงินกู้ยืมจ านวน 400.00 ล้านบาท ลงวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2557 และสญัญากู้ยืม

เงินจ านวน 30.00 ล้านบาท ลงวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559 ที่มีต่อกลุม่มหาชยัแล้วทัง้จ านวน คงเหลือเพียงภาระหนงัสือค า้ประกนั

จ านวน 44.20 ล้านบาท ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการช าระ และสืบเนื่องจากการรับโอนหนีด้งักล่าว  กลุ่ม SSG ได้รับโอน

หลกัประกนัท่ีบริษัทให้ไว้กบักลุม่มหาชยัทัง้หมด นอกจากนี ้บริษัทได้สิน้สดุเง่ือนไขในการสง่ตวัแทนจากกลุม่มหาชยัเข้ามาควบคมุ

กระบวนการสัง่ซือ้ เอกสารขาย และเอกสารการจ่ายเงิน 

 บริษัทยงัคงพยายามปรับโครงสร้างหนีแ้ละปรับปรุงสถานการณ์ของบริษัทให้ดีขึน้ โดยเมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2562 บริษัท

และกลุ่ม SSG มีข้อตกลงในการปรับโครงสร้างหนีแ้บบเบ็ดเสร็จ โดยได้รับวงเงินกู้ แก่บริษัทจ านวน 70.00 ล้านเหรียญสหรัฐ 

แบง่เป็นวงเงินกู้  30.00 ล้านเหรียญสหรัฐ และวงเงิน Stand-by Letter of Credit (“SBLC”) จ านวน 40.00 ล้านเหรียญสหรัฐ และ

สามารถหาผู้ เช่ียวชาญคือ Synergy Strategic Solutions Management DMCC เข้ามาช่วยในการยกระดบัการผลิตและบริหาร

ของบริษัท  

หมายเหตุ : บริษัทยื่นค าร้องขอฟืน้ฟกิูจการเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึง่ในสญัญารับความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทและกลุ่มมหาชยั 
มีการระบใุนหวัข้อการผิดสญัญา วา่การยื่นค าร้องเข้าฟืน้ฟกิูจการจะถือวา่เข้าข่ายผิดสญัญา โดยผู้บริหารได้ด าเนินการสง่จดหมายแจ้ง
เจ้าหนีทุ้กรายเพื่อขอเข้าฟื้นฟู อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการยื่นขอฟื้นฟูดังกล่าว บริษัทและกลุ่มมหาชัยได้มีการเจราจากันตาม
กระบวนการทางกฎหมาย  



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 
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ส่วนที่ 3 ความสมเหตุสมผล และ ข้อดีข้อด้อยของการท ารายการ 

เนื่องจากการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบักลุม่มหาชยั ประกอบด้วย 2 รายการหลกั คือ 

1. การท าสญัญากู้ยืมเงินกบักลุม่มหาชยั (ได้แก่บริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั และนายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ)  

2. การท าสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าแตเ่พียงผู้ เดียวกบับริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั 

ดงันัน้  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาในรายละเอียดของแต่ละรายการ ซึ่งแม้จะมีความเก่ียวโยงกนัแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกนั ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงแยกพิจารณาและให้ความเห็นในแตล่ะรายการโดยมีรายละเอียดดงันี  ้

วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ   

บริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนโดยมีโรงงานผลิตที่มีกระบวนการผลิตครอบคลมุตัง้แต่การหลอมเหล็ก การ

หลอ่แผน่เหลก็ และการรีดแผ่นเหล็ก แต่เนื่องจากในปี 2551 บริษัทประสบปัญหาขาดสภาพคลอ่งเพราะวิกฤตเศรษฐกิจโลกเกิด

การชะลอตวัอยา่งตอ่เนื่อง ราคาเหลก็เกิดการผนัผวนอยา่งรุนแรง สง่ผลกระทบให้บริษัทเกิดปัญหาสภาพคลอ่ง ประกอบกบับริษัท

มีภาระหนีส้ินจ านวนมากทัง้หนีส้ินจากสถาบนัการเงินและเจ้าหนีก้ารค้า เช่น เจ้าหนีผู้้ผลิตวตัถดุิบ เจ้าหนีผู้้ จดัหาวตัถดุิบทัง้ใน

และต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องมาโดยตลอด ได้แก่ การหาผู้ ร่วมลงทุนใหม่จาก

ต่างประเทศ การหาวงเงินสินเช่ือหมนุเวียนจากสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การหาเงินกู้ เพื่อรีไฟแนนซ์หนีเ้ดิม

จากสถาบนัการเงินในประเทศ การเจรจากบัเจ้าหนีก้ารค้า การเร่งรัดเก็บหนีจ้ากลกูหนี ้เป็นต้น ในปี 2554 บริษัทได้บรรลขุ้อตกลง

กบั AcrelorMittal Netherlands B.V. (“AM”) ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่ของ ArcelorMittal (“กลุ่ม AM”) ในการเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ของบริษัท รวมถึงการรับความช่วยเหลือทางการเงินและการรับความช่วยเหลือทางธุรกิจแก่บริษัทและบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อย่างไรก็ดี  ได้มีหนงัสือยกเลิกเข้าท ารายการดงักล่าวเนื่องด้วยเง่ือนไขบงัคบัก่อนใน

ข้อตกลงร่วมลงทนุไม่ได้รับการปฏิบตัิจนครบถ้วน จากเหตกุารณ์ดงักลา่ว ท าให้บริษัทไม่มีแหลง่เงินทนุเพื่อมาด าเนินธุรกิจอย่าง

ตอ่เนื่อง บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องได้แหลง่เงินทนุจากกลุม่ผู้ลงทนุใหม่ โดยด าเนินการปรับโครงสร้างหนี ้แปลงหนีเ้ป็นทนุ เพื่อ

ลดหนีส้นิและเพื่อเป็นท่ียอมรับของผู้ลงทนุกลุม่ใหมท่ี่จะเข้ามาลงทนุในบริษัท รวมถึงบริษัทได้มีการออกหุ้น  ทัง้นี ้ในช่วงไตรมาส 

3 ปี 2555 ทางบริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั ได้เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทจากโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 

ข้อมลูสรุปท่ีส าคญัของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
หน่วย: ล้านบาท 

  2551 2552 2553 2554 2555 
30 กันยายน 

2556 
รายได้จากการขาย 23,551.90  10,242.96  7,856.48  12,258.02  5,357.09   12.24  
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (2,452.31)     (9,751.21)     (8,461.60)  (2,508.05)     (3,363.35)     (2,334.64) 
เงินสดและรายการ
เทียบเทา่ 

            71.22              17.66              18.18              58.39              19.38              14.81  

สนิทรัพย์หมนุเวียน        8,773.82         2,521.52         3,197.89         4,278.18         1,908.45         1,019.89  
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 28 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

หน่วย: ล้านบาท 

  2551 2552 2553 2554 2555 30 กันยายน 
2556 

สนิทรัพย์รวม     42,192.45       34,516.03       25,849.36       24,664.65       22,326.53       21,924.64  
หนีส้นิหมนุเวียน        8,240.09         8,301.71       15,569.24       17,365.19  13,883.80  10,688.82  
หนีส้นิรวม     14,841.64       18,864.68       16,769.71       17,896.18       15,235.52       14,576.17  
สว่นของผู้ ถือหุ้น  27,350.81   15,651.34  9,079.65   6,768.48  7,091.01   7,348.47  
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
(เทา่) 

              1.06                0.14                0.21                0.25                0.14                0.10  

อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่
สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 

0.54 1.21 1.85 2.64 2.15 1.98 

 พิจารณาจากข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญัของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จากข้อจ ากดัด้านเงินทนุหมนุเวียน สง่ผล

กระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท โดยตัง้แต่ปี 2551 จนถึงงวด 9 เดือนปี 2556 บริษัทมีผลขาดทนุอย่าง

ตอ่เนื่อง มีสภาวะหนีส้ินหมนุเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมนุเวียน การขาดสภาพคลอ่งในการด าเนินงาน การผิดนดัช าระหนี ้และมี

ความไม่แน่นอนว่าสินทรัพย์ที่ใช้ประกอบกิจการ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ อาจด้อยค่าได้  จนกระทัง่ในเดือน

พฤษภาคม 2555 บริษัทได้หยดุด าเนินการผลติแผน่รีดร้อนชัว่คราวเนื่องจากปัญหาขาดสภาพคลอ่งของเงินทนุหมนุเวียนดงักลา่ว 

จากข้อมลูงบการเงินเฉพาะกิจการ งวด 9 เดือนปี 2556 พบวา่ บริษัทมียอดขายเพียง 12.24 ล้านบาท ลดลงอยา่งมากจากปี 2555 

ที่มียอดขาย 5,357.09 ล้านบาท 

ทัง้นี ้เมื่อเดือนมกราคม 2557 บริษัทได้รับข้อเสนอจากกลุม่มหาชยัที่แสดงความจ านงในการ (1) การท าสญัญากู้ยืมเงิน 

และ (2) การท าสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายสินค้ากบับริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหล็ก จ ากัด อนึ่งการท าสญัญาแต่งตัง้ตวัแทน

จ าหนา่ยกบักลุม่มหาชยันัน้ ถือเป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามข้อตกลงในการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินจากกลุม่มหาชยั ดงันัน้จึง

ถือเป็นความจ าเป็นของบริษัทในการเข้าท ารายการแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยดงักลา่ว โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาการ

ท ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนักบักลุม่มหาชยั ทัง้ 2 รายการ ทัง้ข้อดี ข้อด้อยในการเข้าท ารายการ และพิจารณาข้อดี ข้อด้อยในการท า

รายการกบับคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนั รวมถึงผลกระทบจากการเข้าท ารายการและไมเ่ข้าท ารายการ เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจ

ของผู้ ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ดี การอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิการให้สตัยาบนัส าหรับการเข้าท าสญัญากู้ ยืมเงินและการท าสญัญาแต่งตัง้

ตวัแทนจ าหน่ายสินค้า เป็นการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นแต่ละท่าน ผู้ ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลพินิจของผู้ ถือหุ้นเองในการ

ตดัสนิใจอนมุตัิหรือไมอ่นมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว 
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1) การท าสัญญากู้ยมืเงนิกับกลุ่มมหาชัย (ได้แก่บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหลก็ จ ากดั และนายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธ์ิ) 

การเข้าท าสญัญากู้ยืมเงินกบักลุม่มหาชยั ซึง่ประกอบด้วย (1) สญัญากู้ยืมเงินฉบบัลงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 ระหวา่ง 

บริษัทในฐานะผู้กู้  และนายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธ์ิ ในฐานะผู้ ให้กู้  (2) สญัญาให้การสนบัสนุนทางการเงิน ฉบับลงวันที่ 17 

กมุภาพนัธ์ 2557 ระหวา่งบริษัท ในฐานะผู้ รับการสนบัสนนุ และบริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั ในฐานะผู้ให้การสนบัสนนุ 
 

1. เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

ก. เป็นการท าให้ได้มาซึ่งวงเงินสินเชื่อ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึน้ และมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ใน

การเร่ิมการผลิตอีกครัง้ได้ 

 สืบเนื่องจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทตัง้แต่ปี 2551 เป็นต้นมา บริษัทประสบปัญหาขาดสภาพคล่องของเงินทุน

หมุนเวียนมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี บริษัทมีความพยายามขออนุมตัิวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน รวมถึงการหาแหล่ง

เงินทนุอื่นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียน และเสริมสภาพคลอ่งของกิจการ แต่ไม่สามารถจดัหาวงเงินตามที่ต้องการได้ ทัง้นี ้บริษัท 

เคยได้มีการเข้าเจรจากบักลุม่ AM ในการเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางธุรกิจ

แก่บริษัทและบริษัทยอ่ย อยา่งไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักลา่วไมไ่ด้เกิดขึน้ เนื่องจากเง่ือนไขบงัคบัก่อนในข้อตกลงกบักลุม่ AM 

ไม่ได้รับการปฏิบตัิจนครบถ้วน สง่ผลให้บริษัทไม่มีแหลง่เงินทนุเพื่อมาด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเป็นเหตใุห้บริษัทต้องหยุด

การผลติชัว่คราวตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2555 

 หากบริษัทเข้าท ารายการรับความช่วยเหลอืทางการเงินกบักลุม่มหาชยัในครัง้นี ้จะท าให้บริษัทได้รับ (1) สญัญาเงินกู้ยืม

จ านวนไม่เกิน 400.00 ล้านบาท (2) การให้ใช้วงเงินสินเช่ือหมนุเวียนทางการค้า จ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 4,000.00 ล้านบาท และ

วงเงินหนงัสือค า้ประกนั จ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 210.00 ล้านบาท ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทมีสภาพคลอ่งที่ดีขึน้ และมีเงินทนุหมนุเวียน

ส าหรับใช้ในการเร่ิมการผลติอีกครัง้ได้ และยงัเพียงพอส าหรับใช้ในการผลติอยา่งตอ่เนื่องด้วย ซึง่การกลบัมาเร่ิมการผลติอีกครัง้ได้ 

มีผลดี อาทิเช่น  

 การกลบัมาผลติอีกครัง้ แม้จะสามารถผลติเพียงช่วงเวลา Off-peak ก็เป็นการรักษาสภาพเคร่ืองจกัรตอ่เนื่อง เพราะ

หากเคร่ืองจักรไม่ถูกใช้งานเป็นเวลานานกว่านี ้อาจเกิดการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วจนอาจต้องใช้เงินทนุจ านวน

มากขึน้ในการซอ่มแซมให้กลบัมาผลติได้อีกครัง้ 

 ในปี 2557 พนักงานของบริษัท โดยเฉพาะพนกังานในโรงงานไม่ต้องถูกเลิกจ้างงาน ทัง้นี ้ในปี 2557 จ านวน

พนกังานทัง้หมดของบริษัท มีจ านวน 432 คน เป็นพนกังานในโรงงานจ านวน 378 คน 

 การกลบัมาผลิตได้อีกครัง้ยงัเป็นการรักษาโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของประเทศไทยที่มีเพียง 3 แห่ง

สามารถช่วยประเทศไทยลดการน าเข้าเหลก็แผน่รีดร้อนจากตา่งประเทศ ณ ขณะท ารายการยงัต้องน าเข้าเหลก็แผ่น

รีดร้อนประมาณร้อยละ 54.85 ของความต้องการใช้ในประเทศ 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 30 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ข. เพิ่มโอกาสและเวลาในการจัดหาผู้ร่วมทุนของบริษัทในอนาคต 

 การได้รับความช่วยเหลอืทางการเงินจากกลุม่มหาชยั เป็นการเพิ่มโอกาสและเวลาในการเจรจาหาแหลง่เงินทนุจากผู้ ร่วม

ทนุรายใหม ่เพื่อเข้ามาช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหนีแ้ละยกระดบัการผลิตในอนาคต ทัง้นีส้ถานการณ์ ณ ขณะที่ท ารายการ 

บริษัทประสบกับภาวะขาดทุนอย่างมาก ส่งผลให้มีข้อจ ากัดในการจัดหาแหล่งเงินทุนหลายประการและไม่สามารถรับความ

ช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบนัการเงินใดๆได้ อีกทัง้บริษัทไม่ประสบผลส าเร็จในการเจรจากบักลุม่ AM ในการเข้ามาร่วมทุน 

และให้ความช่วยเหลอืทางการเงินกบับริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องเจรจาหาผู้ ร่วมทนุเพื่อเข้ามาช่วยเหลอืในด้านต่างๆ

เพื่อแก้ไขปัญหาของกิจการ และฟืน้ฟใูห้บริษัทสามารถกลบัมามีความสามารถในการท าก าไรอีกครัง้ 

 อยา่งไรก็ตาม การพยายามด าเนินการเจรจาหาผู้สนใจเข้ามาร่วมลงทนุกบับริษัทอาจต้องใช้เวลาเนื่องจากสถานการณ์ที่

ไม่สู้ ดีนักของบริษัท ซึ่งโดยปกติก่อนการตกลงเข้าร่วมทุนก็จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของกิจการ (Due 

Diligence) จนผลการตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจและเช่ือมัน่ว่าสามารถเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ของบริษัทได้ ทัง้นีใ้นช่วงเวลาที่ท า

รายการ บริษัทจึงต้องมีความพยายามที่จะพยงุสถานการณ์ทัง้ด้านการเงินและด้านธุรกิจไว้ เพื่อไมใ่ห้สถานการณ์แยล่งจนยากเกิน

ที่ผู้ ร่วมทุนรายใหม่จะสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาของกิจการได้ ซึ่งบริษัทคาดว่าความช่วยเหลือด้านการเงินดงักล่าวจากกลุ่ม

มหาชยัจะเพียงพอตอ่การเร่ิมกลบัมาผลิตได้อีกครัง้ และสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้บริษัทสร้างกระแสเงินสดเพียง

พอท่ีจะน ามาทยอยช าระหนีท้างการค้าที่ค้างช าระจ านวนมากจากในอดีตได้  

ค. บริษัทมีโอกาสในการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ได้ ท าให้หุ้นสามัญและใบส าคัญ

แสดงสทิธิสามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ต่อเน่ือง 

 ตามเหตทุี่ท าให้หุ้นสามญัอาจถกูเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทมีความเสีย่งสงูในการถกูเพิกถอน

ออกจากตลาดหลกัทรัพย์ใน 2 กรณี ได้แก่ (1) การท่ีผู้สอบบญัชีไมแ่สดงความเห็นหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องเป็น

เวลา 3 ปี ติดตอ่กนั และ (2) สนิทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินการลดลงหรือก าลงัจะลดลงอยา่งมีนยัส าคญั ซึง่ส าหรับงบการเงินปี 2554 

และ 2555 ผู้สอบบญัชีของบริษัทไมไ่ด้แสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท เนื่องจากเกิดข้อสงสยัในความสามารถของบริษัทใน

การท่ีจะด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่องจากภาวะผลประกอบการขาดทนุ การท่ีบริษัทมีหนีส้นิหมนุเวียนสทุธิมากกวา่สนิทรัพย์หมนุเวียน

สทุธิ รวมทัง้มีเจ้าหนีก้ารค้ากับผู้ขายหลายรายในจ านวนที่เป็นสาระส าคญัที่เกินก าหนดระยะเวลาการจ่าย ดังนัน้ หากในงบ

การเงินปี 2556 ผู้สอบบญัชียงัเกิดข้อสงสยัและไมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงินอีก ก็จะท าให้มีการไมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงิน

ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อนกัลงทนุรายย่อยเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทอาจจะเข้าข่ายถกูเพิกถอน

ออกจากตลาดหลกัทรัพย์ ดงันัน้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจึงมีความจ าเป็นในการเข้าท ารายการรับ

ความช่วยเหลอืทางการเงินเพื่อให้สามารถเดินสายการผลิตโดยจดัหาให้มีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อความต้องการทนุหมนุเวียน 

และสามารถจ่ายช าระหนีส้นิจากการด าเนินงานได้ เพื่อเป็นการพิสจูน์ความสามารถในการด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่องของบริษัท 

 

 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 31 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

ก. บริษัทมีภาระดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการท าสญัญา เช่น ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย รวมถงึภาระในการ

วางทรัพย์สนิเป็นหลักประกันการกู้ยมืเงนิ 

 บริษัทมีภาระต้นทนุทางการเงินท่ีต้องช าระให้แก่กลุม่มหาชยั จาก (1) สญัญากู้ยืมเงิน จ านวนไม่เกิน 400.00 ล้านบาท 

ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 12 ตอ่ปี คา่ธรรมเนียมอากรแสตมป์ และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 160.61 ล้านบาท 

(2) การให้ใช้วงเงินสินเช่ือหมนุเวียนทางการค้าและวงเงินหนงัสือค า้ประกันของกลุม่มหาชยั ค่าบริการการใช้วงเงินหนงัสือค า้

ประกนั ในอตัราร้อยละ 7 ตอ่ปีของวงเงินหนงัสอืค า้ประกนัรวมคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 74.24 ล้านบาท 

 นอกจากนี ้บริษัทต้องวางหลกัประกนัให้แก่กลุม่มหาชยัในการรับความช่วยเหลือทางการเงินได้แก่ หุ้นสามญัของ GJS 

จ านวนรวม 12,000,000,000 หุ้น รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 480,000,000 บาท (ณ ราคาปิดก่อนวนัท าสญัญาเทา่กบั 0.04 บาทตอ่หุ้น)  

และที่ดิน อาคาร และเคร่ืองจกัร ซึ่งมีมูลค่ารวมทัง้สิน้ 632,370,000 บาท ทัง้นี ้หากราคาหุ้นมีราคาต ่าลงกว่า 0.03 บาทเป็น

ระยะเวลาติดต่อกนัเกินกว่า 15 วนัท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ บริษัทต้องจดัหาหุ้นของ GJS หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆที่

กลุม่มหาชยัยอมรับ มาจ าน าเป็นประกนัเพิ่มเติม 

 พิจารณาอตัราดอกเบีย้ปกติของธนาคารพาณิชย์ 5 ธนาคารใหญ่ในประเทศ ได้แก่ อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี

ประเภทเงินกู้ แบบมีระยะเวลา Minimum Loan Rate (MLR) อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี 

Minimum Overdraft Rate (MOR) และอตัราดอกเบีย้สงูสดุของเงินให้สนิเช่ือเพื่อประกอบธุรกิจ ซึง่มีอตัราดอกเบีย้เฉลีย่ ดงันี ้

ประเภทของเงนิกู้ยมืธนาคารพาณิชย์ อัตราดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา 
(Minimum Loan Rate: MLR) 

ร้อยละ 6.95 

อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินเบกิเกินบญัชี 
(Minimum Overdraft Rate: MOR) 

ร้อยละ 7.47 

อตัราดอกเบีย้สงูสดุของเงินให้สนิเช่ือเพื่อประกอบธุรกิจ 
(Commercial loan เช่น O/D, Revolving, เงินกู้ยมืระยะสัน้, เงิน
กู้ยืมระยะยาว) 

 

- อตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีปกติ ร้อยละ 19.57 
- อตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผิดนดัช าระหนี ้ ร้อยละ 23.79 

หมายเหต ุอตัราดอกเบีย้เฉลี่ยของ 5 ธนาคารใหญ่ในประเทศ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกร
ไทย และธนาคารกรุงศรีอยธุยา ประจ าวนัที่ 3 กมุภาพนัธ์ 2557 

โดยเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนทางการเงินจากวงเงินของกลุ่มมหาชัย ที่ร้อยละ 12 ต่อปี รวมถึงค่าธรรมเนียมและ

หลกัประกันอื่นๆ ที่ทางบริษัทต้องน าไปเป็นหลกัประกัน กับอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินของธนาคารพาณิชย์และการออกหุ้นกู้  

พบวา่เป็นอตัราที่ต ่ากวา่ข้อเสนอจากทางกลุม่มหาชยั ดงันัน้ บริษัทจึงมีภาระดอกเบีย้จ่ายและค่าใช้จ่ายในอตัราที่สงูเมื่อเทียบกบั



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
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อตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขสญัญาการให้ความช่วยเหลือจากกลุ่ม AM ในช่วงปี 2554 ใน

อตัรารวมที่ร้อยละ 14 ตอ่ปี พบวา่ดอกเบีย้ที่กลุม่มหาชยัเสนอนัน้ต ่ากวา่ อย่างไรก็ตามในเง่ือนไขของกลุม่ AM นัน้บริษัทไม่ต้องมี

ภาระในสว่นของสนิทรัพย์ค า้ประกนั  ทัง้นี ้กลุม่ AM อาจเรียกร้องหลกัประกนัภายใต้สญัญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินได้ ใน

กรณีที่สว่นของผู้ ถือหุ้น ตามงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทและงบแสดงฐานะทางการเงินของ  GJS แล้วแต่กรณี ลดลง

มากกวา่ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ AM ซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ GSTEL โดยจะพิจารณาสว่นของผู้ ถือหุ้นทกุไตร

มาสจากงบการเงินของ GSTEL และ GJS 

อยา่งไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ขณะท ารายการของบริษัท ที่ประสบภาวะขาดทนุอยา่งหนกั ปัญหาสถานะทางการเงิน

และหนีส้ินที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นอปุสรรคต่อการขออนมุตัิวงเงินสินเช่ือขนาดใหญ่จากสถาบนัการเงินใดๆ  ดงันัน้ จึงไม่

สามารถน าอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมาเปรียบเทียบได้  

ข. ภาระจากเงื่อนไขของสัญญา 

แม้วา่เง่ือนไขที่ได้รับจากสญัญาให้ความช่วยเหลอืทางการเงินจากกลุม่มหาชยันัน้จะเป็นเง่ือนไขที่สามารถช่วยให้บริษัท

สามารถด าเนินการผลติเหลก็แผน่รีดร้อนได้อีกครัง้ ณ ขณะนัน้ อยา่งไรก็ตาม มีเง่ือนไขในการรับความช่วยเหลอืบางประการท่ีอาจ

เป็นข้อจ ากดั เช่น บริษัทต้องเซ็นสญัญาแตง่ตัง้ให้กลุม่มหาชยัเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าประเภทเหล็กแผ่นรีดร้อนแต่เพียงผู้ เดียว 

โดยบริษัทต้องจ่ายคา่ธรรมเนียมตวัแทน ในอตัราร้อยละ 1.5 ของยอดขายทัง้หมดในแตล่ะเดือน เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยได้รวมถึง

ลกูค้ารายเก่าที่เคยเป็นคูค้่าซือ้ขายสนิค้ากบับริษัทอยูแ่ล้วด้วย ซึง่อาจท าให้บริษัทเสยีโอกาสในการขายโดยตรงต่อลกูค้า และเป็น

การเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะในสถานการณ์ขณะท ารายการที่

บริษัทมีผลขาดทนุขัน้ต้นมาตลอดหลายปีที่ผา่นมา นอกจากนีก้ลุม่มหาชยัได้ก าหนดเง่ือนไขในการสนบัสนนุวงเงินสินเช่ือเพื่อซือ้

วตัถดุิบที่เข้มงวด เช่น การควบคมุการสัง่ซือ้วตัถดุิบ การควบคมุการเบิกใช้วตัถดุิบ การวางหลกัประกนัส าหรับวงเงินเบิกใช้ การ

ช าระหนี ้และการจดัจ าหนา่ยสนิค้าจากเง่ือนไขตา่งๆ สง่ผลให้บริษัทมีต้นทนุการจดัหาวตัถดุิบเพิ่มขึน้ และลดความสามารถในการ

แขง่ขนั  

ค. การมีอ านาจควบคุมทางการเงนิในฐานะเจ้าหนีข้องบริษัท 

ภายใต้เง่ือนไขของการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน กลุม่มหาชยัมีสทิธิแตง่ตัง้บคุคลเพื่อเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหาร

กิจการของบริษัท ซึ่งจะด ารงต าแหน่งในกิจการของบริษัทในระดบัเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะมีต าแหน่งเป็น Business Controller 

และมีอ านาจในการลงนามก ากับในการจัดซือ้ จัดจ้าง การขาย และการจ่ายเงินทัง้หมดของบริษัท ทัง้นี ้การที่กลุม่มหาชัยเป็น

ทัง้ตวัแทนจ าหนา่ยแตเ่พียงผู้ เดียวของบริษัทและมีกรรมสทิธ์ิในกระบวนการขายด้วย อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ได้ในกรณีที่กลุม่มหาชยัสามารถยื่นข้อเสนอซือ้ผลติภณัฑ์ของบริษัทในช่วงราคาที่ถกูกว่าราคาตลาด เพื่อน าไปขายท าก าไรต่อให้

ลกูค้าของตวัเอง  

ทัง้นี ้ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระได้เปรียบเทียบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ทางบริษัทเคยได้รับข้อเสนอจากกลุม่ 

AM ในช่วงปี 2554 กบัความช่วยเหลอืที่บริษัทจะได้รับจากกลุม่มหาชยั ได้ดงันี ้
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เงื่อนไข 
กลุ่มมหาชัย 

กลุ่ม AM วงเงนิสนับสนุนทางการเงนิ
ส าหรับหนังสือค า้ประกัน 

วงเงนิกู้ยืมจากนายนิรัมดร์ฯ 

อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.00 ตอ่ปี ร้อยละ 12.00 ตอ่ปี ร้อยละ 12.00 ตอ่ปี 

ดอกเบีย้ตลอดอายสุญัญา จ านวนรวม 73.50 ล้านบาท จ านวนรวม 147.58 ล้านบาท จ านวนรวมหากใช้สมมติฐานว่า 
GSTEL ใช้วงเงินทัง้จ านวน 500 
ล้ าน เห รียญสห รัฐ  ตลอดอายุ
สัญญา 5 ปี จะมีมลูค่าทัง้สิน้ 300 
ล้านเห รียญสหรัฐ ห รือเท่ากับ 
9,183.30 ล้านบาท* 

ค่าธ รรม เ นียมค่า ใ ช้จ่ าย  ห รื อ
ค่ า บ ริ ก า ร อ่ื น ๆ ที่ บ ริ ษั ท เ ป็ น
ผู้ รับผิดชอบ 

- คา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย บริษัท
รับผิดชอบแทนกลุม่มหาชยัรวม
จ านวน 0.74 ล้านบาท 

- อากรแสตมป์ รวมจ านวน 10,000 
บาท 

- คา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย บริษัท
รับผิดชอบแทนนายนิรัมดร์ฯ รวม
จ านวน 13.02 ล้านบาท 

- คา่ธรรมเนียมผกูพนัเงินกู้  
(Commitment Fee) ร้อยละ 2.00  
ตอ่ปี คิดจากยอดรวมของ 500 
ล้านเหรียญสหรัฐ ตลอดอายุ
สญัญา 5 ปี จะมีมลูคา่ทัง้สิน้ 50 
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทา่กบั 
1,530.55 ล้านบาท* 

-คา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ยตามกฏหมาย
ของกรมสรรพากรไทย ในกรณีที่ 
AM ไมส่ามารถใช้สิทธิขอคืนภาษี
ในประเทศตนเองได้ 

- นอกจากนี ้ยงัมีคา่ธรรมเนียมตาม
สัญญาให้ความช่วยเหลือทาง
ธุรกิจ ร้อยละ 2.0 ของยอดขาย
ทัง้หมดตามงบการเงินรวม แต่ไม่
เกิน 40 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี 
หรือไม่เกิน 24,488.80 ล้านบาท* 
ตลอดอายสุญัญา 20 ปี 

ค่าธรรมเนียมตัวแทนจ าหน่ายสินค้าร้อยละ 1.5 ของยอดขายทัง้หมดใน
แตล่ะเดือนเป็นเวลา 5 ปี โดยประมาณการการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในแต่
ละเดือนเฉลี่ยที่ 80,000 ตนั ทัง้นี ้ประมาณการคา่ธรรมเนียมตวัแทนตลอด
อายสุญัญาประมาณ 1,524.33 ล้านบาท 

หลกัประกนั 1.  จ า น า หุ้ น ส า มัญ ข อ ง  GJS 
จ านวน 10,000 ล้านหุ้น ราคาปิด
ก่อนวนัท าสญัญาหุ้นละ 0.04 บาท 
รวมมลูคา่ 400.00 ล้านบาท 

2. การจ านองเคร่ืองจักร Heavy 
Gyage Shearing Line มีมูลค่า
ตามราคาประเมินเท่ากับ 544.37 
ล้านบาท (จ านองร่วมกับสัญญา
กู้ยืมเงินนายนิรัมดร์ฯ) 

3. จ าน าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่บริษัท
ผลิตได้ในปริมาณคิดเป็นร้อยละ 
85 ของปริมาณเหล็ก Steel Scrap 

1.  จ า น า หุ้ น ส า มัญ ข อ ง  GJS 
จ านวน 12,000 ล้านหุ้น ราคาปิด
ก่อนวนัท าสญัญาหุ้นละ 0.04 บาท 
รวมมลูคา่ 480.00 ล้านบาท 

2. การจ านองเคร่ืองจักร Heavy 
Gyage Shearing Line มีมูลค่า
ตามราคาประเมินเท่ากับ 544.37 
ล้านบาท 

 

ไม่มี ทัง้นีก้ลุ่ม AM อาจเรียกร้อง
หลกัประกนัภายใต้สญัญาให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินได้ ในกรณีที่
ส่วนของผู้ ถือหุ้ น  ตามงบแสดง
ฐานะทางการเงินรวมของบริษัท
และงบแสดงฐานะทางการเงินของ 
GJS แล้วแต่กรณี ลดลงมากกว่า
ร้อยละ 20 เม่ือเทียบกับส่วนของผู้
ถือหุ้น ณ วนัที่ AM ซือ้หุ้นเพิ่มทุน
ของ GSTEL โดยจะพิจารณาส่วน
ของผู้ ถือหุ้ นทุกไตรมาสจากงบ
การเงินของ GSTEL และ GJS 
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เงื่อนไข 
กลุ่มมหาชัย 

กลุ่ม AM วงเงนิสนับสนุนทางการเงนิ
ส าหรับหนังสือค า้ประกัน 

วงเงนิกู้ยืมจากนายนิรัมดร์ฯ 

หรือ Pig Iron ตามที่บริษัทเบิกใช้
ในแตล่ะครัง้ 

เง่ือนไขส าคญัอื่นๆ - กลุม่มหาชยัมีสิทธิแตง่ตัง้พนกังานของกลุม่มหาชยัจ านวน 1 คน เพื่อเข้า
มามีสว่นร่วมในการบริหารกิจการของบริษัท โดยมีอ านาจในการลงนาม
ก ากบับรรดาเอกสารสัง่ซือ้ สัง่จ้าง เอกสารขาย และเอกสารการจ่ายเงิน
ของบริษัท ซึ่งเอกสารดังที่กล่าวมาจะต้องผ่านการลงนามก ากับโดย
บคุคลที่กลุม่มหาชยัแตง่ตัง้ 

- การเข้าท าสัญญาแต่งตัง้ตัวแทน ถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการได้รับ
ความชว่ยเหลือจากวงเงินสนบัสนนุและวงเงินกู้จากกลุม่มหาชยั ซึง่มีการ
ก าหนดคา่ธรรมเนียมในการยกเลิกสญัญาก่อนก าหนดจ านวน 100 ล้าน
บาท 

- เน่ืองจากข้อตกลงของ AM จะ
รวมถึงการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ AM และจะท าให้ AM เป็น
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ
จะสามารถส่งตัวแทนกรรมการ
เพ่ือร่วมบริหารงาน 

- กลุ่ม AM สามารถคิดต้นทุน
เพิ่มเติมได้ในกรณีที่ต้นทุนของ 
AM เพ่ิมขึน้ 

หมายเหตุ * การเปรียบเทียบเป็นสกุลเงินบาทค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2554 
(เป็นชว่งเวลาใกล้เคียงที่ทางกลุม่ AM น าเสนอข้อเสนอบริการแก่บริษัท) ซึง่เทา่กบั 30.611 บาทตอ่ 1 เหรียญสหรัฐ  

จากตารางเปรียบเทียบ ทางกลุม่มหาชยัมกีารก าหนดเง่ือนไขสญัญาที่มีอ านาจควบคมุบริษัทจากการให้ความช่วยเหลอื

ทางการเงิน คือ 1) กลุม่มหาชยัก าหนดเง่ือนไขในการเข้ามามีสว่นร่วมในการลงนามในเอกสารสัง่ซือ้ สัง่จ้าง เอกสารขาย และ

เอกสารการจา่ยเงิน 2) กลุม่มหาชยัเป็นตวัแทนขายผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปของบริษัทแตเ่พียงผู้ เดยีว  

2. เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยง 

ข้อดขีองการเข้าท ารายการกบับุคคลเกี่ยวโยง 

ก. ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นการยากมากที่บริษัทจะหาแหล่งเงนิทุนอื่นๆ ที่มีขนาดเพียงพอที่จะกลับมาเร่ิมการ

ผลิต 

 ด้วยสถานการณ์ด้านการเงิน และผลประกอบการที่ไมด่ีของกลุม่บริษัท สง่ผลให้การพิจารณาอนมุตัิวงเงินของสถาบนั

การเงิน ซึง่พจิารณาจากสถานะทางการเงิน ผลประกอบการ ความนา่เช่ือถือ การเติบโตของกิจการ และหลกัประกนั เป็นต้น มี

โอกาสเป็นไปได้น้อยมาก ดงันัน้ การท ารายการรับความช่วยเหลอืทางการเงินกบักลุม่มหาชยัซึง่เป็นบคุคลเก่ียวโยง ซึง่สนิเช่ือ

วงเงินหมนุเวียนเพื่อซือ้วตัถดุิบ จ านวนไมเ่กิน 4,000.00 ล้านบาท และวงเงินหนงัสอืค า้ประกนัจ านวนไมเ่กิน 210.00 ล้านบาท 

(เป็นวงเงินท่ีกลุม่มหาชยัได้รับการสนบัสนนุจากสถาบนัการเงินอยูแ่ล้ว) และพร้อมส าหรับการให้ความสนบัสนนุวงเงินดงักลา่วแก่

บริษัทได้ทนัที จะท าให้บริษัทได้รับวงเงินสนิเช่ือตา่งๆ เพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคลอ่ง และท าให้บริษัทสามารถมีเงินทนุ

หมนุเวยีนเพื่อใช้ในการเร่ิมการผลติอีกครัง้ รวมถึงเพียงพอส าหรับใช้ในการผลติอยา่งตอ่เนื่องด้วย  
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ข. ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการพิจารณารับวงเงนิจากบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกนั 

 เนื่องจากกลุ่มมหาชัยเป็นกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กมาอย่างยาวนาน และเป็นคู่ค้ากับทางบริษัทมาเป็นระยะ

เวลานาน จึงมีความเข้าใจพืน้ฐานของธุรกิจเหลก็ รวมถึงพืน้ฐานของบริษัทเองเป็นอยา่งดี สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และความ

ต้องการของบริษัทได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาที่นานในการการตรวจสอบข้อมลู (Due Diligence) ท าความเข้าใจในธุรกิจ 

สถานะทางการเงิน และปัญหาต่างๆ ของบริษัท นอกจากนี ้กลุม่มหาชยัสามารถพิจารณาให้วงเงินกู้ยืมได้โดยไม่มีข้อจ ากดัทาง

กฏเกณฑ์ หรือข้อบงัคบัของหนว่ยงานก ากบัดแูลสถาบนัการเงิน  

ข้อด้อยของการเข้าท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยง 

ก. เงื่อนไขการท ารายการอาจเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมากกว่าบริษัท 

 แม้วา่ข้อเสนอในการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินจากกลุม่มหาชยัจะเข้ามาช่วยบริษัทให้สามารถกลบัมาเร่ิมด าเนินการ

ผลติได้อีกครัง้ ภายใต้สถานการณ์ ณ ขณะนัน้ของบริษัท อยา่งไรก็ตาม อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 12 ตอ่ปีตามข้อเสนอถือวา่เป็นอตัรา

ที่สูงเมื่อเทียบกับตลาดเงิน รวมถึงดอกเบีย้การใช้วงเงินค า้ประกัน ที่กลุ่มมหาชัยคิดเพิ่มต่อบริษัทในอัตราดอกเบีย้  

ร้อยละ 7 ตอ่ปีของวงเงินค า้ประกนัท่ีบริษัทใช้ประโยชน์ นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมการออกหนงัสอืค า้ประกนั

ตามจ านวนและอตัราเดียวกับที่ทางสถาบนัการเงินต่างๆ เรียกเก็บจากกลุ่มมหาชัย ซึ่งโดยปกติแล้ว ในการใช้วงเงินหนงัสือค า้

ประกัน ทางสถาบนัการเงินจะคิดค่าธรรมเนียมการออกหนงัสือค า้ประกันเพียงประมาณร้อยละ 1- ร้อยละ 2 ต่อปีของวงเงิน 

ค า้ประกนัท่ีใช้ประโยชน์ 

ข. ความเสี่ยงที่วงเงนิหมุนเวียนทางการค้าของกลุ่มมหาชัยอาจถกูสถาบันการเงนิยกเลิก 

 เนื่องจากความช่วยเหลือในด้านการให้ใช้วงเงินหมนุเวียนและวงเงินค า้ประกันของกลุม่มหาชยันัน้ วงเงินดงักลา่วเป็น

วงเงินที่ทางกลุม่มหาชยัได้รับมาจากสถาบนัการเงินอีกทอดหนึ่ง ดงันัน้จึงอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่กลุม่มหาชยัอาจถูกยกเลิก

วงเงินจากสถาบนัการเงิน ไมว่า่จะเป็นเหตจุากการผิดข้อก าหนดเง่ือนไขของสถาบนัการเงินท่ีให้สนิเช่ือ หรือด้วยเหตผุลประการใด

ก็ตาม ซึง่จะท าให้บริษัทขาดวงเงินหมนุเวียนไปด้วย อย่างไรก็ดี พิจารณาจากสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกลุม่

มหาชยัที่ยงัมัน่คง ความเสีย่งจากการถกูยกเลกิวงเงินอาจมีไมม่าก 

2) การท าสัญญาแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่ายสนิค้ากับบริษัท มหาชยัศูนย์รวมเหลก็ จ ากดั 

สญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าฉบบัลงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 ระหวา่ง บริษัทในฐานะผู้ผลติและกลุม่มหาชยั ใน

ฐานะตวัแทนจ าหนา่ย โดยบริษัทจะต้องแตง่ตัง้กลุม่มหาชยัเป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าประเภทเหลก็แผน่รีดร้อนที่บริษัทผลิตได้แต่

เพียงผู้ เดียว โดยกลุม่มหาชยัจะต้องรับซือ้ รับไปขาย และ/หรือ จดัหาให้ผู้อื่นซือ้สินค้าประเภทเหล็กแผ่นรีดร้อนที่บริษัทผลิตได้ใน

แตล่ะเดือน ซึง่เป็นหนึง่ในเง่ือนไขส าหรับการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินของกลุม่มหาชยั  
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1. เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

ก. สามารถขายผลิตภณัฑ์เหล็กรีดร้อนที่ผลิตได้อย่างแน่นอนเน่ืองจากตัวแทนมีหน้าที่ต้องรับซือ้ และ/หรือจัดหา

ให้ผู้อื่นซือ้สินค้าทัง้หมดที่บริษัทผลิตได้ 

 หากบริษัทเข้าท ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินกับกลุม่มหาชยัในครัง้นี ้จะสง่ผลให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึน้ 

และมีเงินทนุหมนุเวียนส าหรับใช้ในการเร่ิมการผลิตอีกครัง้  และเพียงพอส าหรับใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วย ซึ่งในการเดิน

เคร่ืองจกัรบริษัทจะต้องผลติเหล็กแผน่รีดร้อนให้ได้ปริมาณที่เป็นจดุคุ้มทนุส าหรับการผลติ ดงันัน้ การท่ีบริษัทมีตวัแทนจ าหนา่ยแต่

เพียงผู้ เดียวซึง่มีหน้าที่ต้องรับซือ้ รับไปขาย และ/หรือจดัหาให้ผู้อื่นซือ้ซึง่สนิค้าประเภทเหลก็แผ่นรีดร้อนทัง้หมดที่บริษัทผลิตได้ จึง

ท าให้บริษัทไมต้่องกงัวลในเร่ืองการขายผลติภณัฑ์ เพราะทราบแนน่อนวา่ผลติออกมาแล้วจะสามารถขายได้ 

ข. เพื่อให้บรรลุเงื่อนไขและสามารถได้รับข้อตกลงให้ความช่วยเหลือทางการเงนิจากกลุ่มมหาชัย 

 เนื่องจากสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายสินค้าเป็นหนึ่งในเง่ือนไขส าหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของกลุ่ม

มหาชยั โดยสถานการณ์ขณะท ารายการนัน้ บริษัทมีปัญหาประสบภาวะขาดทนุรวมถึงปัญหาสภาพคลอ่งอย่างมาก และมีความ

เป็นไปได้ยากมากในการท่ีจะได้รับความช่วยเหลอืทางการเงินจากสถาบนัการเงินใดๆ  ซึง่หากบริษัทไมย่อมรับเง่ือนไขข้อนี ้อาจท า

ให้ระหวา่งบริษัทและกลุม่มหาชยัไม่สามารถตกลงในข้อตกลงให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุม่มหาชยัได้ และอาจสง่ผลให้

บริษัทไม่สามารถได้รับเงินทนุมาใช้เพื่อบรรเทาปัญหาสภาพคลอ่ง รวมถึงไม่สามารถมีเงินทนุกลบัมาเร่ิมการผลิตอีกครัง้หนึ่งได้ 

และอาจไมส่ามารถรักษาสถานการณ์ของบริษัทให้อยูร่อดในอนาคตได้ 

ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

ก. ค่าธรรมเนียมตัวแทนเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการขายและส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท 

 ค่าธรรมเนียมในการเป็นตวัแทนจ าหน่ายของกลุ่มมหาชัย ในอตัราร้อยละ 1.5 ของยอดขายนัน้เป็นค่าตอบแทนที่ต้อง

ช าระให้แก่กลุม่มหาชยัในฐานะตวัแทนจ าหนา่ยแตเ่พียงผู้ เดยีว  เป็นการคิดจากยอดขายทัง้หมดของบริษัทซึง่ไมไ่ด้คิดจ ากดัเฉพาะ

ลกูค้าใหม่ที่ตวัแทนจดัหาเพิ่มมาได้ โดยมิได้ค านึงถึงความสามารถในการท าก าไรของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่วจะเป็นการ

เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายแก่บริษัท ในขณะที่หลายปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลขาดทุนขัน้ต้นมาโดยตลอดจากภาวะอุตสาหกรรมเหล็กที่มี

ความผนัผวนเป็นอยา่งมาก ทัง้ในสว่นของราคาตลาดของเหลก็แผน่รีดร้อน รวมถึงเศษเหลก็ที่เป็นต้นทนุวตัถดุิบของบริษัทด้วย  

ข. เงื่อนไขในสัญญาไม่ได้ระบุราคาขายและเงื่อนไขในการช าระอย่างชัดเจน จึงอาจไม่สามารถมั่นใจได้ว่าราคา

ขายที่ตกลงกันในแต่ละครัง้จะเป็นราคาที่เป็นราคาตลาดและสามารถเปรียบเทียบกับการขายให้คู่ ค้ารายอื่นๆ 

ได้ 

 จากเง่ือนไขในสญัญาถึงแม้ว่าจะมีการระบุถึงการที่ตวัแทนจ าหน่ายจะต้องรับซือ้ รับไปขาย และ/หรือจดัหาให้ผู้อื่นซือ้

สนิค้าประเภทเหลก็แผน่รีดร้อนท่ีบริษัทผลติได้ทัง้หมดในแตล่ะเดือน โดยบรรดาเง่ือนไขทางด้านราคา ปริมาณ การสง่สินค้า และ

เง่ือนไขทางการค้าอื่นๆ จะท าการตกลงกนัเป็นครัง้ๆไป อย่างไรก็ตามเง่ือนไขด้านราคาที่จะตกลงกบัตวัแทนจ าหน่าย ไม่ได้มีกา ร
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ระบวุา่ต้องเป็นราคาตลาดโดยยดึราคาจากแหลง่อ้างอิงใดๆ ดงันัน้ จึงอาจไมส่ามารถมัน่ใจได้ว่าราคาขายที่ตกลงกนัในแต่ละครัง้

จะเป็นราคาที่เป็นราคาตลาดและสามารถเปรียบเทียบกบัการขายให้คูค้่ารายอื่นๆ ได้ 

ค. ภาระจากค่าธรรมเนียมบอกเลิกสัญญาก่อนก าหนด 

 ระยะเวลาแตง่ตัง้ตวัแทนมีก าหนดเวลา 5 ปี ซึ่งบริษัทมีสิทธิในการยกเลิกสญัญาตวัแทนก่อนก าหนด โดยบริษัทจะต้อง

ช าระเงินทัง้หมดและช าระคา่ธรรมเนียมการยกเลกิสญัญาแก่กลุม่มหาชยัเป็นจ านวนเงิน 100 ล้านบาท และต้องแจ้งลว่งหน้าก่อน

เป็นระยะเวลา 2 ปี  นบัจากวนัที่บริษัทบอกเลิก ดงันัน้หากในกรณีที่บริษัทสามารถจดัหาแหลง่เงินทนุใหม่เพื่อด าเนินธุรกิจ และ

สามารถช าระหนีส้นิกบัทางกลุม่มหาชยัได้ บริษัทยงัคงต้องเสยีคา่ธรรมเนียมตวัแทนจ าหนา่ยให้แก่กลุม่มหาชยัอยู่ และบริษัทต้อง

ช าระคา่ธรรมเนียมยกเลกิสญัญาดงักลา่วให้แก่กลุม่มหาชยั ซึง่ภาระดงักลา่วนีอ้าจเป็นการเพิ่มข้อจ ากดัในการจดัหาแหลง่เงินทนุ

จากแหลง่ใหม ่รวมถึงแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคตด้วย  

2. เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยง 

ข้อดีของการเข้าท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยง 

ก. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจมีสายสัมพันธ์กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมและเข้าใจในกลไกตลาดเป็นอย่างดี 

 การแต่งตัง้กลุม่มหาชัย ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเข้ามาเป็นตวัแทนจ าหน่ายแต่เพียงผู้ เดียวนัน้ แม้ว่า

บริษัทจะถกูคิดคา่ธรรมเนียมตวัแทนในอตัราร้อยละ 1.5 จากยอดขาย แต่อย่างไรก็ตามในฐานะกิจการที่อยู่ในอตุสาหกรรมเหล็ก

มาอย่างยาวนาน มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเหล็กและกลไกตลาดเป็นอย่างดี รวมถึงยังมีสายสมัพนัธ์ที่ดีกับบริษัทที่อยู่ใน

อตุสาหกรรม จึงอาจมีความมัน่ใจได้ว่ากลุม่มหาชยัจะมีความสามารถในการท าหน้าที่ตวัแทนจ าหน่ายแต่เพียงผู้ เดียวได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ข้อด้อยของการเข้าท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยง 

ก. เงื่อนไขการท ารายการอาจเอือ้ประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมากกว่าบริษัท 

 เง่ือนไขตามสญัญาก าหนดให้ค่าตอบแทนส าหรับตวัแทนจ าหน่ายในอตัราร้อยละ 1.5 จากยอดขายทัง้หมดของบริษัท 

โดยเง่ือนไขไมไ่ด้จ ากดัแตเ่พียงลกูค้ารายใหม่หรือลกูค้าที่กลุม่มหาชยัเป็นผู้จดัหามาเพิ่มเท่านัน้ แต่ยงัครอบคลมุถึงลกูค้าทกุราย 

ซึ่งรวมถึงลกูค้าที่เดิมเคยมีความสมัพนัธ์เป็นคู่ค้ากับทางบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมองว่าค่าตอบแทนที่

บริษัทต้องเสยีในสว่นนีจ้ะเป็นการเพิ่มภาระคา่ใช้จ่ายตอ่บริษัท โดยเมื่อพิจารณาถึงอตัราความสามารถในการท าก าไรของบริษัทที่

ผา่นมา ซึง่ประสบผลขาดทนุขัน้ต้นมาโดยตลอด อีกทัง้ภาวะอตุสาหกรรมเหลก็ที่มีความผนัผวนเป็นอยา่งมาก ทัง้ในสว่นของราคา

ตลาดของเหลก็แผน่รีดร้อน รวมถึงเศษเหลก็ที่เป็นต้นทนุวตัถดุิบของบริษัทด้วย 

ข. ระบบควบคุมภายในและความโปร่งใส  

 เง่ือนไขตามสญัญากู้ยืมเงินและสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้ากบักลุม่มหาชยัก าหนดให้กลุม่มหาชยัมีสทิธิแตง่ตัง้

บคุคลเพื่อเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารกิจการของบริษัท ซึ่งจะด ารงต าแหน่งในกิจการของบริษัทในระดบัเจ้าหน้าที่บริหาร โดย
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จะมีต าแหน่งเป็น Business Controller และมีอ านาจในการลงนามก ากบับรรดาเอกสารสัง่ซือ้ สัง่จ้าง เอกสารขาย และเอกสาร

การจ่ายเงินของบริษัท ประกอบกบักลุม่มหาชยัมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น และเจ้าหนีข้องบริษัท ดังนัน้ การเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ ของกลุ่มมหาชัยในบริษัท อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ และความไม่โปร่งใส ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

ประสทิธิภาพของระบบควบคมุภายในของบริษัท  
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ส่วนที่ 4  ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าท าสัญญาเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงนิ  ปี 2557 

ส าหรับรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ปี 2557 ประกอบด้วย 2 รายการหลกั คือ 

1. การท าสญัญากู้ยืมเงินกบักลุม่มหาชยั  

2. การท าสญัญาแตง่ตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าแตเ่พียงผู้ เดียวกบับริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้แสดงความเห็นตอ่รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันี ้

ส่วนที่ 4.1   การเข้าท าสัญญากู้ยมืเงนิกับกลุ่มมหาชัย 

1) ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าท ารายการ 

    โดยสญัญากู้ยืมเงิน วงเงินไมเ่กินรวม 4,610.00 ล้านบาท  ประกอบด้วย  1) วงเงินสินเช่ือหมนุเวียนทางการค้า จ านวน

ไม่เกิน 4,000.00 ล้านบาท และ วงเงินหนงัสือค า้ประกัน จ านวนไม่เกิน  210.00 ล้านบาท  (ระหว่างบริษัท ในฐานะ ผู้ รับการ

สนบัสนนุ และบริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหล็ก จ ากดั ในฐานะผู้ ให้การสนบัสนนุ )   2) สญัญากู้ยืมเงิน จ านวนไม่เกิน 400.00 ล้าน

บาท (ระหวา่งบริษัท ในฐานะ ผู้กู้และนายนิรัมดร์ฯ  ในฐานะผู้ให้กู้)   

การเข้าท ารายการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน  จากกลุม่มหาชยั ส าหรับ GSTEL ในจ านวนไม่เกิน 4,610.00 ล้าน

บาท โดย เป็น การขอความรับความช่วยเหลือทางการเงินในระหว่างที่บริษัทอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มีปัญหาเร่ืองการหยุดการ

ผลติเหลก็แผน่รีดร้อนชัว่คราว ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2555 จนถึงเดือนมีนาคม 2557 และด้วยปัญหาดงักลา่วจึงสง่ผลกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนีข้องกลุ่มบริษัท ท าให้ไมส่ามารถช าระหนีท้ี่มีกบัเจ้าหนีไ้ด้ตามก าหนด เป็นเหตใุห้เกิดการผิดนดัช าระ

หนีก้บัเจ้าหนีร้ายใหญ่และต้องมีการเจรจาแก้ไขปัญหาการช าระ รวมถึงเข้าสูก่ระบวนการปรับโครงสร้างหนีห้ลายครัง้ แต่ก็ยงัไม่

สามารถแก้ปัญหาได้ เนื่องจากบริษัทไมส่ามารถช าระได้ตามแผนดงักลา่ว 

ทัง้นี ้บริษัทได้พยายามหาวิธีแก้ไขต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี ้การแปลงหนีเ้ป็น

ทนุ การหาผู้ ร่วมทนุ หรือการหาแหลง่เงินกู้ยืมเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ แต่ด้วยสภาพปัญหาด้านการขาดสภาพคลอ่ง และ

ความเสีย่งตอ่ความสามารถในการด ารงอยูข่องธุรกิจ จากการขาดทนุสะสมและสภาพหนีส้นิ  ทัง้นีก้ารช่วยเหลอืทางการเงิน โดยมี

ทัง้หลกัทรัพย์ค า้ประกนัและผลผลติเหลก็แผน่รีดร้อนท่ีได้จากกระบวนการผลติ กบับริษัทท่ีมีความเสี่ยงทางการเงินสงู ในลกัษณะ

นี ้มกัจะขึน้กบัการเจรจาตอ่รองกนั ระหวา่งคูส่ญัญา เป็นหลกั ซึง่มีความแตกตา่งกนัเป็นกรณีๆ ไป  

ที่ผ่านมาแม้ว่า บริษัทพยายามเจรจาหาผู้ ลงทุนที่มีศักยภาพ ทัง้ด้านเงินทุนและความเช่ียวชาญทางธุรกิจ ใน

อตุสาหกรรมเหล็ก เพื่อช่วยพลิกฟืน้สถานการณ์ของบริษัท  โดยในปี 2554 บริษัทได้บรรลขุ้อตกลงกบักลุม่ AM ในการเข้าซือ้หุ้น

สามญัเพิ่มทนุของบริษัท รวมถึงการรับความช่วยเหลือทางการเงินและการรับความช่วยเหลือทางธุรกิจแก่บริษัทและบริษัท จี เจ 

สตีล จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อย่างไรก็ดี  ได้มีหนงัสือยกเลิกเข้าท ารายการดงักลา่วเนื่องด้วยเง่ือนไขบงัคบั

ก่อนในข้อตกลงร่วมลงทนุไมไ่ด้รับการปฏิบตัิจนครบถ้วน จากเหตกุารณ์ดงักลา่ว ท าให้บริษัทไมม่ีแหลง่เงินทนุเพื่อมาด าเนินธุรกิจ

อยา่งตอ่เนื่อง บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องได้แหลง่เงินทนุจากกลุม่ผู้ลงทนุใหม่ โดยด าเนินการปรับโครงสร้างหนี  ้แปลงหนีเ้ป็นทนุ 
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เพื่อลดหนีส้นิและเพื่อเป็นท่ียอมรับของผู้ลงทนุกลุม่ใหม่ที่จะเข้ามาลงทนุในบริษัท รวมถึงบริษัทได้มีการออกหุ้น  ทัง้นี ้ในช่วงไตร

มาส 3 ปี 2555 ทางบริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั ได้เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทจากโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 

  โดยที่ปรึกษาขอน าเสนอตวัเลขผลประกอบการในช่วงที่มีการด าเนินสายการผลิตและหยดุสายการผลิต ที่ผ่านมาของ

บริษัท  5 ปี ได้ย้อนหลงั (ปี 2552 – 2556)  ด้านลา่ง ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้  

  หน่วย: ล้านบาท 

ข้อมูลตาม งบการเงนิ  GSTEL  (เฉพาะกิจการ)  
ปีที่มีการหยุดสายการผลิต ปีที่มีด าเนินสายการผลิต 

2556 25552/ 2554 2553 2552 

ปริมาณการผลติ /ขาย (ตนั) -  156,301   568,551   431,823   533,770  
อตัราการใช้ก าลงัการผลติ (%) 0.0% 10.4% 37.9% 28.8% 35.6% 
รายได้จากการขาย  16   5,357   12,258   7,856   9,839  
ต้นทนุขาย   27   6,020   13,425  8,481 13,675 
ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น   (11)  (663)  (1,167)  (624)  (3,836) 
ต้นทนุผลติที่วา่งเปลา่ – คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหนา่ย  849 748 168 168 194 
ต้นทนุผลติที่วา่งเปลา่อื่นๆ  624 595 41 144 143 

ผลกระทบเบือ้งต้น เมื่อรวมต้นทุนผลิตที่ว่างเปล่า1/  (1,484) (2,006) (1,376) (936) (4,173) 
ท่ีมา  SETSMART ข้อมลูงบการเงิน(เฉพาะกิจการ)  GSTEL

 

หมายเหต ุ      1 / ตวัเลขเชิงผลกระทบดงักลา่วท่ีถกูน าเสนอ อาจมิได้รวม ต้นทนุการผลติสว่นเพิ่มอ่ืนๆและผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีเคยเกิดขึน้ในอดีต ในกรณีท่ี มีการเดิน
เคร่ืองจกัรหรือหยดุการด าเนินการผลติ ตวัเลขดงักลา่วท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพียงน าเสนอเฉพาะในมุมมองเบือ้งต้น ให้เห็นภาพรวมผลกระทบ
เฉพาะ รายได้จากการขาย ต้นทนุขายและต้นทนุผลติท่ีว่างเปลา่เทา่นัน้   

   2/ 
เร่ิมหยดุด าเนินการผลติตัง้แตเ่ดือน พฤษภาคม 2555 จนถึงเดือนมีนาคม 2557 

 

จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นวา่ที่ผา่นมาบริษัทมีผลขาดทนุขัน้ต้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการตอ่เนื่องตลอด 5 ปีนี ้ ทัง้ในปีที่

มีการด าเนินการผลติแผน่เหลก็รีดร้อน รวมถึงปีที่มีการหยดุด าเนินการผลติซึง่เร่ิมในช่วง พฤษภาคม 2555 และปี 2556  บริษัทยงั

ต้องมีภาระคา่ใช้จ่ายที่ยงัต้องจ่ายตอ่เนื่อง หรือที่เรียกวา่ต้นทนุผลติที่วา่งเปลา่ ซึ่งปกติแล้วรายการนีจ้ะถกูปันสว่นเข้าไปเป็นสว่น

หนึง่ในต้นทนุขายเมื่อบริษัทมีการผลติ  

ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าท ารายการกู้ยืมเงินในครัง้นีแ้ล้ว ท าให้ บริษัทต้องจดัหาวตัถดุิบและปัจจยัการผลิตที่จ าเป็นให้

เพียงพอ จนบริษัทสามารถกลบัมาด าเนินการผลติจนเป็นปกติได้ แม้จะไม่เต็มประสิทธิภาพเต็มก าลงัการผลิตที่  1.5 ล้านตนัต่อปี 

โดยอาจเร่ิมจากการผลิตในช่วง Off-peak ที่มีอตัราค่าไฟฟ้าที่ต ่ากว่าช่วงเวลาอื่น และค่อยด าเนินการเพิ่มก าลงัการผลิตขึน้  

อยา่งไรก็ตาม ในการประเมินผลประโยชน์หรือความคุ้มคา่สดุท้ายของการผลติ หลงัจากหกัต้นทนุจดัซือ้วตัถดุิบ ต้นทนุแปรสภาพ 

ต้นทนุการผลิตอื่น  รวมถึงประสิทธิภาพการผลิตที่จะเกิดขึน้ในอนาคต  ภายใต้ความผนัผวนของราคาเหล็ก ราคาต้นทนุวตัถดุิบ

การผลิต และความเสี่ยงเก่ียวกับมาตรการปกป้องการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กจากผู้ผลิตในต่างประเทศนัน้  ท าให้การคาดคะเน

ผลประโยชน์เชิงตวัเลขที่จะเกิดขึน้ในอนาคตในกรณีที่เข้าท ารายการอาจมีความคลาดเคลือ่นสงู รวมถึงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ยังไม่พบปัจจัยที่ชีว้ ัดได้ว่าการกลบัมาด าเนินการผลิตภายหลังการรับความช่วยเหลือทางการเงิน จะเกิดประสิทธิภาพใน
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กระบวนการผลติ หรือมีการบริหารต้นทนุการจดัซือ้ลดลง หรือบริษัทอาจได้รับความช่วยเหลือทางธุรกิจจากนกัลงทนุเชิงกลยทุธ์ 

ซึง่จะช่วยลดต้นทนุคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้   

  อยา่งไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้น าเสนอข้อมลูตามตารางข้างต้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้เห็นภาพบริษัทกรณีที่

มีการผลิตและกรณีหยุดสายการผลิต รวมทัง้ข้อมูลผลกระทบเบือ้งต้นในอดีตที่เกิดขึน้จากการหยุดผลิตเพื่อเป็นหนึ่งในปัจจัย

ประกอบการพิจารณาความเป็นธรรมของการเข้าท าสญัญากู้ยืมเงิน ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายที่

จะเพิ่มขึน้ กรณีที่บริษัทจะเข้าท าสญัญากู้ยืมเงิน กบักลุม่มหาชยั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

หน่วย: ล้านบาท 

 2557F 
(เม.ย.-ธ.ค.) 

2558F 2559F 2560F 2561F 
2562F 

(ม.ค.-ก.พ.) 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้        

1) ดอกเบีย้เงินกู้ ยืม วงเงิน 400 ล้านบาท 
อตัราร้อยละ 12.0 ตอ่ปี (มีผ่อนจ่ายคืน) 

41.82 43.57 32.23 20.62 9.10 0.24 

2) ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ของดอกเบีย้
(รับผิดชอบคร่ึงนงึ) 

3.69 3.84 2.84 1.82 0.80 0.02 

3) ดอกเบีย้คดิส าหรับหนงัสือค า้ประกนั 
ส าหรับการใช้สาธารณปูโภค วงเงิน 210 
ล้านบาท ในอตัราร้อยละ 7.00 ตอ่ปี  

12.25 14.70 14.70 14.70 14.70 2.45 

4) ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (รับผิดชอบทัง้จ านวน) 0.12 0.15 0.15 0.15 0.15 0.02 
5) คา่ใช้จ่ายในการเก็บรักษาวตัถุดบิและ

สินค้า1/ 
8.30 11.07 11.07 11.07 11.07 1.84 

รวมค่าใช้จ่ายจากการเข้าท าสัญญากู้ยืม
เงนิ ที่เพิ่มขึน้ 

66.18 73.33 61.00 48.35 35.81 4.59 

หมายเหต ุ 1/  คา่ใช้จา่ยในการเก็บรักษาวตัถดุิบและสินค้า คาดการณ์จากข้อเสนอบริการ Collateral Management Services (บริษัทผู้ ให้บริการดแูล

เก็บรักษาวตัถดุิบและสินค้ารายหนึ่ง) และประมาณการยอดขายและปริมาณวตัถดุิบตามก าลงัการผลิตเฉลี่ยต่อเดือน 80,000 ตนั ตาม
ข้อมลูที่ได้รับของฝ่ายบริหาร 

คา่ใช้จ่ายสว่นท่ีเพิ่มขึน้ ดงักลา่วสว่นใหญ่ จะเป็น ต้นทนุทางการเงินตามสญัญาวงเงินกู้ยืมไม่เกิน  400.00 ล้านบาท ที่

ดอกเบีย้จะทยอยลดลงตามการผอ่นช าระ   ขณะที่ค่าใช้จ่ายรองลงมาจะเป็น ดอกเบีย้และภาษีหกั ณ ที่จ่าย ที่เก่ียวข้อง  ส าหรับ

หนังสือค า้ประกัน วงเงินไม่เกิน 210.00 ล้านบาท จะมีลกัษณะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่  นอกจากนัน้บริษัทต้องรับผิดชอบในส่วน 

คา่ใช้จ่ายในการเก็บรักษาและเฝ้าคมุวตัถดุิบและสนิค้ากบับริษัทเอกชนภายนอก โดยคา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่ดงักลา่วจะประกอบด้วย

คา่ใช้จ่ายคงที่ตอ่เดือน และคา่ใช้จ่ายผนัแปรตามปริมาณวตัถดุิบและยอดการผลติสนิค้าของบริษัท  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระน าคา่ใช้จ่ายจากการเข้าท าสญัญากู้ยมืเงิน ที่เพิ่มขึน้ มาประเมินผลกระทบตอ่ความสามารถ

ในการท าก าไร ตามสมมตฐิานปริมาณการผลติและราคาจ าหนา่ย เหลก็แผน่รีดร้อน ได้ดงันี ้
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ผลกระทบเบือ้งต้น 
ต่อความสามารถในการท าก าไร 

2557F 

(เม.ย.-ธ.ค.) 
2558F 2559F 2560F 2561F 

2562F 

(ม.ค.-ก.พ.) 

ปริมาณการผลิต (ตนั)  720,000   960,000   960,000   960,000   960,000  160,000 

ราคา HRC เฉล่ีย (บาทตอ่ตนั) 

 ซึง่เพิ่มขึน้ 1.68% ตอ่ปี1/
 

20,748 21,097 21,451 21,811 22,178 22,550 

คาดการณ์ยอดขาย (ล้านบาท) 14,939 20,253 20,593 20,939 21,291 3,608 

คา่ใช้จ่ายจากการเข้าท าสญัญากู้ ยืมเงิน 
ท่ีเพิ่มขึน้ (ล้านบาท) 

66.18 73.33 61.00 48.35 35.81 4.59 

ประมาณการ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ต่อ
ยอดขาย (%) 

0.44% 0.36% 0.30% 0.23% 0.17% 0.13% 

หมายเหต ุ 1/  ราคาเหล็ก เพ่ิมขึน้เฉลี่ยร้อยละ 1.68 ตอ่ปี  อ้างอิงข้อมลูราคาเหล็กย้อนหลงั 25 ปี ข้อมลูจากกองทนุการเงิน ระหวา่งประเทศ  (IMF) 
ตัง้แตปี่  2532 – 2557 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาข้อมูลในอดีตพบว่าในช่วงปี 2552-2554 (ปีล่าสุดก่อนการหยุดการผลิตในปี 

2555-2556 ) บริษัทมีปริมาณการผลิตปีละประมาณ  431,000 -568,000 ตนั ขณะที่ในช่วงปี 2546 – 2551 บริษัทมีปริมาณการ

ผลิตปีละประมาณ  920,000 ตนั – 1,120,000 ตนัต่อปี ซึ่งเป็นช่วงที่ บริษัทกลบัมาด าเนินการผลิต หลงัที่เคยหยุดการผลิต

ชัว่คราวไปในช่วงธนัวาคม  2544   จากสภาพปัญหาขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน ประกอบกบั แผนงบประมาณของบริษัทประจ าปี 

2557และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่1/2557 ที่แสดงปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ ณ 

ช่วงเวลานัน้ ที่  720,000 ตนัตอ่ปี ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้สมมติฐานการผลติเฉลีย่เดือนละ 80,000 ตนั หรือคิดเป็น 

อตัราการใช้ก าลงัการผลิตที่ระดบั ร้อยละ 64.0 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมลูข้างต้น เพื่อใช้คาดการณ์ยอดขายของบริษัท   ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระให้ข้อสงัเกต เบือ้งต้นว่าเมื่อพิจารณาผลกระทบในส่วนงบก าไรขาดทุน กรณีเข้าท ารายการ บริษัทจะมีอตัรา

คา่ใช้จ่ายตอ่ยอดขาย เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.44 ในปี 2557 (เม.ย.-ธ.ค.) และอาจทยอยลดลงตลอดช่วงปี 2558 – ปี 2562 (ม.ค.-ก.พ.)  

อย่างไรก็ตามถ้าปริมาณการผลิตที่เกิดขึน้จริงลดลง จากที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ประมาณการไว้ข้างต้น อาจท าให้อตัรา

คา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ตอ่ยอดขาย เพิ่มสงูขึน้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสรุปตารางข้อมลูกรณีปริมาณการผลิตที่แตกต่างจากการ

ประมาณการข้างต้น ในระดบัลดลงร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 50 ซึง่สามารถแสดงผลกระทบตอ่ความสามารถในการท าก าไร ได้ดงันี ้ 

ปริมาณการ
ผลิตที่ลดลง
ร้อยละ  

ปริมาณการ
ผลิตต่อเดือน

(ตัน) 

อัตราการใช้
ก าลังการผลิต 

ประมาณการ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ต่อยอดขาย (%) 
2557F 
(เม.ย.-
ธ.ค.) 

2558F 2559F 2560F 2561F 
2562F 

(ม.ค.-
ก.พ.) 

10 72,000 57.6% 0.49% 0.40% 0.33% 0.25% 0.18% 0.14% 

30 56,000 44.8% 0.62% 0.50% 0.41% 0.32% 0.23% 0.17% 

50 40,000 32.0% 0.85% 0.69% 0.56% 0.43% 0.30% 0.22% 
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เมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณการผลติที่ลดลงร้อยละ 50 จากประมาณการตามตารางข้างต้น กรณีเข้าท ารายการ 

บริษัทจะมีอตัราค่าใช้จ่ายต่อยอดขายในกรณีต่างๆ เพิ่มขึน้สงูสดุที่ ร้อยละ 0.85 ในปี 2557 (เม.ย.-ธ.ค.) และอาจทยอยลดลง

ตลอดช่วงปี 2558 – ปี 2562 (ม.ค.-ก.พ.) 

ดงันัน้ เพื่อชดเชยคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ดงักลา่ว บริษัทควร ต้องมุง่เน้นการบริหารจดัการและการควบคมุต้นทนุการผลิตให้

มีประสิทธิภาพ และจะต้องลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการอื่นๆ เพื่อช่วยลดต้นทนุองค์กร  ให้บริษัทกลบัมามีสภาพคลอ่งและ

สามารถแก้ไขฐานะทางการเงิน ได้ในระยะยาว 

2) ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ  

1.  สัญญากู้ยมืเงนิจากกลุ่มมหาชัย ได้แก่ บริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั และนายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ มีรายละเอียด

ประเด็นและข้อสงัเกตของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แบง่ได้ดงันี ้

1.1 วงเงนิสินเชื่อหมุนเวียนทางการค้า จ านวนไม่เกิน 4,000.00 ล้านบาท 

ประเด็นที่ต้องพิจารณา ข้อสังเกตของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
คา่ธรรมเนียมและอตัราดอกเบีย้ในการใช้วงเงิน 
 

คา่ธรรมเนียมและอตัราดอกเบีย้ เป็นอตัราเดียวกนักบัท่ี
กลุม่มหาชยัถกูเรียกเก็บจากสถาบนัการเงินตา่งๆ ซึง่เป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท ในขณะที่ บริษัทอาจไมส่ามารถหา
ผู้สนบัสนนุสนิเช่ือในวงเงินระดบันีไ้ด้ ณ ขณะนัน้  

ลกัษณะการใช้ของวงเงิน 
 

วงเงินสนิเช่ือหมนุเวียนดงักลา่วเป็นวงเงินสินเช่ือของกลุม่
มหาชยักบัสถาบนัการเงินต่างๆ อยู่แล้ว  โดยกลุม่มหาชัย 
จะเบิกใช้สินเช่ือ  และจัดซือ้วตัถุดิบเพื่อการผลิตได้ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ  ตามที่ได้รับแจ้งความประสงค์
จากทาง GSTEL  
 

ดงันัน้ หากต่อไปบริษัทยงัประสบปัญหาด้านสภาพคลอ่ง 
หรือผิดนัดช าระค่าสินเช่ือหมุนเวียนนี ้กลุ่มมหาชัยก็ยัง
ต้องรับความเสี่ยงในการผิดนดัช าระหนี ้ (Default Risk) 
ของบริษัท ต่อสถาบันการเงิน ทัง้นีด้้วยลักษณะการใช้
เครดิตหมุนเวียนการค้าดังกล่าว  ผลผลิตที่ ไ ด้จาก
กระบวนการผลติของบริษัทจึงถกูกลุ่มมหาชยั ขอให้น ามา
จ าน าเป็นหลกัประกนัการช าระหนี ้ 

เงื่อนไขอื่น 
หลกัประกนัร่วมกบัหนงัสอืค า้ประกนั จ านวน 210.00 ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 17 ก.พ. 57 มลูคา่หลกัประกนั  ประกอบทัง้หุ้นของ GJS 
มลูคา่ประมาณ 400.00 ล้านบาท และ จ านองเคร่ืองจกัร Heavy 
Gauge Shearing Line ของบริษัท  มลูคา่ประเมิน  544.37  ล้าน

 
หลักประกันดังกล่าว สามารถใช้ร่วมเป็นหลักประกัน
เดียวกนัร่วมกบั วงเงินหนงัสือค า้ประกนั จ านวน  210.00 
ล้านบาท  



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 44 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ประเด็นที่ต้องพิจารณา ข้อสังเกตของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
บาท รวมเป็นมลูคา่หลกัประกนั  944.37 ล้านบาท 
หลกัประกนัเป็น สนิค้าที่ผลติ กรณีที่มีการใช้วงเงินสนิเช่ือในการ
จดัซือ้วตัถดุิบประเภทเศษเหลก็ (Steel Scrap) และ/หรือ เหลก็ดิบ 
(Pig Iron) และมีการเบิกใช้เพื่อน าไปผลติ จะต้องน าสนิค้าประเภท
แผน่เหลก็รีดร้อนท่ีได้จากการผลติในปริมาณเทา่กบัร้อยละ 85 ของ
ปริมาณวตัถดุิบทีเ่บิกใช้ในแตล่ะครัง้มาจ าน ากบักลุม่มหาชยั 

โดยปกติหลงัผ่านกระบวนการผลิต จะได้ผลผลิตเป็นแผ่น
เหล็กรีดร้อน ประมาณร้อยละ 85.0 จากวตัถุดิบที่ใช้ไป 
ดงันัน้ท าให้ผลผลติที่บริษัทผลติได้เกือบทัง้หมด จะเข้าเป็น
หลกัประกนั ให้กลุม่มหาชยัทนัที นอกจากนีก้ลุม่มหาชยัยงั
มีหลกัประกนัการช าระหนีท้ี่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น อีกด้วย 
 
 

วตัถดุิบ 
เศษเหลก็ (Steel Scrap) และ/หรือ เหลก็ดิบ (Pig Iron) ที่ใช้วงเงิน
สนิเช่ือในการจดัซือ้เป็นกรรมสทิธ์ิของกลุม่มหาชยัแตเ่พียงผู้ เดียว  
จนกวา่บริษัทจะมีการเบิกใช้ 

 
เมื่อบริษัทวางแผนการใช้วตัถดุิบ จะมีการสัง่ซือ้โดยส ารวจ
ราคาและคณุภาพ จากคู่ค้า (Supplier) และเสนอให้กลุม่
มหาชัย พิจารณาเพื่อประกอบการขอใช้วงเงินสินเช่ือใน
การซื อ้วัตถุดิบ แต่อย่างไรก็ดีวัตถุดิบที่สั่งซื อ้จะเป็น
กรรมสทิธ์ิของกลุม่มหาชยั   
 

เมื่อบริษัทมีการเบิกใช้ จึงบันทึกกลุ่มมหาชัยเป็นเจ้าหนี ้
การค้า ซึ่งกระบวนการจัดซือ้ในภาพรวม ยังด าเนินงาน
โดยบริษัท 
 

ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา และ/หรือเฝ้าคุมบรรดาเศษเหล็ก และ/
หรือเหล็กดิบที่รับมอบ โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกบัการเก็บรักษาดงักลา่ว  

เดิมบริษัทไม่มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกในการเก็บรักษา
วตัถุดิบ เนื่องจากบริษัทให้พนกังานของบริษัทเป็นผู้ดูแล
วตัถดุิบเอง  อยา่งไรก็ตามภายใต้ข้อตกลงกบักลุม่มหาชยั 
ก าหนดให้มีการวา่จ้างบริษัทภายนอก เข้ามาดแูลการเก็บ
รักษาวัตถุดิบ ท าให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มเติม  
เนื่องจากกลุม่มหาชยัต้องการควบคมุเร่ืองวตัถดุิบการผลติ
และสนิค้าที่ผลติเสร็จ ที่ให้สนิเช่ือกบัทางบริษัท  

เง่ือนไขอื่น 
สืบเนื่องจากการเข้าท าสญัญากู้ ยืมเงินและสญัญาแต่งตัง้ตวัแทน
จ าหน่ายสินค้า ท าให้กลุ่มมหาชัยมีสิทธิแต่งตัง้ตวัแทนจ านวน 1 
คน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัท โดยมี
อ านาจในการลงนามก ากับบรรดาเอกสารทางการจ่ายเงินของ
บริษัท ซึ่งเอกสารดงัที่กล่าวมาจะต้องผ่านการลงนามก ากับโดย
บคุคลที่กลุม่มหาชยัแตง่ตัง้ 
 

เง่ือนไขอื่น 
กลุ่มมหาชัย เข้ามามีอ านาจควบคมุการเบิกจ่ายเงินของ
บริษัท  ดงันัน้ ควรมีกลไกในระบบควบคุมภายในที่รัดกุม
เพื่อไมใ่ห้บริษัทเสยีผลประโยชน์  



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 45 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

1.2 วงเงนิหนังสือค า้ประกัน จ านวนไม่เกิน  210.00 ล้านบาท 

ประเด็นที่ต้องพิจารณา ข้อสังเกตของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
คา่ธรรมเนียมการใช้วงเงินสนิเช่ือคา่สาธารณปูโภคตอ่หนว่ยงาน
ภาครัฐ  และ/หรือ หนว่ยงานสาธารณปูโภคอื่นๆ  
 

คา่ธรรมเนียมดงักลา่วเป็น อตัราเดียวกนักบัที่กลุม่มหาชยั
ถกูเรียกเก็บจากสถาบนัการเงินต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์กบั
บริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถใช้สาธารณูปโภค ซึ่งมีความ
จ าเป็นในกระบวนการผลิต  ในขณะที่ สถาบันการเงิน
ทัว่ไปอาจไม่พิจารณาออกหนงัสือค า้ประกันให้แก่บริษัท 
ได้ ณ ขณะนัน้  
 

อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 7 ตอ่ปี ของวงเงินค า้ประกนัทัง้หมดที่บริษัท
ใช้ประโยชน์ 

บริษัทมีภาระต้นทนุเพิ่มเติม  มากกวา่คา่ธรรมเนยีมปกติ
ในการใช้วงเงินหนงัสอืค า้ประกนั   

คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ทัง้หมดเป็นความรับผิดชอบของบริษัท  บริษัทต้องรับผิดชอบ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งท าให้ต้นทุน
ทางการเงินเพิ่มขึน้ คิดเป็นค่าใช้จ่ายสว่นเพิ่มของ GSTEL  
เมื่อรวมอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.00 ต่อปี ของวงเงินค า้
ประกัน จะคิดเป็นเท่ากับร้อยละ 7.07 ต่อปี  ซึ่งสงูกว่า
อตัราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินหนงัสือค า้ประกัน ทัว่ไป
ของสถาบนัการเงิน ในประเทศ  
 

โดยทัว่ไป สถาบนัการเงินมีการก าหนดคุณสมบตัิในการ
ออกหนังสือค า้ประกัน ซึ่งอาจไม่อนุมัติส าหรับธุรกิจที่มี
ปัญหาทางการเ งิน   ประวัติการช าระหนี  ้ห รือผล
ประกอบการขาดทนุติดต่อกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัระเบียบและ
ดุลยพินิจ ของสถาบนัการเงินนัน้ๆ ทัง้นี ้หากลกูค้า ผู้ขอ
ออกหนงัสือค า้ประกันไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข / ผิดสญัญา  
ผู้ออกหนงัสอืค า้ประกนันัน้จะต้องช าระเงินแทนตามความ
เสียหายที่ เ กิดขึน้จริงโดยไม่เกินมูลค่าค า้ประกันของ
หนงัสอืค า้ประกนัฉบบันัน้ๆ ดงันัน้เมื่อเข้าท าสญัญาวงเงิน
หนังสือค า้ประกันแล้ว กลุ่มมหาชัย ต้องรับความเสี่ยง
ดงักลา่วร่วมกบับริษัท     
 

อยา่งไรก็ตามลกัษณะการใช้วงเงินดงักลา่ว เป็นเพียงการ
ค า้ประกันสาธารณูปโภคของกลุ่มมหาชัย ซึ่งบริษัทมิได้
เบิกเงินสดออกมาแตอ่ยา่งใด รวมถึงกลุม่มหาชยัมีอ านาจ
ร่วมในระบบจ่ายเงิน ท าให้สามารถควบคุมเงินเพื่อช าระ
คา่สาธารณปูโภค ก่อนรายการคา่ใช้จ่ายอื่นๆได้  
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ประเด็นที่ต้องพิจารณา ข้อสังเกตของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
เง่ือนไขอื่น 
สบืเนื่องจากการเข้าท าสญัญากู้ยืมเงินและสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทน
จ าหนา่ยสนิค้า ท าให้กลุม่มหาชยัมีสทิธิแตง่ตัง้ตวัแทนจ านวน 1 
คน เพื่อเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารกิจการของบริษัท โดยมี
อ านาจในการลงนามก ากบับรรดาเอกสารทางการจ่ายเงินของ
บริษัท ซึง่เอกสารดงัที่กลา่วมาจะต้องผา่นการลงนามก ากบัโดย
บคุคลที่กลุม่มหาชยัแตง่ตัง้ 

เง่ือนไขอื่น 
กลุ่มมหาชัย เข้ามามีอ านาจควบคมุการเบิกจ่ายเงินของ
บริษัท  ดังนัน้ ควรมีกลไกในการควบคุมภายในที่รัดกุม
เพื่อไมใ่ห้บริษัทเสยีผลประโยชน์  

 

1.3 สัญญากู้เงนิ กับนายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธ์ิ จ านวนไม่เกิน 400.00 ล้านบาท 

ประเด็นที่ต้องพิจารณา ข้อสังเกตของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
อตัราดอกเบีย้  ร้อยละ 12 และรับผิดชอบ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 
กึ่งหนึง่ 

บริษัทต้องรับผิดชอบกึ่งหนึ่ง ของ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย ซึ่งท าให้
ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 1.06 (คิดเป็น
คา่ใช้จ่ายสว่นเพิ่มของ GSTEL)  เมื่อรวมกบัอตัราดอกเบีย้ร้อย
ละ 12.00 ตอ่ปี จะคิดเป็นต้นทนุทางการเงินรวมเท่ากบัร้อยละ  
13.06  ตอ่ปี 
  
อตัราดอกเบีย้คิดตัง้แต่วันแรกที่มีการกู้ ยืม และมีระยะเวลา
ผ่อนช าระคืนภายใน 5 ปี ดังนัน้ ดอกเบีย้ที่จ่ายจริงจะลดลง
ตลอดอายุสญัญา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้อื่นๆใน
ตลาด ณ วนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2557 พบว่า อตัราดอกเบีย้ ปกติ
ของธนาคารพาณิชย์ 5 ธนาคารใหญ่ในประเทศ เช่น  MLR 
และ MOR เฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ 6.95 ต่อปี และร้อยละ 7.47 
ต่อปี ตามล าดบั ดังนัน้ต้นทุนทางการเงินกับนายนิรัมดร์ฯ มี
อัตราดอกเบี ย้ที่สูงกว่า  อัตราดอกเบี ย้ของตลาดทั่วไป
คอ่นข้างมาก  
 

เมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบีย้กู้ยืมของบริษัท ณ ขณะนัน้ 
พบว่า ภาระอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ยืม ของบริษัทที่ อยู่ในช่วง  
ร้อยละ 7.0 – ร้อยละ 18.0 ต่อปี ด้วยปัญหาสภาพคล่องที่ไม่
สามารถช าระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนีต้่างๆ ได้ตามก าหนดเวลา จึงท า
ให้ถูกคิดดอกเบีย้ในอตัราผิดนดั  โดยเป็นอตัราดอกเบีย้เงิน
กู้ยืมจากสถาบนัการเงิน  เท่ากับร้อยละ 8.25 – ร้อยละ 15.5 
ต่อปี  และอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมจากกิจการอื่น เท่ากับ 
ร้อยละ 15.0 – ร้อยละ 18.0 ต่อปี  และอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืม
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ประเด็นที่ต้องพิจารณา ข้อสังเกตของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
ระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้อง เท่ากับร้อยละ 7.0 –  ร้อยละ
12.0 ต่อปี ดังนัน้ต้นทุนทางการเงินกับนายนิ รัมดร์ฯ จึง
ใกล้เคียงและไมแ่ตกตา่งมากกบัอตัราเดิมที่บริษัทเคยช าระ 
อยา่งไรก็ตามในกรณีนี ้บริษัทควรเจรจาต่อรองกบันายนิรัมดร์
ฯ เก่ียวกับอัตราดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องต่างๆ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น  

มลูคา่หลกัประกนั  
ณ วนัที่ 17 ก.พ. 57 ประกอบทัง้หุ้นของ GJS มลูค่าประมาณ 
480.00 ล้านบาท และ จ านองเคร่ืองจักร Heavy Gauge 
Shearing Line ของบริษัท  มลูค่าประเมิน  544.37  ล้านบาท 
รวมเป็นมูลค่าหลักประกัน  1,024.37  ล้านบาท 

 
ที่ผ่านมาบริษัทเคยได้รับข้อเสนอเก่ียวกบัความช่วยเหลือทาง
การเงินจากกลุม่ AM ในระดบัอตัราดอกเบีย้ประมาณร้อยละ 
12 แต่มิได้ก าหนดให้บริษัทต้องวางหลักทรัพย์ค า้ประกัน* 
ในขณะท่ีกลุม่มหาชยัก าหนดให้มีหลกัทรัพย์ค า้ประกนั 
 

โดยที่ผา่นมาในปลายปี 2555 บริษัทเคยต้องน า เคร่ืองรีดปรับ
สภาพผิว (Skinpass Mill) มูลค่าตามบญัชีสทุธิ 1,254 ล้าน
บาท เข้าจดจ านองเป็นหลกัประกันส าหรับเงินกู้ ยืมระยะสัน้
จ านวนไม่เกิน 476 ล้านบาท กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง 
(ที่มา: หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ปี 2555) 
 

ขณะทีใ่นสว่นมลูคา่หลกัประกนัรวมของการเข้าท าสญัญาใน
ครัง้นีเ้ทา่กบั 1,024.37 ล้านบาท ซึง่ครอบคลมุภาระหนีข้อง
บริษัทจ านวนไมเ่กิน  400 ล้านบาท ซึง่มีสดัสว่นใกล้เคียงกบัที่
สถาบนัการเงิน ก่อนหน้าเสนอให้แก่บริษัท  
หมายเหต ุ
* ทั้งนี้กลุ่ม AM อาจเรียกร้องหลักประกันภายใต้สัญญาให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินได้ ในกรณีที่ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบแสดงฐานะ
ทางการเงินรวมของบริษัทและงบแสดงฐานะทางการเงินของ  GJS 
แล้วแต่กรณี ลดลงมากกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกบัส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 
วนัที ่AM ซ้ือหุ้นเพ่ิมทนุของ GSTEL โดยจะพิจารณาส่วนของผู้ถือหุ้นทุก
ไตรมาสจากงบการเงินของ GSTEL และ GJS 

เง่ือนไขอื่น 
สบืเนื่องจากการเข้าท าสญัญากู้ยืมเงินและสญัญาแตง่ตัง้
ตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้า ท าให้กลุม่มหาชยัมีสทิธิแตง่ตัง้ตวัแทน
จ านวน 1 คน เพื่อเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารกิจการของ
บริษัท โดยมีอ านาจในการลงนามก ากบับรรดาเอกสารทางการ
จ่ายเงินของบริษัท ซึง่เอกสารดงัที่กลา่วมาจะต้องผา่นการลง
นามก ากบัโดยบคุคลที่กลุม่มหาชยัแตง่ตัง้ 

เง่ือนไขอื่น 
กลุม่มหาชยั เข้ามามอี านาจควบคมุการเบิกจ่ายเงินของบริษัท  
ดงันัน้ ควรมีกลไกในการควบคมุภายในท่ีรัดกมุเพื่อไมใ่ห้บริษัท
เสยีผลประโยชน์  
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สรุปความเห็นเร่ืองความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการเข้าท าสัญญากู้ยมืเงนิ    

การได้รับวงเงินสินเช่ือหมนุเวียนทางการค้าและหนงัสือค า้ประกนั  และสญัญากู้ยืมเงิน จ านวนไม่เกิน 4,610.00 ล้าน
บาท ท าให้บริษัทเสริมสภาพคลอ่งทางธุรกิจ ในแง่ของการจดัซือ้วตัถดุิบ และสามารถด าเนินงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ได้อีกครัง้
หลงัจากปิดสายการผลิตของบริษัทมาเกือบ 2 ปี   อย่างไรก็ตามด้วยปัจจยัความผนัผวนของราคาเหล็ก ราคาต้นทนุวตัถดุิบการ
ผลิต และต้นทนุต่างๆที่เก่ียวกบัการผลิตที่จะเกิดขึน้ รวมถึงข้อมลูอ้างอิงในอดีตที่ผ่านมาบริษัทประสบปัญหาขาดทนุต่อเนื่อง ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ยงัไมส่ามารถประเมินผลความคุ้มคา่ที่จะได้รับจาก กลุม่มหาชยั ในเชิงตวัเลขได้อยา่งชดัเจนทัง้หมด  แต่
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้คาดการณ์ คา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้เฉพาะรายการการกู้ยืมเงินจาก กลุม่มหาชยั  ด้วยอตัราก าลงัการผลิต
ที่ระดบัร้อยละ 64 บริษัทจะมีอตัราคา่ใช้จ่ายต่อยอดขาย เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.44 ในปี 2557 และ ทยอยลดลงตลอดช่วงปี 2558 – ปี 
2562 (ม.ค.-ก.พ.)  อย่างไรก็ตาม ถ้าปริมาณการผลิตที่เกิดขึน้จริงลดลง จากที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ประมาณการไว้
ข้างต้น อาจท าให้อตัราค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ต่อยอดขาย เพิ่มสงูขึน้   โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสรุปตารางข้อมลูกรณีปริมาณ
การผลิตที่แตกต่างจากการประมาณการข้างต้น ในระดับลดลงร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 50 ซึ่งสามารถแสดงผลกระทบต่อ
ความสามารถในการท าก าไร ได้ดงันี ้

ปริมาณการ
ผลิตที่ลดลง
ร้อยละ  

ปริมาณการ
ผลิตต่อเดือน

(ตัน) 

อัตราการใช้
ก าลังการผลิต 

ประมาณการ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ต่อยอดขาย (%) 
2557F 
(เม.ย.-
ธ.ค.) 

2558F 2559F 2560F 2561F 
2562F 

(ม.ค.-
ก.พ.) 

10 72,000 57.6% 0.49% 0.40% 0.33% 0.25% 0.18% 0.14% 

30 56,000 44.8% 0.62% 0.50% 0.41% 0.32% 0.23% 0.17% 

50 40,000 32.0% 0.85% 0.69% 0.56% 0.43% 0.30% 0.22% 

 

เมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณการผลติที่ลดลงร้อยละ 50 จากประมาณการตามตารางข้างต้น กรณีเข้าท ารายการ 
บริษัทจะมีอตัราค่าใช้จ่ายต่อยอดขายในกรณีต่างๆ เพิ่มขึน้สงูสดุที่ ร้อยละ 0.85 ในปี 2557 (เม.ย.-ธ.ค.) และอาจทยอยลดลง
ตลอดช่วงปี 2558 – ปี 2562 (ม.ค.-ก.พ.)  ดงันัน้เมื่อพิจารณาความเหมาะสมที่ได้รับส าหรับการรับความช่วยเหลอืกบักลุม่มหาชยั 
สรุปได้วา่  

1) วงเงินสญัญากู้ ยืมเงิน กบันายนิรัมดร์ฯ จ านวนไม่เกิน 400.00 ล้านบาท มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 12.0 ซึ่งสงูกว่า อตัรา

ดอกเบีย้ของตลาดทัว่ไปในประเทศ ณ  ขณะนัน้ คอ่นข้างมาก  แตอ่ตัราดอกเบีย้ ยงัอยูร่ะหว่าง ต้นทนุทางการเงินที่ผ่าน

มา ซึง่อยูใ่นช่วงร้อยละ 7.0  - ร้อยละ 18.0 ตอ่ปี ตามฐานะทางการเงินของบริษัทและประวตัิการช าระหนีท้ี่มีปัญหาของ

บริษัท  และบริษัทสามารถผอ่นจ่ายทยอยคืนได้ระยะเวลา 5 ปี  

2) วงเงินหนงัสอืค า้ประกนั จ านวนไมเ่กิน 210.00 ล้านบาท  ด้วยอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.0 ตอ่ปี และภาษี หกั ณ ที่จ่าย ท า

ให้ บริษัทมีภาระต้นทนุทางการเงินเพิ่มเติม ขณะที่ลกัษณะการใช้วงเงินดงักลา่ว เป็นเพียงการค า้ประกนัสาธารณปูโภค

ของกลุ่มมหาชัย ซึ่งบริษัทมิได้เบิกเงินสดออกมาแต่อย่างใด รวมถึงกลุ่มมหาชยัมีอ านาจร่วมในระบบจ่ายเงิน ท าให้
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สามารถควบคมุเงินเพื่อช าระค่าสาธารณปูโภคก่อนรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ได้ ดงันัน้ความเสี่ยงในการไม่จ่ายช าระค่า

สาธารณปูโภคดงักลา่วคอ่นข้างต ่า ในขณะท่ีบริษัทต้องรับผิดชอบภาระดอกเบีย้กวา่ร้อยละ 7.0 

3) วงเงินสินเช่ือหมุนเวียนทางการค้า จ านวนไม่เกิน 4,000.00 ล้านบาท  มีค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบีย้ เป็นอตัรา

เดียวกันกับที่กลุ่มมหาชัยถูกเรียกเก็บจากสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในขณะที่ บริษัทอาจไม่

สามารถหาผู้ สนับสนุนสินเช่ือในวงเงินระดับนีไ้ด้ ณ ขณะนัน้  แต่ผลผลิตเหล็กเกือบทัง้หมดที่ได้ต้องน าไปเป็น

หลกัประกนัและเป็นกรรมสทิธ์ิในการจดัจ าหนา่ยของกลุม่มหาชยั เทา่นัน้  

เมื่อพิจารณารวมเง่ือนไขที่ได้รับจากการเข้าท าสญัญากู้ยืมเงินจากกลุม่มหาชยั ซึ่งอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ณ ขณะนัน้  ทัง้ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฐานะลกูค้าของบริษัทและฐานะเจ้าหนีก้ารค้า  เง่ือนไขดงักล่าวอาจส่งผล

กระทบตอ่ระบบควบคมุภายในและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  ทัง้กระบวนการจดัซือ้ กระบวนการขาย ระบบการจ่ายเงิน 

ที่ต้องพึ่งพิงและพิจารณาลงนามอนมุตัิร่วมกบักลุม่มหาชัย  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าสิ่งที่บริษัทจะได้รับอาจไม่

คุ้มคา่ตอ่การเข้าท าสญัญากู้ยืมเงินจากกลุม่มหาชยั   ทัง้นีห้ากบริษัทสามารถเจรจากบักลุม่มหาชยัเพิ่มเติม ในการปรับลดอตัรา

ดอกเบีย้ และผ่อนคลาย เง่ือนไขในการท ารายการที่เก่ียวข้องที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท ก็จะเป็น

ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 

ส่วนที่ 4.2   การเข้าท าสัญญาแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่ายสนิค้ากับบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากดั    

1) ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าท ารายการ 

การเข้าท าสญัญาแต่งตัง้ให้กับบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด  เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้า ถือเป็นส่วนหนึ่งของ

เง่ือนไขบงัคบัก่อน ซึง่เป็นเง่ือนไขที่บริษัทต้องยอมเข้าผกูพนัก่อน ถึงจะสามารถรับการสนบัสนนุทางการเงินตา่งๆ ตามสญัญาการ

รับความช่วยเหลือทางการเงิน วงเงินรวม ไม่เกิน 4,610.00 ล้านบาท โดยบริษัทต้องตกลงแต่งตัง้บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก 

จ ากัด เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าประเภทเหล็กแผ่นรีดร้อนที่บริษัทผลิตได้แต่เพียงผู้ เดียว โดยตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมตวัแทน 

(Agent Fee) ให้แก่ตวัแทนจ าหน่ายในอตัราร้อยละ 1.5 ของยอดขายทัง้หมดของบริษัท  

อตัราค่าตอบแทนคิดมลูค่าร้อยละ 1.50 จากฐานยอดขายทัง้หมดของบริษัท  จึงเป็นอตัราที่ตกลงกนั ณ สถานการณ์

ขณะนัน้ ตามเง่ือนไขการเจรจาต่อรองกัน ของคู่สญัญา เป็นหลกั ซึ่ง ที่ปรึกษาทางการเงินยังไม่พบ ข้อมูลอ้างอิงที่มา หรือ

เทียบเคียง อตัราดงักลา่วได้วา่มีความเหมาะสมหรือไม ่ ผลประโยชน์หลกัจากสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายนี ้ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระมีความเห็นวา่  เป็นเพียงลกัษณะการเกิดผลทางอ้อมต่อบริษัท เพื่อให้เข้าผกูพนัเง่ือนไขบงัคบัก่อนและรับประโยชน์จาก

ความช่วยเหลอืทางการเงินของวงเงิน ไมเ่กิน 4,610.00 ล้านบาท 

ทัง้นีส้ าหรับการเข้าท ารายการดังกล่าวท าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มเติม จากการด าเนินธุรกิจปกติ  โดย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้มา ได้ดงันี ้ 
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 2557F 
(เม.ย.-ธ.ค.) 

2558F 2559F 2560F 2561F 
2562F 

(ม.ค.-ก.พ.) 
ปริมาณการผลิต (ตนั)1/  720,000   960,000   960,000   960,000   960,000  160,000 

ราคา HRC เฉล่ีย (บาทตอ่ตนั) 
 ซึง่เพิ่มขึน้ 1.68% ตอ่ปี 2/ 

20,748 21,097 21,451 21,811 22,178 22,550 

คาดการณ์ยอดขาย (ล้านบาท) 14,939 20,253 20,593 20,939 21,291 3,608 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ (%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

มลูคา่ตวัแทนจ าหน่ายสินค้า กบักลุ่มมหาชยั 
ในฐานะตวัแทนจ าหน่าย  1.5% ของยอดขาย  
(ล้านบาท) 

224.08 303.79 308.89 314.08 319.36 54.12 

หมายเหตุ 1/  ก าลงัการผลติเฉลี่ยตอ่เดือน 80,000 ตนั ตามข้อมลูที่ได้รับของฝ่ายบริหารและ ได้พิจารณาข้อมลูในอดีตประกอบ 
2/ ราคาเหล็ก เพ่ิมขึน้เฉลี่ยร้อยละ 1.68 ตอ่ปี  อ้างอิงข้อมลูราคาเหล็กย้อนหลงั 25 ปี ข้อมลูจากกองทนุการเงิน ระหวา่งประเทศ  (IMF) ตัง้แต่

ปี  2532 – 2557 
 

2) ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ    

ตามการสรุปสาระส าคัญของสัญญา แต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่ายสินค้ากับบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด   ตาม

รายละเอียดในส่วนที่ 2 ลกัษณะและรายละเอียดของรายการที่เก่ียวโยง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเก่ียวกับความ

เหมาะสมของเง่ือนไขการเข้าท ารายการ  ดงันี ้

ประเด็นที่ต้องพิจารณา ข้อสังเกตของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
สญัญาแตง่ตัง้กลุม่มหาชยัเป็นตวัแทนจดัจ าหนา่ยสนิค้า
ประเภทเหลก็แผน่รีดร้อน ที่บริษัทผลติได้ แตเ่พียงผู้ เดียว 
(Exclusive) เป็นระยะเวลา 5 ปี  

การแตง่ตัง้ตวัแทนจดัจ าหนา่ยดงักลา่ว โดยกลุม่มหาชยัจะต้องรับ
ซือ้ รับไปขาย หรือจัดหาให้ผู้ อื่นซือ้สินค้า ส าหรับผลิตภัณฑ์
ทัง้หมดของบริษัท อาจท าให้ไม่มีความเสี่ยงในเร่ืองปริมาณการ
ผลิตและจัดหาลูกค้ารับซือ้ผลผลิต  ภายหลงัจากการหยุดการ
ผลิตไปในระหว่างปี 2555- มีนาคม 2557 แต่บริษัทก็อาจเสีย
โอกาสในการขายและการท าการตลาดโดยตรงตอ่ลกูค้าโดยทัว่ไป  
ในช่วงระยะเวลา 5 ปีตอ่ไปจากนี ้  นอกจากนี ้ในสญัญาดงักลา่ว
ไมไ่ด้ระบ ุราคาหรือมลูคา่ที่ชดัเจน  

อตัราคา่ตอบแทนคดิมลูคา่ร้อยละ 1.50 ของยอดขาย  คา่ตอบแทนที่ต้องช าระให้แก่ กลุม่มหาชยั ดงักลา่ว ค านวณจาก
ฐานที่สูงสดุ คือ การเรียกเก็บจากยอดขายรวมของบริษัท และ
ไม่ได้ก าหนดมูลค่าตอบแทนสงูสดุ (Cap) และยงัมิได้ค านึงถึง 
ความสามารถในการท าก าไรขัน้ต้น หรือก าไรจากการด าเนินงาน
ของบริษัท หรือประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี ้ที่อาจมีการ
ปรับปรุงจากค่าเผ่ือหนีส้ญู ที่ท าให้สะท้อนคุณภาพขายที่แท้จริง   
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ประเด็นที่ต้องพิจารณา ข้อสังเกตของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
นอกจากนี ้ยอดขายที่ถูกน ามาคิดค่าตอบแทนดังกล่าว คิดจาก
ลกูค้าทัง้หมด  ซึง่อาจมีทัง้ลกูค้าเดิมที่บริษัทเคยมีความสมัพนัธ์ที่
ดีอยูแ่ล้วในการ ซือ้ขาย   
 

คา่ตอบแทนดงักลา่วท าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายสว่นเพิ่ม ในการขาย 
ขณะที่บริษัทยงัมีผลขาดทนุขัน้ต้นในหลายปีที่ผ่านมา จากภาวะ
ธุรกิจเหล็กที่มีความผนัผวน ทัง้ในส่วนราคาตลาดเหล็กแผ่นรีด
ร้อนและต้นทนุวตัถดุิบ   
 

ทัง้นี ้อตัราที่เรียกเก็บไม่มีข้อเสนอความชว่ยเหลอืทางธุรกิจอื่นๆ  
หรือผลประโยชน์ร่วมกนัอื่นๆ   

การบอกเลกิสญัญาก่อนก าหนด  
การบอกเลกิสญัญาก่อนก าหนด มีเง่ือนไขที่ต้องปฎิบตัิ ดงันี ้
1) เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา 2 ปี นบัแตว่นัท่ีสญัญาฉบบันีม้ี
ผลใช้บงัคบั และ 2)  ต้องช าระหนีส้นิและภาระผกูพนัทัง้หมด
และ 3) ต้องบอกกลา่วลว่งหน้า 2 ปี นบัจากวนัท่ีแจ้งหนงัสอื
ประสงค์จะยกเลกิสญัญาก่อนก าหนด  และ 4) บริษัทจะต้อง
จ่ายเงิน คา่ธรรมเนยีมจ านวน 100 ล้านบาท 

 
หากในอนาคตบริษัทมีสภาพคล่อง หรือผลประกอบการที่ดีขึน้ 
หรือได้รับแหล่งเงินทุนสนับสนุนที่มีอัตราดอกเบีย้ต ่ากว่า มา
ทดแทน  บริษัทจะมีภาระค่าใช้จ่าย ในการยกเลิกสญัญาก่อน
ก าหนดในจ านวนสงู  ซึ่งเป็นเง่ือนไขที่คล้ายกับต้องช าระค่าเสีย
โอกาสให้กบักลุม่มหาชยั   เพื่อบอกเลกิสญัญา  
 

นอกจากนีต้ามเง่ือนไขทีบ่ริษัทต้องแจ้งบอกยกเลกิลว่งหน้าก่อน
เป็นระยะเวลา 2 ปี ผลบอกเลกิจึงจะสามารถบงัคบัใช้ได้ แสดงวา่  
บริษัทไมส่ามารถบอกยกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้า
นีไ้ด้ ภายใน 4 ปีแรกนบัจากวนัท าสญัญา แม้จะสามารถช าระ
หนีส้นิและภาระผกูพนัใดๆ กบักลุม่มหาชยัแล้วก็ตาม  

เง่ือนไขอื่น 
สบืเนื่องจากการเข้าท าสญัญากู้ยืมเงินและสญัญาแตง่ตัง้
ตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้า ท าให้กลุม่มหาชยัมีสทิธิแตง่ตัง้ตวัแทน
จ านวน 1 คน เพื่อเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารกิจการของ
บริษัท โดยมีอ านาจในการลงนามก ากบับรรดาเอกสารสัง่ซือ้ 
สัง่จ้าง เอกสารขาย และเอกสารการจา่ยเงินของบริษัท ซึง่
เอกสารดงัที่กลา่วมาจะต้องผา่นการลงนามก ากบัโดยบคุคลที่
กลุม่มหาชยัแตง่ตัง้ 

เง่ือนไขอื่น 
กลุม่มหาชยั เข้ามามีอ านาจควบคมุบริษัท  เกินกวา่คูค้่าโดยทัว่ไป 
โดยในสว่น รายการขายของบริษัท ในฐานะผู้ ร่วมอนมุตัิการขาย  
(ฝ่ังขาย) ขณะที่ในอีกฐานะหนึง่กลุม่มหาชยั ก็เข้าซือ้สนิค้าและ
เป็น ลกูค้าของบริษัท (ฝ่ังซือ้) ซึง่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ได้ และควรมีกลไกในระบบควบคมุภายในท่ีรัดกมุ
เพื่อไมใ่ห้บริษัทเสยีผลประโยชน์  
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สรุปความเห็นเร่ืองความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการเข้าท าสัญญาแต่งตัง้ตัวแทนจ าหน่ายสินค้ากบับริษัท 

มหาชัยศูนย์รวมเหลก็ จ ากดั  

 สญัญาแต่งตัง้กลุ่มมหาชัยเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทเหล็กแผ่นรีดร้อน ที่บริษัทผลิตได้ แต่เพียงผู้ เดียว 

(Exclusive) เป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อน ที่บริษัท ต้องลงนาม หากบริษัทตดัสินใจรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ส าหรับวงเงินสนิเช่ือรวมไม่เกิน 4,610.00 ล้านบาท  โดยบริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตวัแทน (Agent Fee) ให้แก่ บริษัท มหาชยั

ศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั ในอตัราร้อยละ 1.5 ของยอดขายทัง้หมดของบริษัทในแตล่ะเดือน นัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นวา่ ด้วย

ภาวะความผันผวนทางอุตสาหกรรมเหล็ก ราคาวัตถุดิบ และการควบคุมต้นทุนการผลิต ท าให้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้  

ผลประกอบการของบริษัทที่ผ่านมาไม่สามารถท าก าไรได้ และเข้าสู่สภาวะการขาดสภาพคลอ่ง ดงันัน้ หากบริษัทต้องเพิ่มภาระ

คา่ใช้จ่ายตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าดงักลา่ว  จะท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นตอ่ยอดขายของบริษัทลดลงอีกร้อยละ 1.5 และเป็นอปุสรรคใน

การสร้างก าไรจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทต่อไปตลอดระยะเวลาสญัญา 5 ปี  ถึงแม้ตามสญัญาดงักลา่ว กลุม่มหาชยัจะต้อง

เข้ารับซือ้ปริมาณสนิค้าที่ผลติได้ทัง้หมด ของบริษัทท่ีผลติได้ ท าให้มีความเสี่ยงต ่าในการขาย อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระมีความเห็นวา่ในสญัญาดงักลา่วมิได้ระบุรายละเอียดเง่ือนไขที่ส าคญัไว้อย่างชดัเจน เช่น  ราคารับซือ้เหล็กแผ่นรีดร้อน และ 

เทอมการช าระเงินให้กบับริษัท  หรือมลูค่าที่กลุ่มมหาชยัจะจ าหน่าย ดงันัน้อาจท าให้กลุ่มมหาชัยมีความได้เปรียบ นอกจากนี ้

ผลติภณัฑ์ของบริษัทเป็นสนิค้าที่มีอยูใ่นความต้องการของตลาด เนื่องจาก บริษัทเป็นหนึง่ใน ผู้ผลติน้อยรายในประเทศ ที่สามารถ

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนได้ ซึ่งจะถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น เหล็กรูปพรรณที่ใช้ใน

อตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมผลติเหลก็แผน่รีดเย็น เหลก็ชบุสงักะสี ท่อเหล็ก อตุสาหกรรมประกอบรถยนต์และชิน้สว่น และ

เฟอร์นิเจอร์เหลก็ เป็นต้น ท าให้เช่ือได้วา่มีความต้องการรองรับสนิค้าของบริษัทในระดบัหนึง่     

อยา่งไรก็ดี อตัราคา่ตอบแทนดงักลา่วยงัมิได้ค านึงถึง ความสามารถในการท าก าไรขัน้ต้น หรือก าไรจากการด าเนินงาน

ของบริษัท  หรือการสร้างฐานลกูค้าใหม ่แตอ่ยา่งไร  ทัง้ยงัมีเง่ือนไข ที่กลุม่มหาชยัจะเข้ามามีอ านาจควบคมุบริษัท  เกินกว่าคู่ค้า

โดยทัว่ไป โดยในสว่นรายการขายของบริษัท ในฐานะผู้ ร่วมอนมุตัิการขาย  (ฝ่ังขาย) ขณะที่ในอีกฐานะหนึ่งกลุม่มหาชยั ก็เข้าซือ้

สนิค้าและเป็น ลกูค้าของบริษัท (ฝ่ังซือ้) ซึง่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ได้ และต้องมีกลไกในการควบคมุภายในที่

รัดกมุเพื่อไมใ่ห้บริษัทเสยีผลประโยชน์ ด้วยเหตผุลที่กลา่วมาทัง้หมด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นวา่  การเข้าท ารายการ

แต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายสินค้ากับบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด  ยงัมีความไม่เหมาะสม และอาจก่อให้ความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ระหวา่งผู้ ถือหุ้นได้   



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 53 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที่ 5 สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) ประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนและมีผลการด าเนินงานขาดทนุ 

ท าให้บริษัทประสบปัญหาสภาพคลอ่งตอ่เนื่องมาหลายปี มีภาระหนีส้นิผิดนดัช าระ มีการปรับโครงสร้างหนีส้ินเร่ือยมา และ ท าให้

ไมม่ีเงินทนุเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ บริษัทได้หยดุการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2555 จนถึงเดือนมีนาคม 

2557  ทัง้นี ้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ดงักลา่ว  บริษัทได้ติดตอ่กลุม่มหาชยัซึง่เป็นคูค้่าที่มีการซือ้ขายและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัท ณ ขณะนัน้  เพื่อขอรับความช่วยเหลอืทางการเงินและต้องการกลบัมาเดินสายการผลติอีกครัง้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท  ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 ได้มีมติอนมุตัิ รายการการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุม่มหาชยั ใน

ฐานะผู้ให้การสนบัสนนุทางการเงินและผู้ให้กู้  

โดยกลุม่มหาชยัเสนอ วงเงินสนิเช่ือหมนุเวียนทางการค้าและหนงัสอืค า้ประกนั จ านวนไม่เกิน 4,610.00 ล้านบาท  แต่มี

เง่ือนไขบงัคบัก่อนวา่บริษัทต้องเข้าท าสญัญาแตง่ตัง้กลุม่มาชยัเป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าแตเ่พียงผู้ เดียวเป็น ระยะเวลา 5 ปี  โดย

กลุม่มหาชยัจะรับซือ้ และมีสิทธิน าไปจ าหน่ายเอง หรือจดัหาผู้อื่น  ท าให้บริษัทต้องมีภาระต้องจ่ายค่าตอบแทนร้อยละ 1.5 ของ

ยอดขายของบริษัท ให้กบักลุม่มหาชยั และกลุม่มหาชยัยงัสามารถน าคา่ตอบแทนดงักลา่ว มาใช้เป็นสว่นลดการค้าได้ ตลอดอายุ

สญัญา   นอกจากนี ้ด้วยผลผลติที่ได้จากกระบวนการผลติเกือบทัง้หมดต้องน ามาเป็นหลกัประกนัสนิเช่ือหมนุเวียนข้างต้น เพื่อลด

ความเสี่ยงทางการเงินให้แก่กลุม่มหาชยั  รวมไปถึงยงัมีเง่ือนไขที่บริษัทต้องปฎิบตัิตาม โดยระบใุห้บคุคลจากกลุม่มหาชยั เข้ามี

อ านาจอนุมตัิร่วมกับบริษัท ในกระบวนการจัดซือ้ กระบวนการขาย และ ระบบการจ่ายเงิน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบควบคุม

ภายในและการก ากบักิจการที่ดีของบริษัท  เนื่องจากกลุ่มมหาชัยมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มีฐานะเป็นลกูค้าของ

บริษัท และฐานะเป็นเจ้าหนีก้ารค้า ซึง่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลโยชน์ 

หากพิจารณาในแง่ความคุ้มค่าที่จะได้รับจากกลุ่มมหาชัย  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ยงัไม่สามารถประเมิน ในเชิง

ตวัเลขได้อยา่งชดัเจนทัง้หมด  เนื่องจากความผนัผวนของราคาเหล็ก ราคาต้นทนุวตัถดุิบการผลิต และต้นทนุต่างๆที่เก่ียวกบัการ

ผลติที่จะเกิดขึน้ รวมถึงข้อมลูอ้างอิงในอดีตที่ผ่านมาบริษัทประสบปัญหาขาดทนุต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตามที่ปรึกษา ได้คาดการณ์ 

ค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึน้เมื่อเข้าท ารายการการรับความช่วยเหลือทางการเงินของกลุ่มมหาชัย  โดยน าเสนอเป็นผลกระทบต่อ

ความสามารถในการก าไร สรุปดงันี ้
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ผลกระทบ 
ต่อความสามารถในการท าก าไร 

2557F 
(เม.ย.-
ธ.ค.) 

2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 
(ม.ค.-ก.พ.) 

1) คา่ใช้จ่ายจากการเข้าท าสญัญากู้ ยืมเงิน ท่ี
เพิ่มขึน้ (ล้านบาท) 

66.18 73.33 61.00 48.35 35.81 4.59 

 คดิเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ ตอ่ยอดขาย  (%) 0.44% 0.36% 0.30% 0.23% 0.17% 0.13% 

2) มลูคา่ตวัแทนจ าหน่ายสินค้า กบักลุ่ม
มหาชยั ในฐานะตวัแทนจ าหน่าย ร้อยละ 1.5 
ของยอดขาย (ล้านบาท)  

 224.08   303.79   308.89   314.08   319.36    54.12 

คดิเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ตอ่ยอดขาย  (%) 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 

รวมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ทัง้หมด (ล้าน
บาท) 

290.26 377.13 369.89 362.43 355.17 58.71 

ผลกระทบเชิงลบ ต่อความสามารถในการ
ท าก าไรเทียบกับยอดขาย  (%) 

1.94% 1.86% 1.80% 1.73% 1.67% 1.63% 

บริษัทจะมีความสามารถในการท าก าไรเทียบกบัยอดขาย ลดลงร้อยละ  1.94  ในปี 2557 (เม.ย.-ธ.ค.) และทยอยลดลง

ตลอดช่วงปี 2558 ถึง ปี 2562 (ม.ค-ก.พ.)  อยา่งไรก็ตาม ถ้าปริมาณการผลิตที่เกิดขึน้จริงลดลง จากที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ได้ประมาณการไว้ข้างต้น อาจท าให้อัตราค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ต่อยอดขาย เพิ่มสูงขึน้   โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสรุป

ตารางข้อมูลกรณีปริมาณการผลิตที่แตกต่างจากการประมาณการข้างต้น ในระดบัลดลงร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 50 ซึ่งสามารถ

แสดงผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไร   สรุปรวมตามข้อมลูประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ต่อยอดขาย ในสว่นที่ 4.1 

การเข้าท าสญัญากู้ยืมเงิน และข้อมลูในสว่นท่ี 4.2  การเข้าท าสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้า ได้ดงันี ้

ปริมาณการ
ผลิตที่ลดลง
ร้อยละ  

ปริมาณการ
ผลิตต่อเดือน

(ตัน) 

อัตราการ
ใช้ก าลัง
การผลิต 

ผลกระทบเชิงลบ ต่อความสามารถในการท าก าไรเทียบกับยอดขาย  (%) 
2557F 
(เม.ย.-
ธ.ค.) 

2558F 2559F 2560F 2561F 
2562F 

(ม.ค.-ก.พ.) 

10 72,000 57.6% 1.99% 1.90% 1.83% 1.75% 1.68% 1.64% 

30 56,000 44.8% 2.12% 2.00% 1.91% 1.82% 1.73% 1.67% 

50 40,000 32.0% 2.35% 2.19% 2.06% 1.93% 1.80% 1.72% 

เมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณการผลติที่ลดลงร้อยละ 50 จากประมาณการตามตารางข้างต้น กรณีเข้าท ารายการ 

บริษัทจะมีอตัราค่าใช้จ่ายต่อยอดขายในกรณีต่างๆ เพิ่มขึน้สงูสดุที่ ร้อยละ 2.35 ในปี 2557 (เม.ย.-ธ.ค.)  และอาจทยอยลดลง

ตลอดช่วงปี 2558 – ปี 2562 (ม.ค.-ก.พ.) นอกจากนีย้งัไม่มีหลกัฐาน ปัจจยัสนบัสนนุ หรือเคร่ืองชีว้ดัได้อย่างชดัเจนว่า ภายหลงั

จากการกลบัมาด าเนินการผลิตอีกครัง้ บริษัทจะสามารถควบคมุต้นทนุ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึน้ดงักลา่วได้  อาจท าให้

บริษัทกลบัมาประสบปัญหาสภาพคลอ่งอีกครัง้ในอนาคต 
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เมื่อพิจารณาภาพรวมที่กล่าวมาทัง้หมดแล้ว ทัง้ในส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวและเง่ือนไขที่ได้รับส าหรับการรับ

ความช่วยเหลอืกบักลุม่มหาชยั ซึง่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ณ ขณะนัน้  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่สิง่ที่บริษัทจะ

ได้รับอาจไมคุ่้มคา่ตอ่การเข้าท ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และเมื่อพิจารณาความสมเหตสุมผลของรายการดงักลา่ว

ข้างต้นแล้ว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นบริษัท ไม่ควรให้สัตยาบันต่อการเข้าท ารายการ การรับความช่วยเหลือ

ทางการเงินปี 2557 ของบริษัท กบั กลุม่มหาชยั ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในเชิงคณุภาพ ความสมเหตสุมผล และข้อดีข้อด้อย

ในการท ารายการได้ในสว่นท่ี 3  และความเห็นมลูคา่ยตุิธรรม  บนรายการการเข้าท าสญัญาเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ในสว่นที่ 4 เพื่อประกอบการตดัสินใจ  โดยที่การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิ การให้สตัยาบนัส าหรับการเข้าท า

รายการ ที่ผ่านมาในครัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดุลยพินิจและการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสาร

ตา่งๆ ที่แนบมาเพื่อประกอบการตดัสนิใจส าหรับการลงมติได้อยา่งเหมาะสม 

ทัง้นีใ้นกรณีที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ให้สตัยาบนัต่อการเข้าท ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557 โดยหลกัการ

บริษัทจะต้องด าเนินการแก้ไขรายการดงักลา่ว แต่อย่างไรก็ดี เมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2561 บริษัทได้มีการโอนภาระหนีส้ินคงค้าง

ต่างๆ และหลกัประกนัจากสญัญากู้ ยืมเงินกับกลุม่มหาชยั ให้แก่กลุ่ม SSG ภายใต้การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่ม 

SSG ตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ณ วนัที่ 30 สิงหาคม 2560  ดงันัน้ จึงไม่สามารถแก้ไขรายการดงักลา่วได้ อย่างไรก็ดี 

หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นไมใ่ห้สตัยาบนัการเข้าท ารายการ ผู้ รับผิดชอบตอ่การเข้าท ารายการนี ้คือคณะกรรมการบริษัท ณ กุมภาพนัธ์ 

2557 ซึง่เป็นผู้อนมุตัิการเข้าท ารายการนี ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของหนว่ยงานก ากบัตา่งๆ เช่น ส านกังาน ก ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น 
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ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                        - ธรฐัพร เตชะกิจขจร-                   - อามดั นาซิม บินคามาล - 

(นายธรัฐพร เตชะกิจขจร)    (อามดั นาซมิ บินคามาล) 

กรรมการ  กรรมการ 

      บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

  

 

- ก าพล ทรวงบูรณกลุ - 

 

(นายก าพล ทรวงบรูณกลุ) 

  ผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 1 

ข้อมูลบริษัท จี สตลี จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมูลบริษัท จีสตีล จ ากดั (มหาชน) ขณะท ารายการ 

1. ข้อมูลบริษัท 

1.1 รายละเอียดบริษัท 

ช่ือยอ่ : GSTEL 

ทนุจดทะเบียน : 54,573,625,657 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว : 34,250,904,817 บาท 
จ านวนหุ้น : 34,250,904,817 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้ : 1.00 บาทตอ่หุ้น 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน และเหลก็แผน่หนา (slab) เพื่อ

น า ไปใช้เป็นวตัถดุิบของอตุสาหกรรมตอ่เนื่องตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรมผลติ
เหลก็แผน่รีดเย็น เหลก็ชบุสงักะส ีทอ่เหลก็ เหลก็รูปพรรณที่ใช้ในการก่อสร้าง 
ภาชนะบรรจนุ า้ มนัหรือก๊าซหงุต้ม ชิน้สว่นรถยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
เฟอร์นิเจอร์เหลก็ เป็นต้น 

1.2 รายชื่อคณะกรรมการ 

รายช่ือคณะกรรมการ ณ ช่วงที่ท ารายการ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557) 

 รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. พลเอก เลศิรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นาย สมศกัดิ ์ลสีวสัดิ์ตระกลู รองประธานกรรมการ 
3. ศ. ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นาย ชยัณรงค์ มนเทียรวเิชียรฉาย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นาย ธีระพล ปสุสเด็จ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6. นาย ริวโซ โอกิโน กรรมการ 
7. คณุหญิง ปัทมา ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการ 
8. นาย วิลเลีย่ม แอนโทน่ี กลอยน์ กรรมการ 
9. นาย ยรรยง คโุรวาท กรรมการ 
10. นาย พอล รัสเซล สมิธ กรรมการ 
11. นาย ไมเคิล ไวเออร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
12. นาย สทิธิศกัดิ์ ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการ 
13 นาย ปณิธิ ชณุหสวสัดกิลุ กรรมการ 
14. นาย ไมเคิล ริชาร์ด เลฟิเฟลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน และเหลก็แผน่หนา (Slab) 

โดยผลติภณัฑ์ของบริษัทจะถกูน าไปใช้เป็นวตัถดุิบของอตุสาหกรรมตอ่เนื่องตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรมผลติเหลก็แผน่รีดเย็น เหลก็ชบุ

สงักะส ีทอ่เหลก็ เหลก็รูปพรรณที่ใช้ในการก่อสร้าง ภาชนะบรรจนุ า้มนัหรือก๊าซหงุต้ม อตุสาหกรรมประกอบรถยนต์และชิน้สว่น 

รวมถงึอตุสาหกรรมผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์เหลก็ เป็นต้น 

โรงงานผลติเหลก็แผน่รีดร้อนชนดิม้วนของบริษัทใช้เทคโนโลยีการผลติอนัทนัสมยั โดยรวมกระบวนการหลอม การหลอ่ 

และการรีดไว้ในโรงงานเดยีวกนัอยา่งสมบรูณ์และมีประสทิธิภาพสงูสดุ หรือที่เรียกวา่ Compact Mini Mill ซึง่ประกอบด้วย 

เทคโนโลยีการหลอมเหลก็ด้วยเตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) เทคโนโลยีการหลอ่เหลก็แทง่แบน (Medium Slab 

Casting Machine) และเทคโนโลยีการรีดเหลก็แผน่อยา่งตอ่เนื่อง (Hot Strip Mill) 

กระบวนการผลติของบริษัทเร่ิมจากน าเศษเหลก็ (Scrap) และเหลก็ถลงุ (Pig Iron) มาหลอมรวมกนัในเตาหลอมไฟฟ้า

จนได้เป็นน า้เหลก็ที่อณุหภมูิประมาณ 1,600 องศาเซลเซียส แล้วน าไปปรับปรุงคณุภาพน า้เหลก็ด้วยการเติมสารปรุงแตง่ตา่งๆ 

เพื่อให้ได้คณุภาพตามที่ลกูค้าต้องการ จากนัน้จึงน าน า้เหลก็ที่ได้เข้าสูก่ระบวนการหลอ่เป็นเหลก็แทง่แบนขนาดกลางความหนา 

80-100 มิลลเิมตร และน าเหลก็แทง่แบนที่ได้มาผา่นกระบวนการรีดร้อนเพื่อรีดลดขนาดให้ได้เป็นเหลก็แผน่รีดร้อนขนาดความ

หนาตามค าสัง่ของลกูค้า ซึง่โรงงานของบริษัทเป็นโรงงานแหง่แรกในประเทศไทย และมีเพยีงไมก่ี่โรงงานในโลกที่สามารถผลติ

เหลก็แผน่รีดร้อนท่ีระดบัความหนาต ่าสดุ 1.0 มิลลเิมตร ทัง้นีก้ระบวนการผลติข้างต้นจะเป็นกระบวนการผลติแบบตอ่เนื่อง โดยใช้

เวลาการผลติทัง้กระบวนการเพยีง 3.5 ชัว่โมง 

โรงงานผลติเหลก็แผน่รีดร้อนชนดิม้วนของบริษัทได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับการผลติได้สงูสดุถึง 3.4  ล้านตนั  

ซึง่ปัจจบุนัมีก าลงัการผลติอยูท่ี่  1.8  ล้านตนัตอ่ปี  และมีประสทิธิภาพการผลติที่ก าหนดตามสว่นผสมของผลติภณัฑ์ตามความ

ต้องการของตลาดเทา่กบั  1.5  ล้านตนัตอ่ปี  ผลติภณัฑ์เหลก็แผน่รีดร้อนท่ีผลติได้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลทัง้ของ

สหรัฐอเมริกา (ASTM) ญ่ีปุ่ น (JIS) ยโุรป (DIN, BS) และมาตรฐานผลติภณัฑ์ อตุสาหกรรมของไทย (มอก.)  อีกทัง้บริษัทยงัได้รับ

การรับรองคณุภาพจาก TUV Nord และ NAC ในเร่ืองมาตรฐานระบบการจดัการครบทกุด้าน ทัง้ด้านคณุภาพ ด้านสิง่แวดล้อม 

และด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ซึง่ได้แก่ระบบ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/TIS 18001 และ CE Marking  รวมถงึ

การได้รับประกาศเกียรติคณุจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมในฐานะเป็นบริษัทท่ีมีการปฏิบตัิตาม “เกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบ

ของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคม” (Standard for Corporate Social Responsibility – Department of Industrial Works 

: CSR-DIW) 
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2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและนโยบายในการด าเนินธุรกจิ 

วิสัยทัศน์ : 

“เป็นผู้น าในอตุสาหกรรมเหลก็ระดบัโลก” 

พันธกิจ : 

 มุง่สูต่ลาดสากลด้วยผลติภณัฑ์เหลก็ที่หลากหลาย 

 มุง่สูก่ารเจริญเติบโตด้วยการขยายก าลงัการผลติและผลติสนิค้าด้วยต้นทนุต า่ 

 ปรับปรุงและพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

 พฒันาทรัพยากรบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง 

 อนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและตอบแทนสูส่งัคม  

 เสริมสร้างคณุคา่ให้แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ : 

เป็นผู้น าในด้านการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนครบวงจร เพื่อมุ่งเน้นการผลิตผลิตภณัฑ์หลกัอนัได้แก่ เหล็กแผ่นรีด

ร้อนคณุภาพสงู และมุง่ขยายสายผลติภณัฑ์ไปยงัเหลก็แผน่คณุภาพสงูชนิดอื่นๆ เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มของผลติภณัฑ์ 

นโยบายในการด าเนินธุรกิจ : 

1) บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาผลิตภณัฑ์เหล็กที่หลากหลาย  ควบคู่ไปกับการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ

สินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าเป้าหมายกลุ่มต่างๆ  ได้อย่างครบถ้วนและ

รวดเร็ว ท าให้บริษัทสามารถสร้างก าไรจากการขายได้มากขึน้ 

2) บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ  และควบคมุต้นทนุ

ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ด้วยการลดความสูญเสียต่างๆ ในกระบวนการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด  ใช้

ประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัรอย่างเต็มที่ หมัน่ดแูลรักษาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ให้มีสภาพดีพร้อมผลิตอยู่เสมอ 

รวมถึงการน าเศษวสัดพุลอยได้จากกระบวนการผลิตบางรายการกลบัมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่  เป็นต้น 

ทัง้นี ้เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

3) บริษัทมีนโยบายในการพฒันาระบบการท างานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอยูเ่สมอ ดงัเห็นได้จากในปี 2550 

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS/TIS 18001 รวมทัง้ใบรับรองมาตรฐาน

สนิค้า CE Marketing จาก Tuv Nord 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 4 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

และมีนโยบายในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมอยู่อย่างต่อเนื่อง  ดงัจะเห็นได้จากในปี 2551 

บริษัทได้ประกาศเกียรติคุณจากรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะเป็นบริษัทที่มีการ

ปฏิบตัิตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมต่อสงัคม (Standard for Corporate 

Social Responsibility – Department of Industrial Works : CSR-DIW) และในปี 2554 บริษัทก็ได้รับมอบโล ่

4) บริษัทมีนโยบายในการพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้บคุลากรของบริษัทให้เป็นบคุลากรที่มีความรู้และ

ความเช่ียวชาญในอตุสาหกรรมเหลก็ 

5) บริษัทให้ความส าคญัในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและตอบแทนสูส่งัคม โดยมีเป้าหมายในการควบคมุมลพิษทกุ

ประเภทที่อาจเกิดขึน้จากกระบวนการผลิตของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยภาครัฐ และตาม

มาตรฐานสากล 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้เข้าร่วมโครงการ GERIAP ตามแผนงานสิง่แวดล้อมแหง่สหประชาชาติ (UNEP) เพื่อลด

การปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสูช่ัน้บรรยากาศ อนัเป็นปัจจยัหลกัที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนลดลงด้วย 

6) บริษัทมีนโยบายในการเสริมสร้างคณุคา่ให้แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย โดยได้ก าหนดนโยบายในการดแูลผู้มีสว่นได้

สว่นเสยี รวมทัง้มาตรการชดเชยผู้มสีว่นได้สว่นเสยีกรณีได้รับความเสยีจากการละเมิด โดยบริษัทได้ท าการบง่ชี ้

ผู้มีสว่นได้สว่นเสียไว้จ านวน 10 กลุม่ ได้แก่ พนกังานและครอบครัวพนกังาน, ลกูค้าและเจ้าหนี,้ ผู้ ถือหุ้น, 

ชมุชนรอบโรงงาน, หนว่ยงานราชการ, Supplier และ Contractor, นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และสถาบนัการเงิน, 

สถาบนัการศกึษา และสือ่มวลชน 

7) บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยค านึงถึงประโยชน์ของสงัคมและ

สิง่แวดล้อม ควบคูไ่ปกบัการท าก าไร เพื่อการเติบโตและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 

3. รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

       ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วนัท่ี 28 สงิหาคม 2556  

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั1 1,971,588,903 5.95 
2. นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 1,780,000,000 5.37 
3. กลุม่คณุหญิงปัทมา ลสีวสัดิ์ตระกลู2 1,570,231,299 4.73 
4. นางสาวลดัดา  จิระพงษ์ตระกลู 1,363,652,900 4.11 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั  1,313,709,525 3.96 
6. นายเฉลมิชยั มหากิจศิริ 1,124,381,960 3.39 
7. Whiterock Global Fund, SPC. 892,200,414 2.69 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 5 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

8. บริษัท บรุ๊คเคอร์ คอนซลัติง้ จ ากดั 833,343,059 2.51 
9. Stena Fragmentering AB 796,820,411 2.40 
10. นายสมชยั  กมลรัตนพิบลู 680,000,000 2.05 
11. ผู้ ถือหุ้นอื่นๆ 20,837,857,478 62.84 

 รวม 33,163,785,949        100.00 
หมายเหต ุ
1 โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(1) คณุหญิงปัทมา   ลีสวสัดิต์ระกลู ร้อยละ 29.42 
(2)  บริษัท มาร์โค เวลท์ อินเวสเม้นท์ จ ากดั  ร้อยละ 25.38 
(3)  นางสาวเมธิกานต์ ชตุพิงศ์สิริ ร้อยละ 19.81 
(4)  นายมานิตย์ เจียจวบศลิป์ ร้อยละ 15.39 
(5) นางปทมุ เจียจวบศลิป์ ร้อยละ 10.00 
 

2 กลุ่มคณุหญิงปัทมา ลีสวสัดิต์ระกูล ประกอบด้วย 
(1) คณุหญิงปัทมา   ลีสวสัดิต์ระกลู ร้อยละ 4.59     (1,520,231,299 หุ้น) 
(2) นางสาวสธิุดารัตน์  ลีสวสัดิต์ระกลู ร้อยละ 0.07      (25,000,000 หุ้น) 
(3) เดก็หญิงสรัุตพิร  ลีสวสัดิต์ระกลู ร้อยละ 0.07      (25,000,000 หุ้น)  
 

4. สรุปรายการส าคัญในงบการเงนิเกี่ยวกบัฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัท จี สตีล จ ากดั 

(มหาชน) และบริษัทย่อย 

4.1 งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 30 กันยายน 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ 
        

สินทรัพย์หมุนเวียน 
        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 75.18 0.17 91.32 0.21 53.51 0.14 314 0.82 

เงินลงทนุชัว่คราว 5.24 0.01 7.28 0.02 - - - - 

ลกูหนีก้ารค้า 644.43 1.42 469.50 1.06 192.51 0.51 226.13 0.59 

ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั - - - - - - - - 

ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนัจากการ
หกักลบลบหนี ้

- - - - - - - - 

สินค้าคงเหลือ 3,610.14 7.94 4,575.81 10.37 902.93 2.37 1,750.81 4.58 

ลกูหนีจ้ากการขายเศษเหล็ก - - - - - - - - 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 6 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 30 กันยายน 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 716.96 1.58 533.98 1.21 520.50 1.37 686.40 1.79 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,051.96 11.12 5,677.90 12.87 1,669.45 4.39 2,976.92 7.78 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
        

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระ
ผกูพนั 

204.21 0.45 200.71 0.45 24.71 0.06 24.715 0.06 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - - - - 0 - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและลกูหนีกิ้จการ
อ่ืน 

70.51 0.16 70.51 0.16 70.51 0.19 0.039 0.00 

เงินลว่งหน้าคา่ซือ้ที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ์ 

152.00 0.33 210.00 0.48 210.00 0.55 210 0.55 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 39,405.92 86.71 37,584.64 85.18 35,698.62 93.81 34,410.04 89.92 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 57.47 0.13 51.65 0.12 45.78 0.12 41.394 0.11 

หลกัประกนัเงินสดส าหรับการใช้
สาธารณปูโภค 

- - - - - - 252 0.66 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 503.67 1.11 327.66 0.74 335.66 0.88 350.572 0.92 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 40,393.78 88.88 38,445.17 87.13 36,385.29 95.61 35,289 92.22 

รวมสินทรัพย์ 45,445.74 100.00 44,123.07 100.00 38,054.74 100.00 38,265.68 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
        

หนีสิ้นหมุนเวียน 
        

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 201.26 0.44 195.44 0.44 423.66 1.11 427.63 1.12 

เจ้าหนีก้ารค้า 10,833.54 23.84 14,526.94 32.92 7,653.50 20.11 6,036.20 15.77 

หนีส้ินที่เกิดจากการฟืน้ฟกิูจการที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

381.40 0.84 394.31 0.89 614.67 1.62 560.33 1.46 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

1,377.33 3.03 1,447.14 3.28 914.45 2.40 - - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอ่ืนที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

- - - - 212.40 0.56 - - 

หุ้นกู้  372.03 0.82 1,094.48 2.48 477.43 1.25 489.15 1.28 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการอ่ืน 656.64 1.44 155.99 0.35 190.70 0.50 166.58 0.44 

เงินกู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น 405.03 0.89 432.62 0.98 937.58 2.46 223.93 0.59 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 3,590.79 7.90 987.01 2.24 681.01 1.79 379.24 0.99 

เจ้าหนือ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 1,819.75 4.00 2,752.55 6.24 1,926.34 5.06 2,425.82 6.34 

ดอกเบีย้ค้างจา่ย 2,433.58 5.35 3,132.09 7.10 3,375.34 8.87 2,119.09 5.54 

ประมาณการหนีส้ิน 2,897.60 6.38 2,228.95 5.05 3,131.35 8.23 1,378.50 3.60 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 7 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 30 กันยายน 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนิส้ินหมนุเวียนอื่น 1,566.11 3.45 1,528.37 3.46 1,980.60 5.20 465.98 1.22 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 26,535.04 58.39 28,875.90 65.44 22,519.03 59.18 14,672.44 38.34 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         
หนีส้ินที่เกิดจากการฟืน้ฟกิูจการ - 
สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

529.53 1.17 515.67 1.17 232.29 0.61 230.67 0.60 

เจ้าหนีก้ารค้า     259.38 0.68 1,300.79 3.40 

ดอกเบีย้ค้างจา่ย     280.48 0.74 23.62 0.06 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอ่ืน     147.60 0.39 - - 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 1.28 0.00 0.53 0.00 0.15 0.00 - - 

หุ้นกู้  669.66 1.47 - - - - - - 

ประมาณการหนีส้ิน     549.45 1.44 1,678.79 4.39 

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย     1.03 0.00 1,722.89 4.50 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - - 24.04 0.05 47.82 0.13 65.41 0.17 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,200.46 2.64 540.23 1.22 1,518.20 3.99 5,022.17 13.12 

รวมหนีสิ้น 27,735.50 61.03 29,416.13 66.67 24,037.24 63.16 19,694.61 51.47 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทนุเรือนหุ้น         

ทนุจดทะเบียน 18,960.00 41.72 29,798.59 67.54 54,573.63 143.41 54,573.63 142.62 

ทนุที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 16,481.70 36.27 17,028.56 38.59 26,923.13 70.75 34,250.91 89.51 

ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั     11.35 0.03 14.05 0.04 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น         
สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่หุ้น

สามญั 1,145.13 2.52 795.13 1.80 (5,424.91) (14.26) (10,163.28) (26.56) 

สว่นเกินทนุจากการลดทนุ 206.31 0.45 206.31 0.47 206.31 0.54 206.31 0.54 

ก าไรสะสม (ขาดทนุสะสม)         
จดัสรรแล้ว         

ทนุส ารองตามกฎหมาย 763.98 1.68 763.98 1.73 763.98 2.01 763.98 2.00 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร (8,759.94) (19.28) (11,285.48) (25.58) (15,897.98) (41.78) (15,732.96) (41.12) 

หุ้นที่ถือโดยบริษัทยอ่ย - - - - (162.80) (0.43) (140.60) (0.37) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 9,837.16 21.65 7,508.49 17.02 6,419.08 16.87 9,198.41 24.04 

สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 7,873.07 17.32 7,198.45 16.31 7,598.42 19.97 9,372.67 24.49 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,710.23 38.97 14,706.94 33.33 14,017.50 36.84 18,571.07 48.53 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 45,445.74 100.00 44,123.07 100.00 38,054.74 100.00 38,265.68 100.00 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 8 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

สินทรัพย์รวม 

ณ 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์จ านวน 45,446 ล้านบาท ลดลงจ านวน 10,886 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 19 จากปี 2552 (ปรับปรุงใหม)่ สาเหตเุนื่องมาจากขาดทนุจากการด้อยคา่สนิทรัพย์ โดยแบง่เป็นสนิทรัพย์หมนุเวียน

จ านวน 5,051 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนจ านวน 40,394 ล้านบาท 

ณ 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์จ านวน 44,123 ล้านบาท ลดลงจ านวน 1,323 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 3 จากปี 2553 โดยแบง่เป็นสนิทรัพย์หมนุเวยีนจ านวน 5,678 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนจ านวน 38,445 ล้านบาท 

ณ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมจ านวน 38,055 ล้านบาท ลดลงจ านวน 6,068 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 14 จากปี 2554 โดยแบง่เป็นสนิทรัพย์หมนุเวียนจ านวน 1,669 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนจ านวน 36,385 ล้าน

บาท  

ณ 30 กนัยายน 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 38,266 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 211 ล้านบาท หรือร้อยละ 

0.55 เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2555 จ านวน 38,055 ล้านบาท ในจ านวนสนิทรัพย์ทัง้หมดแบง่เป็นสนิทรัพย์หมนุเวียน จ านวน 

2,977 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,307 ล้านบาทจากปี 2555 และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน จ านวน 35,289 ล้านบาท ลดลง 1, 097 ล้านบาท 

จากปี 2555  

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ณ 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอ่ยมเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจ านวน 75 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้

จ านวน 15 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดรับสทุธิจากกิจกรรม

ด าเนินงาน จ านวน 342 ล้านบาท แตม่เีงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ จ านวน 80 ล้านบาท รวมถึงมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรม

จดัหาเงิน จ านวน 246 ล้านบาท มีสาเหตหุลกัจาการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาว 

ณ 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอ่ยมเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจ านวน 91 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้

จ านวน 16 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 เมื่อเทียบกบัปี 2553 เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดรับสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 

จ านวน 237 ล้านบาท รวมกบัเงินสดรับจากกิจกรรมการลงทนุ จ านวน 219 ล้านบาท จากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย แตม่เีงิน

สดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 442 ล้านบาท มีสาเหตหุลกัจาการช าระคืนเงินกู้ยมืระยะสัน้เป็นหลกั 

ณ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจ านวน 54 ล้านบาท โดยลดลง

จ านวน 37 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 จากปี 2554 เนื่องจากบริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในจากกิจกรรมด าเนินงาน 582 ล้านบาท แต่

ได้มาจากกิจกรรมลงทนุ และกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 193 ล้านบาท และ 352 ล้านบาท ตามล าดบั จึงท าให้เงินสดและรายการ

เทียบเทา่เงินสดลดลง  

ณ 30 กนัยายน 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จ านวน 314 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 260 

ล้านบาท หรือร้อยละ 486 จากปี 2555 เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดรับสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,238 ล้านบาท ซึง่



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 
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 9 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นใหญ่เป็นเงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยให้กบัสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 

11 ล้านบาท และมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 1,966 ล้านบาท  

 ลูกหนีก้ารค้า 

ณ 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้าจ านวน 2,281 ล้านบาท หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 

1,637 ล้านบาท เหลอืลกูหนีก้ารค้าสทุธิเทา่กบั 644 ล้านบาท โดยลกูหนีก้ารค้าสทุธิลดลงระหวา่งปีจ านวนเงิน 446 ล้านบาท เป็น

ผลมาจากการลดลงของลกูหนีพ้นัธมิตรทางการค้าเป็นหลกั 

ส าหรับนโยบายในการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทและบริษัทยอ่ยพิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจาก

จ านวนทีค่าดวา่จะเก็บไมไ่ด้ โดย ณ ณ 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 

1,637 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 297 ล้านบาท  จากปี 2552 

ณ 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้าจ านวน 1,568 ล้านบาท หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 

1,098 ล้านบาท เหลอืลกูหนีก้ารค้าสทุธิเทา่กบั 470 ล้านบาท โดยลกูหนีก้ารค้าสทุธิลดลงระหวา่งปีจ านวนเงิน 174 ล้านบาท เป็น

ผลมาจากการลดลงของลกูหนีกิ้จการอื่นเป็นหลกั 

ส าหรับนโยบายในการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทและบริษัทยอ่ยพิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจาก

จ านวนทีค่าดวา่จะเก็บไมไ่ด้ โดย ณ ณ 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 

1,098 ล้านบาท ลดลง 539 ล้านบาท  จากปี 2553 

ณ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้าจ านวน 1,271 ล้านบาท หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 

1,079 ล้านบาท เหลอืลกูหนีก้ารค้าสทุธิเทา่กบั 192 ล้านบาท โดยลกูหนีก้ารค้าสทุธิลดลงระหวา่งปีจ านวนเงิน 278 ล้านบาท เป็น

ผลมาจากการหกักลบลบหนีร้ะหวา่งลกูหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้าท าให้ลกูหนีก้ารค้าลดลง ในสว่นของยอดหนีท้ี่ค้างช าระเป็น

เวลานานบริษัทมกีารตดิตาม และเร่งรัดการเก็บหนีส้นิท่ีค้างนานอยา่งใกล้ชิด 

ส าหรับนโยบายในการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทและบริษัทยอ่ยพิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจาก

จ านวนทีค่าดวา่จะเก็บไมไ่ด้ โดย ณ สิน้ปี 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 1,079 ล้าน

บาท โดยลดลงจ านวน 19 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จากปี 2554 

ณ 30 กนัยายน 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้าจ านวน 1,303 ล้านบาท หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1,077

ล้านบาท คงเหลอืลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 226 ล้านบาท เพิ่มขึน้สทุธิจ านวน 34 ล้านเมื่อเทยีบกบัปี 2555 

ส าหรับนโยบายในการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทและบริษัทยอ่ยพิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจาก

จ านวนทีค่าดวา่จะเก็บไมไ่ด้ โดย ณ 30 กนัยายน 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมกีารตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 1,077

ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาท จากปี 2555 
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 สินค้าคงเหลือ 

ณ 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 3,610 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จ านวน 1,860 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 106 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา โดยสว่นประกอบของสนิค้าคงเหลอืที่มีปริมาณเพิ่มมากที่สดุ คือ สนิค้าส าเร็จรูป

(เหลก็แผน่รีดร้อนชนดิม้วน) เป็นหลกั 

ณ 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 4,576 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จ านวน 966 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 27 เมื่อเทียบกบัปี 2553 โดยสว่นประกอบของสนิค้าคงเหลอื คือ สนิค้าส าเร็จรูป(เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน) และ 

วตัถดุิบ(เศษเหลก็ และเหลก็ถลงุ) 

ณ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 903 ล้านบาท โดยลดลงจ านวน 3,673 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 80 จากปี 2554 โดยสว่นประกอบของสนิค้าคงเหลอืที่มีปริมาณลดลงมากที่สดุ คือ สนิค้าส าเร็จรูป(เหลก็แผน่รีดร้อน

ชนิดม้วน) ซึง่คิดเป็นสดัสว่นตอ่สนิค้าคงเหลอืรวมร้อยละ 4 และรองลงมา คือ วตัถดุิบ(เศษเหลก็ และเหลก็ถลงุ) ซึง่คดิเป็นสดัสว่น

ตอ่สนิค้าคงเหลอืรวมร้อยละ 20 ทัง้นีเ้นื่องจากบริษัทและจี เจ สตีล ได้หยดุด าเนินการผลติเป็นการชัว่คราว เพื่อท าการซอ่มบ ารุง

เคร่ืองจกัรประจ าปี 

ณ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยได้มกีารตัง้ส ารองคา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลงจ านวน 199 ล้านบาท โดย

ลดลงจ านวน 323 ล้านบาท หรือร้อยละ 62 จากปี 2554 ซึง่เป็นการตัง้ส ารองส าหรับสนิค้าส าเร็จรูป โดยพิจารณาจากผลตา่ง

ระหวา่งราคาต้นทนุของเหลก็รีดร้อนชนิดม้วนส าเร็จรูปกบัมลูคา่ทีค่าดวา่จะได้จากการขาย อปุกรณ์ซอ่มบ ารุง โดยพิจารณาจาก

การใช้ประโยชน์ของอปุกรณ์ซอ่มบ ารุง และสนิค้าเสือ่มคณุภาพ โดยพิจารณาจากราคาต้นทนุของสินค้าเสือ่มคณุภาพ 

ณ 30 กนัยายน 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 1,750 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จ านวน 847 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 94 จากปี 2555 โดยสว่นประกอบของสนิค้าคงเหลอืที่มีปริมาณเพิม่มากที่สดุ คือ วตัถดุิบ(เศษเหลก็ และเหลก็

ถลงุ) และรองลงมา คือ สนิค้าส าเร็จรูป (เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน)  

หนีส้นิรวม 

 ณ 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม 27,735 ล้านบาท แบง่เป็นหนีส้นิหมนุเวียนจ านวน 26,535 ล้าน

บาท ลดลงจากปี 2552 (ปรับปรุงใหม)่ ร้อยละ 7 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของหุ้นกู้ที่ถงึก าหนดไถ่ถอนภายในหนึง่ปีและเงิน

กู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี หนีส้นิไมห่มนุเวียนจ านวน 1,200 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 26 

จากปี 2552 (ปรับปรุงใหม)่ เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน

หนึง่ปี และหุ้นกู้  

ณ 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม 29,416 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,681 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 

จากปี 2553 โดยแบง่เป็นหนีส้นิหมนุเวยีนจ านวน 28,876 ล้านบาท และหนีส้นิไมห่มนุเวียนจ านวน 540 ล้านบาท 
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ณ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม 24,037 ล้านบาท ลดลงจ านวน 5,379 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 

จากปี 2554 ซึง่เกิดจากโครงการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัทและบริษัทยอ่ย และโครงการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ครัง้ที่ 2 ของบริษัท เป็น

หลกั โดยแบง่เป็นหนีส้นิหมนุเวียนจ านวน 22,519 ล้านบาท และหนีส้นิไมห่มนุเวียนจ านวน 1,518 ล้านบาท 

ณ 30 กนัยายน 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม  19,695 ล้านบาท ลดลงจ านวน 4,343 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 

จากปี 2555 ซึง่เป็นผลของหนีส้นิหมนุเวียนลดลง 7,847 ล้านบาท และหนีส้ินไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 3,504 ล้านบาท สาเหตหุลกัมา

จากบริษัทและบริษัทยอ่ยประสบความส าเร็จในการขอขยายระยะเวลาการช าระหนีก้ารค้าหลายราย รวมทัง้บริษัทได้รับการผ่อน

ช าระหนีภ้าษีอากรกับกรมสรรพากร ท าให้มีการกลบัรายการบนัทึกจากหนีส้ินหมนุเวียนบางสว่นเป็นหนีส้ินไม่หมุนเวียน และมี

รายการบนัทกึประมาณการหนีส้นิในสว่นของผลแตกตา่งจากการปรับโครงสร้างหนีร้อการรับรู้ 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ สิน้ปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 17,710 ล้านบาท ลดลงจ านวน 9,273 ล้านบาท หรือร้อยละ 

34 เมื่อเทียบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากบริษัทมีก าไรขาดทนุสะสม จากการขาดทนุสทุธิในปี 2553 

ณ สิน้ปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 14,707 ล้านบาท ลดลงจ านวน 3,003 ล้านบาท หรือร้อยละ 

17 เมื่อเทียบกบัปี 2553 สาเหตหุลกัมาจากบริษัทมีก าไรขาดทนุสะสมที่เพิ่มขึน้ จากการขาดทนุสทุธิในปี 2554 

ณ สิน้ปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 14,018 ล้านบาท ลดลงจ านวน 689 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 

จากปี 2554 มาจากก าไรสะสมที่ลดลง และสว่นต ่ากวา่มลูคา่หุ้นสามญั เป็นผลมาจากบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทนุที่ออกและช าระ

แล้วเพื่อรองรับโครงการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัทและบริษัทยอ่ย และโครงการแลกเปลีย่นหุ้นกู้ครัง้ที่ 2 ของบริษัท   

ณ 30 กนัยายน 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 18,571 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 32 หรือ 4,554 ล้าน

บาท จากปี 2555 มาจากทนุท่ีออกและช าระแล้วจากโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ การออกหุ้นกู้และโครงการปรับโครงสร้างหนีข้อง จี 

เจ สตีล สทุธิจากสว่นต ่ากวา่มลูคา่หุ้นสามญัที่เพิ่มขึน้ 

 

 



 

 

รายงานความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ปี 2557 
บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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4.2 งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบการเงนิรวมตรวจสอบส าหรับปีสิน้สุดวันที่ งบสอบทานส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 30 กันยายน 2555 30 กันยายน 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ 
          

รายได้จากการขาย 22,904.29 77.10 30,525.12 95.90 13,106.65 82.13 13,092.71 82.28 6,488.51 67.72 
กลบัรายการหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 133.73 0.45 565.67 1.78 22.90 0.14 25.31 0.16 3.00 0.03 
กลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ 902.67 3.04 - - 323.01 2.02 387.69 2.44 - - 
กลบัรายการประมาณการภาระหนีส้ินเก่ียวกบัภาษี - - - - - - - - 1,180.94 12.33 
กลบัรายการประมาณการผลขาดทนุจากค าสัง่ซือ้ของวตัถดุิบที่ยงั
ไมไ่ด้รับมอบ 

349.96 1.18 - - - - - - 174.14 1.82 

กลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ - - 46.46 0.15 - - - - - - 
กลบัรายการขาดทนุจากการยกเลิกสญัญา - - 61.60 0.19 0.75 0.00 1.82 0.01 - - 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ 2,057.43 6.93 - - 538.60 3.38 494.43 3.11 - - 
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้ 3,187.60 10.73 349.99 1.10 1,725.12 10.81 1,685.02 10.59 1,539.02 16.06 
รายได้อ่ืน 170.41 0.57 280.88 0.88 240.86 1.51 225.48 1.42 195.07 2.04 
รวมรายได้ 29,706.10 100.00 31,829.71 100.00 15,957.89 100.00 15,912.46 100.00 9,580.68 100.00 
ค่าใช้จ่าย 

          
ต้นทนุขาย 23,295.29 78.42 31,118.64 97.77 14,206.62 89.03 14,186.94 89.16 6,958.87 72.63 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 279.52 0.94 279.95 0.88 111.54 0.70 111.30 0.70 72.62 0.76 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 1,483.04 4.99 1,322.03 4.15 3,032.11 19.00 2,087.79 13.12 2,495.70 26.05 
ประมาณการผลขาดทนุจากค าสัง่ซือ้ของวตัถดุิบที่ยงัไมไ่ด้รับมอบ - - 83.12 0.26 163.12 1.02 282.41 1.77 - - 
ขาดทนุที่เก่ียวข้องกบัการค า้ประกนัการปฎิบตัิตามข้อตกลง 58.20 0.20 - - - - - - - - 
ขาดทนุจากการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือ - - 251.66 0.79 - - - - 14.48 0.15 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบการเงนิรวมตรวจสอบส าหรับปีสิน้สุดวันที่ งบสอบทานส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 30 กันยายน 2555 30 กันยายน 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ขาดทนุจากการด้อยคา่สินทรัพย์ 11,267.09 37.93 - - - - - - - - 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ - - 771.99 2.43 - - - - 234.68 2.45 
คา่ใช้จา่ยอ่ืน 3,238.69 10.90 299.92 0.94 2,788.37 17.47 936.78 5.89 851.12 8.88 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ - - - - 5.46 0.03 - - 7.77 0.08 
ต้นทนุทางการเงิน 2,251.66 7.58 952.78 2.99 1,510.46 9.47 1,165.68 7.33 601.62 6.28 
รวมค่าใช้จ่าย 41,873.50 140.96 35,080.09 110.21 21,817.68 136.72 18,770.90 117.96 11,236.85 117.29 
ขาดทุนส าหรับปี (12,167.40) (40.96) (3,250.37) (10.21) (5,859.79) (36.72) (2,858.44) (17.96) (1,656.17) (17.29) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - - - - - - - 

 
- - 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (12,167.40) (40.96) (3,250.37) (10.21) (5,859.79) (36.72) (2,858.44) (17.96) (1,656.17) (17.29) 
การแบ่งปันขาดทุน 

          
สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ (10,113.79) (34.05) (2,525.54) (7.93) (4,612.49) (28.90) (2,018.87) (12.69) (807.17) (8.42) 
สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (2,053.61) (6.91) (724.83) (2.28) (1,247.29) (7.82) (839.57) (5.28) (849.00) (8.86) 
ขาดทุนส าหรับปี (12,167.40) (40.96) (3,250.37) (10.21) (5,859.79) (36.72) (2,858.44) (17.96) (1,656.17) (17.29) 
ขาดทนุตอ่หุ้น 

          
ขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.23) 

 
(0.15) 

 
(0.73) 

 
(0.11) 

 
(0.03) 
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ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเพิ่มขึน้จากปี 2552 (ปรับปรุงใหม่) เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการ

ปรับก าลงัการผลติที่เพิ่มขึน้จากปี 2552 (ปรับปรุงใหม)่ โดยผลประกอบการทัง้ปี 2553 มีผลขาดทนุสทุธิ ซึง่สาเหตหุลกัมาจากการ

บนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่สนิทรัพย์ รวมทัง้ ขาดทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการค า้ประกนัการปฎิบตัิตามข้อตกลง 

ในปี 2554 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวมเพิ่มขึน้จากปี 2553 เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอ่ยมีการปรับก าลงัการผลิต

ที่เพิ่มขึน้จากปี 2553 โดยผลประกอบการทัง้ปี 2554 มีผลขาดทนุสทุธิ ซึง่สาเหตหุลกัมาจากต้นทนุขาย การบนัทกึขาดทนุจากการ

ลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื รวมทัง้ประมาณการผลขาดทนุจากการค าสัง่ซือ้ของวตัถดุิบที่ยงัไมไ่ด้รับมอบ 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมลดลงจากปี 2554 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้หยดุด าเนินการผลิต

เป็นการชัว่คราว เพื่อท าการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรประจ าปี และเนื่องจากราคาขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนมีราคาต ่ากว่าต้นทนุ

การผลติ สาเหตหุลกัเกิดจากการน าเข้าเหลก็แผน่รีดร้อนมาทุม่ตลาดในปริมาณที่สงูมาก จึงท าให้ผลประกอบการทัง้ปี 2555 มีผล

ขาดทนุสทุธิ ซึง่สาเหตหุลกัมาจากต้นทนุขาย คา่ใช้จ่ายในการบริหาร คา่ใช้จ่ายอื่น รวมทัง้ต้นทนุทางการเงิน 

ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้หยดุด าเนินการผลิตเป็นการชัว่คราวประกอบกับราคาขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ปรับตวั

ลดลงตามความต้องการในตลาดโลกที่ลดลง จึงสง่ผลให้ผลการประกอบการส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2556 มี

ผลขาดทนุสทุธิ ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจากต้นทนุขาย และคา่ใช้จ่ายในการบริหารที่ถกูปันสว่นมาจากคา่ใช้จ่ายการผลติที่วา่งเปลา่ 

 รายได้จากการขายและรายได้อื่นๆ 

ในปี 2553 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวมทัง้สิน้ 29,706 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2552 (ปรับปรุงใหม่) 2,644 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 10 โดยมีรายได้จากการขายสินค้า 22,904 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 77 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 

จากปี 2552 (ปรับปรุงใหม่) ซึ่งสาเหตหุลกัมาจากราคาขายถวัเฉลี่ยของสินค้าส าเร็จรูปปรับตวัสงูขึน้จากปี 2552 (ปรับปรุงใหม่) 

อยา่งเป็นสาระส าคญั ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนีจ้ านวน 3,188 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 11 ของรายได้รวม ก าไรจาก

อตัราแลกเปลี่ยนสทุธิจ านวน 2,057 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 7 ของรายได้รวม ส่วนที่เหลือร้อยละ 5 หรือจ านวน 1,557 

ล้านบาท เป็นรายได้จากการกลบัรายการหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูกลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ กลบั

รายการประมาณการผลขาดทนุจากค าสัง่ซือ้ของวตัถดุิบที่ยงัไมไ่ด้รับมอบและรายได้อื่นๆ 

ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทัง้สิน้ 31,830 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,124 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จากปี 

2553 โดยมีรายได้จากการขายสนิค้า 30,525 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 96 ของรายได้รวม ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 33 จากปี 2553 

ซึ่งสาเหตหุลกัมาจากปริมาณการขายเพิ่มขึน้จากปี 2553 แต่ราคาขายถวัเฉลี่ยของวตัถดุิบก็ปรับตวัสงูขึน้อย่างเป็นสาระส าคญั

จากปี 2553 เช่นกนั สว่นท่ีเหลอืร้อยละ 4 หรือจ านวน 1,305 ล้านบาท เป็นรายได้จากการกลบัรายการหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู      

กลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ กลบัรายการขาดทนุจากการยกเลิกสญัญา ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนีแ้ละ

รายได้อื่นๆ 



 
รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 

 

 15 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวมทัง้สิน้ 15,958 ล้านบาท ลดลง 15,872 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 จากปี 

2554 โดยมีรายได้จากการขายสนิค้า 13,107 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 82 ของรายได้รวม ลดลงร้อยละ 57 จากปี 2554 ซึ่ง

สาเหตหุลกัมาจากปริมาณการขายและราคาขายเฉลี่ยลดลงจากปี 2554 สว่นที่เหลือร้อยละ 18 หรือจ านวน 2,851 ล้านบาท เป็น

รายได้จากการกลบัรายการหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู  กลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ กลบัรายการขาดทนุ

จากการยกเลกิสญัญา ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนีแ้ละรายได้อื่น 

ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทัง้สิน้  9,581 ล้านบาท ลดลง  

6,332 ล้านบาทจากงวดเดียวกนัของปีกอ่น โดยมีรายได้จากการขาย  6,489 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 67.72 ของรายได้รวม 

รายได้จากการขายลดลง  6,604 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2555 จากการที่บริษัทและจี เจ 

สตีล หยดุผลติชัว่คราวในปี 2555 และ 2556 โดย จี เจ สตีล เร่ิมกลบัมาผลิตในวนัที่ 20 มีนาคม 2556 และทยอยเพิ่มการผลิตขึน้

จนเต็มก าลงัการผลติในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อยซึ่งมีอตัราค่าไฟฟ้าต ่า (Off Peak) ท าให้ปริมาณขายลดลง ประกอบกบัราคาแผ่น

เหลก็รีดร้อนท่ีปรับตวัลดลงจากปริมาณความต้องการใช้เหลก็ในตลาดโลกที่ลดลง ส าหรับรายได้สว่นที่เหลืออีกร้อยละ 32.28 หรือ 

3,092 ล้านบาท เป็นรายได้จากกลบัรายการประมาณการภาระหนีส้ินเก่ียวกบัภาษี  ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้กลบัรายการ

ประมาณการผลขาดทนุจากค าสัง่ซือ้ของวตัถดุิบที่ยงัไมไ่ด้รับมอบ กลบัรายการหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู และรายได้อื่น 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ส าหรับปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 1,763 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.26 

จากปี 2552 (ปรับปรุงใหม่) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 8 ของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลงนัน้เป็นค่าใช้จ่ายมา

จากปริมาณการขายในประเทศของปี 2553 ที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2552  

ส าหรับปี 2554 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 1,602 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จาก

ปี 2553 คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5 ของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลงนัน้เป็นค่าที่ปรึกษา ต้นทนุการผลิตที่ว่าง

เปลา่ และคา่เสือ่มราคาและตดัจ าหนา่ยลดลง  

ส าหรับปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 112 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 60 จากปี 2554 คิด

เป็นสดัสว่นร้อยละ 1 ของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลงนัน้เป็นผลมาจากปริมาณการขายในประเทศที่ลดลง ส าหรับ

คา่ใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2555 มีจ านวน 3,032 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 129 จากปี 2554 คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 19 ของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึน้ เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายการผลิตที่ว่างเปล่า ซึ่งเกิดจากการที่

บริษัทผลติในระดบัต ่าซึง่ไมถ่ึงจดุคุ้มทนุ และหยดุการผลติชัว่คราว จึงท าให้มีการปันสว่นคา่ใช้จ่ายจากต้นทนุผลติมาเป็นคา่ใช้จ่าย

ในการบริหาร  

ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวน 73 ล้านบาท 

คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1 ของรายได้รวม ลดลงร้อยละ 35 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2555 ซึ่งสมัพนัธ์กบัปริมาณขายที่ลดลง 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2556 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจ านวน 2,496 ล้าน



 
รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 

 

 16 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

บาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้ 408 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบงวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจาก

การปันสว่นคา่ใช้จ่ายการผลติวา่งเปลา่จากการหยดุผลติชัว่คราวมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าที่ปรึกษาการด าเนินงานที่

เพิ่มขึน้ 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 12,167 ล้านบาท เท่ากับขาดทุนลดลงจากปี 2552 

(ปรับปรุงใหม)่ จ านวน 1,372 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 และขาดทนุสทุธิตอ่หุ้น 0.73 บาท สาเหตหุลกัที่ท าให้ขาดทนุมาจากขาดทนุ

จากการด้อยคา่สนิทรัพย์ คา่ใช้จ่ายอื่นๆ และขาดทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการค า้ประกนัการปฎิบตัิตามข้อตกลง 

ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 3,250 ล้านบาท เท่ากบัขาดทนุลดลงจากปี 2553 จ านวน 

8,917 ล้านบาท หรือร้อยละ 73 และขาดทนุสทุธิตอ่หุ้น 0.15 บาท สาเหตหุลกัที่ท าให้ขาดทนุมาจากต้นทนุขาย การบนัทึกขาดทนุ

จากการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื รวมทัง้ ประมาณการผลขาดทนุจากการค าสัง่ซือ้ของวตัถดุิบที่ยงัไมไ่ด้รับมอบ 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 5,860 ล้านบาท เท่ากบัขาดทนุเพิ่มขึน้จากปี 2554 จ านวน 

2,610 ล้านบาท หรือร้อยละ 80 และขาดทนุสทุธิต่อหุ้น 0.23 บาท สาเหตหุลกัที่ท าให้ขาดทนุมาจากต้นทนุขาย ค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร คา่ใช้จ่ายอื่น รวมทัง้ต้นทนุทางการเงิน 

ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 1,656 ล้านบาท หรือ

ขาดทนุลดลงร้อยละ 42 เมื่อเปรียบเทียบกบัผลขาดทนุสทุธิในงวดเดียวกนัของปี 2555 จ านวน 2,858 ล้านบาท มีผลให้ขาดทุน

สทุธิตอ่หุ้น 0.03 บาท ผลการด าเนินงานท่ีขาดทนุมีสาเหตทุี่ส าคญัมาจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายลดลงอนัเป็น

ผลจากการหยดุการผลติชัว่คราวประกอบกบัราคาแผน่เหลก็รีดร้อนชนิดม้วนท่ีปรับตวัลดลงจากความต้องการในตลาดโลกที่ตกต ่า 

ต้นทนุขาย และคา่ใช้จ่ายในการบริหารที่ถกูปันสว่นมาจากคา่ใช้จ่ายการผลติที่วา่งเปลา่ 

4.3 งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวมตรวจสอบส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
งบสอบทาน 

ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 

2553 
31 ธันวาคม 

2554 
31 ธันวาคม 

2555 
30 กันยายน 

2555 
30 กันยายน 

2556 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 237.19 342.06 (582.28) (148.61) (1,966.48) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 219.35 (80.17) 192.83 160.95 (11.16) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (442.20) (246.22) 351.91 107.20 2,237.62 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ 14.34 15.67 (37.54) 119.54 259.98 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 60.58 75.18 91.32 91.32 53.51 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินตราตา่งประเทศ 0.26 0.47 (0.27) (0.15) 0.10 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 75.18 91.32 53.51 210.71 313.58 



 
รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 

 

 17 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 237.19 ล้านบาท มีสาเหตุ

หลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้า 

ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 342.06 ล้านบาท จากการ

เพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าเป็นหลกั 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีมีกระแสเงินสด ใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 582.28 ล้านบาท เนื่องจากผล

ขาดทนุจากการด าเนินงาน และการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าเป็นหลกั 

ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 

1,966.48 ล้านบาท เป็นผลมาจากผลขาดทนุจากการด าเนินงาน และการเพิ่มขึน้ของสินค้าคงเหลือและ หลกัประกนัเงินสด

ส าหรับการใช้สาธารณปูโภค 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในปี 2553 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทนุ จ านวน 219.35 ล้านบาท จากการจ าหน่าย

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย จ านวน 330.71 ล้านบาท 

ในปี 2554 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จ านวน 80.17 ล้านบาท เป็นผลมาจากการซือ้

สนิทรัพย์ถาวร จ านวน 28.50 ล้านบาท และการจ่ายเงินลว่งหน้าในการซือ้สนิทรัพย์ถาวร จ านวน 58.00 ล้านบาท 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทนุ จ านวน 192.83 ล้านบาท เนื่องจากการ

ลดลงของของเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั เป็นหลกั 

ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 11.16 ล้านบาท  เป็นผลมา

จากการซือ้สนิทรัพย์ถาวรเป็นหลกั 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ในปี 2553 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 442.20 ล้านบาท เป็นผลมาจาก

การช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้เป็นหลกั 

ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 246.22 ล้านบาท เนื่องจากการ

ช าระต้นทนุทางการเงิน ช าระคืนเงินกู้ยืมและช าระหนีส้นิบางสว่น 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 351.91 ล้านบาท มีสาเหตหุลกั

มาจากการได้รับเงินกู้ ระยะสัน้และระยะยาว 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 

 

 18 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2556 มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  จ านวน 2,237.62

ล้านบาท  เป็นผลมาจากการออกใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทยอ่ยให้กบัสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

5. ภาวะอุตสาหกรรม 

ภาวะอตุสาหกรรมเหลก็ในประเทศไทยในปี 2556 

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยมีทิศทางที่ทรงตัว ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการฟื้นตวัของเศรษฐกิจโลก ตลอดจน

มาตราการเพื่อคุ้มครองอตุสาหกรรมภายในประเทศของภาครัฐ เช่น มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD/CVD) และการสนบัสนนุ

ให้มีการใช้มาตรการกีดกนัทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) เช่น มาตรการตรวจสอบมาตรฐานการน าเข้าผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมที่

เพิ่มขึน้ซึ่งจะเป็นการปกป้องอตุสหกรรมในประเทศและท าให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ที่ใช้เหล็กเป็นวตัถดุิบใช้ผลิตภณัฑ์ที่ได้

มาตรฐานและยงัเป็นการสนบัสนนุให้ผู้ผลิตเหล็กในประเทศพฒันาคณุภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ์ตนเองต่อเนื่อง ส าหรับด้าน

ปริมาณการบริโภคเหล็กตัง้แต่ต้นเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2556 มีอตัราที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.82 จาก 16.91 ล้านตนัในปี 2555 

เป็น 17.73 ล้านตนั ในปี 2556 สว่นการผลติลดลงร้อยละ 2.04 เทา่กบั 6.88 ล้านตนั การน าเข้ามีอตัราขยายตวั จากปี 2555 อยู่ที่

ร้อยละ 8.47 เทา่กบั 12.25 ล้านตนั ซึ่งสว่นใหญ่เป็นการน าเข้าจาก ญ่ีปุ่ น จีน เกาหลีใต้ อินเดีย การสง่ออกลดลงร้อยละ 0.29 มี

ปริมาณทัง้สิน้ 1.396 ล้านตนั 

ตารางการบริโภคเหลก็ภายในประเทศ 

หน่วย: 1,000 ตนั 

 2552 2553 2554 2555 2556 

การผลติ 6,970 7,483 6,936 7,020 6,877 
น าเข้า 5,128 8,087 9,057 11,293 12,249 
สง่ออก 1,371 1,559 1,346 1,400 1,396 
การบริโภคจริง 10,727 14,012 14,647 16,914 17,730 

ที่มา: สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่ประเทศไทย 

ภาวะอตุสาหกรรมเหลก็แผน่รีดร้อนของประเทศไทยในปี 2556 

ส าหรับเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจะถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย อาทิอุตสาหกรรมก่อสร้าง ท่อ

เหลก็ ถงัแก๊ส ตู้คอนเทนเนอร์ นอกจากนัน้ยงัถกูใช้เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติเหลก็แผน่รีดเย็น ซึง่น าไปใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิต

ชิน้งานในอตุสาหกรรมตา่งๆส าหรับการบริโภคเหลก็แผน่รีดร้อนตัง้แต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2556 อยู่ที่ 7.78 ล้านตนั เพิ่มขึน้

จากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 3.94 เมื่อเทียบกบัปี 2555 โดยถ้าพิจารณาตัง้แตเ่ดือนมกราคมถึงธนัวาคม 2556 การผลติเพิ่มขึน้จาก

ปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 1.65 การน าเข้าเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 8.11 แลหะการสง่ออกเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 7.90 
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ตารางการบริโภคเหลก็แผ่นรีดร้อนของประเทศไทย 

หน่วย: 1,000 ตนั 

  2552 2553 2554 2555 2556 

การผลติ 3,351 3,429 3,283 2,970 301,991 
น าเข้า 1,511 2,224 2,377 4,561 4,931 
สง่ออก 365 208 61 38 41,198 
การบริโภคจริง 4,497 5,444 5,599 7,480 7,775 

ที่มา: สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่ประเทศไทย 

ภาวะอตุสาหกรรมเหลก็แผน่รีดเย็นของประเทศไทย ในปี 2556 

ในขณะที่ขบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นเกิดจากการน าเหล็กแผ่นรีดร้อนบางประเภทมาเป็นวัตถุดิบใน

ขบวนการผลิต โดยน าเหล็กแผ่นรีดร้อนมาผ่านการรีดอีกครัง้เพื่อให้มีขนาดบางลงและมีพืน้ผิวที่มีความเรียบ ซึ่งน าไปใช้เป็น

วตัถดุิบในการผลติชิน้งานนอตุสาหกรรมตา่งๆ ตัง้แตเ่ดือนมกราคมถึงธนัวาคม 2556 การบริโภคเหลก็แผนรีดเย็นในประเทศลดลง

ร้อยละ 3.48 จากปี 2555 เทา่กบั 2.72 ล้านตนั การผลติลดลงร้อยละ 34.87 อยูท่ี่ 1.14 ล้านตนั การน าเข้าลดลงร้อยละ 3.30 อยูท่ี่ 

1.14 ล้านตนั การสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.17 อยูท่ี่ 0.125 ล้านตนั 

ตารางการบริโภคเหลก็แผ่นรีดเยน็ของประเทศไทย 

หน่วย: 1,000 ตนั 

  2552 2553 2554 2555 2556 

การผลติ 1,225 1,677 1,533 1,755 1,143 
น าเข้า 616 1,012 1,070 1,182 1,143 
สง่ออก 149 168 105 120 125 
การบริโภคจริง 1,691 2,520 2,498 2,817 2,719 

ที่มา: สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่ประเทศไทย 

กฎและข้อบงัคบัของรัฐบาล 

มาตรการภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ยงัคงเป็นมาตรการส าคญัของทางภาครัฐในอุตสาหกรรม

เหลก็ ที่จะใช้ในการคุ้มครองผู้ผลติภายในประเทศ เพื่อให้เกิดการแข่งขนัทางด้านการค้าที่เป็นธรรมส าหรับผู้ผลิตภายในและผู้ ค้า

จากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยป้องกันการน าเข้าสินค้าที่เกิดจากการทุ่มตลาดของผู้ ค้าต่างประเทศได้ แต่ถ้าการน าเข้าสินค้าจาก

ตา่งประเทศไม่ได้มีการทุ่มตลาดแต่อย่างใด ผู้น าเข้าก็จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากมาตรการดงักลา่ว โดยที่ผ่านมาทางภาครัฐ

โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการต่ออายุการใช้มาตรการภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดส าหรับเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีแหล่งก าเนิดจาก

ประเทศญ่ีปุ่ น แอฟริกาใต้ รัฐเซีย คาซคัสถาน อินเดีย เกาหล ีไต้หวนั เวเนซูเอลา อาร์เจนตินา ยเูครน แอลจีเรีย อินโดนีเซีย สโลวกั 

และ โรมาเนีย รวม 14 ประเทศ ออกไปอีก 5 ปี โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม 2552 เป็นต้นมา และในปี 2554 ก็ได้มีการ

ใช้มาตรการภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดส าหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศ
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 

 

 20 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

มาเลเซียเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม 2554 และลา่สดุเมื่อเดือนธนัวาคม 2555 ที่ผา่นมาทางภาครัฐก็

ได้มีการใช้มาตรการภาษีตอบโต้การทุม่ตลาดส าหรับสนิค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนที่มีแหลง่ก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชน

จีน เป็นระยะเวลา 5 ปี เพิ่มอีกด้วย 

และนอกจากมาตรการตอบโต้การทุม่ตลาดแล้ว มาตรการปกป้องการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึน้ ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่ง

ที่มีความส าคญัอยา่งมากในช่วงจากนีไ้ป เนื่องจากการท่ีผู้น าเข้าและผู้สง่ออกได้การเปลีย่นรูปแบบการน าเข้า จากที่เคยน าเข้าใน

พิกดัเหลก็แผน่รีดร้อน (7208) ก็หนัไปน าเข้าในพิกดัเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ (7225 หรือ 7226) โดยการเติมธาตเุจือในปริมาณ

ขัน้ต ่าที่สามารถเปลี่ยนพิกัดน าเข้าได้ ซึ่งสง่ผลให้สามารถหลีกเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดที่มีอยู่ได้ด้วย ดงันัน้มาตรการ

ปกป้องจากการน าเข้าสนิค้าที่เพิ่มขึน้จะเป็นมาตรการท่ีส าคญัที่จะช่วยการอดุช่องวา่งหรือแก้ปัญหาดงักลา่วได้  

ข้อมูลบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) ณ ปัจจุบัน 

1. ข้อมูลบริษัท  

1.1 รายละเอียดบริษัท 

ช่ือยอ่ : GSTEL 
ทนุจดทะเบียน : 48,775,743,730 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว : 34,250,904,820 บาท 
จ านวนหุ้น : 6,850,180,964 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้ : 5.00 บาทตอ่หุ้น 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน และเหลก็แผน่หนา (slab) เพื่อน า 

ไปใช้เป็นวตัถดุิบของอตุสาหกรรมตอ่เนื่องตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรมผลติเหลก็แผน่
รีดเย็น เหลก็ชบุสงักะส ีทอ่เหลก็ เหลก็รูปพรรณที่ใช้ในการก่อสร้าง ภาชนะบรรจุ
น า้ มนัหรือก๊าซหงุต้ม ชิน้สว่นรถยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์เหลก็ เป็น
ต้น 

 

1.2 รายชื่อคณะกรรมการ 

รายช่ือคณะกรรมการ ณ 31 ธนัวาคม 2561 

 
รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นาย ยรรยง คโุรวาท ประธานกรรมการ 

2. นาย ริวโซ โอกิโน กรรมการ 

3. คณุหญิง ปัทมา ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการ 

4. น.ส. สนุทรียา วงศ์ศิริกลุ กรรมการ 

5. นาย สมชยั ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการ 

6. นาง จไุรรัตน์ ปันยารชนุ กรรมการ 
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รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

7. นาย โกมล วงศ์อภยั กรรมการ 

8. น.ส. เมธิกานต์ ชตุิพงศ์สริิ กรรมการ 

9. นาย ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

10. นาย ชยัณรงค์ มนเทียรวเิชียรฉาย กรรมการอิสระ 

11. นาย ธีระพล ปสุสเด็จ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

12. นาย ธีรชยั อรุณเรืองศิริเลศิ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน (hot-rolled coil) เป็น

ผลติภณัฑ์หลกั ซึง่รวมถึงบริการตดัแผน่หรือตดัซอยเหลก็แผน่รีดร้อนตามค าสัง่ของลกูค้าด้วย และเหลก็แทง่แบน (slab) เป็น

ผลติภณัฑ์เสริม โดยผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทจะถกูน าไปใช้โดยตรงในงานก่อสร้าง การชลประทานและวิศวกรรมโยธา และใช้เป็น

วตัถดุิบของอตุสาหกรรมตอ่เนื่องตา่งๆ มากมาย เช่น อตุสาหกรรมผลติเหลก็แผน่รีดเย็นและเหลก็แผน่ชบุสงักะสทีี่ใช้ในการผลติ

ผลติภณัฑ์ตอ่เนื่องอีกมาก อตุสาหกรรมแปรรูปเหลก็แผน่ส าหรับงานก่อสร้าง ได้แก่ ทอ่เหลก็ และเหลก็โครงสร้างรูปพรรณ 

อตุสาหกรรมตอ่เนื่องอื่นๆ เช่น การผลติชิน้สว่นรถยนต์ รถโดยสาร รถบรรทกุและยานพาหนะอื่น ผลติถงัและภาชนะบรรจนุ า้มนั

หรือก๊าซหงุต้ม อปุกรณ์หรือชิน้งานส าหรับอตุสาหกรรมทัว่ไป เป็นต้น 

โรงงานผลติเหลก็แผน่รีดร้อนชนดิม้วนของบริษัทใช้เทคโนโลยีการผลติอนัทนัสมยั โดยรวมกระบวนการหลอม การหลอ่ 

และการรีดไว้ในโรงงานเดยีวกนัอยา่งสมบรูณ์และมีประสทิธิภาพสงู หรือที่เรียกวา่ Compact Mini Mill ซึง่ประกอบด้วย เทคโนโลยี

การหลอมเหลก็ด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) เทคโนโลยีการหลอ่เหลก็แทง่แบนแบบตอ่เนื่อง (Continuous 

Casting Machine) และเทคโนโลยีการรีดเหลก็แผน่รีดร้อน (Hot Strip Mill) อยา่งตอ่เนื่องทกุกระบวนการดงักลา่ว 

กระบวนการผลติของบริษัทโดยสงัเขปเร่ิมจากน าเศษเหลก็ (ferrous scrap) และเหลก็ถลงุ (pig Iron) มาหลอมรวมกนั

ในเตาอาร์คไฟฟ้าจนได้เป็นน า้เหลก็ที่อณุหภมูิประมาณ 1,600 องศาเซลเซยีส แล้วน าไปปรับปรุงคณุภาพน า้เหลก็ด้วยการเติมสาร

ปรุงแตง่ตา่งๆ เพื่อให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานหรือตามข้อก าหนดของลกูค้า จากนัน้จงึน าน า้เหลก็ที่ได้เข้าสูก่ระบวนการหลอ่

แบบตอ่เนื่องเป็นเหลก็แทง่แบน (slab) ขนาดกลาง ความหนา 80-100 มม. และน าเหลก็แทง่แบนท่ีได้มาผา่นกระบวนการรีดร้อน

เพื่อรีดลดขนาดให้ได้เป็นเหลก็แผน่รีดร้อนขนาดความหนาในช่วง 1.0-13.0 มม. ตามค าสัง่ของลกูค้า ซึง่โรงงานของบริษัทเป็น

โรงงานแหง่แรกในประเทศไทย และมีเพียงไมก่ี่โรงงานในโลกที่สามารถผลติเหลก็แผน่รีดร้อนท่ีระดบัความหนาต า่สดุ 1.0 มม. ทัง้นี ้

กระบวนการผลติข้างต้นจะเป็นกระบวนการผลติแบบตอ่เนื่อง โดยใช้เวลาการผลติทัง้กระบวนการเพียง 3.5 ชัว่โมง 

 โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับการผลิตได้สงูสดุถึง 3.4 ล้านตนั 

ซึ่งปัจจุบนัมีก าลงัการผลิตอยู่ที่ 1.8 ล้านตนัต่อปี และมีก าลงัการผลิตที่มีผลตามส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ตามความต้องการของ
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ตลาดที่หลากหลาย (various product mix) เท่ากบั 1.5 ล้านตนัต่อปี ผลิตภณัฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนที่ผลิตได้มีคณุภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมของไทย (มอก.) และนอกจากนีส้ามารถผลติสินค้าได้มาตรฐานสากลอย่าง มาตรฐานของญ่ีปุ่ น 

(JIS) สหรัฐอเมริกา (ASTM และ SAE) ยโุรป (EN, DIN และ BS) ฯลฯ ตามความต้องการของตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ได้อีกด้วย 

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและนโยบายในการด าเนินธุรกจิ 

วิสัยทัศน์ : 

“เป็นผู้น าในอตุสาหกรรมเหลก็ระดบัโลก” 
 

พันธกิจ : 

 มุง่สูต่ลาดสากลด้วยผลติภณัฑ์เหลก็ที่หลากหลาย 

 มุง่สูก่ารเจริญเติบโตด้วยการขยายก าลงัการผลติและผลติสนิค้าด้วยต้นทนุต า่ 

 ปรับปรุงและพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

 พฒันาทรัพยากรบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง 

 อนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและตอบแทนสูส่งัคม 

 เสริมสร้างคณุคา่ให้แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

 ร่วมมือตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ : 

ปี 2560 เป็นปีที่มีการพฒันาของตลาดเหลก็ทัว่โลกเป็นอย่างดีในด้านของการเติบโตของการผลิต โดยผลผลิต
เหลก็โตขึน้ร้อยละ 5.3 หรือคิดเป็น 1,691.1 ล้านตนั สว่นใหญ่เป็นผลผลิตจากประเทศจีน ซึ่งเติบโตร้อยละ 831.7 และ
คิดเป็นร้อยละ 49 ของผลผลติทัว่โลก ตลาดเหลก็ทัว้โลกปรับตวัดีขึน้ เนื่องมาจากความต้องการของเหล็กในตลาดโลกที่
สงูขึน้ และราคาเหลก็ที่สงูขึน้ในคร่ึงหลงัของปี 2560 ในขณะท่ีความต้องการเหลก็ในหลายๆ ภมูิภาคปรับตวัสงูขึน้ การใช้
งานเหลก็ในประเทศไทยกลบัปรับตวัลดลง คิดเป็นร้อยละ 13.69 ในปี 2560 การใช้งานเหล็กทรงยาวลดลงร้อยละ 25.7 
และเหล็กทรงแบนลดลงร้อยละ 5.9 ในปี 2560 ผลผลิตเหล็กในประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 6.86 ล้านตนั ลดลง
ร้อยละ 3.72 คิดเป็นร้อยละ 30-40 ของก าลังการผลิตทัง้หมด ความต้องการเหล็กต่อหัว (Per capita steel 
consumption) ในประเทศไทยคิดเป็น 251 กิโลกรัม น้อยกวา่ความต้องการเหลก็ตอ่หวัในประเทศจีนท่ี 493 กิโลกรัม แต่
สงูกวา่ความต้องการเหลก็ตอ่หวัเฉลีย่ทัว่โลกที่ 208 กิโลกรัม ทัง้นี ้ประเทศไทยยงัมีการน าเข้าเหล็กอยู่ดงัเช่นปีที่ผ่านมา 
โดยประเทศผู้ผลติหลกั เช่น จีน ญ่ีปุ่ น เกาหล ีไต้หวนั ออสเตรเลยี และอิยิปต์ยงัคงสง่ออกผลิตภณัฑ์เหล็กมายงัประเทศ
ไทย สง่ผลให้การแข่งขนัภายในประเทศมีอยู่สงูมาก อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ความต้องการเหล็กในประเทศไทยยงัคง
ได้รับการคาดการณ์วา่จะสงูขึน้เป็น 18.6 ล้านตนั (16.64 ล้านตนัในปี 2560) จากโครงการภาครัฐที่เน้นการปรับปรุงและ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้นี ้อตุสากรรมเหลก็ในประเทศจะได้รับการสนบัสนนุจากอตุสาหกรรมก่อสร้างซึ่งคิดเป็นร้อย
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ละ 57 ของความต้องการเหลก็ทัง้หมดในประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการลงทนุในเขตเศรษฐกิจ โครงการพฒันาระบบโล
จิสติกส์ และอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึง่สว่นใหญ่ใช้ผลติภณัฑ์เหลก็เป็นวตัถดุิบ โดยในปีนี ้บริษัทมีเป้าหมาย
การด าเนินธุรกิจในการปรับปรุงคณุภาพการผลิตของสายการผลิตในปัจจุบนัให้ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองให้ได้
ตามความต้องการของลกูค้า 

นอกจากนี ้บริษัท ได้มีการสร้างความสมัพันธ์กับพันธมิตรผู้ ผลิตจากต่างประเทศ ที่ผลิตเหล็กคุณภาพสูง เพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เฉพาะด้าน การปรับปรุงเพื่อลดต้นทนุการผลิต รวมทัง้การเพิ่มความสามารถในการผลิต
สนิค้าที่มีคณุภาพสงูขึน้ เพื่อให้สามารถแขง่ขนักบัสนิค้าที่น าเข้าได้ และตอบสนองความต้องการและโอกาสในการขยาย
ฐานลกูค้าได้มากขึน้ เนื่องจากผู้ผลติไทยมีจดุเดน่อยูแ่ล้ว ในเร่ืองของการประหยดัทัง้ต้นทนุและเวลาในการขนสง่ 

นโยบายในการด าเนินธุรกิจ 

1) บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาผลิตภณัฑ์เหล็กที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ

สนิค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าเป้าหมายกลุม่ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว ท าให้

บริษัทสามารถสร้างก าไรจากการขายได้มากขึน้ 

2) บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ และควบคมุต้นทนุ

ให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม ด้วยการลดความสญูเสียต่างๆ ในกระบวนการผลิตให้เหลือน้อยที่สดุ ใช้ประสิทธิภาพของ

เคร่ืองจักรอย่างเต็มที่ หมัน่ดูแลรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ให้มีสภาพดีพร้อมผลิตอยู่เสมอ รวมถึงการน าเศษวสัดุ

พลอยได้จากกระบวนการผลิตบางรายการกลบัมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทน

สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

3) บริษัทมีนโยบายในการพฒันาระบบการท างานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอยู่เสมอ ทัง้นี ้บริษัทได้รับการ

รับรองจากมาตรฐานสากลดงันี ้

การรับรองที่เก่ียวกบัระบบจดัการ ดงันี ้

• มาตรฐานระบบจดัการด้านคณุภาพ (ISO 9001:2015) 

• มาตรฐานระบบจดัการด้านสิง่แวดล้อม (ISO 14001:2015) 

• มาตรฐานระบบจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001:2007) 

การรับรองที่เก่ียวกบักบัผลติภณัฑ์ ดงันี ้

• มาตรฐานอตุสาหกรรม มอก.1479-2541 เหลก็คาร์บอนรีดร้อนส าหรับงานโครงสร้าง 

• มาตรฐานอตุสาหกรรม มอก.1499-2541 เหลก็คาร์บอนรีดร้อนส าหรับงานโครงสร้างเช่ือมประกอบ 

• มาตรฐานอตุสาหกรรม มอก.1501-2541 เหลก็คาร์บอนรีดร้อนส าหรับงานเคร่ืองจกัรกล 

• มาตรฐานอตุสาหกรรม มอก. 2060-2543 เหลก็คาร์บอนรีดร้อนส าหรับถงัก๊าซ 

• มาตรฐานอตุสาหกรรม มอก. 528-2548 เหลก็คาร์บอนรีดร้อนส าหรับงานทัว่ไปและงานขึน้รูป 

การรับรองผลติภณัฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรม จากประเทศมาเลเซีย ดงันี ้

• MS 1705-2003 เหลก็คาร์บอนรีดร้อนส าหรับงานขึน้รูปทัว่ไป 

• MS 1768-2004 เหลก็คาร์บอนรีดร้อนส าหรับงาน pipe and tube 
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• MS EN 10025-2 เหลก็คาร์บอนรีดร้อนส าหรับงานโครงสร้าง 

• SAE J 403 -2014 เหลก็กล้าคาร์บอน 

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมอยู่อย่างต่อเนื่อง ดงัจะเห็นได้จาก

ในปี 2558 บริษัทได้รับการรับรองการปฏิบตัิตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคมจาก

กรมโรงงานอตุสาหกรรม (CSR-DIW) และรางวลัรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Award) ประจ าปี 

2560 จากกรมพืน้ฐานเหมืองและเหมืองแร่ กระทรวงอตุสาหกรรม 

ทัง้นี ้บริษัทยงัมีนโยบายในการพฒันาบุคลากรอบรมความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บคุลากรของบริษัทให้เป็น

บคุลากรท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญในอตุสาหกรรมเหลก็ 

4) บริษัทมีนโยบายในการเสริมสร้างคณุคา่ให้แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย โดยได้ก าหนดนโยบายในการดแูลผู้มีสว่นได้

สว่นเสยี รวมทัง้มาตรการชดเชยผู้มีสว่นได้สว่นเสียกรณีได้รับความเสียหายจากการละเมิด โดยบริษัทได้ท าการบ่งชีผู้้มี

สว่นได้สว่นเสยีไว้จ านวน 10 กลุม่ ได้แก่ พนกังานและครอบครัวพนกังาน, ลกูค้า และเจ้าหนี,้ ผู้ ถือหุ้น, ชมุชนรอบโรงงาน 

หน่วยงานราชการ, Supplier และ Contractor, นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และสถาบนัการเงิน, สถาบนัการศึกษา และ

สือ่มวลชน 

5) บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายตาม 

จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างานของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน อย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของสงัคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกบัการท าก าไร เพื่อการเติบโตและการพฒันาอย่างยัง่ยืนและมุ่งมัน่ที่จะ

ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เป็นธรรม ยดึมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้ มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

6) บริษัทได้ประกาศนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับใช้กับ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน เจ้าหน้าที่ และตวัแทนที่ท าหน้าที่ในนามของบริษัท ให้รับทราบและถือปฏิบตัิอย่าง

เคร่งครัด 

 

3. รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1. นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 444,682,520 6.49 
2. นายณฐัพล จฬุางกรู 386,459,900 5.64 

3. กลุม่คณุหญิงปัทมา ลสีวสัดิ์ตระกลู/1 283,095,200 4.13 

4. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั/2 275,776,000 4.03 

5. นายทวีฉตัร จฬุางกรู 271,217,700 3.96 
6. นายกฤษนนัทร์ เกวล ี 255,167,500 3.73 
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ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

7. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 178,440,083 2.61 

8. 
บริษัท บริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) 

160,567,780 
2.34 

9. นายเฉลมิชยั มหากิจศิริ 146,467,412 2.14 
10. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-

UBS SWITZERLAND AG 
122,323,761 1.79 

11. ผู้ ถือหุ้นอื่นๆ 4,325,983,108 63.16 
 รวม 6,850,180,964 100.00 

หมายเหต ุ

1 กลุม่คณุหญิงปัทมา ลสีวสัดิ์ตระกลู ประกอบด้วย 
(1) คณุหญิงปัทมา   ลสีวสัดิ์ตระกลู ร้อยละ 3.99      (273,095,200 หุ้น) 
(2) เด็กหญิงสธิุดารัตน์  ลสีวสัดิ์ตระกลู ร้อยละ 0.07 (5,000,000 หุ้น) 
(3) เด็กหญิงสรัุติพร  ลสีวสัดิ์ตระกลู ร้อยละ 0.07 (5,000,000 หุ้น)  
 

2 โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท ซูพเีรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(1) คณุหญิงปัทมา   ลสีวสัดิ์ตระกลู ร้อยละ 29.42 
(2)  บริษัท มาร์โค เวลท์ อินเวสเม้นท์ จ ากดั  ร้อยละ 25.38 
(3)  นางสาวเมธิกานต์ ชตุิพงศ์สริิ ร้อยละ19.81 
(4)  นายมานิตย์ เจียจวบศิลป์ ร้อยละ 15.39 
(5) นางปทมุ เจียจวบศิลป์ ร้อยละ10.00 
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4. สรุปรายการส าคัญในงบการเงนิเกี่ยวกบัฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัท จี สตีล จ ากดั 

(มหาชน) และบริษัทย่อย 

4.1 งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด        159.33           0.48         623.20          1.91         590.83             1.84  
เงินลงทนุชัว่คราว                 -                   -                    -                   -             12.24             0.04  
ลกูหนีก้ารค้า        241.64           0.72         272.39           0.84           48.13             0.15  
สินค้าคงเหลือ     1,688.08           5.05      1,991.56           6.11      4,110.18           12.78  
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น        254.10           0.76         199.99           0.61         575.42             1.79  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,343.15         7.01  3,087.14         9.47  5,336.80        16.59  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

เงินลว่งหน้าคา่ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์        210.00           0.63         210.00           0.64         210.00             0.65  
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์   30,445.90         91.06    28,738.71         88.12    26,004.88           80.83  
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน          17.41           0.05           15.18           0.05           11.87             0.04  
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น        419.23           1.25         563.64           1.73         608.51             1.89  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  31,092.54        92.99   29,527.53        90.53    26,835.26         83.41  

รวมสินทรัพย์  33,435.69      100.00   32,614.67      100.00    32,172.05       100.00  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             

หนีสิ้นหมุนเวียน             

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน        365.06           1.09         315.86           0.97         212.50             0.66  
เจ้าหนีก้ารค้า     8,043.40         24.06      7,479.04         22.93      1,326.19             4.12  
หนีส้ินที่เกิดจากการฟืน้ฟกิูจการที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

       486.30           1.45         464.26           1.42         535.32             1.66  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอ่ืนที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

      106.00           0.32        108.00           0.33         138.00             0.43  

หุ้นกู้         562.38           1.68         558.49           1.71         509.54             1.58  
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั          30.00           0.09           30.00           0.09      1,506.20             4.68  
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการอ่ืน        119.84           0.36         137.39           0.42         107.48             0.33  
เงินกู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น            3.85           0.01            3.85           0.01             3.85             0.01  
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า        203.59           0.61         204.37           0.63         203.32             0.63  
เจ้าหนือ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย     3,176.85           9.50      3,506.16         10.75      7,147.12           22.22  
ดอกเบีย้ค้างจา่ย     2,336.90           6.99      3,969.00         12.17      4,936.69           15.34  
ประมาณการหนีส้ิน     2,702.08           8.08      3,156.21           9.68         269.78             0.84  
หนิส้ินหมนุเวียนอื่น        348.54           1.04         346.31           1.06         364.14             1.13  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  18,484.79        55.28   20,278.94        62.18    17,260.13         53.65  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน             

หนีส้ินที่เกิดจากการฟืน้ฟกิูจการ - สทุธิจากสว่นที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

       249.77           0.75         245.11           0.75         148.04             0.46  

เจ้าหนีก้ารค้า        518.31           1.55                  -                   -                    -                   -    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้อง
กนั 

       264.00           0.79         242.00           0.74      1,655.36             5.15  

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย     1,238.39           3.70         875.19           2.68         545.27             1.69  
ดอกเบีย้ค้างจา่ย          19.16           0.06                  -                   -             16.05             0.05  
ประมาณการหนีส้ิน        648.12           1.94                  -                   -             24.24             0.08  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน          96.43           0.29         105.19           0.32        130.35             0.41  
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น                 -                   -                    -                   -               1.81             0.01  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 3,034.18 9.07 1,467.49 4.50 2,521.12 7.84 

รวมหนีสิ้น 21,518.97 64.36 21,746.43 66.68 19,781.25 61.49 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทนุเรือนหุ้น             

ทนุจดทะเบียน   48,775.74                 -      48,775.74                 -      48,775.74                 -    
ทนุที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว   34,250.90       102.44    34,250.90       105.02    34,250.90         106.46  

ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั          14.05           0.04           14.05           0.04           14.05             0.04  
สว่นเกินมลูคา่หุ้น             

สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่หุ้นสามญั (10,163.28)      (30.40) (10,163.28)      (31.16) (10,163.28)       (31.59) 
สว่นเกินทนุจากการลดทนุ        206.31           0.62        206.31           0.63         206.31             0.64  

ก าไรสะสม (ขาดทนุสะสม)             
จดัสรรแล้ว - ทนุส ารองตามกฎหมาย        763.98          2.28         763.98           2.34         763.98             2.37  
ยงัไมไ่ด้จดัสรร (21,880.35)      (65.44) (22,923.62)      (70.29) (23,098.90)       (71.80) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 3,191.61         9.55  2,148.34         6.59  1,973.06         6.13  

สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 8,725.10 26.10 8,719.88 26.74 10,417.76 32.38 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 11,916.71 35.64 10,868.22 33.32 12,390.82 38.51 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 33,435.68 100.00 32,614.65 100.00 32,172.07 100.00 
 

สินทรัพย์รวม 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 33,436 ล้านบาท ลดลง 4,031 ล้านบาทหรือร้อยละ 
10.76 เทียบกบั ณ สิน้ปี 2557 เนื่องมาจากสนิทรัพย์หมนุเวยีนลดลง 2,084 ล้านบาทหรือร้อยละ 47.07 และสนิทรัพย์ไม่
หมนุเวยีน ลดลง 1,947 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.89 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา สนิทรัพย์หมนุเวยีนลดลง โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก
ปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ท าให้ปริมาณสต็อคของสนิค้าส าเร็จรูปลดลง ประกอบกบัต้นทนุการผลติที่ลดลงจึงสง่ผลให้มลูคา่สนิค้า
ส าเร็จรูป ณ สิน้ปี 2558 ลดลง ส าหรับการลดลงของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน  สาเหตหุลกัมาจากคา่เสือ่มราคาของเคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ 
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ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 32,615 ล้านบาท ลดลง 821 ล้านบาท หรือร้อยละ 
2.46 เทียบกบัสิน้ปี 2558 ในจ านวนสนิทรัพย์ทัง้หมดแบง่เป็นสนิทรัพย์หมนุเวยีน จ านวน 3,087 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 31.75 
และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน จ านวน 29,528 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.03 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2558 สนิทรัพย์หมนุเวียนที่เพิม่ขึน้มา
จากการเพิม่ขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดและสนิค้าคงเหลอืเป็นหลกั 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 32,172 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 1.36 เทียบกับสิน้ปี

2559 ที่มีจ านวน 32,615 ล้านบาท ในจ านวนสนิทรัพย์ทัง้หมดแบง่เป็นสนิทรัพย์หมนุเวียน จ านวน 5,337 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 

72.87 และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน จ านวน 26,835 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.12 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2559 สินทรัพย์หมนุเวียนที่เพิ่ม

ขึน้มาจากการเพิ่มขึน้ของสนิค้าคงเหลอืของบริษัทยอ่ยเป็นหลกั 

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จ านวน 159 ล้านบาท ลดลง 89 
ล้านบาท หรือร้อยละ 35.72 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอ่ยมเีงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 301 
ล้านบาท จากการช าระต้นทนุทางการเงิน ช าระคืนเงินกู้ยืมและช าระหนีส้นิบางสว่น ในขณะที่มีเงินสดรับสทุธิจากกิจกรรม
ด าเนินงาน 158 ล้านบาท รวมถึงเงินสดรับสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ 55 ล้านบาท ซึง่เป็นเงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุใน
บริษัทยอ่ย 48 ล้านบาท 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จ านวน 623 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 464 
ล้านบาท หรือร้อยละ 291.82 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดรับสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 675 
ล้านบาท มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 31 ล้านบาท ซึง่เป็นเงินสดใช้ไปในการซือ้ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 34 ล้านบาท และ
มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 179 ล้านบาท จากการช าระต้นทนุทางการเงิน ช าระคืนเงินกู้ยืมและช าระหนีส้นิบางสว่น 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จ านวน 591 ล้านบาท ลดลง 32 
ล้านบาท หรือร้อยละ 5.19 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา เนื่องจากแม้วา่บริษัทและบริษัทยอ่ยมเีงินสดรับสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 
160 ล้านบาท และมีเงินสดรับสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ 132 ล้านบาท ซึง่เป็นเงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุชัว่คราว 82
ล้านบาท จากการท่ีบริษัทน าหุ้นของบริษัทแหง่หนึง่ที่ได้รับจากการช าระหนีท้างการค้า ออกขายบางสว่นเพื่อน าไปช าระหนีส้ถาบนั
การเงิน และ เงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 60 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม บริษัทใช้เงินสดสทุธิในกิจกรรมจดัหา
เงิน 324 ล้านบาท จากการช าระต้นทนุทางการเงิน ช าระคืนหนีส้นิระหวา่งการปรับโครงสร้างหนี ้ ช าระคืนงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน รวมเป็นเงิน 1,802 ล้านบาทและมีเงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะยาวจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จ านวน 
1,443 ล้านบาท 

 ลูกหนีก้ารค้า 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้าจ านวน 1,334 ล้านบาท หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1,092 
ล้านบาท คงเหลอืลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 242 ล้านบาท เพิม่ขึน้สทุธิ 43 ล้านบาท จากปี 2557 ทัง้นีบ้ริษัทมีการติดตามหนีท้ีค้่างช าระ
อยา่งใกล้ชิด  
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ส าหรับนโยบายในการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทและบริษัทยอ่ยพิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจาก
จ านวนทีค่าดวา่จะเก็บไมไ่ด้ โดย ณ สิน้ปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 1,092 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 10 ล้านบาท จากปี 2557 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้าจ านวน 1,364 ล้านบาท หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1,092 
ล้านบาท คงเหลอืลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 272 ล้านบาท เพิม่ขึน้สทุธิ 30 ล้านบาท จากปี 2558 ทัง้นีบ้ริษัทมีการติดตามหนีท้ีค้่างช าระ
อยา่งใกล้ชิด 

ส าหรับนโยบายในการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทและบริษัทยอ่ยพิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจาก
จ านวนทีค่าดวา่จะเก็บไมไ่ด้ โดย ณ สิน้ปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 1,092 ล้าน
บาท 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้าจ านวน 1,076 ล้านบาท หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1,028 
ล้านบาท คงเหลอืลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 48 ล้านบาท (ปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้าจ านวน 1,364 ล้านบาท หกัคา่เผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญู 1,092 ล้านบาท คงเหลอืลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 272 ล้านบาท ) ท าให้ลกูค้าหนีก้ารค้าสทุธิลดลงจากปี 2559 จ านวน 
224 ล้านบาท สาเหตหุลกัเนื่องจากบริษัทยอ่ยได้ท าบนัทกึข้อตกลงช าระหนีแ้ละหกักลบลบหนีก้บัลกูหนีร้ายหนึง่จ านวน 172 ล้าน
บาท 

ส าหรับนโยบายในการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทและบริษัทยอ่ยพิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจาก
จ านวนทีค่าดวา่จะเก็บไมไ่ด้ โดย ณ สิน้ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 1,028 ล้าน
บาท 

 สินค้าคงเหลือ 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 1,688 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5.05 
ของสนิทรัพย์รวม โดยลดลง 1,643 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทยีบกบั ณ สิน้ปี 2557 สนิค้าคงเหลอืที่ลดลงมีสาเหตหุลกัมาจากการ
ลดลงของสนิค้าส าเร็จรูปและวตัถดุิบ ซึง่ลดลงร้อยละ 69.43 และร้อยละ 50.86 ตามล าดบั ส าหรับสนิค้าส าเร็จรูปท่ีลดลงเป็นผล
มาจากปริมาณจ าหนา่ยที่เพิ่มขึน้ประกอบกบัการรักษาระดบัการผลติให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ท าให้ปริมาณสต็อคสนิค้าส าเร็จรูป 
ณ สิน้ปี ลดลง รวมไปถึงต้นทนุการผลติเฉลีย่ตอ่ตนัท่ีลดลงจึงสง่ผลให้มลูคา่สนิค้าส าเร็จรูป ณ สิน้ปี 2558 ลดลง ส าหรับวตัถดุิบที่
ลดลงเป็นผลจากทัง้ปริมาณที่ลดลงและราคาที่ลดลง 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 1,992 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 6.11 
ของสนิทรัพย์รวม เพิม่ขึน้ 304 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2558 สนิค้าคงเหลอืที่เพิ่มขึน้มีปริมาณที่สอดคล้องกบั
ปริมาณที่เหมาะสมส าหรับรองรับการขายในอนาคตและเนื่องจากราคาขายสงูกวา่ต้นทนุผลติสนิค้าส าเร็จรูป ณ สิน้ปี 2559 จึงมี
การกลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 69 ล้านบาท 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 4,110 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 12.78 
ของสนิทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ 2,119 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทยีบกบั ณ สิน้ปี 2559 โดยหลกัๆมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิค้าส าเร็จรูปและ
อื่นๆ ของบริษัทยอ่ยเป็นหลกั ส าหรับเฉพาะบริษัทมีสนิค้าคงเหลอืลดลง 289 ล้านบาท โดยสนิค้าส าเร็จรูปลดลง 303 ล้านบาท 
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ส าหรับปี 2560 บริษัทมีการตัง้คา่เผ่ือวตัถดุิบสญูหาย จ านวน 92 ล้านบาท ส าหรับวตัถดุิบ(เศษเหลก็) สญูหายที่อาจเกิดจากถกู
ยกัยอก ฉ้อโกงหรือลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้ร่ืองดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการพิจารณาสบืสวนจากเจ้าหน้าทีต่ ารวจ เพื่อสรุปความผิดและความ
เสยีหายทีช่ดัเจน 

หนีส้นิรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิทัง้สิน้ 21,519 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 266 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.25 เมื่อ
เทียบกบัปีที่ผา่นมา ซึง่เป็นผลมาจากหนีส้นิหมนุเวียนที่เพิม่ขึน้ สาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของดอกเบีย้ค้างจ่ายจ านวน 655 ล้าน
บาท จากการออ่นคา่ของเงินบาทเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ซึง่หนีส้ว่นใหญ่เป็นเงินสกลุเหรียญสหรัญ ประมาณการหนีส้นิเพิ่มขึน้ 
334 ล้านบาท จากภาระหนีส้นิจากคดีฟ้องร้องในสว่นของดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่หนีส้นิไมห่มนุเวียนลงลดลงจ านวน 392 ล้าน
จากการปรับปรุงรายการไปเป็นหนีส้นิหมนุเวียน 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิทัง้สิน้ 21,747 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 228 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.06 เมื่อ
เทียบกบัปีที่ผา่นมา ซึง่เป็นผลมาจากหนีส้นิหมนุเวียนทีเ่พิ่มขึน้ สาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของดอกเบีย้ค้างจ่ายจ านวน 1,632 ล้าน
บาท จากดอกเบีย้จ่ายเจ้าหนีก้ารค้าที่เพิ่มขึน้ และการปรับปรุงรายการจากหนีส้นิไมห่มนุเวียนเป็นหนีส้นิหมนุเวียน ประมาณการ
หนีส้นิเพิ่มขึน้ 454 ล้านบาท จากภาระหนีส้นิจากคดีฟ้องร้องในสว่นของดอกเบีย้ทีเ่พิ่มขึน้ และการปรับปรุงรายการจากหนีส้นิไม่
หมนุเวยีนเป็นหนีส้นิหมนุเวียน ในขณะท่ีเจ้าหนีก้ารค้าลดลงจ านวน 564 ล้านบาท จากการจา่ยช าระหนี ้

ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิทัง้สิน้ 19,781 ล้านบาท ลดลง 1,965 ล้านบาท หรือร้อยละ9.04 เมื่อ
เทียบกบัปีที่ผา่นมา ซึง่เป็นผลมาจากหนีส้นิหมนุเวียนที่ลดลง เนื่องจากมกีารโอนออกประมาณการภาระหนีส้นิจากคดีฟ้องร้อง
จ านวน 2,231ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับหนงัสอืแจ้งการโอนสทิธิเรียกร้องในมลูหนีท้ี่บริษัทค้างช าระแก่เจ้าหนีต้า่งประเทศราย
หนึง่  รวมถงึภาระหนีส้นิท่ีพงึมทีัง้หมดตามสญัญาเดิม ให้แก่บริษัทตา่งประเทศแหง่หนึง่ และกลบัรายการประมาณผลแตกตา่ง
จากการปรับโครงสร้างหนีร้อการรับรู้ 765 ล้านบาท ในขณะท่ีหนีส้นิไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้ 1,054 ล้านบาท สาเหตหุลกัจากการกู้ยืม
เงินจากบริษัทตา่งประเทศของบริษัทยอ่ย 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 11,917 ล้านบาท ลดลง 4,297 ล้านบาทหรือร้อยละ 

26.50 เมื่อเทียบกบัปี 2557 สาเหตหุลกัมาจากสว่นของขาดทนุสะสมที่เพิ่มขึน้จากขาดทนุสทุธิในปี 2558 

 ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 10,868 ล้านบาท ลดลง1,049 ล้านบาท หรือร้อยละ 

8.80 จากสิน้ปี 2558 เนื่องจากขาดทนุสทุธิประจ าปี 2559 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 12,391 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,523 ล้านบาท หรือร้อยละ 

14.01 จากสิน้ปี 2559 สาเหตหุลกัมาจากบริษัทยอ่ยมีผลก าไรสทุธิ 
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4.2 งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้             

รายได้จากการขาย 22,826.49         99.31  21,683.63         98.92  25,704.98          89.44  

กลบัรายการหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู                -                   -             6.53           0.03        146.90            0.51  

กลบัรายการประมาณการผลขาดทนุจากค าสัง่ซือ้ของ
วตัถดุิบที่ยงัไมไ่ด้รับมอบ 

       15.68           0.07         25.96           0.12                 -                   -    

กลบัรายการประมาณการผลแตกตา่งจากการปรับ
โครงสร้างหนีร้อการรับรู้ 

               -                   -                   -                   -          764.90            2.66  

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ                -                   -           35.45           0.16     1,244.85            4.33  

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้        27.77           0.12         58.94           0.27        749.43            2.61  

รายได้อ่ืน      114.75           0.50       109.17           0.50        127.55            0.44  

รวมรายได้ 22,984.69     100.00  21,919.68     100.00  28,738.61      100.00  

ค่าใช้จ่าย   
 

  
 

    

ต้นทนุขาย 23,771.52      103.42  20,558.79        93.79   24,976.53         86.91  

คา่ใช้จา่ยในการขาย      486.24         2.12       458.06           2.09        482.76            1.68  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร     950.57         4.14      983.02         4.48       868.46          3.02  

ขาดทนุจากการด้อยคา่สินทรัพย์          8.25         0.04                 -                   -                   -                   -    

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ   1,096.39         4.77                 -                   -                   -                   -    

คา่ใช้จา่ยอ่ืน      304.65         1.33       270.86           1.24     1,039.64            3.62  

ต้นทนุทางการเงิน      689.76         3.00      676.02           3.08        994.83            3.46  

รวมค่าใช้จ่าย 27,307.38     118.81  22,946.75     104.69  28,362.22        98.69  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (4,322.69)     (18.81) (1,027.07)      (4.69)      376.39          1.31  

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้      (22.74)        (0.10)      (21.42)        (0.10)       (10.85)         (0.04) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (4,345.43)      (18.91) (1,048.49)        (4.78)       365.54            1.27  

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี                -                   -                   -                   -          (39.63)         (0.14) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (4,345.43)     (18.91) (1,048.49)      (4.78)      325.91          1.13  

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)   
 

  
 

    

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ (3,223.38)      (14.02) (1,043.27)        (4.76)     (387.68)         (1.35) 

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (1,122.05)        (4.88)        (5.22)        (0.02)      753.22            2.62  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (4,345.43)     (18.91) (1,048.49)      (4.78)      365.54          1.27  

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   
 

  
 

    

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ (3,223.38)      (14.02) (1,043.27)      (4.76)   (414.68)      (1.44) 

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (1,122.05)        (4.88)        (5.22)      (0.02)      740.59          2.58  
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (4,345.43)     (18.91) (1,048.49)      (4.78)      325.91          1.13  

ขาดทุนต่อหุ้น             

ขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)         0.47  
 

         0.15            0.06    

 

ผลการด าเนินงาน 

 รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2558 รวมทัง้สิน้ 22,985 ล้านบาท ลดลง  1,260 ล้านบาทหรือร้อยละ  5.20 
เมื่อเทียบกบัปี 2557 ซึ่งมีรายได้ 24,245 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายลดลง 1,114 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.65 สาเหตุ
จากราคาเป็นหลกั จากปัญหาอปุทานส่วนเกินของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในตลาดโลกท าให้ราคาขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วนเฉลี่ยต่อตนัลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สว่นปริมาณขายนัน้ ถึงแม้อปุสงค์ในประเทศยงัไม่มีสญัญาณดีขึน้ แต่ในปี 2558 
บริษัทและบริษัทย่อยสามารถขายในปริมาณที่เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา โดยในปี 2558 สามารถขายได้ 1,343,103 ตัน เพิ่มขึน้ 
242,258 ตนั หรือร้อยละ 22.01 จาก 1,100,845 ตนั ในปี 2557  

  ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายรวม  23,772 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 374 ล้านบาท จาก 23,398 ล้านบาท
ในปี 2557 โดยต้นทนุขายในปี 2558 คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 104.14 ของรายได้จากการขาย สาเหตทุี่ต้นทนุขายมีสดัสว่นที่สงูเมื่อ
เทียบกับรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนลดลงในสดัสว่นที่มากกว่าและเร็วกว่าเมื่อเทียบกับราคา
วตัถดุิบที่ลดลง ท าให้สว่นตา่ง (Metal Spread) ระหวา่งราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนโดยเฉลี่ยกบัราคาวตัถดุิบโดยเฉลี่ยลดลง 
เมื่อรวมต้นทนุวตัถดุิบเฉลีย่ตอ่ตนักบัต้นทนุแปลงสภาพเฉลีย่ตอ่ตนัท่ีถึงแม้วา่จะลดลงเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา ก็ยงัคงท าให้ต้นทนุ
ขายเฉลีย่ตอ่ตนัของเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วนสงูกวา่ราคาขายเฉลีย่ตอ่ตนั 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการขายรวมส าหรับปี 2559 จ านวน 1,326,352 ตนั ลดลงจากปี 2558 จ านวน 
16,751 ตนั คิดเป็นปริมาณการขายที่ลดลง 1.25% บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายรวมส าหรับปี 2559 จ านวน 21,684 
ล้านบาทเปรียบเทียบกบัปี 2558 ที่มีรายได้จากการขายรวม 22,826 ล้านบาท และมีก าไรขัน้ต้นรวม 1,313 ล้านบาท และขาดทนุ
ขัน้ต้นรวม 747 ล้านบาทตามล าดบั บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายลดลงเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา แต่บริษัทสามารถ
บริหารจดัการต้นทนุวตัถดุิบและต้นทนุแปรสภาพอย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสูต้่นทนุการผลิตที่ลดลงเมื่อ เทียบกบัปีที่ผ่านมาเป็น
ผลให้บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในปีนี ้โดยประเด็นส าคญัของก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้เนื่องจากต้นทนุขายเฉลี่ยลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.50 
ในสดัสว่นท่ีมากกวา่ราคาขายเฉลีย่ที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 3.81 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการขายรวมส าหรับปี 2560 จ านวน 1,381,336 ตนั เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 
54,984 ตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมส าหรับปี 2560 จ านวน 
25,705 ล้านบาท เปรียบเทียบ กบังบการเงินปี 2559 ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 21,684 ล้านบาท รายได้จาก
การขายและการให้บริการท่ีเพิ่มขึน้ สาเหตหุลกัมาจากราคาขายโดยเฉลีย่ที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 
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  ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการรวมส าหรับปี 2560 จ านวน 24,977 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 จ านวน 
20,559ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,418 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายรวมเพิ่มขึน้ประกอบกบัราคาวตัถดุิบที่ปรับตวัสงูขึน้ ท าให้ปี 2560 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีก าไรขัน้ต้นรวม 728 ล้านบาท เทียบกบัปี 2559 ที่มีก าไรขึน้ต้นรวม 1,125 ล้านบาท แม้ว่าต้นทนุวตัถดุิบที่
สงูขึน้ ท าให้ต้นทนุการผลติรวมสงูขึน้ อยา่งไรก็ตามบริษัทและบริษัทยอ่ยยงัคงมีก าไรท่ีเป็นเงินสด (Cash Margin) จากการท่ียงัคง
สามารถบริหารจดัการการผลติได้เป็นอยา่งดี 

 ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 

  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นรวมสทุธิส าหรับปี 2558 จ านวน 1,096 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 999 
ล้านบาท จาก 98 ล้านบาทในปี 2557 ซึง่เป็นผลมาจากคา่เงินบาทท่ีออ่นคา่ลงเมื่อเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนรวมสทุธิส าหรับปี 2559 เป็นจ านวน 35 ล้านบาท เป็นผลมา
จากคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้เมื่อเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ 

  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นรวมสทุธิส าหรับปี 2560 เป็นจ านวน 1,245 ล้านบาท เป็นผลมา
จากคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้เมื่อเทียบกบัเงินดอลลา่ร์สหรัฐ 

 ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้

  บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากการปรับโครงสร้างหนีร้วม ปี 2560 จ านวน 1,514 ล้านบาท จากการที่เจ้าหนี ้
ยอมลดหนีข้องดอกเบีย้ค้างช าระให้บางส่วนตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุของบริษัทย่อยที่ได้รับอนมุตัิจากการประชุมผู้ ถือหุ้น
วิสามญัครัง้ที่ 1 เมื่อวนัท่ี 30 สงิหาคม 2560  

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมส าหรับปี 2558 จ านวน 486 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
2.13 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้ 72 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.25 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา เป็นผลมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ 

  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขายรวมส าหรับปี 2559 และ 2558 จ านวน 458 ล้านบาท และ 486 ล้าน
บาทตามล าดบั ลดลง 28 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.80 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของปริมาณการขาย 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมส าหรับปี 2560 และปี 2559 จ านวน 483 ล้านบาท และ 458 
ล้านบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 25 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการขาย 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมส าหรับปี 2558 จ านวน 951 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.16 
ของรายได้จากการขาย ลดลง เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา เนื่องมาจากคา่ใช้จ่ายการผลติที่วา่งเปลา่ที่ลดลง (บริษัทเร่ิมกลบัมาผลติใน
เดือนเมษายน 2557 ท าให้ในเดือนมกราคมถงึมนีาคม 2557 ซึง่ไมม่ีการผลตินัน้มีการปันคา่ใช้จ่ายคงที่ในการผลติ เช่น คา่แรงงาน
ทางตรง คา่เสือ่มราคา เป็นต้น มาเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) (ซึง่ในทางบญัชีเรียกวา่คา่ใช้จ่ายการผลติที่ว่างเปลา่) 
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  บริษัทและบริษัทยอ่ยค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมส าหรับปี 2559 และ 2558 เป็นจ านวน 983 ล้านบาทและ 951 
ล้านบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 32 ล้านบาท 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมส าหรับปี 2560 และปี 2559 เป็นจ านวน 868 ล้านบาทและ 
983 ล้านบาทตามล าดบั ลดลง 115 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากปี 2559 มีการบนัทึกค่าใช้จ่ายที่เจ้าหนีเ้รียกร้องเพิ่มเติม จาก
บริษัทผิดเง่ือนไขตามสญัญาบางประการในอดีต 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 304.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.33 ของ

รายได้รวม ลดลง 44.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 12.74 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 270.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.24 ของ

รายได้รวม ลดลง 33.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.09 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา ซึง่เป็นผลมาจากการขาดทนุจากการ

ด้อยคา่ของสนิทรัพย์ลดลง 

ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 1,040 ล้านบาท โดยมาจากขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง และขาดทนุจากการขายเงินลงทนุ 

 ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุทางการเงินรวมส าหรับปี 2558 จ านวน 690 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.02 

ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้ 215 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.39 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา สาเหตหุลกัมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า

ลงเมื่อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ท าให้บริษัทและบริษัทยอ่ยซึง่มีหนีส้ว่นใหญ่เป็นเงินเหรียญสหรัฐ มีภาระดอกเบีย้เมื่อแปลงเป็นเงิน

บาทเพิ่มขึน้ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุทางการเงินรวมส าหรับปี 2559 และ 2558 เป็นจ านวนเงิน 676 ล้านบาท และ 690 

ล้านบาทตามล าดบั ลดลง 14 ล้านบาท เนื่องจากคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้เมื่อเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุทางการเงินรวมส าหรับปี 2560 และปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 995 ล้านบาทและ 933 

ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 62 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท จี เจ สตีลมียอดเงินกู้จากตา่งประเทศเพิ่มขึน้  

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ผลการด าเนินงานในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิรวม 4,345 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึน้ 

2,180 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัผลขาดทุนสทุธิรวมในปี 2557 จ านวน 2,166 ล้านบาท สาเหตหุลกัเนื่องจากในปี 2558 ราคาขาย

เฉลีย่ของแผน่เหลก็รีดร้อนชนิดม้วนปรับตวัลดลงเร็วกวา่การปรับตวัลดลงของราคาวตัดุิบ 



 
รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2557 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 

 

 35 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ส าหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิรวม 1,048 ล้านบาท ขาดทนุสทุธิลดลงจากปี 2558 โดยใน

ปีนีบ้ริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลก าไรขัน้ต้นรวม   

 ส าหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิรวม 366 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบังบการเงินปี 2559 ที่มี

ผลขาดทนุสทุธิรวม 1,048 ล้านบาท  

4.3 งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 157.62 674.88 159.86 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 55.41 (30.95) 132.19 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (301.31) (179.07) (323.86) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ (88.28) 464.86 (31.82) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 247.87 159.33 632.20 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงจากการช าระบญัชีของบริษัทยอ่ย - (953.04) - 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินตราตา่งประเทศ (258.44) (37.79) (559.02) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 159.33 623.20 590.83 

 

5. ภาวะอุตสาหกรรม 

ภาวะอตุสาหกรรมเหลก็ในประเทศไทย 

จากข้อมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ( ISIT) รายงานยอดการผลิตเหล็กส าเร็จรูปใน

ประเทศไทยตัง้แตเ่ดือนมกราคมถึงธนัวาคม 2560 มีจ านวน 6.87 ล้านตนั ลดลง 13.72% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยในปี 2560 

มีการผลติเหลก็ทรงแบนเพิ่มขึน้ 9.28% อยู่ที่ 2.92 ล้านตนั อย่างไรก็ตามการผลิตเหล็กทรงยาวกลบัลดลงอย่างมากถึง 25.38% 

โดยมีปริมาณการผลิตรวมทัง้สิน้ 3.94 ล้านตนั เป็นผลมาจากการผลิตเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณรีดร้อนลดลง 32.86% เมื่อ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยูท่ี่ 3.19 ล้านตนั สว่นผลติภณัฑ์ที่ผลติได้มากที่สดุคือเหลก็แผน่รีดร้อน ซึ่งในปี 2560 มียอดการ

ผลติรวมทัง้สิน้ 2.72 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 8.68% รองลงมาคือเหลก็แผน่รีดเย็นที่ 1.96 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 6.19% เมื่อเทียบกบัปีก่อนและ

เหล็กเคลือบ 1.47 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 3.07% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งบริษัท มีส่วนช่วยในการเพิ่มยอดผลิตของผลิตภณัฑ์เหล็กทรง

แบนในประเทศ โดยมียอดการผลติที่สงูขึน้ 7% มากกวา่ในปี 2559 
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ผลิตภณัฑ์เหลก็ส าเร็จรูป (หน่วย: ตัน) ปี 2559 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 
การผลติ 7,957,351 6,875,446 -13.72 
การน าเข้า 12,614,629 11,325,592 -10.21 
การสง่ออก 1,294,821 1,553,242 19.96 
การบริโภค 19,277,158 16,647,796 -13.69 

 

ผลิตภณัฑ์เหลก็ทรงยาว (หน่วย: ตัน) ปี 2559 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

การผลติ 5,281,006 3,950,685 -25.38 

การน าเข้า 3,125,418 2,614,408 -16.35 
การสง่ออก 816,505 917,678 12.39 
การบริโภค 7,589,920 5,647,415 -25.72 

 
ผลิตภณัฑ์เหลก็ทรงแบน (หน่วย: ตัน) ปี 2559 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

การผลติ 2,676,344 2,924,761  9.28 

การน าเข้า 9,489,211 8,711,184  -8.19 

การสง่ออก 478,317 635,564  32.88 

การบริโภค 11,687,239 11,000,382  -5.87 
ที่มา  ศนูย์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเหลก็ สถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย 

ส าหรับปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปภายในประเทศของไทย (Total Apparent Finished Steel 

Consumption) ในปี 2560 อยู่ที่ 16.64 ล้านตัน ลดลง 13.69% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา หากพิจารณา

ปริมาณการใช้ตามกลุม่ผลติภณัฑ์ พบวา่ปริมาณการใช้เหลก็ทรงยาวหดตวั 25.72% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่ผา่นมา 

อยู่ที่ 5.64 ล้านตนั ขณะที่ปริมาณการใช้เหล็กทรงแบนก็มีการหดตวัลดลง 5.87% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่ผ่านมา 

อยู่ที่ 11.00 ล้านตนั โดยผลิตภณัฑ์เหล็กที่มีการใช้งานมากที่สดุ คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) 7.08 ล้านตนั รองลงมาคือ 

เหลก็เส้นและเหลก็รูปพรรณรีดร้อน 5.39 ล้านตนั และเหลก็แผน่เคลอืบ 3.81 ล้านตนั ตามล าดบั 

การน าเข้าผลติภณัฑ์เหลก็ส าเร็จรูปของไทยในปี 2560 อยูท่ี่ 11.33 ล้านตนั ลดลง 10.21% เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา โดย

ผลติภณัฑ์ที่มีการน าเข้ามากที่สดุคือ เหล็กแผ่นรีดร้อน 4.16 ล้านตนั รองลงมาคือ เหล็กแผ่นเคลือบ 2.56 ล้านตนั และเหล็กลวด 

1.30 ล้านตนั ตามล าดบั หากพิจารณาสดัสว่นการใช้เหลก็น าเข้าเทียบกบัการใช้เหล็กผลิตในประเทศ อยู่ที่ 68.07% ต่อ 31.93% 

ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่ไทยมีการพึง่พาสนิค้าน าเข้าเหลก็ปริมาณคอ่นข้างสงู ส าหรับยอดการสง่ออกเหลก็ส าเร็จรูปของไทยอยู่ที่ 1.55 

ล้านตนั ขยายตวั 19.96% ผลิตภณัฑ์เหล็กที่มีการสง่ออกมากที่สดุคือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อยู่ที่ 353,539 ตนั รองลงมา คือ 

เหลก็แผน่เคลอืบ 219,798 ตนั เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผา่นมา 
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ภาวะอตุสาหกรรมเหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศ 

อตุสาหกรรมเหลก็และเหลก็กล้าของไทยไมม่ีอตุสาหกรรมการผลติขัน้ต้นท่ีเร่ิมจากการถลงุจากแร่เหล็กที่มีต้นทนุในการ

ผลติที่ต ่า ดงันัน้อตุสาหกรรมเหลก็และเหลก็กล้าของไทยจึงเร่ิมจากการผลติในอตุสาหกรรมเหลก็ขัน้กลางด้วยการหลอมเศษเหล็ก

จากโรงงานท่ีมีเตาหลอมเศษเหล็กด้วยเตา Electrical arc furnace (EAF) ของผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีต้นทนุสงู

ในการผลิตและมีความผนัผวนในด้านของราคาค่อนข้างมาก จากนัน้ผลิตภณัฑ์ที่ได้จึงถูกส่งต่อไปยงัการผลิตในขัน้ปลาย โดย

แบ่งเป็นอตุสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long steel products) อาทิ Bar, HR section, Wire rod, Cold-drawn bar, Steel wire, 

Seamless pipes เป็นต้น และอตุสาหกรรมเหล็กทรงแบน (Flat steel products) อาทิ HR plate, HR sheet, CR sheet, Coated, 

Cold-formed section, Welded pipe เป็นต้น จากนัน้จึงส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เหล็กต่อไป ส าหรับภาวะ

อตุสาหกรรมเหลก็แผน่รีดร้อนไทยข้อมลูทางสถิติของสถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย (ISIT) รายงานยอดการผลติ การ

น าเข้า การสง่ออก และปริมาณการใช้ ตัง้แตเ่ดือนมกราคมถึงธนัวาคม ปี 2560 ดงันี ้

ผลิตภณัฑ์เหลก็แผ่นรีดร้อน (หน่วย: ตัน) 
(ไม่รวมเหล็กแผ่นรีดร้อนไร้สนิม) 

ปี 2559 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

การผลติ 2,676,344 2,924,761 9.28 

การน าเข้า 4,684,252 3,865,122 -17.49 

การสง่ออก 16,195 10,322 -36.27 

การบริโภค 7,344,401 6,779,562 -7.69 

 
ผลิตภณัฑ์เหลก็แผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (หน่วย: ตนั) 

(ไม่รวมเหล็กแผ่นรีดร้อนไร้สนิม) 
ปี 2559 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

การผลติ 175,016 206,205  17.82 

การน าเข้า 486,363 424,603  -12.70 

การสง่ออก 3,296 1,655  -49.83 

การบริโภค 658,082 629,153  -4.40 

 
ผลิตภณัฑ์เหลก็แผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (หน่วย: ตนั) 

(ไม่รวมเหล็กแผ่นรีดร้อนไร้สนิม) 
ปี 2559 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

การผลติ 2,501,328 2,718,556  8.68 

การน าเข้า 4,197,890 3,440,519  -18.04 

การสง่ออก 12,899 8,667  -32.80 

การบริโภค 6,686,319 6,150,409  -8.02 
ที่มา  ศนูย์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเหล็ก สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่ประเทศไทย 
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 ยอดการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ภายในประเทศปี 2560 อยู่ที่ 2.92 ล้านตนั 

ขยายตวั 9.28% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR sheet) อยู่ที่ 2.72 

ล้านตนั เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 8.68% ขณะที่ยอดการผลติเหลก็รีดร้อนแผน่หนา (HR plate) ก็

มีการขยายตวัจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 17.82% อยูท่ี่ 206,205 ตนั 

 ส าหรับปริมาณการใช้ผลติภณัฑ์เหลก็แผน่รีดร้อน (Hot rolled) ชนิดเป็นม้วนและไมเ่ป็นม้วน ภายในประเทศปี 2560 อยู่

ที่ 6.78 ล้านตนั ลดลง 7.69% โดยแยกเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR sheet) อยู่ที่ 6.15 ล้านตนั หดตวัจาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 8.02% และเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (HR plate) อยู่ที่ 629,154 ตนั หดตวัเมื่อ

เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่ผา่นมา 4.40% 

 สว่นการน าเข้าเหลก็แผน่รีดร้อน ทัง้ชนิดเป็นม้วนและไมเ่ป็นม้วนของไทยปี 2560 ลดลง 17.49% อยูท่ี่ 3.87 ล้านตนั โดย

เป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR sheet) 3.44 ล้านตนั ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดี่ยวกนัของปีก่อน 18.04% 

และเป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (HR Plate) อยู่ที่ 424,603 ตนั ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

12.70% ซึง่เป็นผลมาจากการผลติในประเทศที่สงูขึน้ 

 การสง่ออกเหลก็แผน่รีดร้อน ทัง้ชนิดเป็นม้วนและไมเ่ป็นม้วน ของไทยในปี 2560 อยูท่ี่ 10,322 ตนั สง่ออกลดลง 36.27% 

เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา โดยเป็นการสง่ออกเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR sheet) 8,668 ตนั หดตวั 32.80% จาก

ช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อน และเป็นการสง่ออกเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (HR plate) 1,654 ตนั หดตวัจากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีที่ก่อน 49.83% 
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เอกสารแนบ 2 

ข้อมูลของกลุ่มมหาชัย 

1.  ข้อมูลเบือ้งต้น 

ส านกังานใหญ่ : 99/5 หมูท่ี่ 1 ต าบลบางน า้จืด อ าเภอสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
วนัจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท : 6 มิถนุายน 2534 
เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล : 0745535001132 
จดทะ เบี ยนจัด ตั ง้ ภา ย ใ ต้
กฎหมาย 

: ไทย 

ทนุจดทะเบียน : 50,000,000 บาท (ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562) 
แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 50,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว : 50,000,000 บาท (ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562) 
แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 50,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและขายผลติภณัฑ์เหลก็ม้วนด า และเหลก็ม้วนขาว 
 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั ประกอบธุรกิจในการผลิตและขายผลิตภณัฑ์เหล็กม้วนด า เหล็กม้วนขาว และเหล็กแผ่น 

โดยในปี 2557 บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด ได้ให้เช่าโรงงานที่ใช้ในการผลิตเหล็กม้วนด า เหล็กม้วนขาว และเหล็กแผ่น 

รวมทัง้ได้โอนพนกังานให้แก่ บริษัท เดอะสตีล จ ากดั (มหาชน) (“THE”) 
ท่ีมา สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (บญัชี 2) และรายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ของบริษัทเดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน) วนัท่ี 13 สงิหาคม 2558   

3. โครงสร้างผู้ถอืหุ้น และคณะกรรมการบริษัท 

3.1  โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2556 บริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั มีทนุจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 

50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เป็นทนุที่ออกและช าระแล้ว 50.00 ล้านบาท มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ 1,000 บาท โดยมี

รายช่ือและสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั ดงันี ้

รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. นางสาว นิดา งามช านญัฤทธ์ิ 22,500 45.00 

2. นายนิรุตต์ งามช านญัฤทธ์ิ  /1 17,500 35.00 
3. นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 5,000 10.00 

4. นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู /2 5,000 10.00 
รวม 50,000 100.00 

หมายเหต ุ  /1 นายนิรุตต์ งามช านญัฤทธ์ิ  เป็นบตุรชายนายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 

  /2  นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู เป็นคูส่มรสนายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 

ท่ีมา  ส าเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจนถึงปัจจบุนั 
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3.1.1 ข้อมูลของนายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธ์ิ 

อาย ุ : 57 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
ที่อยู ่ : 99/5 หมูท่ี่ 1 ต าบลบางน า้จืด อ าเภอสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
หมายเลขบตัรประชาชน : 3101500381938 

3.2 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั มีคณะกรรมการบริษัท จ านวน 2 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ กรรมการ 
2. นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู กรรมการ 

ท่ีมา หนงัสือรับรองบริษัท เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 โดยกรรมการของบริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงตัง้แต ่6 มิถนุายน 2534 จนถึงปัจจบุนั 

4.  สรุปข้อมูลทางการเงนิ  

หน่วย : ล้านบาท 2556 2557 2558 2559 2560 

สนิทรัพย์ 728.59 4,131.20 2,151.52 1,000.05 1,098.80 
หนีส้นิรวม 667.52 4,070.33 2,066.23 890.38 969.31 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 61.07 60.87 85.29 109.67 129.49 
ทนุช าระแล้ว 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
ยอดขาย 884.88 300.69 861.96 2,353.57 2,077.71 
ก าไรสทุธิ (34.40) (0.20) 22.78 24.38 19.82 

 ท่ีมา งบการเงินปี 2556-2560 จากกรมพฒันาธุรกิจการค้า  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

เก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันปี 2559 

 

 

ของ 

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

 

 

เสนอต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ถือหุ้น 

บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

จัดท าโดย 

 

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 
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  บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

เร่ือง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการรับความชว่ยเหลอืทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัปี 2559 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ ถือหุ้นของบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 
เอกสารแนบ: 
1) ข้อมลูการประกอบธุรกิจของบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
2) ข้อมลูการประกอบธุรกิจของกลุม่มหาชยั 
 
อ้างถึง: 
1) สารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเปิดเผยในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 
2) สารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) วนัท่ี 10 เมษายน 2562 
3) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 2560 
4) งบการเงินท่ีตรวจสอบและสอบทานแล้วโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2556 – 2560 
5) หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อมูล และเอกสารอื่นๆ ของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทที่เก่ียวข้อง 

ตลอดจนการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
6) มติที่ประชมุคณะกรรมการบริหารของบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558  
7) ส าเนาหนงัสือรับรอง หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อมูล และเอกสารอื่นๆ ของบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด ตามที่ ได้รับ

ข้อมลูจากบริษัท 
8) บนัทกึกรอบข้อตกลงให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน ลงวนัที่ 29 มกราคม 2557 ระหว่างบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และ

บริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั 
9) สญัญาให้การสนบัสนนุทางการเงิน ลงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 ระหวา่งบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษัท มหาชยั

ศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั รวมถึงสญัญาที่เก่ียวข้อง และสญัญาแก้ไขเพิ่มเติม 
10) สญัญากู้ยืมเงิน ลงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 ระหวา่งบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และนายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ รวมถึง

สญัญาที่เก่ียวข้อง และสญัญาแก้ไขเพิ่มเติม 
11) สญัญากู้ยืมเงิน ลงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 ระหวา่งบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และนายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

  บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

 
Disclaimers: 
1) ผลการศกึษาของบริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ในรายงานฉบบันี ้

อยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูและสมมติฐานท่ีได้รับจากผู้บริหารของบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และข้อมลูที่บริษัทเปิดเผยแก่
สาธารณะ เว็บไซต์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th) 

2) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท าการศึกษาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั โดยตัง้มัน่อยู่บนพืน้ฐานเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ 

3) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของการท ารายการรับความช่วยเหลือจาก
นายนิรัมดร์ฯ โดยมีสมมติฐานท่ีตัง้อยูภ่ายใต้สถานการณ์และข้อมลูที่รับรู้ได้ ณ ช่วงเวลาที่เกิดรายการ โดยมิได้น าข้อมลูหรือ
เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ภายหลงัจากการท ารายการ มาพิจารณาและให้ความเห็น หากสถานการณ์และข้อมลูมีการเปลี่ยนแปลง
อยา่งมีนยัส าคญั อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการศกึษาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

4) ผลการศึกษาที่น าเสนอต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) ฉบับนีเ้ป็นการเสนอความเห็นเก่ียวกับความ
สมเหตุสมผลของการได้มาซึ่งความช่วยเหลือทางการเงินจากนายนิรัมดร์ฯ ในปี 2559 มิได้รวมถึงความเป็นไปได้หรือ
ความส าเร็จของรายการครัง้นี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.set.or.th/
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

  บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ค านิยาม 

ค านิยาม ความหมาย 
“บริษัท” หรือ “GSTEL” บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
“บริษัทยอ่ย” หรือ “GJS” บริษัท จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) 
“กลุม่มหาชยั” บริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั และนายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 
“นายนิรัมดร์ฯ” นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 
“NTA” มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Asset) 
“ประกาศรายการทีเ่ก่ียวโยงกนั” ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท า

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) 

“ส านกังาน ก.ล.ต.” ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ” ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
“บคุคลที่เก่ียวโยงกนั” (1) ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น

ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้ผู้ที่
เก่ียวข้องและญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว (ญาติสนิท หมายความวา่ บคุคลท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ดงันี ้บิดา 
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบคุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร) 

(2)นิติบคุคลใดๆ ที่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุเป็นบคุคลดงัตอ่ไปนีข้อง
บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ย 

     (ก) ผู้บริหาร 
     (ข) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
     (ค) ผู้มีอ านาจควบคมุ 
     (ง) บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุ 

(จ) ผู้ที่เก่ียวข้องและญาติสนิทของบคุคลตาม (ก) ถงึ (ง) ทัง้นี ้ผู้ที่เก่ียวข้องมี
ความหมายตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีไ่ด้แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ.หลกัทรัพย์”) 

(3)บคุคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บง่ชีไ้ด้วา่เป็นผู้ท าการแทนหรืออยูภ่ายใต้อิทธิพลของ
บคุคลตาม (1) ถึง (2) ตอ่การตดัสนิใจการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการ
ด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญั หรือบคุคลอื่นท่ีตลาดหลกัทรัพย์เห็นวา่มีพฤติการณ์
ท านองเดียวกนั 
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ค านิยาม ความหมาย 
“ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” ผู้ ถือหุ้นไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบคุคลใดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้น

ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลนัน้ ทัง้นี ้การถือหุ้นดงักล่าวให้นบัรวมหุ้นที่ถือ
โดยผู้ ที่เ ก่ียวข้องด้วย ทัง้นี ้การถือหุ้ นทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 
หมายถึง บคุคล/นิติบคุคล ที่ถือหุ้นในผู้ ถือหุ้นทางตรงเกินกว่าร้อยละ 50 โดยให้นบัขึน้
ไปตลอดสายจนกระทัง่ถึง ผู้ ถือหุ้นทางอ้อมชัน้บนสดุที่มีการถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 50 

“ที่ปรึกษาทางการเงิน” หรือ  
“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ 
“RHBST” 

บริษัท หลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

“รายการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน
ปี 2559” 

 สญัญากู้ยืมเงิน ฉบบัวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

ตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GSTEL”) ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 

10 เมษายน 2562 ได้มีมติให้สัตยาบันรายการการรับความช่วยเหลือทางการเ งินจากนายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธ์ิ  

(“นายนิรัมดร์ฯ”) ในฐานะผู้ให้กู้  รวมเรียกวา่ “รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2559”  โดยสามารถสรุปสาระส าคญั

การรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ได้ดงันี ้ 

รายการได้รับความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 

มูลค่าหรือวงเงนิ 
(ล้านบาท) 

อัตราผลตอบแทน 
ภาษีหกั  
ณ ที่จ่าย 

หลักประกัน 

สญัญากู้ยืมเงิน ระยะเวลา 3 ปี 6 
เดือน  
 

ไมเ่กิน 30.00 
 

ร้อยละ 12.00  ตอ่ปี บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ
ทัง้จ านวน ตลอดอายุ

สญัญา 

ทรัพย์สินสว่นตวัของกรรมการ 

 ทัง้นี ้ณ วนัที่ท ารายการนายนิรัมดร์ฯ และครอบครัวเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 11.51 ดงันัน้การเข้าท า

รายการรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ปี 2559 จึงเข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) และบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท า

รายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และบริษัทต้องขออนุมตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วจากที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัิไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

โดยการเข้าท ารายการรับความช่วยเหลือจากนายนิรัมดร์ฯ ข้างต้น สามารถสรุปสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายให้นายนิรัมดร์ฯ 

รวมถึงขนาดรายการท่ีเก่ียวโยง ดงันี ้

สัญญา 
มูลค่าสิ่งตอบแทน 

(ล้านบาท) 
ขนาดรายการ 
(% NTA) 1/ /2 

สญัญากู้ยืมเงิน จ านวนไมเ่กิน 30.00 ล้านบาท 9.34 0.29 

      หมายเหต ุ1/ ค านวนจาก NTA ของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่เป็นงบการเงินตรวจสอบลา่สดุที่มีขณะเกิดรายการเทา่กบั 

  3,174.20  ล้านบาท 
     2 / การค านวณขนาดรายการข้างต้น เป็นการค านวณมลูคา่สิง่ตอบแทนและขนาดรายการตามอายแุละเง่ือนไขของสญัญาระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน   

โดยที่ปรึกษาทางการเงินไม่ได้ค านงึถงึการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต เช่น มีการยกเลกิสญัญาหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใดๆ ในสญัญา 
หรือกรณีอ่ืนๆ เช่น บริษัทผิดนดัไม่ช าระหนี ้

เมื่อน าขนาดรายการท่ีค านวณได้มารวมกบัขนาดรายการเก่ียวโยงกนัอื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลงัก่อนการเข้า

ท ารายการดงักลา่วของบริษัท ผลรวมของขนาดรายการจะเทา่กบั 108.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.41 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่

มีตวัตนสทุธิ ซึ่งมากกว่า 20.00 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ดงันัน้ บริษัทมีหน้าที่ต้อง



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2559 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 2 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการเก่ียวโยง น าเสนอการเข้าท ารายการ

เก่ียวโยงของบริษัทให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงในสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

 อย่างไรก็ดี ด้วยความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการเข้าท ารายการ โดยบริษัทด าเนินการเพียงให้คณะกรรมการบริหาร

พิจารณาอนมุตัิ เมื่อวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 ส าหรับการเข้าท ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายนิรัมดร์ ตามตาราง

อ านาจอนุมัติของบริษัท แต่บริษัทยังไม่ได้ด าเนินการตามเกณฑ์ข้อก าหนดของรายการที่เ ก่ียวโยงกัน ดังนัน้ ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2562 จึงได้มีมติให้จดัให้มีการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อขอสตัยาบนั

ในการเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2559 จากผู้ ถือหุ้นบริษัท โดยบริษัทจะต้องจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

พร้อมความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแก่ผู้ ถือหุ้น ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีข้อมลูในการ

ตดัสนิใจพิจารณาเก่ียวกบัการให้สตัยาบนัอยา่งครบถ้วนเพียงพอ  

บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “RHBST“)  ในฐานะที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับการแต่งตัง้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2562 

เพื่อให้ความเห็นตอ่รายการรับความช่วยเหลอืทางการเงินกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั ปี 2559 เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น

เก่ียวกบัความสมเหตสุมผล ข้อดีและ ข้อด้อย ในการเข้าท ารายการดงักลา่วโดย หลงัจากที่ RHBST พิจารณาความสมเหตสุมผล

ของการเข้าท ารายการแล้ว ได้มีความเห็นสรุปดงันี ้

การท าสัญญากู้ยมืเงนิกับนายนิรัมดร์ฯ 

ข้อดีของการเข้าท ารายการ คือ (1)  เป็นการช่วยเสริมสภาพคลอ่งในระยะสัน้ (2) อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมถกูกวา่อตัราเบีย้

ปรับเงินเพิ่มในกรณีที่ผิดนดัช าระกบักรมสรรพากร 

ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ คือ (1) แก้ไขปัญหาได้เพียงระยะสัน้ (2) อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมสงูกวา่อตัราดอกเบีย้เฉลี่ย

ของธนาคารพาณิชย์ 

นอกจากนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าข้อดีในการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกนั คือ (1) ด้วยสถานะทาง

การเงินของบริษัท ณ ขณะนัน้ เป็นไปได้น้อยมากที่จะได้เงินกู้จากแหลง่อื่น เช่น ธนาคารพาณิชย์ (2) ความคลอ่งตวัในการจดัหา

วงเงินกู้ยืม 

อยา่งไรก็ตาม การท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัมีข้อด้อย ได้แก่ (1) อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก

บคุคลที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งอยู่ในฐานะผู้ ถือหุ้น อาจพยายามท าให้เง่ือนไขเป็นประโยชน์กับตนมากกว่า รวมถึงในการเจรจาเง่ือนไข

สญัญาอาจกระท าได้ไม่เต็มที่เหมือนกบัการท ารายการกบับคุคลภายนอก (2) ค่าใช้จ่าย และภาระในการเปิดเผยข้อมลูและการ

ปฏิบตัิตามเกณฑ์รายการเก่ียวโยง 



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2559 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 3 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ดงันัน้เมื่อพิจารณาความเหมาะสมที่ได้รับส าหรับการเข้าท ารายการสญัญากู้ยืมเงิน  สรุปได้ว่า  วงเงินสญัญากู้ ยืมเงิน 

กบันายนิรัมดร์ฯ จ านวนไมเ่กิน 30.00 ล้านบาท มีต้นทนุทางการเงินเฉลีย่ เทา่กบัร้อยละ 14.12 ตอ่ปี ซึง่สงูกว่า อตัราดอกเบีย้ของ

ตลาดเงินทั่วไปในประเทศ ณ  ขณะนัน้ ค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับอตัราดอกเบีย้กู้ ยืมของบริษัท ณ 

ขณะนัน้  จะพบวา่ ภาระอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมของบริษัทอยูใ่นช่วงร้อยละ  3.0 –  ร้อยละ 15.0 ตอ่ปี ซึง่ต้นทนุทางการเงินกบันาย

นิรัมดร์ฯ ในครัง้นี ้ใกล้เคียงกบัอตัราที่บริษัทเคยช าระ รวมถึงด้วยประวตัิที่ผ่านมาของบริษัทที่ไม่สามารถช าระหนีส้ิน้ต่างๆได้ตาม

ก าหนดระยะเวลา มีการผิดนดัช าระหนีต้่างๆ และถูกคิดอตัราดอกเบีย้ผิดนดั  จึงเป็นไปได้น้อยมากที่บริษัทจะได้รับวงเงินกู้ ใน

อตัราดอกเบีย้ราคาตลาดทัว่ไป นอกจากนีเ้มื่อน าเงินไปช าระหนีภ้าษีคงค้างกับกรมสรรพากร จะประหยดักว่าหากเทียบกบับริษัท

ถกูคา่ปรับเมื่อช าระภาษีอากรลา่ช้า 

นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาเง่ือนไขที่ได้รับจากการเข้าท าสญัญากู้ยืมเงินจากนายนิรัมดร์ฯ พบว่า ด้วยเง่ือนไขที่น าทรัพย์สิน

ส่วนตัวของกรรมการมาวางเป็นหลักประกันการกู้ ยืม ส่งผลให้บริษัทไม่ต้องน าสินทรัพย์บริษัทมาวางเป็นหลกัประกัน และ 

กรรมการไมไ่ด้คิดคา่ตอบแทนใดๆ จากการน าทรัพย์สินสว่นตวัมาค า้ประกนัให้กบับริษัท รวมถึงเง่ือนไขที่บริษัทสามารถช าระคืน

หนีเ้งินกู้ยืมก่อนก าหนดได้ โดยไมม่ีคา่ปรับ หากตอ่มาบริษัทมีสภาพคลอ่งดีขึน้ 

เมื่อพิจารณาความสมเหตสุมผลของรายการดงักลา่วข้างต้นแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่า ผู้ ถือหุ้นบริษัท ควร

ให้สัตยาบันต่อการเข้าท ารายการ กู้ ยืมเงินของบริษัท กบั นายนิรัมดร์ฯ  ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั และบคุคลที่อาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ณ ขณะเข้าท ารายการ 

 นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในเชิงคุณภาพ ความสมเหตุสมผล และข้อดี

ข้อด้อยในการท ารายการได้ในสว่นท่ี 3 และความเห็นมลูค่ายตุิธรรมบนรายการการเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2559 ใน

ส่วนที่ 4 เพื่อประกอบการตดัสินใจ โดยที่การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิหรือไม่อนุมัติ การให้สตัยาบันส าหรับการเข้าท า

รายการ ที่ผ่านมาในครัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจและการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั ดงันัน้  ผู้ ถือหุ้นควรศึกษาข้อมลูในเอกสาร

ตา่งๆ ที่แนบมาเพื่อประกอบการตดัสนิใจส าหรับการลงมติได้อยา่งเหมาะสม  

ทัง้นีใ้นกรณีที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ให้สตัยาบนัต่อการเข้าท ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2559 โดยหลกัการ

บริษัทจะต้องด าเนินการแก้ไขรายการดงักลา่ว แต่อย่างไรก็ดี เมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2561 บริษัทได้มีการโอนภาระหนีส้ินคงค้าง

ต่างๆ และหลกัประกันจากสญัญากู้ ยืมเงินกับคุณนิรัมดร์ ให้แก่กลุ่ม SSG ตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 

สงิหาคม 2560  ดงันัน้ จึงไม่สามารถแก้ไขรายการดงักลา่วได้ อย่างไรก็ดี หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ให้สตัยาบนัการเข้าท ารายการ 

ผู้ รับผิดชอบต่อการเข้าท ารายการนี ้คือคณะกรรมการบริหาร ณ ธันวาคม 2558 ผู้อนุมตัิการเข้าท ารายการนี ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการ

พิจารณาของหนว่ยงานก ากบัตา่งๆ เช่น ส านกังาน ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 4 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่วนที่ 2 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

2.1 ที่มาและลักษณะทั่วไปของรายการ 

เนื่องจากในปี 2551 จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่สง่ผลต่อราคาวตัถดุิบและผลิตภณัฑ์เหล็กในตลาด จนเกิดความผนัผวน

อยา่งรุนแรง ประกอบกบัความต้องการเหลก็แผน่รีดร้อนในตลาดโลกลดลงอยา่งมากซึง่เป็นผลจากวิกฤตเศรษฐกิจดงักลา่ว สง่ผล

ให้บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) ต้องประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจและมีผลการด าเนินงานขาดทนุ ท าให้บริษัทประสบปัญหา

สภาพคล่องและไม่มีเงินทนุเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ บริษัทต้องหยดุการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2555 

จนถึงเดือนมีนาคม 2557 และด้วยปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีข้องกลุ่มบริษัท ท าให้ไม่

สามารถช าระหนีท้ี่มีกับเจ้าหนีไ้ด้ตามก าหนด เป็นเหตุให้เกิดการผิดนดัช าระหนีก้ับเจ้าหนี ร้ายใหญ่และต้องมีการเจรจาแก้ไข

ปัญหาการช าระหนี ้รวมถึงเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนีห้ลายครัง้ แต่ก็ยงัไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ เนื่องจากบริษัทไม่

สามารถช าระหนีไ้ด้ตามแผนดงักลา่ว 

ทัง้นี ้บริษัทได้พยายามหาวิธีแก้ไขต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี ้การแปลงหนีเ้ป็น

ทนุ การหาผู้ ร่วมทนุ หรือการหาแหลง่เงินกู้ยืมเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ และเมื่อเดือน กุมภาพนัธ์ 2557 บริษัทได้ลงนามรับ

ความช่วยเหลือทางการเงินกับกลุ่มมหาชัย ซึ่งประกอบด้วยวงเงินกู้  จ านวนไม่เกิน 400.00 ล้านบาท วงเงินหนงัสือค า้ประกัน 

จ านวนไม่เกิน 210.00 ล้านบาท วงเงินสินเช่ือหมุนเวียนทางการค้า จ านวนไม่เกิน 4,000.00 ล้านบาท และสญัญาแต่งตัง้เป็น

ตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้า  ทัง้นี ้ภายหลงัการเข้ารับความช่วยเหลอืทางการเงินกบักลุม่มหาชยัในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 ดงักลา่ว 

ทางบริษัทได้กลบัมาเร่ิมการผลิตได้ในวนัที่ 4 เมษายน 2557 โดยมีการเพิ่มปริมาณการผลิตต่อเนื่องเร่ือยมา และมีปริมาณการ

ผลิตและปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ในปี 2558 แต่บริษัทยังคงประสบผลขาดทุนสทุธิในปี 2558 จ านวน 4,345 ล้านบาทเมื่อ

เปรียบเทียบกบัผลขาดทนุสทุธิจ านวน 2,166 ล้านบาทในปี 2557 เนื่องจากสถานการณ์เหล็กไทยในปี 2558 ประสบปัญหาจาก

ภาวะเศรษฐกิจยงัไม่ฟืน้ตวัอย่างมีเสถียรภาพ ท าให้ความต้องการใช้เหล็กในอตุสาหกรรมต่างๆ ลดลง และเกิดสภาวะล้นตลาด

ของสนิค้าโภคภณัฑ์ตา่งๆ รวมทัง้เหลก็แผน่รีดร้อน (Hot Rolled Coil) ท าให้ราคาวตัถดุิบและเหลก็แผน่รีดร้อนลดลง สง่ผลให้ราคา

ขาย ลดลง รวมถึงบริษัทยงัได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัเงินดอลลา่ร์สหรัฐ ประกอบกบั ภาระค่าใช้จ่าย

ในแต่ละเดือนที่บริษัทมีหน้าที่ต้องจ่ายช าระ อาทิเช่น การผ่อนช าระหนีค้งค้างกับกรมสรรพากร ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือน

พนกังาน เป็นต้น จากปัจจยัที่กลา่วมาข้างต้น สง่ผลให้บริษัทขาดสภาพคล่อง โดยทางบริษัทได้ติดต่อนายนิรัมดร์ฯ  ซึ่งเคยให้

ความช่วยเหลอืทางการเงินในปี 2557 เพื่อขอรับความช่วยเหลอืทางการเงินอีกครัง้หนึง่ และเมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2558 ที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้ให้สตัยาบนัการเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายนิรัมดร์ฯ จ านวน 30.00 ล้านบาท 

โดยเมื่อวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 (“วันท าสัญญา”) บริษัทได้เข้าท าสญัญากู้ยืมเงินจ านวน ไมเ่กิน 30 ล้านบาท จากนายนิรัมดร์ฯ 

ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มหาชยัศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ทัง้นี ้

บริษัทได้รับเงินกู้บางสว่นก่อนวนัท าสญัญาจากนายนิรัมดร์ฯ จ านวน 5.00 ล้านบาท แล้วเมื่อวนัที่ 3 ธันวาคม 2558 และ จ านวน 

5.00 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2558 
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ทัง้นี ้ณ วนัท ารายการ นายนิรัมดร์ฯ และครอบครัว/1 (ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มมหาชัย) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทใน

สดัสว่นร้อยละ 11.51 ประกอบกบักลุม่มหาชยั (ซึง่มีนายนิรัมดร์ฯ และครอบครัวซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่) มีอ านาจในการควบคมุ

ธุรกรรมเก่ียวกบัการซือ้ขายและการจ่ายเงินของบริษัทอนัเป็นผลจากการท าสญัญารับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557 ดงันัน้ 

การท ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายนิรัมดร์ฯ ดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัทจด

ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการเก่ียวโยง”) ซึ่งเมื่อค านวณ

ขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 0.29 /2 ของมลูค่าทรัพย์สินที่มีตวัตนสทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อนบัรวมรายการเก่ียวโยง

ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนเข้าท ารายการดงักลา่ว ผลรวมขนาดรายการจะเท่ากบัร้อยละ 3.41 ของมลูค่าทรัพย์สินที่มีตวัตน

สทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมากกว่า 20.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.00 ของมลูค่าทรัพย์สินที่มีตวัตนสทุธิตามประกาศ

รายการเก่ียวโยง ดงันัน้ บริษัทจึงจ าเป็นต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่

ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่น

ได้เสยี 

อยา่งไรก็ดี บริษัทมิได้ด าเนินการให้ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์การท ารายการที่เก่ียงโยงกนั เนื่องจากบริษัทมีความเข้าใจ

คลาดเคลือ่นในการเข้าท ารายการ โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริหารของบริษัทเมื่อวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 ได้ให้สตัยาบนัการเข้า

รับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายนิรัมดร์ฯ จ านวน  30.00 ล้านบาท ตามตารางอ านาจอนมุตัิของบริษัท ดงันัน้ ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2562 จึงได้จดัให้มีมติการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นขึน้มาเพื่อขอสตัยาบนั

เร่ืองการเข้าท ารายการรับความช่วยเหลอืทางการเงินจากนายนิรัมดร์ฯ ซึ่งมีผลตัง้แต่วนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559 ดงักลา่ว พร้อมทัง้

จดัสง่สารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัการท ารายการเก่ียวโยง พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในคราวเดียวกนั 

ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีข้อมลูในการตดัสินใจพิจารณาเก่ียวกบัการให้สตัยาบนัเร่ืองการเข้าท ารายการ เก่ียว

โยงดงักล่าวกบันายนิรัมดร์ฯ ในปี 2559 ได้อย่างครบถ้วนเพียงพอ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติแต่งตัง้บริษัทหลกัทรัพย์  

อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“RHBST”) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นในการพิจารณา

อนมุตัิการให้สตัยาบนัเร่ืองการเข้าท าสญัญากู้ เงินกบันายนิรัมดร์ฯ ซึง่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการเก่ียวโยง 
หมายเหต ุ /1  ครอบครัว หมายรวมถึง นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู และนายนิรุตต์ งามช านญัฤทธ์ิ 

 /2  ในการกู้ ยืมเงินจากนายนิรัมดร์ฯ ข้างต้น มีหลกัประกันเป็นทรัพย์สินส่วนตวัของกรรมการของบริษัท ซึง่เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง กัน ประเภท

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านดงักล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนใดๆ จากการน าทรัพย์สินส่วนตวัมาค า้ประกัน

วงเงินกู้ของบริษัท จงึไม่ได้น ามารวมในการค านวณขนาดรายการในครัง้นี ้
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2.2 วัน เดือน ปี ที่มีรายการ 

 เมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ได้ให้สตัยาบนัการเข้ารับความช่วยเหลือทาง

การเงินจากนายนิรัมดร์ฯ ภายใต้อ านาจอนมุตัิของบริษัท และเมื่อวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษัทได้เข้าท าสญัญากู้ยืมเงินกับ

นายนิรัมดร์ฯ จ านวน ไม่เกิน 30.00 ล้านบาท และน าเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 

2562 เพื่อให้สตัยาบันและเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถสรุปตารางเวลาของ 

การเข้าท ารายการได้ดงันี ้

วันที่ รายละเอียด 
3 ธ.ค. 2558 บริษัทได้รับเงินจากนายนิรัมดร์ฯ จ านวน 5.00 ล้านบาท 

11 ธ.ค. 2558 บริษัทได้รับเงินจากนายนิรัมดร์ฯ อีกจ านวน 5.00 ล้านบาท รวมเป็น 10.00 ล้านบาท 
23 ธ.ค. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีมติให้สตัยาบนัการเข้าท ารายการรับความช่วยเหลือทาง

การเงินจากนายนิรัมดร์ฯ จ านวนไม่เกิน 30.00 ล้านบาท 

29 ก.พ. 2559 บริษัทลงนามในสญัญากู้ ยืมเงินจ านวนไม่เกิน 30.00 ล้านบาท กบันายนิรัมดร์ฯ 
10 เม.ย. 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมติให้สตัยาบนัการเข้าท ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก

นายนิรัมดร์ฯ จ านวนไม่เกิน 30.00 ล้านบาท  

29 พ.ค. 2562 บริษัทน าเสนอรายการต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือขอสัตยาบันการเข้าท ารายการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากนายนิรัมดร์ฯ จ านวนไม่เกิน 30.00 ล้านบาท 

2.3 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้กู้  : บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GSTEL”) 
ผู้ให้กู้  : นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ (“นายนิรัมดร์ฯ”) 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน : นายนิรัมดร์ฯ และครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของกลุ่มมหาชัย (บริษัทใน

อุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งเป็นคู่ค้ากับบริษัทมานาน) มีการถือหุ้ นในบริษัทจ านวน 
789,304,760  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ11.51 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัท ณ วนัปิดสมดุทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ข้อมูลของนายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธ์ิ 

อาย ุ : 59 ปี   ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 
ท่ีอยู่ : 99/5 หมูท่ี่ 1 ต าบลบางน า้จืด อ าเภอสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
หมายเลขบตัรประชาชน : 3101500381938 
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ข้อมูลของบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด  

ส านกังานใหญ่ : 99/5 หมูท่ี่ 1 ต าบลบางน า้จืด อ าเภอสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัท่ี : 6 มิถนุายน 2534 
ทนุจดทะเบียน : 50,000,000 บาท 
มลูคา่ที่ตราไว้ : 1,000 บาท 
โครงสร้างการถือหุ้น : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั  

มีดงันี ้
1. นางสาวนิดา งามช านญัฤทธ์ิ /1 ถือหุ้นร้อยละ 45 
2. นายนิรุตต์ งามช านญัฤทธ์ิ /2 ถือหุ้นร้อยละ 35 
3. นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ ถือหุ้นร้อยละ 10 
3. นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู /3 ถือหุ้นร้อยละ 10 
หมายเหต ุ
/1 นางสาวนิดา งามช านญัฤทธ์ิ เป็นบตุรสาวของนายนิรัมดร์ 
/2 นายนิรุตต์ งามช านญัฤทธ์ิ เป็นบตุรชายของนายนิรัมดร์ 
/3 นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู เป็นคูส่มรส ของนายนิรัมดร์ 

กรรมการ : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 รายช่ือกรรมการของบริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหล็ก จ ากดั 
มีดงันี ้
1. นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 
2. นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู 

2.4 สรุปสาระส าคัญของบนัทึกข้อตกลง / เอกสารหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกบัการท ารายการ 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาสญัญากู้ยืมเงินจากนายนิรัมดร์ฯ และสรุปเง่ือนไขที่ส าคญัอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้

ถือหุ้นได้รับข้อมลูที่ครบถ้วน ดงันี ้

สรุปข้อมูลส าคัญของสัญญากู้ยมืเงนิระหว่างบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) กับนายนิรัมดร์ฯ ดังนี ้

สัญญากู้เงนิ กับนายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธ์ิ จ านวนไม่เกิน 30.00 ล้านบาท 

วตัถปุระสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
ดอกเบีย้วงเงินสนิเช่ือ อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 12 ตอ่ปีของเงินต้นทีกู่้นบัแตว่นัท่ีได้รับเงินกู้ตามแตล่ะจ านวน 
อตัราดอกเบีย้ผิดนดั อตัราดอกเบีย้ผิดนดัร้อยละ 15 ตอ่ปี 
การช าระคืนวงเงินสนิเช่ือ ภายในวนัท าการสดุท้ายของทกุเดือนเดือนละ 1.00 ล้านบาท เร่ิมช าระงวดแรกเดือนมกราคม 

2560 เป็นต้นไป 
การผิดสญัญา 1. บริษัทผิดนดัช าระคืนเงินกู้  งวดใดงวดหนึง่ และ/หรือผิดนดัช าระดอกเบีย้เงินกู้ เดือนใดเดือน

หนึง่ และไมไ่ด้แก้ไขภายใน 120 วนันบัแตว่นัท่ีผิดนดัช าระ 
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2. บริษัทยื่นค าร้อง หรือถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย และ/หรือคดีฟืน้ฟูกิจการ ตามกฎหมาย
ล้มละลาย โดยที่คดีดงักลา่วไมถ่กูยกฟ้อง และ/หรือ ถกูจ าหนา่ยคดีในระยะเวลา 60 วนั 

3. บริษัทไม่ด าเนินการช าระค่าอากรสแตมป์ที่เกิดขึน้จากการเข้าท าสญัญานี ้และไม่สง่มอบ
หลกัฐานการเสยีคา่อากรสแตมป์ดงักลา่วให้แก่นายนิรัมดร์ฯ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ของ
สญัญาฉบบันี ้

หลกัประกนั จ าน าทรัพย์สนิสว่นตวัของกรรมการของบริษัท มลูคา่ 45 ล้านบาท 

อื่นๆ ณ วนัท่ีท าสญัญาฉบบันี ้บริษัทได้รับมอบเงินกู้จากนายนิรัมดร์ฯ แล้วเมื่อวนัท่ี 3 ธนัวาคม 
2558 จ านวน 5.0 ล้านบาท และเมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2558 จ านวน 5.0 ล้านบาท 

2.5 ประเภทและขนาดของรายการ 

 การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายนิรัมดร์จดัเป็นประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศ

รายการเก่ียวโยง ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 0.29/1  ของ NTA ของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยเมื่อนบัรวมขนาด

รายการเก่ียวโยงอื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเข้าท ารายการดงักลา่ว จะได้ผลรวมขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 3.41 ของ 

NTA ซึ่งเกินกว่า 20.00 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงต้องด าเนินการเปิดเผย

สารสนเทศการเข้าท ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัของบริษัทตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการเก่ียวโยง โดยน าเสนอการเข้าท า

รายการเก่ียวโยงของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงในสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

อยา่งไรก็ดี บริษัทยงัไมไ่ด้ด าเนินการตามประกาศรายการเก่ียวโยง ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้จดัให้มีการ

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นและให้สตัยาบนัในการเข้าท ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2559 จากผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท ในการนี ้บริษัทได้แตง่ตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อ

แสดงความเห็นเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท และจดัสง่ความเห็นดงักลา่วตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วย 

หมายเหต ุ /1  ในการกู้ ยืมเงินจากนายนิรัมดร์ฯ ข้างต้น มีหลกัประกนัเป็นทรัพย์สนิสว่นตวัของกรรมการบริษัท ซึง่เข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกัน ประเภทรายการรับ

ความช่วยเหลือทางการเงิน อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านดงักล่าวไม่มีการคิดผลตอบแทนใดจากการน าหลกัทรัพย์ส่วนตวัมาค า้ประกันวงเงินกู้ ของ

บริษัท จงึไม่ได้น ามารวมในการค านวณขนาดรายการในครัง้นี ้
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 - การค านวณสินทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธิ (NTA) ของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 31  ธันวาคม 2558 
ปรากฎดงันี ้

ข้อมูลทางการเงนิ ณ 31 ธ.ค. 58 จ านวน (ล้านบาท) 
สนิทรัพย์รวม 33,435.70 
หัก สนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน  (17.41) 
หัก หนีส้นิรวม (21,518.99) 
หัก สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (8,725.10) 
สินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิ 3,174.20 

  หมายเหต ุ    0.03% ของ NTA = 0.95 ล้านบาท และ  

   3% ของ NTA = 95.23 ล้านบาท 

จากการค านวณ NTA ข้างต้น สามารถน ามาค านวณขนาดรายการได้ดงันี ้

สัญญา คู่สัญญา สิ่งตอบแทนท่ีจ่ายให้กลุ่มมหาชัย 
มูลค่า 

สิ่งตอบแทน 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(% NTA) 

1. สัญญากู้ ยืมเงิน  จ านวนไม่ เกิน 
30.00 ล้านบาท 

นายนิรัมดร์  
งามช านญัฤทธ์ิ 

- อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 12 ตอ่ปี 
- คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ซึง่บริษัทตกลง
ช าระให้นายนิรัมดร์ฯ เตม็จ านวน 

- คา่อากรสแตมป์ท่ีเกิดจากการเข้าท า
สญัญาเงินกู้  

 

9.34 0.29/1,/2 

หมายเหต ุ /1 ในการกู้ ยืมเงินจากนายนิรัมดร์ฯ ข้างต้น มีหลกัประกนัเป็นทรัพย์สนิสว่นตวัของกรรมการบริษัท ซึง่เข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกัน ประเภทรายการรับ

ความช่วยเหลือทางการเงิน อย่างไรก็ตาม กรรมการทา่นดงักลา่วไม่มีการคดิผลตอบแทนใดจากการน าหลกัทรัพย์สว่นตวัมาค า้ประกนัวงเงินกู้ของบริษัท 
จงึไม่ได้น ามารวมในการค านวณขนาดรายการในครัง้นี ้

 /2 การค านวณขนาดรายการข้างต้น เป็นการค านวณมลูคา่สิง่ตอบแทนและขนาดรายการตามอายุและเง่ือนไขของสญัญาระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน  โดยท่ี
ปรึกษาทางการเงินไม่ได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต เช่น มีการยกเลิกสญัญาหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใดๆ ในสญัญา หรื อกรณี
อ่ืนๆ เช่น บริษัทผิดนดัไม่ช าระหนี ้

  



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2559 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 10 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

2.6 การเข้าร่วมประชุมออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

 ณ วนัท่ี 10 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 12 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง ความสัมพนัธ์กับนายนิรัมดร์ฯ 
1. นายยรรยง คโุรวาท ประธานกรรมการ ไมม่ี 
2. ศ.ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ไมม่ี 
3. นายธีระพล ปสุสเด็จ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ไมม่ี 
4. ดร. ธีรชยั อรุณเรืองศิริเลศิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ไมม่ี 
5. คณุหญิงปัทมา ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการ ไมม่ี 
6. นายชยัณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการอิสระ ไมม่ี 
7. นายริวโซ โอกิโน กรรมการ ไมม่ี 
8. นางสาวสนุทรียา วงศ์ศิริกลุ กรรมการ ไมม่ี 
9. นางสมชยั ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการ ไมม่ี 
10. นางจไุรรัตน์ ปันยารชนุ กรรมการ ไมม่ี 
11. ผศ.โกมล วงศ์อภยั กรรมการ ไมม่ี 
12. นางสาวเมธิกานต์ ชตุิพงศ์สริิ กรรมการ ไมม่ี 

หมายเหต ุ กรรมการที่ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ได้แก่ คณุหญิงปัทมา ลีสวสัดิ์ตระกลู และ นายธีระพล ปสุสเด็จ 

จากตารางข้างต้น ไม่มีกรรมการท่านใดในคณะกรรมการบริษัทที่มีสว่นได้เสียกับรายการเก่ียวโยงกบันายนิรัมดร์ฯ จึง

ไม่ได้มีข้อห้ามส าหรับกรรมการทกุท่านในการเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเพื่อท าธุรกรรม

รายการทีเ่ก่ียวโยงกบันายนิรัมดร์ฯ 

2.7 การประชุมผู้ถอืหุ้น และการลงคะแนนเสียง 

 เนื่องจากกลุ่มมหาชัยเป็นผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับประโยชน์จากการท ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดงันัน้ กลุ่ม

มหาชยัซึง่ถือหุ้นของบริษัท จ านวน 444,682,579 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.492 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จึงเข้า

ข่ายเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วนัที่ 28 ธันวาคม 2561 

รายละเอียดการถือหุ้นของกลุม่มหาชยัเป็นดงันี ้ 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 
1. นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 444,682,520 6.492 
2. นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู 40 0.00 
3. นายนิรุตต์ งามช านญัฤทธ์ิ 0 0.00 
4. บริษัท เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน) 19 0.00 

รวม 444,682,579 6.492 
  



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2559 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 11 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

2.8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน 2557 และปี 2559 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการรับความช่วยเหลอืทางการเงินจากกลุม่มหาชยั ดงักลา่วข้างต้นแล้วพบวา่ การรับ

ความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุม่มหาชยั เมื่อปี 2557 และปี 2559 เป็นผลดีต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทได้หยุดการ

ผลติมาแล้วเกือบ 2 ปี ในช่วงปี 2555 และ 2556 เพราะบริษัทขาดเงินหมนุเวียนในการด าเนินการผลิตจากปัญหาหนีส้ะสมที่ด าเนิน

มาอย่างยาวนาน จนกระทัง่ กลุม่มหาชยั ซึ่ง ณ ขณะนัน้เป็นลกูค้ารายใหญ่ของบริษัท ได้เสนอให้ความช่วยเหลือทางเงินแก่บริษัท 

โดยความช่วยเหลอืทางการเงินและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องปี 2557 และในปี 2559 ได้แก่   

 เงินให้กู้ยืมโดยมีสนิทรัพย์ค า้ประกนัจ านวนไมเ่กิน 400.00 ล้านบาทเป็นเวลา 5 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 12.00 ตอ่ปี

และต้องช าระคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่ายแทนผู้ให้กู้กึ่งหนึง่ 

 การให้ใช้วงเงินสินเช่ือจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ ธนาคาร

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของกลุ่มมหาชัยรวมวงเงินไม่เกิน 4,000.00 ล้านบาทโดยมีสินทรัพย์ค า้ประกัน ทัง้นี ้

นอกจากการช าระค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการใช้วงเงินให้แก่ธนาคารผู้ ให้สินเช่ือโดยตรงแล้ว บริษัทมีภาระต้อง

รับผิดชอบคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่ายเต็มจ านวนแทนกลุม่มหาชยั 

 วงเงินค า้ประกนัจากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ของกลุม่มหาชยั รวมวงเงินไม่เกิน 210.00 ล้านบาท เป็น

ระยะเวลา 5 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยมีสินทรัพย์ค า้ประกนั บริษัทมีภาระต้องรับผิดชอบค่าภาษีหกั 

ณ ที่จ่ายเต็มจ านวนแทนกลุม่มหาชยั 

 การแตง่ตัง้กลุม่มหาชยัเป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าโดยมีคา่ธรรมเนียมตวัแทนในอตัราร้อยละ 1.50 ของยอดขาย 

 เงินให้กู้ยืมโดยมีสนิทรัพย์ค า้ประกนัจ านวน 30.00 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 12.00 ตอ่ปี  และต้องช าระค่าภาษี
หกั ณ ท่ีจ่ายให้ผู้ให้กู้ เต็มจ านวน 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องข้างต้นแล้ว เห็นว่า ในการกู้ยืมเงินและมีอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ร้อยละ 

12.00 ต่อปี ประกอบกบัการรับผิดชอบภาระภาษีค่าใช้จ่ายข้างต้น แม้จะเป็นอตัราที่สงูกว่าอตัราดอกเบีย้เงินกู้  MLR แต่เนื่องจาก

บริษัทมีหนีส้นิจ านวนมากจึงมีความเสี่ยงด้านเครดิตสงู ท าให้ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินได้ บริษัทอยู่ในสภาวะเสี่ยงที่

เจ้าหนีก้ารค้าทัง้หลายจะฟ้องร้องด าเนินคดี ดงันัน้ อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ร้อยละ 12.00 ตอ่ปี จึงเป็นอตัราที่ยอมรับได้เมื่อพิจารณาจาก

สถานการณ์ทางการเงินของบริษัท 

ส าหรับคา่ธรรมเนียมตวัแทนในอตัราร้อยละ 1.50 ของยอดขายเป็นอตัราที่ไม่สงูกว่าอตัราค่าธรรมเนียมในอตุสาหกรรม

เหลก็ที่อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 2.00 – ร้อยละ 3.00 นอกจากนี ้การแต่งตัง้กลุม่มหาชยัเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าท าให้บริษัทไม่ต้อง

เป็นกงัวลกบัการขายเพราะทราบแนน่อนวา่ผลติออกมาแล้วจะสามารถขายได้ 

เมื่อพิจารณาข้อดีของการรับความช่วยเหลอืทางการเงินจากกลุม่มหาชยั ณ ช่วงเวลา และสถาณการณ์ของบริษัทที่ประสบ

กับภาวะขาดทุนอย่างมากและไม่สามารถรับความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบนัการเงินใดๆ ได้เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่

เก่ียวข้องแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การรับความช่วยเหลือทางการเงินจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น คุ้มค่ากับ



 

รายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงนิอสิระเก่ียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันปี 2559 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 12 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

คา่ใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ โดยการรับความช่วยเหลือทางการเงินจะท าให้บริษัทสามารถมีเงินทนุหมนุเวียนเพื่อใช้ในการเร่ิมการผลิตอีก

ครัง้ได้ ซึง่มีผลดีหลายประการ ได้แก่ 

 บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนใช้ในการผลิตและวงเงินสินเช่ือธนาคารเป็นวงเงินที่เพียงพอส าหรับใช้ในการผลิตอย่าง
ตอ่เนื่อง 

 การกลบัมาผลิตอีกครัง้ แม้จะสามารถผลิตเพียงช่วงเวลา Off-peak ก็เป็นการรักษาสภาพเคร่ืองจกัรต่อเนื่อง เพราะ
หากเคร่ืองจกัรไมถ่กูใช้งานเป็นเวลานานกวา่นี ้อาจเกิดการเสือ่มสภาพอยา่งรวดเร็วจนอาจต้องใช้เงินทนุจ านวนมาก
ขึน้ในการซอ่มแซมให้กลบัมาผลติได้อีกครัง้ 

 ในปี 2557 พนกังานบริษัทโดยเฉพาะพนกังานในโรงงานไม่ต้องถกูเลิกจ้างงาน ทัง้นี ้ในปี 2557 จ านวนพนกังาน
ทัง้หมดของบริษัทมีจ านวน 432 คน เป็นพนกังานในโรงงานจ านวน 378 คน 

 การกลบัมาผลิตได้อีกครัง้ยงัเป็นการรักษาโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของประเทศไทยที่มีเพียง 3 แห่ง 
สามารถช่วยประเทศไทยลดการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากต่างประเทศที่ปัจจุบนัยงัต้องน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
ประมาณร้อยละ 54.85 ของความต้องการใช้ในประเทศ 

 บริษัทยงัคงมีโอกาสและเวลาเพิ่มเติมในการหาผู้ ร่วมลงทนุเพื่อปรับโครงสร้างหนีแ้ละยกระดบัการผลิตในอนาคต  
ซึ่งเมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2562 บริษัทได้ผู้สนบัสนนุกลุม่ใหม่คือกลุม่ SSG ที่ได้มีข้อตกลงในการปรับโครงสร้างหนี ้
แบบเบ็ดเสร็จ โดยกลุม่ SSG ได้ให้วงเงินกู้แก่บริษัทจ านวน 70.00 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นวงเงินกู้  30.00 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และวงเงิน Stand-by Letter of Credit (“SBLC”) จ านวน 40.00 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี ้กลุม่ 
SSG ยงัหาผู้ เช่ียวชาญคือ Synergy Strategic Solutions Management DMCC มาช่วยในการยกระดบัการผลิต
ของบริษัท เนื่องจากกลุม่ SSG ไมไ่ด้มีความเช่ียวชาญในธุรกิจอตุสาหกรรมเหลก็ 

 บริษัทมีโอกาสด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ ท าให้หุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิ
สามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ตอ่เนื่อง 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัมีความเห็นเพิ่มเติมว่า หาก ณ ช่วงเวลาดงักล่าว บริษัท ไม่รับความช่วยเหลือทาง

การเงินจากกลุม่มหาชยั บริษัท ก็จะไม่มีแหลง่เงินทนุในการด าเนินการผลิตและไม่สามารถรักษาสถานการณ์ของบริษัท ให้อยู่รอด

มาได้ถึงปัจจบุนั 

2.9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่ แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 

- ไมม่ี - 

2.10 สรุปความคืบหน้าและสถานะปัจจุบันของการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากกลุ่มมหาชัยภายหลังการเข้า

ท ารายการที่เกี่ยวโยงกันปี 2559 

 ภายหลงัจากการเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุม่มหาชยัในปี 2559 บริษัทยงัคงประสบปัญหาและมีผลการ

ด าเนินงานขาดทนุเร่ือยมา อย่างไรก็ตาม ในวนัที่ 26 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้เข้าลงนามในบนัทึกความเข้าใจกบักลุม่ SSG 

เก่ียวกับการด าเนินการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 1,414.88 ล้าน
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บาท และวงเงินดงักลา่วบางสว่นจะถกูน าไปช าระหนีต้า่งๆ ท่ีมีอยูก่บักลุม่มหาชยั ทัง้นี ้การรับความช่วยเหลอืทางการเงินจากกลุม่ 

SSG ได้รับอนมุตัิจากมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 30 สงิหาคม 2560 

 จากการรับความช่วยเหลอืดงักลา่ว กลุม่ SSG ได้ด าเนินการรับโอนหนีค้งค้างตามสญัญารับความช่วยเหลือทางการเงิน 

สญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้ากบั สญัญาเงินกู้ยืมจ านวน 400.00 ล้านบาท ลงวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2557 และสญัญากู้ยืม

เงินจ านวน 30.00 ล้านบาท ลงวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559 ที่มีต่อกลุม่มหาชยัแล้วทัง้จ านวน คงเหลือเพียงภาระหนงัสือค า้ประกนั

จ านวน 44.20 ล้านบาท ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการช าระ และสืบเนื่องจากการรับโอนหนีด้งักล่าว  กลุ่ม SSG ได้รับโอน

หลกัประกนัท่ีบริษัทให้ไว้กบักลุม่มหาชยัทัง้หมด นอกจากนี ้บริษัทได้สิน้สดุเง่ือนไขในการสง่ตวัแทนจากกลุม่มหาชยัเข้ามาควบคมุ

กระบวนการสัง่ซือ้ เอกสารขาย และเอกสารการจ่ายเงิน 

 บริษัทยงัคงพยายามปรับโครงสร้างหนีแ้ละปรับปรุงสถานการณ์ของบริษัทให้ดีขึน้ โดยเมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2562 บริษัท

และกลุ่ม SSG มีข้อตกลงในการปรับโครงสร้างหนีแ้บบเบ็ดเสร็จ โดยได้รับวงเงินกู้ แก่บริษัทจ านวน 70.00 ล้านเหรียญสหรัฐ 

แบง่เป็นวงเงินกู้  30.00 ล้านเหรียญสหรัฐ และวงเงิน Stand-by Letter of Credit (“SBLC”) จ านวน 40.00 ล้านเหรียญสหรัฐ และ

สามารถหาผู้ เช่ียวชาญคือ Synergy Strategic Solutions Management DMCC เข้ามาช่วยในการยกระดบัการผลิตและบริหาร

ของบริษัท  

หมายเหตุ : บริษัทยื่นค าร้องขอฟืน้ฟกิูจการเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึง่ในสญัญารับความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทและกลุ่มมหาชยั 

มีการระบใุนหวัข้อการผิดสญัญา วา่การยื่นค าร้องเข้าฟืน้ฟกิูจการจะถือวา่เข้าข่ายผิดสญัญา โดยผู้บริหารได้ด าเนินการสง่จดหมายแจ้ง

เจ้าหนีทุ้กรายเพื่อขอเข้าฟื้นฟู อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการยื่นขอฟื้นฟูดังกล่าว บริษัทและกลุ่มมหาชัยได้มีการเจราจากันตาม

กระบวนการทางกฎหมาย  
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ส่วนที่ 3 ความสมเหตุสมผล และ ข้อดีข้อด้อยของการท ารายการ 

3.1 วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ  

 บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กและการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ผลกระทบที่เกิดขึน้ส่งผลให้บริษัทประสบปัญหาและมีผลการด าเนินงานขาดทุน ท าให้บริษัทมีปัญหาขาดสภาพคล่องและไม่มี

เงินทนุเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทพยายามแก้ไขปัญหาเร่ือยมาแต่ยงัไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และต้องหยดุการผลิต

เหลก็แผน่รีดร้อนลงตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2555 จนถึงเดือนมีนาคม 2557 ซึง่เป็นช่วงที่บริษัทได้ติดตอ่ไปยงักลุม่มหาชยัเพื่อขอรับ

ความช่วยเหลอืทางการเงิน และได้รับความช่วยเหลอืในรูปของวงเงินหมนุเวียนส าหรับใช้ในการผลติจ านวนไมเ่กิน 4,000.00 ล้าน

บาท วงเงินหนงัสอืค า้ประกนัจ านวนไมเ่กิน 210.00 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมจ านวนไม่เกิน 400.00 ล้านบาท อีกทัง้มีการลงนาม

ในสญัญาแต่งตัง้ให้กลุ่มมหาชัยเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าในระยะเวลา 5 ปี โดยมุ่งหวงัให้บริษัทมีสภาพคล่องเพื่อกลบัมา

ด าเนินการผลติอีกครัง้หนึง่  

 อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากการได้รับความช่วยเหลือในปี 2557 บริษัทยงัคงประสบผลขาดทนุเนื่องจากปัญหาภาวะ

เศรษฐกิจที่ยงัไมฟื่น้ตวัอยา่งมีเสถียรภาพ ท าให้เงินทนุหมนุเวียนที่ใช้ในการด าเนินกิจการไมเ่พียงพอ ในขณะที่บริษัทยงัคงมีภาระ

คา่ใช้จ่ายในแตล่ะเดือน รวมถึงภาระหนีค้งค้างกบักรมสรรพากรซึ่งต้องทยอยช าระในแต่ละเดือน สง่ผลให้บริษัทขาดสภาพคลอ่ง

เพื่อรองรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ บริษัทจึงได้ติดต่อไปยงักลุ่มมหาชัยเพื่อขอรับความช่วยทางการเงินอีกครัง้ และได้ลงนามใน

สญัญากู้ ยืมเงินจ านวนไม่เกิน 30.00 ล้านบาท กับนายนิรัมดร์ฯ เมื่อวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559 เพื่อวตัถุประสงค์ในการใช้เป็น

เงินทนุหมนุเวียนของบริษัท รวมถึงช าระหนีค้งค้างตา่งๆ 

ข้อมลูสรุปท่ีส าคญัของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

หน่วย: ล้านบาท  2556 2557 2558 
รายได้จากการขาย 16.11 9,427.85 10,566.11 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (3,115.30) (1,944.05) (3,280.19) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 12.64 4.27 1.33 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 753.35 2,606.69 1,198.93 
สนิทรัพย์รวม 21,201.25 21,919.09 19,442.09 
หนีส้นิหมนุเวียน 11,007.53 13,833.37 14,663.84 
หนีส้นิรวม 14,617.47 17,279.37 18,082.56 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 6,583.77 4,639.72 1,359.53 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.07 0.19 0.08 
อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 2.22 3.72 13.30 

 จากสรุปข้อมูลทางการเงินข้างต้น บริษัทมีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องได้ 
จ านวนเงินสดรวมถึงอตัราสว่นสภาพคลอ่งอยูใ่นระดบัต ่า มีหนีส้นิหมนุเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมนุเวียนในสดัสว่นสงูมาก บริษัท
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จึงได้ติดตอ่กลุม่มหาชยัเพื่อขอรับความช่วยเหลอืทางการเงิน จ านวนไมเ่กิน 30.00 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคลอ่ง
ในระยะสัน้ 

3.2 ประวัติการให้/รับความช่วยเหลือระหว่างคู่สัญญา  

บริษัทเคยได้รับความช่วยเหลอืจากกลุม่มหาชยัแล้วในปี 2557 ตามบนัทึกกรอบข้อตกลงรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ลงวนัที่ 29 มกราคม 2557 และได้ลงนามในสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องจากบนัทึกกรอบข้อตกลงดงักลา่ว ในวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 

2557 โดยสามารถสรุปรายการให้ความช่วยเหลอืได้ดงันี ้

สัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ หลักประกัน 
ส่ิงตอบแทนที่จ่ายให้กลุ่ม

มหาชัย 

1. สญัญารับการสนบัสนนุทางการเงิน บริษัท มหาชยัศนูย์
รวมเหล็ก จ ากดั 

-  เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการจดัซือ้
วตัถดุิบที่เก่ียวข้องกบั
การผลิตของบริษัททัง้
ในประเทศและนอก
ประเทศ 

1. จ าน าหุ้ นสามัญของบริษัท 
จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
(“GJS”) จ านวน 10,000.00 
ล้านหุ้น   

2.จ านองเคร่ืองจกัรรายการ 
Heavy Gauge Shearing 
Line 

3. กรณีที่มีการใช้วงเงินสินเช่ือ
หมนุเวียนทางการค้าเพื่อ
จดัซือ้วตัถดุิบ และมีการ
เบิกใช้เพ่ือน าไปผลิต 
จะต้องน าสินค้าทีผ่ลิตได้
ร้อยละ 85 ของปริมาณ
วตัถดุิบที่เบิกใช้แตล่ะครัง้
มาจ าน า 

- ไมมี่ - 

1.1 วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนทาง
ก า ร ค้ า  จ า น ว น ไ ม่ เ กิ น 
4,000.00 ล้านบาท 

1.2 วงเงินหนงัสือค า้ประกนั 
จ านวน ไมเ่กิน 210.00 ล้าน
บาท 

-  เพ่ือใช้ในการค า้
ประกนัการใช้
สาธารณปูโภคใดๆ ตอ่
หน่วยงานรัฐ และ/หรือ 
หน่วยงาน
สาธารณปูโภคอ่ืนๆ 

- คา่บริการใช้วงเงินร้อยละ 7 
ตอ่ปี 

- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่ ง
บริษัทตกลงช าระให้กลุ่ม
มหาชยัเต็มจ านวน 

2. สญัญาเงินกู้  จ านวนไม่เกิน 400.00 
ล้านบาท 

นายนิรัมดร์  
งามช านญัฤทธ์ิ 

-  เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการผลิตและใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียน
ของบริษัท 

1. จ าน าหุ้ นสามัญของบริษัท 
จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
(“GJS”) จ านวน 12,000.00 
ล้านหุ้น   

2.จ านองเคร่ืองจกัรรายการ 
Heavy Gauge Shearing 
Line 

- อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 12 
ตอ่ปี 

- ค่าอากรสแตมป์ที่เกิดจาก
การเข้าท าสญัญาเงินกู้  

- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย กึ่ ง
หนึ่งซึง่บริษัทตกลงช าระให้
กลุม่มหาชยั 

3. สัญญาแต่งตั ง้ตัวแทนจ าหน่าย
สินค้า 

บริษัท มหาชยัศนูย์
รวมเหล็ก จ ากดั 

-  เพ่ือแตง่ตัง้กลุม่
มหาชยัเป็นตวัแทน
จ าหน่ายสินค้าที่บริษัท
ผลิตได้แตเ่พียงผู้ เดียว 

- - ค่าธรรมเนียมตัวแทนใน
อัต ร า ร้ อ ยล ะ  1.5 ข อ ง
ยอดขายทัง้หมดในแต่ละ
เดือน 

หมายเหต ุ ภายหลงับริษัทมีการจดหลกัประกนัเพิ่มเตมิเพ่ือทดแทนการลดลงของมลูคา่หุ้น GJS จ านวน 22,000,000,000 หุ้นท่ีจ าน าไว้กบักลุม่มหาชยัดงันี ้
1.  จดจ านองห้องชดุในอาคารชดุ ด ิแฮบิแทท ท่ีตัง้อยู่ท่ี 91/67 ชัน้ท่ี 27 อาคารเลขท่ี 1 อ.พระโขนง จ.กรุงเทพฯ มลูคา่ตามสญัญาจ านอง 28.00 ล้านบาท  
2.  จดจ านองท่ีดนิจ านวน 2 แปลง คือ ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 20170 เนือ้ท่ี 30 ไร่ และท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 44540 เนือ้ท่ี 6 ไร่ มลูคา่ตามสญัญาจ านอง 23.00 ล้านบาท  
3.  จดจ านองท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างจ านวน 1 แปลง คือ ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 241981 เนือ้ท่ี 60 ตารางวา มลูคา่ตามสญัญาจ านอง 37.00 ล้านบาท  
4.  จดจ านองท่ีดนิ จ านวน 5 แปลง ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 21576, 24652, 24694, 24695 และ 24696 เนือ้ท่ี 64 ไร่ มลูคา่ตามสญัญาจ านอง 64.00 ล้านบาท   
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3.3 การเปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยของการท ารายการ 

1) การเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

ก. เป็นการเสริมสร้างสภาพคล่องในระยะสัน้  

ในช่วงที่เข้าท ารายการ บริษัทประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาสภาพเศรษฐกิจที่ยงัไม่ฟืน้ตวัอย่างมี

เสถียรภาพ และเกิดสภาวะล้นตลาดของเหล็กแผ่นรีดร้อน ท าให้ราคาขายลดลง โดยสง่ผลกระทบให้บริษัทมีผลการด าเนินงาน

ขาดทุนและมีปัญหาขาดสภาพคล่องตามมา เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทอยู่ในระดบัต ่ามาก โดย ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2557 และ 2558 มีจ านวนเทา่กบั 4.27 ล้านบาทและ 1.33 ล้านบาท ตามล าดบั ในขณะท่ีบริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายจ าเป็น

ที่ต้องช าระในแตล่ะเดือน อาทิเช่น การผอ่นช าระภาษีอากรกบักรมสรรพากร ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ผ่อนช าระภาษีเดือนละ 14.96 ล้าน

บาท ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนีค้้างช าระกบักรมสรรพากรจ านวน 778.09 ล้านบาท และหนีข้องสรรพากร

ดงักลา่วเป็นหนีท้ี่บริษัทได้มีการเจรจาปรับโครงสร้างและได้รับการขยายระยะเวลาช าระหนีม้าแล้ว ดงันัน้หากบริษัทไม่สามารถ

ผอ่นช าระภาษีอากรดงักลา่วได้ อาจสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์และปัญหากบักรมสรรพากร อีกทัง้ หลกัประกนัที่บริษัทน ามาค า้ประกนั

หนีก้บักรมสรรพากร ได้แก่ เคร่ืองล้างและเคร่ืองเคลือบน า้มนั (Pickling and Oil Line) อาจถกูยึด อายดั และขายทอดตลาดเพื่อ

น ามาช าระหนีภ้าษีคงค้าง ดงันัน้การเข้ารับความช่วยเหลือจากนายนิรัมดร์ฯ จะช่วยให้บริษัทแก้ไขปัญหาสภาพคลอ่งระยะสัน้ได้

ชัว่คราว และช่วยให้บริษัทมีเงินส าหรับใช้หมุนเวียนในบริษัท เพื่อรองรับภาระคา่ใช้จ่ายตา่งๆ รวมถึงการช าระหนีก้บักรมสรรพากร 

ข. อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ยมืถกูกว่าอัตราเบีย้ปรับเงนิเพิ่มในกรณีที่ผิดนัดช าระกับกรมสรรพากร 

 เนื่องจากเงินกู้ยมืบางสว่นสามารถน าไปช าระภาระหนีค้งค้างตา่งๆ รวมถึงหนีค้งค้างกบักรมสรรพากร ซึง่ในกรณีที่บริษัท

ไมส่ามารถช าระหนีค้งค้างกบักรมสรรพากรได้ตามก าหนดเวลา บริษัทจะต้องถกูเรียกเก็บเงินเพิ่มจากการช าระภาษีลา่ช้าในอตัรา

ร้อยละ 1.50 ต่อเดือน (คิดเป็นร้อยละ 18.00 ต่อปี) ซึ่งสงูกว่าหากเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 12.00 ต่อปีที่บริษัทได้

ข้อเสนอจากการกู้ ยืมเงินจากนายนิรัมดร์ฯ ดังนัน้ การกู้ ยืมเงินจากนายนิรัมดร์ฯ จะสามารถช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุน

คา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้จากการผิดนดัช าระ อีกทัง้ยงัเป็นการรักษาภาพลกัษณ์ขององค์กรอีกด้วย 

ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

ก. แก้ไขปัญหาได้เพียงระยะสัน้ 

 การกู้ยืมเงินจากนายนิรัมดร์ฯ เพื่อน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทนัน้ เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาสภาพคลอ่งของ

บริษัทในระยะสัน้ ไม่ได้มีส่วนแก้ไขหรือท าให้ภาพรวมการด าเนินงานของบริษัทดีขึน้ โดยหากบริษัทไม่สามารถแก้ไขปัญหาใน

ภาพรวมให้มีสภาพคลอ่งและสถานการณ์ทางการเงินท่ีดีขึน้ ปัญหาด้านสภาพคลอ่งอาจเกิดขึน้ซ า้อีกต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทจะต้องหา

แหล่งเงินอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาต่อไปเร่ือยๆ และการกู้ ยืมเงินจ านวน 30.00 ล้านบาท จะเพียงส่งผลให้บริษัทมีหนีส้ินและภาระ

ดอกเบีย้เพิ่มขึน้ และหากผลการด าเนินงานของบริษัทแยล่ง จะสง่ผลกระทบในด้านลบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในที่สดุ 
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ข. อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ยมืสูงกว่าอัตราดอกเบีย้เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 

 บริษัทจ่ายดอกเบีย้เงินกู้ยืมให้แก่นายนิรัมดร์ฯ ในอตัราร้อยละ 12.00 ต่อปี เป็นอตัราที่สงูกว่าหากเปรียบเทียบกบัอตัรา
ดอกเบีย้ปกติของธนาคารพาณิชย์ โดยอตัราดอกเบีย้เฉลีย่ของธนาคารพาณิชย์ 5 ธนาคารใหญ่ในประเทศเป็นดงันี ้

ประเภทของเงนิกู้ยมืธนาคารพาณิชย์ อัตราดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้ยืมแบบมี
ระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) 

ร้อยละ 6.58 

อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินเบกิเกินบญัชี 
(Minimum Overdraft Rate: MOR) 

ร้อยละ 7.40 

อตัราดอกเบีย้สงูสดุของเงินให้สนิเช่ือเพื่อประกอบธุรกิจ 
(Commercial loan เช่น O/D, Revolving, เงินกู้ยมืระยะสัน้, 
เงินกู้ยืมระยะยาว) 

 

- อตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีปกติ ร้อยละ 19.97 
- อตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผิดนดัช าระหนี ้ ร้อยละ 23.74 

หมายเหต ุ   อตัราดอกเบีย้เฉลี่ยของ 5 ธนาคารใหญ่ในประเทศ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
ประจ าวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 อ้างอิงจากเวบ็ไซต์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 โดยเมื่อเปรียบเทียบต้นทนุทางการเงินจากวงเงินของนายนิรัมดร์ฯ ที่ร้อยละ 14.12 ตอ่ปี กบัอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน
ของธนาคารพาณิชย์ พบวา่อตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ตามตารางข้างต้นซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้ที่คดิกบัลกูค้ารายใหญ่ชัน้ด ี
จึงเป็นอตัราที่ต า่กวา่ข้อเสนอจากทางนายนิรัมดร์ฯ ดงันัน้ บริษัทจึงมีภาระดอกเบีย้จ่ายและคา่ใช้จ่ายในอตัราที่คอ่นข้างสงู 
อยา่งไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ขณะท ารายการของบริษัท ทีป่ระสบภาวะขาดทนุอยา่งตอ่เนื่อง ปัญหาสถานะทางการเงินและ
หนีส้นิท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซึง่เป็นอปุสรรคตอ่การขออนมุตัิวงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน ดงันัน้ อาจไมส่ามารถน าอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาดเงินมาเปรียบเทยีบได้ 

2) การเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยง 

ข้อดีของการเข้าท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยง 

ก. สถานะทางการเงนิของบริษัทเป็นไปได้น้อยมากที่จะได้รับวงเงนิกู้จากแหล่งอื่น เช่น ธนาคารพาณิชย์ 

 สบืเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2551 สง่ผลกระทบต่ออตุสาหกรรมเหล็กและการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งสง่ผล
ให้บริษัทประสบปัญหาทัง้ผลประกอบการที่ขาดทนุอย่างต่อเนื่อง และปัญหาการขาดสภาพคลอ่งและเงินทนุที่ ไม่เพียงพอในการ
ด าเนินธุรกิจ ทัง้นี ้จากสถานการณ์ดงักลา่ว บริษัทจึงไม่สามารถได้รับการพิจารณาอนมุตัิวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินใดๆ 
และสง่ผลให้บริษัทต้องหยดุการด าเนินการผลติลงในช่วงเดือนพฤษภาคม 2555  

 ถึงแม้วา่ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ปี 2557 บริษัทจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุม่มหาชยัในรูปของวงเงินกู้ยืม 

วงเงินหมุนเวียนเพื่อซือ้วตัถดุิบ และวงเงินหนงัสือค า้ประกัน จนสามารถมีสภาพคล่องเพียงพอและกลบัมาเร่ิมด าเนินการผลิต

อย่างต่อเนื่องอีกครัง้นึงได้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านผลการด าเนินงานหรือสถานะทางการเงินของบริษัทยงัคงไม่ดีขึน้

เนื่องจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ยงัไม่ฟืน้ตัวอย่างมีเสถียรภาพ และปัญหาราคาเหล็กโลกที่มีความผันผวน ท าให้การได้รับ
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พิจารณาอนมุตัิวงเงินสนิเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงินยงัคงเป็นไปได้ยาก ทัง้นี ้ณ ขณะท ารายการ บริษัทประสบปัญหาขาดเงินทนุ

หมนุเวียนชัว่คราวเพื่อช าระภาระค่าใช้จ่าย ดงันัน้การเข้าท ารายการกู้ยืมกบันายนิรัมดร์ฯ จะท าให้บริษัทได้รับเงินทนุไปใช้แก้ไข

ปัญหาสภาพคลอ่งเฉพาะหน้า โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การผอ่นช าระคา่ภาษีอากรกบักรมสรรพากร 

ข. ความคล่องตัวในการจัดหาวงเงนิกู้ยมื 

 เนื่องจากกลุม่มหาชยัเป็นกิจการท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเหลก็และเป็นคูค้่ากบับริษัทมาเป็นระยะเวลานาน มีความเข้าใจทัง้

ในอตุสาหกรรม และตวับริษัทเป็นอยา่งดี อีกทัง้ ณ ขณะที่ท ารายการ บริษัทได้รับวงเงินช่วยเหลือจากทางกลุม่มหาชยัอยู่แล้ว ใน

สว่นของเงินกู้ยืมจ านวนไมเ่กิน 400.00 ล้านบาท การให้ใช้วงเงินสินเช่ือหมนุเวียนทางการค้าและวงเงินหนงัสือค า้ประกนัจ านวน

ไม่เกิน 4,000.00 ล้านบาท และไม่เกิน 210.00 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือมาตัง้แต่ปี 2557 รวมถึงได้มี

หลกัประกนัของสญัญากู้ยืมเงินปี 2557 และเง่ือนไขอื่นๆในการควบคมุการจดัซือ้ จดัหาและเบิกใช้วตัถดุิบอยูแ่ล้ว ดงันัน้ ทางนาย

นิรัมดร์ฯ จึงสามารถพิจารณาให้วงเงินกู้ยืมจ านวนไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยมีหลกัประกนัเพิ่มเติม เพื่อจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา

ขาดสภาพคลอ่ง ณ ขณะนัน้ของบริษัทได้ทนัที ซึง่สามารถท าให้บริษัทมีความคลอ่งตวัและใช้เวลาน้อยกวา่ใช้แหลง่เงินกู้อื่นๆ 

ข้อด้อยของการเข้าท ารายการกับบุคคลเกี่ยวโยง 

ก. อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

 การเข้าท าสญัญากบันายนิรัมดร์ฯ ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ เนื่องจากนายนิรัมดร์ฯ ซึง่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินดงักลา่ว อาจพยายามท าให้

เง่ือนไขของสญัญาเป็นประโยชน์กบัตนมากกวา่ รวมถงึการเจรจาตอ่รองเง่ือนไขตา่งๆ ของสญัญาอาจกระท าได้ไมเ่ต็มที่เหมือนกบั

การท ารายการกบับคุคลภายนอก อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าใจกฎเกณฑ์ และตระหนกัถึงผลกระทบ

ตอ่รายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัเป็นอย่างดี โดยได้มีการก าหนดมาตรการขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยใน

การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น เพื่อให้สตัยาบนัต่อการท ารายการรับความช่วยเหลือทาง

การเงินดงักลา่ว นายนิรัมดร์ฯ และบคุคลที่เก่ียวข้อง ซึง่เป็นผู้มีสว่นได้เสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ข. ค่าใช้จ่าย และภาระในการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามเกณฑ์รายการเกี่ยวโยง 

 การเข้าท ารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ท าให้บริษัทมีภาระในการเปิดเผยข้อมลูและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ และยงัต้อง

จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นตอ่การเข้าท ารายการในครัง้นี ้ ซึง่ท าให้บริษัทมีภาระคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ โดยใน

กรณีที่เป็นการท ารายการกบับคุคลภายนอก บริษัทไมจ่ าเป็นต้องเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการ
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ส่วนที่ 4  ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าท าสัญญาเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงนิ ปี 2559 

ตามที่บริษัทได้ขอความรับความช่วยเหลอืทางการเงินในปี 2557 วงเงินไม่เกิน 4,610 ล้านบาท  เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่

มีปัญหาเร่ืองการหยดุการผลติเหลก็แผน่รีดร้อนชัว่คราว ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2555 จนถึงเดือนมีนาคม 2557 ภายหลงัที่บริษัท

ได้กลบัมาด าเนินการผลติ ในช่วงเมษายน 2557 บริษัทมีผลประกอบการ ดงันี ้  

 
ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองของบริษัท 

หน่วย : ล้านบาท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 2558 
(1) ขาดทนุส าหรับปี 1,944 3,280 
(2) ขาดทนุสะสม 20,432 23,712 
(3) หนีส้ินหมนุเวียนมากกว่า 
          สินทรัพย์หมนุเวียน 

11,227 13,465 

บริษัทยังมีปัญหาขาดทุนต่อเนื่องทัง้ปี 2557 และ 2558  เนื่องจากสถานการณ์เหล็กไทย  ประสบปัญหาจากภาวะ

เศรษฐกิจยงัไม่ฟืน้ตวัอย่างมีเสถียรภาพ ท าให้ความต้องการใช้เหล็กในอตุสาหกรรมต่างๆ ลดลง และเกิดสภาวะล้นตลาดของ

สนิค้าโภคภณัฑ์ตา่งๆ รวมทัง้เหลก็แผน่รีดร้อน ท าให้ราคาวตัถดุิบและเหลก็แผน่รีดร้อน ลดลง สง่ผลให้ราคาขาย เหลก็แผน่รีดร้อน 

ลดลง รวมถึงบริษัทยงัได้รับผลกระทบจากคา่เงินบาทออ่นคา่ลงเมื่อเทียบกบัเงินดอลลา่ร์สหรัฐ     

ทัง้นีด้้วยปัจจยัดงักลา่ว จึงสง่ผลกระทบตอ่เงินทนุหมนุเวียนที่ใช้ในการด าเนินกิจการไม่เพียงพอ ในขณะที่บริษัทยงัคงมี

ภาระคา่ใช้จ่ายในแตล่ะเดือน สง่ผลให้บริษัทขาดสภาพคลอ่งเพื่อรองรับภาระคา่ใช้จ่ายตา่งๆ บริษัทจึงได้ติดต่อไปยงันายนิรัมดร์ฯ 

เพื่อขอรับความช่วยทางการเงินอีกครัง้ และได้ลงนามในสญัญากู้ยืมเงินจ านวนไม่เกิน 30.00 ล้านบาท กบันายนิรัมดร์ฯ เมื่อวนัที่ 

29 กมุภาพนัธ์ 2559 เพื่อวตัถปุระสงค์ในการใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท  

  ทัง้นีโ้ดยปกติในการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินกบับริษัทที่มีความเสีย่งทางการเงินสงู มีผลการด าเนินงานท่ีขาดทนุ มี

ภาระหนีส้นิมาก มีประวตัิการผิดนดัช าระหนี ้อีกทัง้ยงัมีความเสีย่งตอ่ความสามารถในการด ารงอยู่ของธุรกิจ  ผู้ ให้กู้ ต้องเรียกร้อง

หลกัประกนั รวมถึงดอกเบีย้ในอตัราสงูจากผู้กู้ เพื่อชดเชยความเสีย่งของผู้ให้กู้  รวมถึงจะมีการเจรจาต่อรองเง่ือนไขเพิ่มเติมกบัผู้กู้  

เป็นกรณีๆ ไป 

1) ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าท ารายการ 

บริษัทต้องรับผิดชอบดอกเบีย้ รวมถึง ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ทัง้จ านวน ซึ่งท าให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.12  
(คิดเป็นค่าใช้จ่ายสว่นเพิ่มของ GSTEL) เมื่อรวมกบัอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 12.00 จะคิดเป็นต้นทนุทางการเงินรวมเท่ากบัร้อยละ  
14.12  ตอ่ปี   โดยอตัราดอกเบีย้คิดตัง้แตว่นัแรกที่มีการกู้ยืม และมีระยะเวลาผ่อนช าระคืนภายใน 30 เดือน เดือนละ 1 ล้านบาท 
เร่ิมช าระงวดแรกในเดือน มกราคม 2560  ดงันัน้ด้วยลกัษณะการผอ่นช าระแบบลดเงินต้นลดดอกเบีย้ ท าให้จ านวนดอกเบีย้ที่จ่าย
จริงจะลดลงตลอดอายสุญัญา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ค านวนดอกเบีย้และคา่ใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ จากการเข้าท าสญัญา
กู้ยืมเงิน กบันายนิรัมดร์ ฯ สรุปได้ดงันี ้     
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                                                                                                                                 หน่วย :ล้านบาท 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 2559F 2560F 2561F 2562F 
(ม.ค.-มิ.ย.) 

1) ดอกเบีย้เงินกู้ ยืม วงเงิน 30 ล้านบาท 
12.0% ตอ่ปี (มีผ่อนจ่ายคืน) 

3.28 2.94 1.50 0.21 

2) ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ของดอกเบีย้(รับผิดชอบ
ทัง้จ านวน) 

0.58 0.52 0.26 0.04 

3) อากรแสตมป์  0.02 - - - 
รวมค่าใช้จ่ายจากการเข้าท าสัญญากู้ยืมเงนิ 
ที่เพิ่มขึน้ 

3.88 3.46 1.76 0.24 

 

 ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาอัตราดอกเบีย้ โดยการเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้อื่นๆในตลาดเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
พบวา่ อตัราดอกเบีย้ ปกติของธนาคารพาณิชย์ 5 ธนาคารใหญ่ในประเทศ เช่น  MLR และ MOR เฉลี่ย เท่ากบั ร้อยละ 6.58 ต่อปี 
และ  ร้อยละ 7.40 ตอ่ปี ตามล าดบั ดงันัน้ ต้นทนุทางการเงินกบันายนิรัมดร์ฯ มีอตัราดอกเบีย้ที่สงูกวา่อตัราดอกเบีย้ของตลาดเงิน
ทัว่ไปคอ่นข้างมาก 

อยา่งไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบีย้กู้ยืมของบริษัท ณ ขณะนัน้  ตามรายละเอียดตารางด้านลา่ง จะพบว่า 
ภาระอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมของบริษัท อยูใ่นช่วงร้อยละ  3.0 –  ร้อยละ 15.0 ต่อปี ซึ่งต้นทนุทางการเงินกบันายนิรัมดร์ฯ ในครัง้นี ้
ใกล้เคียงกบัอตัราที่บริษัทเคยช าระ รวมถึงด้วยประวตัิที่ผา่นมาของบริษัทที่ไม่สามารถช าระหนีส้ิน้ต่างๆได้ตามก าหนดระยะเวลา 
มีการผิดนดัช าระหนีต้่างๆ และถกูคิดอตัราดอกเบีย้ผิดนดัร้อยละ 15.0 ต่อปี  จึงเป็นการยากที่บริษัทจะเจรจาขอสินเช่ือในอตัรา
ดอกเบีย้ในราคาตลาดทัว่ไป 

หนีส้ินทางการเงนิ ปี 2558 อัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริง 
(ร้อยละต่อปี) 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน MLR   

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 7.625 -12.00  
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการอ่ืน 7.75 – 15.00  
เงินกู้ ยืมระยะยาว จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 3.0 -12.00 

      ที่มา งบการเงินบริษัทปี 2558  
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2) ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ  

สญัญากู้ เงิน กบันายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ จ านวนไมเ่กิน 30.00 ล้านบาท 

1.1  เงื่อนไข อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 12 และรับผิดชอบ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย  
 

ข้อสังเกตของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ  

บริษัทต้องรับผิดชอบดอกเบีย้ รวมถึง ภาษี หกั ณ ที่จ่าย ทัง้จ านวน ซึ่งท าให้ต้นทนุทางการเงินเพิ่มขึน้ (คิดเป็นค่าใช้จ่ายสว่นเพิ่ ม
ของ GSTEL)  เมื่อรวมกบัอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 12.00ตอ่ปี จะคิดเป็นต้นทนุทางการเงินรวมเทา่กบัร้อยละ  14.12 ตอ่ปี   โดยอตัรา
ดอกเบีย้คิดตัง้แต่วนัแรกที่มีการกู้ยืม และมีระยะเวลาผ่อนช าระคืนภายใน 30 งวด งวดละ 1 ล้านบาท เร่ิมเร่ิมช าระงวดแรกใน
เดือน มกราคม 2560 

อยา่งไรก็ตามในกรณีนี ้ผู้บริหารควรเจรจาตอ่รองกบันายนิรัมดร์ฯ เก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องตา่งๆเพื่อให้
เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

1.2  หลักประกนั  คือ ทรัพย์สนิส่วนตัวของกรรมการบริษัท มูลค่า 45 ล้านบาท   

ข้อสังเกตของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ  

หลกัประกันการช าระหนี ้ตามสญัญากู้ ยืมเงินนี ้คือ ทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการบริษัท มูลค่าประมาณ 45 ล้านบาท เป็น
ทรัพย์สนิสว่นบคุคลของกรรมการ โดยบริษัทไมต้่องน าทรัพย์สนิท่ีใช้ด าเนินงานหรือทรัพย์สนิอื่นๆ มาเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนั  

หากบริษัทผิดนดัช าระหนีห้รือเข้าขา่ยผิดสญัญานี ้ผู้ให้กู้มีสทิธิบงัคบัจ าน า ทรัพย์สินสว่นตวัของกรรมการบริษัท มลูค่าจ านวน 45 
ล้านบาท เพื่อช าระหนีด้งักลา่วได้ในเบือ้งต้น ซึ่งมิได้กระทบโดยตรงเมื่อเทียบกบัการน าทรัพย์สินของบริษัทมาเป็นหลกัประกัน  
และหากบงัคบัจ าน าแล้วมลูค่าที่ได้ไม่เพียงพอกับภาระหนีท้ี่ยงัเหลืออยู่  ณ ขณะนัน้  บริษัทยงัต้องรับผิดชอบหนีส้ินที่เหลือนัน้
ตอ่ไป    

นอกจากนี ้กรรมการบริษัทได้น าสนิทรัพย์สว่นตวั มาจ าน าเป็นหลกัประกนัการช าระหนีเ้งินกู้ยืมในคราวนีใ้ห้กบับริษัท โดยมิได้คิด
คา่ค า้ประกนัหรือคา่ตอบแทนกบับริษัทแตอ่ยา่งใด   ท าให้บริษัทไมเ่สยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 1.3  การช าระเงนิกู้ยมืคืนก่อนก าหนด  

ข้อสังเกตของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ  

ผู้ ให้กู้  ยินยอมให้บริษัทสามารถช าระคืนเงินต้น ก่อนถึงก าหนดเวลาได้  โดยจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิกสญัญาก่อน
ก าหนด  ซึ่งเป็นเง่ือนไขที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หากมีสภาพคล่องที่ดีขึน้หรือสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่ต ่ากว่า  
ก็สามารถช าระคืนก่อนก าหนดได้ โดยไมม่ีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม   
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1.4   เปรียบเทียบสรุปเงื่อนไขเดิมจากนายนิรัมดร์ฯ ที่บริษัทเคยท าสญัญาเงินกู้ยืมในปี 2557 สามารถสรุปได้ดงันี ้  

รายการเปรียบเทยีบ  วงเงนิกู้ยืมจากนายนิรัมดร์ฯ 
ปี 2557 

วงเงนิกู้ยืมจากนายนิรัมดร์ฯ 
ปี 2559 

ขนาดวงเงินกู้ยืม  400 ล้านบาท 30 ล้านบาท 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 12.00 ตอ่ปี ร้อยละ 12.00 ตอ่ปี 
ดอกเบีย้ตลอดอายสุญัญา จ านวนรวม 147.58 ล้านบาท จ านวนรวม 7.32 ล้านบาท 
ระยะเวลา  5 ปี  3 ปี 6 เดือน 
ค่าธร รมเ นียมค่า ใ ช้ จ่ าย  ห รื อ
ค่ า บ ริ ก า ร อ่ื น ๆ ที่ บ ริ ษั ท เ ป็ น
ผู้ รับผิดชอบ 

- อากรแสตมป์ บริษัทรับผิดชอบแทนนายนิรัมดร์ฯ 
- คา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย บริษัทรับผิดชอบกึ่งหนึ่ง แทน
นายนิรัมดร์ฯ  

- อากรแสตมป์ บริษัทรับผิดชอบแทนนายนิรัมดร์ฯ 
- คา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย บริษัทรับผิดชอบแทนนายนิรัมดร์
ฯ ทัง้จ านวน 

ต้นทนุทางการเงินรวม ร้อยละ 13.06 ตอ่ปี ร้อยละ 14.12 ตอ่ปี 

อตัราดอกเบีย้ผิดนดั ร้อยละ 15.00 ตอ่ปี ร้อยละ 15.00 ตอ่ปี 

หลกัประกนั หลกัประกนัเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท  
1. จ าน าหุ้นสามญัของ GJS จ านวน 12,000 ล้านหุ้น 
ราคาปิดก่อนวนัท าสญัญาหุ้นละ 0.04 บาท รวมมลูค่า 
480.00 ล้านบาท 
2. การจ านองเคร่ืองจกัร Heavy Gyage Shearing Line 
มีมลูคา่ตามราคาประเมินเทา่กบั 544.37 ล้านบาท 
 

หลกัประกนัเป็นทรัพย์สินสว่นตวั ของกรรมการบริษัท 
มลูคา่ประมาณ 45 ล้านบาท  

เง่ือนไขส าคญัอื่นๆ การเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารกิจการ  
กลุ่มมหาชยัมีสิทธิแต่งตัง้ตวัแทนจ านวน 1 คน เพื่อเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัท โดยมี
อ านาจในการลงนามก ากับบรรดาเอกสารสัง่ซือ้ สัง่จ้าง 
เอกสารขาย และเอกสารการจ่ายเงินของบริษัท ซึ่ง
เอกสารดังที่กล่าวมาจะต้องผ่านการลงนามก ากับโดย
บคุคลที่กลุม่มหาชยัแตง่ตัง้ 
 

ไมมี่ 

 เง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ต้องลงนาม   
1) ต้องลงนามสัญญาการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากวงเงินสินเชื่อหมนุเวียนและหนังสือค า้
ประกนักบักลุม่มหาชยั วงเงินไมเ่กิน  4,210      
 ล้านบาท 

2) ต้องลงนามสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนจดัจ าหน่ายสินค้า  
กบักลุม่มหาชยั ซึ่งมี ค่าธรรมเนียมตวัแทนจ าหน่าย
สินค้าร้อยละ 1.5 ของยอดขายทัง้หมดเป็นเวลา 5 ปี  
 

ไมมี่ 
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ข้อสังเกตของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ  

การกู้ ยืมจากนายนิรัมดร์ฯในปี 2559 มีต้นทนุทางการเงินที่สงูกว่าเมื่อเทียบกบัรายการกู้ยืมในปี 2557 รวมถึงยงัได้รับวงเงินที่มี

ขนาด 30 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่ารายการกู้ ยืมในปี 2557  อย่างไรก็ตามการกู้ ยืมจากนายนิรัมดร์ฯในปี 2559  ไม่ได้ก าหนดให้มี

เง่ือนไขที่บริษัทต้องน าทรัพย์สนิของบริษัทมาเป็นหลกัประกนั ถึงแม้รายการเงินกู้ยืมจากนายนิรัมดร์ฯในปี 2559 จะไม่ได้ก าหนด

เง่ือนไขที่เก่ียวกบัการควบคมุทีม่ีสว่นร่วมในการบริหารกิจการของบริษัท โดยมีอ านาจในการลงนามก ากบับรรดาเอกสารสัง่ซือ้ สัง่

จ้าง เอกสารขาย และเอกสารการจ่ายเงิน ร่วมกบับริษัท แตด้่วยผลบงัคบัของสญัญาเงินกู้ยืมจากนายนิรัมดร์ฯและกลุม่มหาชยัใน

ปี 2557 ที่มีผลต่อเนื่องถึง กุมภาพนัธ์ 2562  ท าให้นายนิรัมดร์ฯ ยงัคงมีอ านาจร่วมกับบริษัทในการบริหารกิจการเมื่อเข้าท า

สญัญาเงินกู้ยืมในปี 2559 ดงันัน้บริษัทควรมีกลไกในการควบคมุภายในท่ีรัดกมุ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบับริษัทและผู้ ถือหุ้น 

นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาเง่ือนไขที่ได้รับส าหรับจากการเข้าท าสญัญากู้ยืมเงินจากนายนิรัมดร์ฯ พบว่า ด้วยเง่ือนไขที่น า

ทรัพย์สินส่วนตวัของกรรมการมาวางเป็นหลกัประกันการกู้ยืม สง่ผลให้บริษัทไม่ต้องน าสินทรัพย์บริษัท รวมถึง เง่ือนไขที่ได้รับ 

บริษัทสามารถช าระคืนก่อนก าหนดได้ โดยไม่มีค่าปรับ หากมีกระแสเงินสดในกิจการเข้ามาเพิ่มเติม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเห็นวา่ มีความสมเหตสุมผลในการเข้าท ารายการสญัญากู้ยืมเงิน ณ ขณะนัน้ 

ทัง้นีห้ากผู้บริหารสามารถเจรจากบันายนิรัมดร์ฯ เพิ่มเติม ในการปรับลดอตัราดอกเบีย้ หรือ ตอ่รองเร่ืองความรับผิดชอบ

คา่ใช้จ่าย ภาษี หกั ณ ที่จ่าย  ก็จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 
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ส่วนที่ 5 สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

แม้วา่บริษัทจะสามารถกลบัมาเดินสายการผลิตอีกครัง้ในเดือนเมษายน  2557 ตามสญัญาการรับความช่วยเหลือจาก

กลุ่มมหาชัยในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จ านวนไม่เกิน 4,610 ล้านบาท  แต่บริษัทก็ยังประสบปัญหาผลการด าเนินงานขาดทุน

ตอ่เนื่อง  และภาระหนีส้ิน้หมนุเวียนระยะสัน้ท่ีต้องช าระจ านวนมากเมื่อเทียบกบัปริมาณสนิทรัพย์หมนุเวียนที่บริษัทมี ท าให้บริษัท

มีปัญหาขาดสภาพคล่องและไม่มีเงินทุนเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ โดยสงัเกตได้จากเงินสดคงเหลือ ณ  31 ธันวาคม  2557 

และณ 31 ธนัวาคม   2558 มีจ านวนเหลอืเพียง 4.27 ล้านบาท และ1.33 ล้านบาท ตามล าดบัเทา่นัน้  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า การได้รับวงเงินสญัญากู้ยืมเงิน ณ วนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559 จ านวนไม่เกิน 

30.00 ล้านบาท ท าให้บริษัทสามารถเสริมสภาพคลอ่งได้ในระยะสัน้ เพื่อใช้เป็นเงินหมนุเวียนส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่างๆใน

บริษัท อาทิเช่น  ภาระภาษีอากร และเงินเดือนพนกังาน  เป็นต้น อย่างไรก็ตามเงินกู้ยืมจ านวนเงิน 30 ล้านบาท อาจไม่เพียงพอ

และช่วยการแก้ไขปัญหาได้เพียงเฉพาะหน้าเทา่นัน้ 

ดงันัน้เมื่อพิจารณาความเหมาะสมที่ได้รับส าหรับการเข้าท ารายการสญัญากู้ยืมเงิน  สรุปได้ว่า วงเงินสญัญากู้ ยืมเงิน 

กบันายนิรัมดร์ฯ จ านวนไมเ่กิน 30.00 ล้านบาท มีต้นทนุทางการเงินเฉลีย่ เทา่กบัร้อยละ 14.12 ตอ่ปี ซึง่สงูกว่า อตัราดอกเบีย้ของ

ตลาดเงินทั่วไปในประเทศ ณ  ขณะนัน้ ค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับอตัราดอกเบีย้กู้ ยืมของบริษัท ณ 

ขณะนัน้  จะพบว่า ภาระอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมของบริษัทที่ อยู่ในช่วงร้อยละ  3.0 –  ร้อยละ 15.0 ต่อปี ซึ่งต้นทนุทางการเงินกบั

นายนิรัมดร์ฯ ในครัง้นี ้ก็ใกล้เคียงกบัอตัราที่บริษัทเคยช าระ รวมถึงด้วยประวตัิที่ผา่นมาของบริษัทท่ีไมส่ามารถช าระหนีส้ิน้ตา่งๆได้

ตามก าหนดระยะเวลา โดยมีการผิดนดัช าระหนีต้า่งๆ และถกูคิดอตัราดอกเบีย้ผิดนดั  จึงเป็นไปได้น้อยมากที่บริษัทจะได้รับวงเงิน

กู้ ในอตัราดอกเบีย้ในราคาตลาดทัว่ไป นอกจากนีเ้มื่อน าเงินไปช าระหนีภ้าษีคงค้างกบักรมสรรพากร ก็จะประหยดักว่าหากเทียบ

กบัการถกูปรับเมื่อช าระภาษีอากรลา่ช้า 

นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาเง่ือนไขที่ได้รับจากการเข้าท าสญัญากู้ยืมเงินจากนายนิรัมดร์ฯ พบว่า ด้วยเง่ือนไขที่น าทรัพย์สิน

ส่วนตัวของกรรมการมาวางเป็นหลักประกันการกู้ ยืม ส่งผลให้บริษัทไม่ต้องน าสินทรัพย์บริษัทมาวางเป็นหลกัประกัน และ 

กรรมการไมไ่ด้คิดคา่ตอบแทนใดๆ จากการน าทรัพย์สินสว่นตวัมาค า้ประกนัให้กบับริษัท รวมถึงเง่ือนไขที่บริษัทสามารถช าระคืน

หนีเ้งินกู้ยืมก่อนก าหนดได้ โดยไมม่ีคา่ปรับ  

เมื่อพิจารณาความสมเหตสุมผลของรายการดงักลา่วข้างต้นแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่า ผู้ ถือหุ้นบริษัท ควร

ให้สัตยาบันต่อการเข้าท ารายการ กู้ ยืมเงินของบริษัท กบั นายนิรัมดร์ฯ  ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั และบคุคลที่อาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ณ ขณะเข้าท ารายการ 

 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในเชิงคณุภาพ ความสมเหตสุมผล และข้อดีข้อด้อย

ในการท ารายการได้ในสว่นท่ี 3   และความเห็นมลูคา่ยตุิธรรม  บนรายการการเข้าท าสญัญากู้ยืมเงิน ในสว่นท่ี 4 เพื่อประกอบการ

ตดัสินใจ  โดยที่การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิหรือไม่อนุมัติ การให้สตัยาบนัส าหรับการเข้าท ารายการ ที่ผ่านมาในครัง้นี ้

ขึน้อยู่กับดุลยพินิจและการตัดสินใจของผู้ ถือหุ้ นเป็นส าคัญ ดังนัน้ผู้ ถือหุ้ นควรศึกษาข้ อมูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมาเพื่อ

ประกอบการตดัสนิใจส าหรับการลงมติได้อยา่งเหมาะสม  
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 25 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ทัง้นีใ้นกรณีที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ให้สตัยาบนัต่อการเข้าท ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2559 โดยหลกัการ

บริษัทจะต้องด าเนินการแก้ไขรายการดงักลา่ว แต่อย่างไรก็ดี เมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2561 บริษัทได้มีการโอนภาระหนีส้ินคงค้าง

ต่างๆ และหลกัประกันจากสญัญากู้ ยืมเงินกับคุณนิรัมดร์ ให้แก่กลุ่ม SSG ตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 

สงิหาคม 2560  ดงันัน้ จึงไม่สามารถแก้ไขรายการดงักลา่วได้ อย่างไรก็ดี หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ให้สตัยาบนัการเข้าท ารายการ 

ผู้ รับผิดชอบต่อการเข้าท ารายการนี ้คือคณะกรรมการบริหาร ณ ธันวาคม 2558 ผู้อนุมตัิการเข้าท ารายการนี ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการ

พิจารณาของหนว่ยงานก ากบัตา่งๆ เช่น ส านกังาน ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 

 

  บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                        - ธรฐัพร เตชะกิจขจร-                   - อามดั นาซิม บินคามาล - 

(นายธรัฐพร เตชะกิจขจร)    (อามดั นาซมิ บินคามาล) 

กรรมการ  กรรมการ 

      บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

  

 

- ก าพล ทรวงบูรณกลุ - 

 

(นายก าพล ทรวงบรูณกลุ) 

  ผู้ควบคมุการปฏิบตัิงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 

 

 1 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 

ข้อมูลบริษัท จี สตลี จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมูลบริษัท จีสตีล จ ากดั (มหาชน) ขณะท ารายการ 

1. ข้อมูลบริษัท 

1.1 รายละเอียดบริษัท 

ช่ือยอ่ : GSTEL 

ทนุจดทะเบียน : 48,775,743,730 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว : 34,250,904,820 บาท 
จ านวนหุ้น : 6,850,180,964 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้ : 5.00 บาทตอ่หุ้น 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน และเหลก็แผน่หนา (slab) เพื่อน า ไป

ใช้เป็นวตัถดุิบของอตุสาหกรรมตอ่เนื่องตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรมผลติเหลก็แผน่รีด
เย็น เหลก็ชบุสงักะส ีทอ่เหลก็ เหลก็รูปพรรณที่ใช้ในการก่อสร้าง ภาชนะบรรจนุ า้ 
มนัหรือก๊าซหงุต้ม ชิน้สว่นรถยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์เหลก็ เป็นต้น 

1.2 รายชื่อคณะกรรมการ 

รายช่ือคณะกรรมการ ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 

 รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. พลเอก เลศิรัตน์ รัตนวานิช  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. ศ. ไพจิตร โรจนวานิช  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นาย ชยัณรงค์ มนเทียรวเิชียรฉาย  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นาย ธีระพล ปสุสเด็จ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

5. นาย ริวโซ โอกิโน  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

6. คณุหญิง ปัทมา ลสีวสัดิ์ตระกลู  กรรมการ 

7. น.ส. สนุทรียา วงศ์ศิริกลุ กรรมการ 

8. นาย สมชยั ลสีวสัดิต์ระกลู กรรมการ 

9. นาง จไุรรัตน์ ปันยารชนุ กรรมการ 

10. นาย โกมล วงศ์อภยั กรรมการ 

11. น.ส. เมธิกานต์ ชตุิพงศ์สริิ กรรมการ 

12. นาย ยรรยง คโุรวาท  กรรมการ 

13 นาย ศรินทร์ จินตนเสรี กรรมการอิสระ 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 

 

 2 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน (hot-rolled coil) เป็น

ผลติภณัฑ์หลกั ซึง่รวมถึงบริการตดัแผน่หรือตดัซอยเหลก็แผน่รีดร้อนตามค าสัง่ของลกูค้าด้วย และเหลก็แทง่แบน (slab) เป็น

ผลติภณัฑ์เสริม โดยผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทจะถกูน าไปใช้โดยตรง 

ในงานก่อสร้าง การชลประทานและวิศวกรรมโยธา และใช้เป็นวตัถดุิบของอตุสาหกรรมตอ่เนื่องตา่งๆ มากมาย เช่น

อตุสาหกรรมผลติเหลก็แผน่รีดเยน็และเหลก็แผน่ชบุสงักะสทีีใ่ช้ในการผลติผลติภณัฑ์ตอ่เนื่องอีกมาก อตุสาหกรรมแปรรูปเหลก็

แผน่ส าหรับงานก่อสร้าง ได้แก่ ทอ่เหลก็ และเหลก็โครงสร้างรูปพรรณ อตุสาหกรรมตอ่เนื่องอื่นๆ เช่น การผลติชิน้สว่นรถยนต์ รถ

โดยสาร รถบรรทกุและยานพาหนะอื่น ผลติถงัและภาชนะบรรจนุ า้มนัหรือก๊าซหงุต้ม อปุกรณ์หรือชิน้งานส าหรับอตุสาหกรรมทัว่ไป 

เป็นต้น 

โรงงานผลติเหลก็แผน่รีดร้อนชนดิม้วนของบริษัทใช้เทคโนโลยีการผลติอนัทนัสมยั โดยรวมกระบวนการหลอม การหลอ่ 

และการรีดไว้ในโรงงานเดยีวกนัอยา่งสมบรูณ์และมีประสทิธิภาพสงู หรือที่เรียกวา่ Compact Mini Mill ซึง่ประกอบด้วย เทคโนโลยี

การหลอมเหลก็ด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) เทคโนโลยีการหลอ่เหลก็แทง่แบนแบบตอ่เนื่อง (Continuous 

Casting Machine) และเทคโนโลยีการรีดเหลก็แผน่รีดร้อน (Hot Strip Mill) อยา่งตอ่เนื่องทกุกระบวนการดงักลา่ว  

กระบวนการผลติของบริษัทโดยสงัเขปเร่ิมจากน าเศษเหลก็ (ferrous scrap) และเหลก็ถลงุ (pig Iron) มาหลอมรวมกนั

ในเตาอาร์คไฟฟ้าจนได้เป็นน า้เหลก็ที่อณุหภมูิประมาณ 1,600 องศาเซลเซยีส แล้วน าไปปรับปรุงคณุภาพน า้เหลก็ด้วยการเติมสาร

ปรุงแตง่ตา่งๆ เพื่อให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานหรือตามข้อก าหนดของลกูค้า จากนัน้จงึน าน า้เหลก็ที่ได้เข้าสูก่ระบวนการหลอ่

แบบตอ่เนื่องเป็นเหลก็แทง่แบน (slab) ขนาดกลาง ความหนา 80-100 มม. และน าเหลก็แทง่แบนท่ีได้มาผา่นกระบวนการรีดร้อน

เพื่อรีดลดขนาดให้ได้เป็นเหลก็แผน่รีดร้อนขนาดความหนาในช่วง 1.0-13.0 มม. ตามค าสัง่ของลกูค้า ซึง่โรงงานของบริษัทเป็น

โรงงานแหง่แรกในประเทศไทย และมีเพียงไมก่ี่โรงงานในโลกที่สามารถผลติเหลก็แผน่รีดร้อนท่ีระดบัความหนาต า่สดุ 1.0 มม. ทัง้นี ้

กระบวนการผลติข้างต้นจะเป็นกระบวนการผลติแบบตอ่เนื่อง โดยใช้เวลาการผลติทัง้กระบวนการเพียง 3.5 ชัว่โมงโรงงานผลติ

เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับการผลติได้สงูสดุถึง 3.4 ล้านตนั ซึง่ปัจจบุนัมีก าลงัการ

ผลติอยูท่ี่ 1.8 ล้านตนัตอ่ปี และมีก าลงัการผลติที่มีผลตามสว่นผสมของผลติภณัฑ์ตามความต้องการของตลาดที่หลากหลาย 

(various product mix) เทา่กบั 1.5 ล้านตนัตอ่ปี ผลติภณัฑ์เหลก็แผน่รีดร้อนท่ีผลติได้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมของไทย (มอก.) และนอกจากนีส้ามารถผลติสนิค้าได้มาตรฐานสากลอยา่ง มาตรฐานของญ่ีปุ่ น (JIS) 

สหรัฐอเมริกา (ASTM และ SAE) ยโุรป (EN, DIN และ BS) ฯลฯ ตามความต้องการของตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศได้อกี

ด้วย 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 

 

 3 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและนโยบายในการด าเนินธุรกจิ 

วิสัยทัศน์ : 

“เป็นผู้น าในอตุสาหกรรมเหลก็ระดบัโลก” 

พันธกิจ : 

 มุง่สูต่ลาดสากลด้วยผลติภณัฑ์เหลก็ที่หลากหลาย 

 มุง่สูก่ารเจริญเติบโตด้วยการขยายก าลงัการผลติและผลติสนิค้าด้วยต้นทนุต า่ 

 ปรับปรุงและพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

 พฒันาทรัพยากรบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง 

 อนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและตอบแทนสูส่งัคม  

 เสริมสร้างคณุคา่ให้แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ : 

เป็นผู้น าในด้านการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนครบวงจร เพื่อมุ่งเน้นการผลิตผลิตภณัฑ์หลกัอนัได้แก่ เหล็กแผ่นรีด
ร้อนคณุภาพสงู และมุง่ขยายสายผลติภณัฑ์ไปยงัเหลก็แผน่คณุภาพสงูชนิดอื่นๆ เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มของผลติภณัฑ์ 

นโยบายในการด าเนินธุรกิจ : 

1) บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาผลิตภณัฑ์เหล็กที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ
สนิค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าเป้าหมายกลุม่ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว ท าให้
บริษัทสามารถสร้างก าไรจากการขายได้มากขึน้ 

2) บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ และควบคมุต้นทนุ
ให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม ด้วยการลดความสญูเสียต่างๆ ในกระบวนการผลิตให้เหลือน้อยที่สดุ ใช้ประสิทธิภาพของ
เคร่ืองจักรอย่างเต็มที่ หมัน่ดูแลรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ให้มีสภาพดีพร้อมผลิตอยู่เสมอ รวมถึงการน าเศษวสัดุ
พลอยได้จากกระบวนการผลิตบางรายการกลบัมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทน
สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

3) บริษัทมีนโยบายในการพฒันาระบบการท างานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอยูเ่สมอ ดงัเห็นได้จากในปี 2558 
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001 และมีนโยบายในการด าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยู่อย่างต่อเนื่อง ดงัจะเห็นได้จากในปี 2558 บริษัทได้รับการรับรองการปฏิบตัิตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคมจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม (CSR-DIW) 

4) บริษัทมีนโยบายในการพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้บคุลากรของบริษัทให้เป็นบคุลากรที่มีความรู้และ
ความเช่ียวชาญในอตุสาหกรรมเหลก็  

5) บริษัทมีนโยบายในการเสริมสร้างคณุคา่ให้แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย โดยได้ก าหนดนโยบายในการดแูลผู้มีสว่นได้
สว่นเสยี รวมทัง้มาตรการชดเชยผู้มีสว่นได้สว่นเสียกรณีได้รับความเสียหายจากการละเมิด โดยบริษัทได้ท าการบ่งชีผู้้มี
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สว่นได้สว่นเสยีไว้จ านวน 10 กลุม่ ได้แก่ พนกังานและครอบครัวพนกังาน, ลกูค้า และเจ้าหนี,้ ผู้ ถือหุ้น, ชมุชนรอบโรงงาน
หน่วยงานราชการ, Supplier และ Contractor, นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และสถาบนัการเงิน, สถาบนัการศึกษา และ
สือ่มวลชน 

6) บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยค านึงถึงประโยชน์ของสงัคมและ
สิง่แวดล้อม ควบคูไ่ปกบัการท าก าไร เพื่อการเติบโตและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

3. รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ปิดสมดุทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ล าดับ 
รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 

ร้อยละของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1. นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 503,059,120 7.34 
2. กลุม่คณุหญิงปัทมา ลสีวสัดิ์ตระกลู1 405,895,200 5.92 
3. บริษัทซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั2 305,776,000 4.46 
4. นายกฤษนนัทร์ เกวล ี 301,514,500 4.40 
5. White rock Global Fund, SPC. 178,440,083 2.60 
6. บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั 160,567,780 2.34 
7. นายเฉลมิชยั มหากิจศิริ 146,467,412 2.14 
8. นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู 144,183,640 2.10 
9. นายนิรุตต์ งามช านญัฤทธ์ิ 142,062,000 2.07 
10. นายสมชยั กมลรัตนพิบลู 136,000,000 1.99 
11. ผู้ ถือหุ้นอื่นๆ 4,426,215,229 64.61 

 รวม 6,850,180,964 100.00 
หมายเหต ุ

1 กลุ่มคณุหญิงปัทมา ลีสวสัดิต์ระกลู ประกอบด้วย 
(1) คณุหญิงปัทมา   ลีสวสัดิต์ระกลู ร้อยละ 5.78      (395,895,200 หุ้น) 
(2) เดก็หญิงสธิุดารัตน์  ลีสวสัดิต์ระกลู ร้อยละ 0.07 (5,000,000 หุ้น) 
(3) เดก็หญิงสรัุตพิร  ลีสวสัดิต์ระกลู ร้อยละ 0.07 (5,000,000 หุ้น)  

2 โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(1) คณุหญิงปัทมา   ลีสวสัดิต์ระกลู ร้อยละ 29.42 
(2)  บริษัท มาร์โค เวลท์ อินเวสเม้นท์ จ ากดั  ร้อยละ 25.38 
(3)  นางสาวเมธิกานต์ ชตุพิงศ์สิริ ร้อยละ19.81 
(4)  นายมานิตย์ เจียจวบศลิป์ ร้อยละ 15.39 
(5) นางปทมุ เจียจวบศลิป์ ร้อยละ10.00 
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4. สรุปรายการส าคัญในงบการเงนิเกี่ยวกบัฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัท จี สตีล จ ากดั 

(มหาชน) และบริษัทย่อย 

4.1 งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ 
      

สินทรัพย์หมุนเวียน 
      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 216.36 0.58 247.87 0.66 159.33 0.48 

ลกูหนีก้ารค้า 209.40 0.56 198.83 0.53 241.64 0.72 

สินค้าคงเหลือ 1,480.47 3.97 3,331.18 8.89 1,688.08 5.05 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 563.28 1.51 649.00 1.73 254.10 0.76 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,469.51 6.62 4,426.88 11.82 2,343.16 7.01 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
      

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระผกูพนั 0.71 0.00 - - - - 

เงินลว่งหน้าคา่ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 210.00 0.56 210.00 0.56 210.00 0.63 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 33,952.50 91.05 32,183.42 85.90 30,445.90 91.06 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 39.92 0.11 34.20 0.09 17.41 0.05 

หลกัประกนัเงินสดส าหรับการใช้สาธารณปูโภค 252.00 0.68 252.00 0.67 - - 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 364.20 0.98 360.18 0.96 419.23 1.25 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34,819.33 93.38 33,039.79 88.18 31,092.55 92.99 

รวมสินทรัพย์ 37,288.84 100.00 37,466.68 100.00 33,435.70 100.00 

หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 
      

หนีสิ้นหมุนเวียน 
      

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 435.08 1.17 435.94 1.16 365.06 1.09 

เจ้าหนีก้ารค้า 6,126.22 16.43 8,463.91 22.59 8,043.40 24.06 

หนีส้ินที่เกิดจากการฟืน้ฟกิูจการที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

560.59 1.50 515.63 1.38 486.30 1.45 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการที่
เก่ียวข้องกนัที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

- - 88.00 0.23 106.00 0.32 

หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 511.12 1.37 513.67 1.37 562.38 1.68 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั - - 30.00 0.08 30.00 0.09 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการอ่ืน 117.26 0.31 77.16 0.21 119.84 0.36 

เงินกู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น 223.93 0.60 36.35 0.10 3.85 0.01 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 370.45 0.99 332.62 0.89 203.59 0.61 

เจ้าหนือ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 2,528.73 6.78 2,944.80 7.86 3,176.85 9.50 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ดอกเบีย้ค้างจา่ย 1,305.19 3.50 1,681.63 4.49 2,336.90 6.99 

ประมาณการหนีส้ิน 2,306.56 6.19 2,367.77 6.32 2,702.08 8.08 

หนิส้ินหมนุเวียนอื่น 308.13 0.83 338.69 0.90 348.54 1.04 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 14,793.25 39.67 17,826.16 47.58 18,484.80 55.28 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
      

หนีส้ินที่เกิดจากการฟืน้ฟกิูจการ - สทุธิจากสว่น
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

230.67 0.62 245.68 0.66 249.77 0.75 

เจ้าหนีก้ารค้า 1,233.43 3.31 577.71 1.54 518.31 1.55 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการที่
เก่ียวข้องกนั 

- - 312.00 0.83 264.00 0.79 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอ่ืน - - 36.00 0.10 - - 

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 1,397.15 3.75 1,211.11 3.23 1,238.39 3.70 

ดอกเบีย้ค้างจา่ย 23.22 0.06 312.70 0.83 19.16 0.06 

ประมาณการหนีส้ิน 1,680.93 4.51 657.23 1.75 648.12 1.94 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 55.31 0.15 73.93 0.20 96.43 0.29 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 4,620.72 12.39 3,426.37 9.15 3,034.19 9.07 

รวมหนีสิ้น 19,413.97 52.06 21,252.53 56.72 21,518.99 64.36 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

ทนุเรือนหุ้น 
      

ทนุจดทะเบียน 54,573.63 146.35 54,573.63 145.66 48,775.74 145.88 

ทนุที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 34,250.90 91.85 34,250.90 91.42 34,250.90 102.44 

ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั 14.05 0.04 14.05 0.04 14.05 0.04 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 
      

สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่หุ้นสามญั (10,163.28) (27.26) (10,163.28) (27.13) (10,163.28) (30.40) 

สว่นเกินทนุจากการลดทนุ 206.31 0.55 206.31 0.55 206.31 0.62 

ก าไรสะสม (ขาดทนุสะสม) 
      

จดัสรรแล้ว 
      

ทนุส ารองตามกฎหมาย 763.98 2.05 763.98 2.04 763.98 2.28 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร (16,336.21) (43.81) (18,609.31) (49.67) (21,880.35) (65.44) 

หุ้นที่ถือโดยบริษัทยอ่ย (115.14) (0.31) - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 8,620.62 23.12 6,462.65 17.25 3,191.61 9.55 

สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 9,254.25 24.82 9,751.50 26.03 8,725.10 26.10 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,874.87 47.94 16,214.14 43.28 11,916.71 35.64 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 37,288.84 100.00 37,466.68 100.00 33,435.70 100.00 
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สินทรัพย์รวม 

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 37,289 ล้านบาท ลดลง 766 ล้านบาท หรือร้อยละ 
2.01 เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2555 จ านวน 38,055 ล้านบาท ในจ านวนสินทรัพย์ทัง้หมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมนุเวียน จ านวน 
2,470 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 800 ล้านบาทจากปี 2555 และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน จ านวน 34,819 ล้านบาท ลดลง 1, 566 ล้านบาท 
จากปี 2555  

ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 37,467 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.48 เทียบกบัปีที่ผา่น
มา ในจ านวนสินทรัพย์ทัง้หมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมนุเวียน จ านวน 4,427 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 79.26 จากปีที่ผ่านมา และ
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน จ านวน 33,040 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.11 เทียบกบัปีที่ผ่านมา สินทรัพย์หมนุเวียนที่เพิ่มขึน้มาจากการ
เพิ่มขึน้ของสินค้าคงเหลือเป็นหลกั โดยเพิ่มจาก 1,480 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 เป็น 3,331 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 จากการที่
บริษัทกลบัมาด าเนินการผลติ และจี เจ สตีล ที่สามารถเพิ่มการผลติจนเกือบเต็มก าลงัการผลติในช่วง Off-peak 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 33,436 ล้านบาท ลดลง 4,031 ล้านบาทหรือร้อยละ 
10.76 เทียบกบั ณ สิน้ปี 2557 เนื่องมาจากสนิทรัพย์หมนุเวยีนลดลง 2,084 ล้านบาทหรือร้อยละ 47.07 และสนิทรัพย์ไม่
หมนุเวยีน ลดลง 1,947 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.89 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา ส าหรับสนิทรัพย์หมนุเวียน ลดลงจาก 4,427 ณ สิน้ปี 
2557 เหลอื 2,343 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของสนิค้าคงเหลอืจ านวน 1,643 ล้านบาท ซึง่เป็น
ผลมาจากสนิค้าส าเร็จรูปลดลง 1,306 ล้านบาทจากปีที่ผา่นมา เนื่องจากปริมาณขายทีเ่พิ่มขึน้ท าให้ปริมาณสต็อคของสนิค้า
ส าเร็จรูปลดลงประกอบกบัต้นทนุการผลติที่ลดลงจงึสง่ผลให้มลูคา่สนิค้าส าเร็จรูป ณ สิน้ปี 2558 ลดลง ส าหรับสนิทรัพย์ไม่
หมนุเวยีน ซึง่ลดลง 1,947 ล้านบาท จากปี 2557 เหลอื 31,093 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 สาเหตหุลกัมาจากคา่เสือ่มราคาของ
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ณ 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 216 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 163 
ล้านบาท หรือร้อยละ 304.37 จากปี 2555 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดรับสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,227 ล้านบาท 
ซึ่งสว่นใหญ่เป็นเงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัของบริษัทย่อยให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม และมีเงินสดรับสทุธิจาก
กิจกรรมลงทนุ 43 ล้านบาท แตม่ีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 2,107 ล้านบาท  

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 248 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 32 
ล้านบาท หรือร้อยละ 14.56 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดรับสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน  264 
ล้านบาท ซึง่เป็นเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 436 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสัน้ 20 ล้านบาท รวมกบัเงินสดรับจากกิจกรรม
ลงทนุ 111 ล้านบาท แตม่ีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 343ล้านบาท 

ณ 31 ธั น ว าคม  2558 บ ริ ษั ท และบ ริ ษั ทย่ อยมี เ งิ นสดและ รายกา ร เ ที ยบ เ ท่ า เ งิ นสด  จ า น วน  159  
ล้านบาท ลดลง 89 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.72 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิใช้ไปใน
กิจกรรมจดัหาเงิน 301 ล้านบาท จากการช าระต้นทนุทางการเงิน ช าระคืนเงินกู้ยืมและช าระหนีส้ินบางสว่น เงินสดรับสทุธิจาก
กิจกรรมด าเนินงาน 158 ล้านบาท และเงินสดรับสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ 55 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ
ในบริษัทยอ่ย 48 ล้านบาท 
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 ลูกหนีก้ารค้า 

ณ สิน้ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารค้าจ านวน 1,292 ล้านบาท หกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1,083 ล้าน
บาท คงเหลอืลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 209 ล้านบาท เพิ่มขึน้สทุธิจ านวน 17 ล้านเมื่อเทียบกบัปี 2555 โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนี ้
การค้ากิจการที่เก่ียวข้องกันลดลงแต่มีการเพิ่มขึน้ในลกูหนีก้ารค้ากิจการอื่นซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทย่อยได้ท าการโอนเปลี่ยน
สทิธิเรียกร้องในหนีข้องลกูหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกนัไปเป็นลกูหนีก้ารค้ากิจการอื่นและมีลกูหนีก้ารค้ากิจการอื่นที่เกิดขึ น้ใน
ระหวา่งปี ในสว่นของยอดหนีท้ี่ค้างช าระเป็นเวลานานบริษัทมีการติดตาม และเร่งรัดการเก็บหนีส้นิท่ีค้างนานอยา่งใกล้ชิด 

ส าหรับนโยบายในการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจาก
จ านวนที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ โดย ณ สิน้ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 1,083 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 4 ล้านบาท จากปี 2555 

ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้าจ านวน 1,279 ล้านบาท หกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1,082 
ล้านบาท คงเหลอืลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 197 ล้านบาท ลดลงสทุธิจ านวน 12 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัปี 2556 ทัง้นี ้บริษัทมีการติดตาม
หนีท้ี่ค้างช าระอยา่งใกล้ชิด 

ส าหรับนโยบายในการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทและบริษัทยอ่ยพิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจาก 

จ านวนที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ โดย ณ สิน้ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 1,082 ล้าน
บาท ลดลง 1 ล้านบาท จากปี 2556 

ณ 31 ธั น ว า คม  2558 บ ริ ษั ท และบ ริ ษั ทย่ อ ยมี ลู ก หนี ก้ า ร ค้ า จ า น วน  1,334 ล้ า นบ าท  หัก ค่ า เ ผ่ื อ 
หนีส้งสยัจะสญู 1,092 ล้านบาท คงเหลอืลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 242 ล้านบาท เพิ่มขึน้สทุธิ 43 ล้านบาท จากปี 2557 ทัง้นีบ้ริษัทมีการ
ติดตามหนีท้ี่ค้างช าระอยา่งใกล้ชิด 

ส าห รับนโยบายในการตั ง้ ส า รองค่ า เ ผ่ือหนี ส้ งสัยจะสูญ บ ริ ษัทและบริ ษัทย่อยพิ จารณาตั ง้ค่ า เ ผ่ื อ  
หนีส้งสยัจะสญูจากจ านวนที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ โดย ณ สิน้ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
จ านวน 1,092 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10 ล้านบาท จากปี 2557 

 สินค้าคงเหลือ 

ณ สิน้ปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอื 1, 480 ล้านบาท  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.97 ของสนิทรัพย์รวม 
เพิ่มขึน้ 578 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2555 จ านวน 903 ล้านบาท โดยสนิค้าส าเร็จรูป (เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน) มี
มลูคา่ที่เพิม่ขึน้ในสดัสว่นสงูสดุเมื่อเปรียบเทยีบกบัสนิค้าคงเหลอืประเภทอื่นในปีที่ผา่นมาจากการที่ จี เจ สตีล เร่ิมกลบัมา
ด าเนินการผลติในวนัท่ี 20 มีนาคม 2556 และทยอยเพิ่มการผลติขึน้จนเต็มก าลงัการผลติในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อยซึง่มีอตัราคา่
ไฟฟ้าต ่า(Off Peak) จนถงึปัจจบุนั โดยมีอตัราการผลติร้อยละ 92  ของก าลงัการผลติสงูสดุชว่ง Off Peak สนิค้าส าเร็จรูปคงเหลอื 
ณ สิน้ปี 2556 มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 29 ของสนิค้าคงเหลอืทัง้หมด ซึง่มีสดัสว่นมากเป็นอนัดบัสองรองลงมาจากอปุกรณ์ซอ่ม
บ ารุงที่มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 36 ของสนิค้าคงเหลอืทัง้หมด ซึง่สว่นหนึง่มาจากการท่ีบริษัทจดัหาอปุกรณ์ซอ่มบ ารุงส าหรับเตรียม
ความพร้อมของเคร่ืองจกัรในการกลบัมาด าเนินการผลติอีกครัง้  

ณ สิน้ปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยได้มีการตัง้ส ารองคา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลงจ านวน 117 ล้านบาท ลดลง 82 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 41.21 จากปี 2555 ซึง่เป็นการตัง้ส ารองส าหรับสนิค้าส าเร็จรูป โดยพิจารณาจากผลตา่งระหวา่งราคาต้นทนุของ
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เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วนส าเร็จรูปกบัมลูคา่ที่คาดว่าจะได้จากการขาย อปุกรณ์ซอ่มบ ารุง โดยพิจารณาจากการใช้ประโยชน์ของ
อปุกรณ์ซอ่มบ ารุง และสนิค้าเสือ่มคณุภาพ โดยพิจารณาจากราคาต้นทนุของสนิค้าเสือ่มคณุภาพ 

ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 3,331 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 8.89 ของ
สนิทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ 1,850 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2556 จ านวน 1,480 ล้านบาท สนิค้าคงเหลอืที่เพิ่มขึน้เป็นผล
จากการที่บริษัทกลบัมาด าเนินการผลิตในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อยซึ่งมีอตัราค่าไฟฟ้าต ่า (Off-Peak) และจี เจ สตีล 
สามารถเพิ่มการผลิตจนเกือบเต็มก าลงัการผลิตในช่วง Off-Peak ท าให้สินค้าส าเร็จรูป (เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน) วตัถุดิบ 
อปุกรณ์ซอ่มบ ารุง และสนิค้าคงเหลอือื่นๆ เพิ่มขึน้ โดยสนิค้าส าเร็จรูปซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53 ของสินค้าคงเหลือทัง้หมด เพิ่มขึน้ใน
สดัส่วนที่สูงสดุจาก 466 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 เป็น 1,881 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 304 รองลงมาเป็น
วตัถดุิบซึ่งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 21 ของสินค้าคงเหลือทัง้หมด เพิ่มขึน้ร้อยละ 140 เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา วตัถดุิบที่เพิ่มขึน้เพื่อ
จดัเตรียมไว้ให้เพียงพอส าหรับการผลิตเต็มก าลงัการผลิตในช่วง Off-Peak สว่นอปุกรณ์ซ่อมบ ารุงซึ่งคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 21 
ของสนิค้าคงเหลอืทัง้หมด เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.63 จากปีที่ผา่นมา เพื่อเตรียมไว้ส าหรับซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ตามชัว่โมง
การผลติที่เพิ่มขึน้และสว่นหนึง่ได้จดัสรรไว้ส าหรับการซอ่มบ ารุงใหญ่ประจ าปีในเดือนกมุภาพนัธ์ปี 2558 

ณ สิน้ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตัง้ส ารองค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลงจ านวน 225 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 108 
ล้านบาท หรือร้อยละ 92.31 จากปี 2556 ซึง่เป็นการตัง้ส ารองส าหรับสนิค้าส าเร็จรูป โดยพิจารณาจากผลต่างระหว่างราคาต้นทนุ
ของเหลก็รีดร้อนชนิดม้วนส าเร็จรูปกบัมลูคา่ที่คาดว่าจะได้จากการขาย อปุกรณ์ซ่อมบ ารุง โดยการพิจารณาจากการใช้ประโยชน์
ของอปุกรณ์ซอ่มบ ารุง และสนิค้าเสือ่มคณุภาพ โดยพิจารณาจากราคาต้นทนุของสนิค้าเสือ่มคณุภาพ 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 1,688 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5.05 ของ
สนิทรัพย์รวม โดยลดลง 1,643 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2557 สนิค้าคงเหลอืที่ลดลงมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลง
ของสนิค้าส าเร็จรูปและวตัถดุิบ ซึง่ลดลงร้อยละ 69.43 และร้อยละ 50.86 ตามล าดบั ส าหรับสนิค้าส าเร็จรูปท่ีลดลงเป็นผลมาจาก
ปริมาณจ าหนา่ยทีเ่พิ่มขึน้ประกอบกบัการรักษาระดบัการผลติให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ท าให้ปริมาณสต็อคสนิค้าส าเร็จรูป ณ สิน้
ปี ลดลง รวมไปถึงต้นทนุการผลติเฉลีย่ตอ่ตนัท่ีลดลงจึงสง่ผลให้มลูคา่สนิค้าส าเร็จรูป ณ สิน้ปี 2558 ลดลง ส าหรับวตัถดุิบที่ลดลง
เป็นผลจากทัง้ปริมาณที่ลดลงและราคาที่ลดลง  

ณ สิน้ปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยตัง้ส ารองคา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลงไว้จ านวน 116 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย 

 การตัง้ส ารองส าหรับสนิค้าส าเร็จรูป โดยพิจารณาจากผลตา่งระหวา่งราคาต้นทนุของเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน
ส าเร็จรูปกบัมลูคา่ที่คาดวา่จะได้จากการขาย (ตัง้ส ารองหากต้นทนุสงูกวา่ราคาที่คาดวา่จะขายได้) 

 การตัง้ส ารองส าหรับวตัถดุิบ โดยพิจารณาจากวตัถดุิบทีม่ีอยูแ่ละวตัถดุิบที่อยูร่ะหวา่งทางวา่เมื่อน ามาผลติเป็น
เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วนแล้วจะมีต้นทนุเทา่ไรเปรียบเทียบกบัมลูคา่ที่คาดวา่จะได้จากการขาย (ตัง้ส ารองหาก
ประมาณการต้นทนุผลติสงูกวา่ราคาทีค่าดวา่จะขายได้) 

 การตัง้ส ารองส าหรับอปุกรณ์ซอ่มบ ารุง โดยพจิารณาจากการใช้ประโยชน์ของอปุกรณ์ซอ่มบ ารุง และการตัง้
ส ารองส าหรับสนิค้าเสือ่มคณุภาพ โดยพิจารณาจากราคาต้นทนุของสนิค้าเสือ่มคณุภาพ  

มลูคา่การตัง้ส ารองคา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลง ณ สิน้ปี 2558 ลดลงจากปี 2557 จ านวน 109 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 48.44 ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจากทัง้ผลตา่งระหวา่งราคาต้นทนุของเหลก็แผน่รีดร้อนชนดิม้วนส าเร็จรูปกบัมลูคา่ทีค่าดวา่จะได้จาก
การขายที่ลดลง และปริมาณสนิค้าส าเร็จรูปคงเหลอืที่ลดลง  
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หนีส้นิรวม 

ณ สิน้ปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิทัง้สิน้ 19,414 ล้านบาท ลดลงจ านวน 4,623 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบั 
ณ สิน้ปี 2555 จ านวน 24,037 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลของหนีส้ินหมุนเวียนลดลง 7,726 ล้านบาท และหนีส้ินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 
3,103 ล้านบาท สาเหตหุลกัเนื่องมาจากบริษัทและบริษัทยอ่ยประสบความส าเร็จในการขอขยายระยะเวลาช าระหนีก้ารค้าหลาย
ราย รวมทัง้บริษัทได้รับการผอ่นช าระหนีภ้าษีอากรกบักรมสรรพากร ท าให้มีการกลบัรายการบนัทึกจากหนีส้ินหมนุเวียนบางสว่น
เป็นหนีส้นิไมห่มนุเวียน และมีรายการบนัทกึประมาณการหนีส้นิในสว่นของผลแตกตา่งจากการปรับโครงสร้างหนีร้อการรับรู้ 

ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิทัง้สิน้ 21,252. ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,839 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 9.47 เมื่อเทยีบกบัปีที่ผา่นมา ซึง่เป็นผลของหนีส้นิหมนุเวยีนที่เพิ่มขึน้ 3,033 ล้านบาท และหนีส้นิไมห่มนุเวียน
ลดลง 1,194 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการกลบัมาด าเนินการผลติตามปกติ ท าให้หนีส้นิหมนุเวยีนเพิ่มขึน้ 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิทัง้สิน้ 21,519 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 266 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.25 เมื่อ
เทียบกบัปีที่ผา่นมา ซึง่เป็นผลมาจากหนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 659 ล้านบาท หลกัๆมาจาก 

 ดอกเบีย้ค้างจ่ายเพิ่มขึน้ 655 ล้านบาทสาเหตหุลกัมาจากคา่เงินบาทท่ีออ่นคา่ลงเมื่อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ท าให้
บริษัทและบริษัทยอ่ยซึง่มีหนีส้ว่นใหญ่เป็นเงินเหรียญสหรัฐ มีภาระดอกเบีย้เมื่อแปลงเป็นเงินบาทเพิ่มขึน้ 

 ประมาณการหนีส้นิเพิ่มขึน้ 334 ล้านบาท เป็นผลจากภาระหนีส้นิจากคดีฟ้องร้องในสว่นของดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ 

 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 71 ล้านบาทจากการช าระคืนเงินกู้  

 หนีส้นิไมห่มนุเวียนลดลง 392 ล้านบาท หลกัๆ มาจากการปรับปรุงรายการไปเป็นหนีส้นิหมนุเวียน 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ  สิน้ปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 17,875 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.52 หรือ 3,857 ล้านบาท 
จากปี 2555 มาจากทนุท่ีออกและช าระแล้วจากโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ การออกหุ้นกู้และโครงการปรับโครงสร้างหนีข้อง จี เจ 
สตีล สทุธิจากสว่นต า่กวา่มลูคา่หุ้นสามญัที่เพิ่มขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 16,214 ล้านบาท ลดลง 1,661 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 9.29 จากปี 2556 สาเหตหุลกัมาจากสว่นของขาดทนุสะสมที่เพิ่มขึน้  

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 11,917 ล้านบาท ลดลง 4,297 ล้านบาทหรือร้อยละ 
26.50 เมื่อเทียบกบัปี 2557 สาเหตหุลกัมาจากสว่นของขาดทนุสะสมที่เพิ่มขึน้จากขาดทนุสทุธิในปี 2558 
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4.2 งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวมตรวจสอบส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ 
      

รายได้จากการขาย 9,699.66 71.06 23,940.85 98.74 22,826.49 98.84 

กลบัรายการหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู - - 0.98 0.00 - - 

กลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ 82.31 0.60 - - 108.68 0.47 

กลบัรายการประมาณการภาระหนีส้ินเก่ียวกบัภาษี 1,849.04 13.55 - - - - 

กลบัรายการประมาณการผลขาดทนุจากค าสัง่ซือ้
ของวตัถดุิบที่ยงัไมไ่ด้รับมอบ 

219.30 1.61 - - 15.68 0.07 

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้ 1,539.03 11.27 109.68 0.45 27.77 0.12 

รายได้อ่ืน 261.22 1.91 193.65 0.80 114.75 0.50 

รวมรายได้ 13,650.56 100.00 24,245.17 100.00 23,093.38 100.00 

ค่าใช้จ่าย 
      

ต้นทนุขาย 10,385.95 76.08 23,398.17 96.51 23,573.93 102.08 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 108.01 0.79 414.72 1.71 486.24 2.11 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 3,169.40 23.22 1,506.57 6.21 1,256.85 5.44 

ขาดทนุจากการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือ - - 108.23 0.45 - - 

ประมาณการผลขาดทนุจากค าสัง่ซือ้ของวตัถดุิบที่ยงั
ไมไ่ด้รับมอบ 

- - 41.64 0.17 - - 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูสทุธิ 3.96 0.03 - - 8.25 0.04 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ - - 97.84 0.40 1,096.39 4.75 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน 1,757.88 12.88 349.12 1.44 304.65 1.32 

ต้นทนุทางการเงิน 541.14 3.96 474.42 1.96 689.76 2.99 

รวมค่าใช้จ่าย 15,966.34 116.96 26,390.71 108.85 27,416.07 118.72 

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (2,315.79) (16.96) (2,145.54) (8.85) (4,322.69) (18.72) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 15.72 0.12 20.23 0.08 22.74 0.10 

ขาดทุนส าหรับปี (2,331.50) (17.08) (2,165.77) (8.93) (4,345.43) (18.82) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - - - - - - 

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (2,331.50) (17.08) (2,165.77) (8.93) (4,345.43) (18.82) 

การแบ่งปันขาดทุน 
      

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ (1,250.84) (9.16) (1,870.08) (7.71) (3,223.38) (13.96) 

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (1,080.66) (7.92) (295.69) (1.22) (1,122.05) (4.86) 

ขาดทุนส าหรับปี (2,331.50) (17.08) (2,165.77) (8.93) (4,345.43) (18.82) 
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ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมลดลงจากปี 2555 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้หยดุด าเนินการผลิต
เป็นการชัว่คราวประกอบกบัราคาขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ปรับตวัลดลงตามความต้องการในตลาดโลกที่ลดลง จึงสง่ผล
ให้ผลการประกอบการส าหรับปี 2556 มีผลขาดทุนสทุธิ ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากต้นทนุขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ถูกปัน
สว่นมาจากคา่ใช้จ่ายการผลติที่วา่งเปลา่ 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้โดยรวมเพิ่มขึน้จากปี 2556 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายเป็นหลกั 
อนัเนื่องมาจากปริมาณผลติที่เพิ่มขึน้ของทัง้บริษัทและบริษัทยอ่ย ประกอบกบัราคาจ าหนา่ยเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วนเฉลีย่ตอ่ตนั
ที่ปรับตวัเพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมา ในสว่นของต้นทนุ บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายต่อตนัลดลงเมื่อเทียบกบัปี 
2556 แตอ่ยา่งไรก็ตาม ต้นทนุขายยงัอยูใ่นสดัสว่นท่ีสงูเมื่อเทียบกบัรายได้จากการขาย รวมทัง้บริษัทได้หยดุผลิตในไตรมาสที่ 1 ปี 
2557 ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ถูกปันส่วนมาจากค่าใช้จ่ายการผลิตที่ว่างเปล่า ส่งผลให้บริษัทและบริ ษัทย่อยมีผล
ประกอบการขาดทนุสทุธิส าหรับปี 2557 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้โดยรวมลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2557 สาเหตหุลกัมาจากราคาจ าหน่ายเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนเฉลีย่ตอ่ตนัลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2557 ในสว่นของต้นทนุ บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายต่อตนัลดลงเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้นทุนราคาวตัถุดิบเฉลี่ยต่อตนัที่ปรับตวัลดลงประกอบกับต้นทุนแปลงสภาพเฉลี่ยต่อตนัที่ลดลงจาก
ประสทิธิภาพในการผลติที่เพิ่มขึน้ ในปี 2558 ทัง้ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและราคาวตัถดุิบต่างปรับตวัลดลง แต่เนื่องจาก
ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนปรับตวัลดลงเร็วกว่าราคาวตัถดุิบที่ปรับตวัลดลง จึงส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุน
ขัน้ต้น ประกอบกบัขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจากคา่เงินบาทท่ีออ่นคา่ลงเมื่อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ท าให้บริษัทและบริษัทยอ่ย
มีผลประกอบการขาดทนุสทุธิส าหรับปี 2558  

 รายได้จากการขายและรายได้อื่นๆ 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้ รวมทัง้สิน้ 13, 651 ล้านบาท ลดลงจาก 15,958 ล้านบาทในปี 2555 โดยมี
รายได้จากการขาย 9, 700 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 71.06 ของรายได้รวม รายได้จากการขายลดลง 3,407 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 25.99 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2555 จ านวน 13,107 ล้านบาท จากการที่บริษัทและจี เจ สตีล หยดุผลิตชัว่คราวในปี 2555 
และ 2556 โดย จี เจ สตีล เร่ิมกลบัมาผลติในวนัท่ี 20 มีนาคม 2556 และทยอยเพิ่มการผลติขึน้จนเต็มก าลงัการผลติในช่วงที่มีการ
ใช้ไฟฟ้าน้อยซึ่งมีอตัราค่าไฟฟ้าต ่า(Off Peak) จนถึงปัจจุบนั โดยมีอตัราการผลิตร้อยละ 92  ของก าลงัการผลิตสงูสดุช่วง Off 
Peak ท าให้ปริมาณขายลดลงประกอบราคาแผ่นเหล็กรีดร้อนที่ปรับตวัลดลงจากปริมาณความต้องการใช้เหล็กในตลาดโลกที่
ลดลง รายได้สว่นท่ีเหลอือีกร้อยละ 28.94 หรือ 3,951 ล้านบาทเป็นรายได้จากกลบัรายการประมาณการภาระหนีส้ินเก่ียวกบัภาษี 
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้กลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ กลบัรายการประมาณการผลขาดทนุจากค า
สัง่ซือ้ ของวตัถดุิบที่ยงัไมไ่ด้รับมอบ และรายได้อื่น 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทัง้สิน้ 24,245 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 77.61 เมื่อเทียบกบัปี 2556 
จ านวน 13,651 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึน้มาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายร้อยละ 146.81 ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 9,700 ล้าน
บาทในปี 2556 เป็น 23,941 ล้านบาทในปี 2557 โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 98.74 ของรายได้รวม รายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้เป็น
ผลมาจากการเพิ่มขึน้ของทัง้ปริมาณขายและราคาจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเฉลี่ยต่อตนัเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  โดย
ปริมาณขายที่เพิ่มขึน้มาจากการท่ีบริษัทได้กลบัมาด าเนินการผลติในชว่งที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อยซึง่มีอตัราคา่ไฟฟ้าต ่า (Off-
Peak) ตัง้แต่วนัที่ 3 เมษายน 2557 เป็นต้นมา และสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตจนเกือบเต็มก าลงัการผลิตในช่วง  Off-Peak ใน
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ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 และจี เจ สตีล ที่สามารถเพิ่มการผลติจนเกือบเต็มก าลงัการผลติในช่วง Off-Peak โดยมีอตัราการผลติร้อยละ 
81 ของก าลงัการผลติสงูสดุช่วง Off-Peak และรายได้สว่นท่ีเหลอือีก 304 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.26 ของรายได้รวม เป็นก าไรจาก
การปรับโครงสร้างหนี ้กลบัรายการหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู และรายได้อื่น 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2558 รวมทัง้สิน้ 23,093 ล้านบาท ลดลง 1,152 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.75 เมื่อ
เทียบกบัปี 2557 ซึง่มีรายได้ 24,245 ล้านบาท โดยรายได้ที่ลดลงมาจากรายได้จากการขายลดลง 1,114 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 4.65 จาก 23,941 ล้านบาทในปี 2557 เหลือ 22,826 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 98.84 ของรายได้รวม (งบเฉพาะ
กิจการ: ปี 2558 รายได้จากการขาย 10,566 ล้านบาท และปี 2557 รายได้จากการขาย 9,428 ล้านบาท) รายได้จากการขายที่
ลดลงมาจากผลทางด้านราคาเป็นหลกั จากปัญหาอุปทานส่วนเกินของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในตลาดโลกท าให้ราคาขาย
เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วนเฉลีย่ตอ่ตนัลดลงเมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา สว่นปริมาณขายนัน้ ถึงแม้อปุสงค์ในประเทศยงัไม่มีสญัญาณ
ดีขึน้ แต่ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยสามารถขายในปริมาณที่เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา โดยในปี 2558 สามารถขายได้ 
1,343,103 ตนั เพิ่มขึน้ 242,258 ตนั หรือร้อยละ 22.01 จาก 1,100,845 ตนั ในปี 2557 (งบเฉพาะกิจการ: ปี 2558 ขายได้ 
614,879 ตนั และปี 2557 ขายได้ 430,427 ตนั) 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขาย จ านวน 108 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.79 ของรายได้
รวม ลดลงร้อยละ 3.16 เมื่อเทียบกบัปี 2555 ซึง่สมัพนัธ์กบัปริมาณขายที่ลดลง 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขาย จ านวน 415 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.71 ของรายได้
รวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 283.96 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา อนัเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณขาย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมส าหรับปี 2558 จ านวน 486 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.13 
ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้ 72 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.25 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา เป็นผลมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 3,169 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.22 ของรายได้
รวม เพิ่มขึน้ 137 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 4.53 เมื่อเปรียบเทยีบกบั 3,032 ล้านบาทส าหรับปี 2555 เนื่องจากการปันสว่นคา่ใช้จ่าย
การผลติวา่งเปลา่จากการหยดุผลติชัว่คราวมาเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหาร และคา่ที่ปรึกษาการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 1,507 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 6.21 ของ
รายได้รวม ลดลงร้อยละ 52.47 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา เนื่องจาคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการปันสว่นต้นทนุการผลติที่วา่งเปลา่และคา่ที่
ปรึกษาการด าเนินงานท่ีลดลง 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารรวมส าหรับปี 2558 จ านวน 1,257 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.51 ของ
รายได้จากการขาย ลดลง 250 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.58 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายการผลิตที่ว่างเปลา่ที่
ลดลง (บริษัทเร่ิมกลับมาผลิตในเดือนเมษายน 2557 ท าให้ในเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2557 ซึ่งไม่มีการผลิตนัน้มีการปัน
คา่ใช้จ่ายคงที่ในการผลติ เช่น คา่แรงงานทางตรง ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น มาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ) (ซึ่งในทางบญัชีเรียกว่า
คา่ใช้จ่ายการผลติที่วา่งเปลา่) 
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 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิ 2,332 ล้านบาท หรือขาดทนุลดลงร้อยละ 60.21 เมื่อเปรียบเทียบ
กบัผลขาดทนุสทุธิในปี 2555 จ านวน 5,860 ล้านบาท มีผลให้ขาดทนุสทุธิตอ่หุ้น 0.04 บาท ผลการด าเนินงานท่ีขาดทนุมีสาเหตทุี่
ส าคญัมาจากบริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายลดลงอนัเป็นผลจากการหยดุการผลติชัว่คราวประกอบกบัราคาแผน่เหลก็
รีดร้อนชนิดม้วนท่ีปรับตวัลดลงจากความต้องการในตลาดโลกที่ตกต ่า ต้นทนุขาย และคา่ใช้จ่ายในการบริหารท่ีถกูปันสว่นมาจาก
คา่ใช้จา่ยการผลติที่วา่งเปลา่ 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิ 2,166 ล้านบาท หรือขาดทนุลดลง 166 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 7.11 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา จ านวน 2,332 ล้านบาท ทัง้นีเ้นื่องจากก าไรขัน้ต้นยงัไม่ครอบคลมุค่าใช้จ่ายในการ
ขาย คา่ใช้จ่ายในการบริหารและต้นทนุทางการเงิน 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิรวม 4,345 ล้านบาท ซึ่งขาดทนุเพิ่มขึน้ 2,180 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กบัผลขาดทนุสทุธิรวมในปี 2557 จ านวน 2,166 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายเฉลีย่ของแผน่เหลก็รีดร้อนชนิดม้วนปรับตวัลดลงเร็ว
กวา่การปรับตวัลดลงของราคาวตัดุิบ 

4.3 งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวมตรวจสอบส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (2,107.29) (343.21) 157.62 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 42.53 110.81 55.41 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 2,227.47 263.88 (301.31) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ 162.71 31.48 (88.28) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 53.51 216.36 247.87 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินตราตา่งประเทศ 0.15 0.03 (0.26) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 216.36 247.87 153.33 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 2,107.29 ล้านบาท โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากการการเพิ่มขึน้ของสนิค้าคงเหลอื หลกัประกนัเงินสดส าหรับการใช้สาธารณปูโภค และหนีส้ินหมนุเวียนอื่น 
เป็นหลกั 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงานลดลง จ านวน 343.21 ล้านบาท 
เนื่องจากผลขาดทุนจากการด าเนินงาน และการเพิ่มขึน้ของสินค้าคงเหลือเป็นหลกั โดยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จากปี 2556 
จ านวน 1,958.94 ล้านบาท เป็นหลกั อยา่งไรก็ตามบริษัทมีลกูหน้าการค้าเพิ่มขึน้จากปี 2556 จ านวน 1,107.88 ล้านบาท 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสด ใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 157.62 ล้านบาท เป็นผลมา
จากการลดลงของสินค้าคงเหลือจ านวน 1,751.79 ล้านบาท เป็นหลกั อย่างไรก็ตามบริษัทมีผลขาดทนุจากการด าเนินงาน
จ านวน 1,130.76 ล้านบาท 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 

 

 15 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทนุ จ านวน 42.53 ล้านบาท ผลเป็นมาจากเงิน
สดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุบริษัทยอ่ย และการเพิ่มขึน้ของเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั เป็นหลกั 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จ านวน 110.81 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
มาจากเงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุบริษัทยอ่ย เป็นหลกั 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทนุ จ านวน 55.41 ล้านบาท เนื่องจากการ
มาจากเงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุบริษัทยอ่ย เป็นหลกั  

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 2,227.47 ล้านบาท เป็นผลมา

จากเงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั และเงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัของบริษัทย่อยให้กบัสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

เป็นหลกั 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 263.88 ล้านบาท เนื่องจากเงินสด
รับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั เป็นหลกั 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินลดง จ านวน 301.31 ล้านบาท มีสาเหตุ
หลกัมาจากการจ่ายต้นทนุทางการเงิน เป็นหลกั อีกทัง้บริษัทไมม่ีเงินสดุสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินอื่น 

 

5. ภาวะอุตสาหกรรม 

5.1 ภาวะอุตสาหกรรมเหลก็ในประเทศไทย 

ภาวะอตุสาหกรรมเหลก็ในประเทศปี 2558 

จากข้อมลูทางสถิติของสถาบนัเหลก็และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) รายงานยอดการผลิตเหล็กส าเร็จรูปของไทย
ตัง้แต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2558 อยู่ที่ 6.49 ล้านตนั ลดลง -4.40% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่ผ่านมา หาก
พิจารณาจ าแนกยอดการผลิตตามกลุ่มผลิตภณัฑ์ พบว่า เหล็กทรงยาว (Long steel products) อยู่ที่ 4.02 ล้านตนั ขยายตวั
เพิ่มขึน้ 2.18% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากยอดการผลิตเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณรีดร้อน 
(Rebar & HR Section) ขยายตวัเพิ่มขึน้ 2.99% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 3.61 ล้านตนั ขณะที่ยอดการ
ผลติเหลก็ลวด (Wire rod) ในปี 2558 กลบัหดตวัลดลง -4.41% อยูท่ี่ 411,480 ตนั ขณะที่ยอดผลิตกลุม่เหล็กทรงแบน (Flat steel 
products) อยูท่ี่ 2.47 ล้านตนั หดตวั -13.47% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่ผ่านมา โดยผลิตภณัฑ์ที่มีการผลิตมากที่สดุ
คือ เหล็กแผ่นบาง (Hot rolled sheet) ในปี 2558 อยู่ที่ 2.31 ล้านตนั แต่ยอดผลิตดงักล่าวลดลงจากปีที่ผ่านมา -11.50% 
รองลงมา คือ เหลก็แผน่รีดเย็น (Cold rolled sheet) 1.6 ล้านตนั ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่ผ่านมา -6.96% และ
ยอดผลติเหลก็แผน่เคลอืบ(Coated) 1.28 ล้านตนั ขยายตวัจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่ผา่นมา 25.95% 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 

 

 16 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ผลิตภณัฑ์เหลก็ส าเร็จรูป (หน่วย:ตัน) ม.ค.-ธ.ค.2557 ม.ค.-ธ.ค.2558 เพิ่มขึน้/ลดลง 

การผลติ      6,794,004  6,495,236  -4.40% 

น าเข้า     11,896,196  11,436,483  -3.86% 

สง่ออก      1,351,692  1,197,808  -11.38% 

การบริโภค      17,338,508  16,733,911  -3.49% 
 

ผลิตภณัฑ์เหลก็ทรงยาว (หน่วย:ตัน) ม.ค.-ธ.ค.2557 ม.ค.-ธ.ค.2558 เพิ่มขึน้/ลดลง 

การผลติ      3,939,319  4,025,190  2.18% 

น าเข้า      3,181,506  2,942,717  -7.51% 

สง่ออก         954,795  826,864  -13.40% 

การบริโภค       6,166,030  6,141,043  -0.41% 
 

ที่มา  ศนูย์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเหลก็ สถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย 
 

ส าหรับปริมาณการใช้ผลติภณัฑ์เหลก็ส าเร็จรูปภายในประเทศของไทย(Total Apparent Finished Steel Consumption) 
ในปี 2558 อยูท่ี่ 16.73 ล้านตนั ลดลง -3.49% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่ผา่นมา หากพิจารณาปริมาณการใช้ตามกลุม่
ผลติภณัฑ์ พบวา่ ปริมาณการใช้เหลก็ทรงยาวหดตวัลงเล็กน้อย -0.41% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 6.14 
ล้านตัน ขณะที่ปริมาณการใช้เหล็กทรงแบนลดลงถึง -5.19% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 10.59 ล้านตัน  
โดยผลติภณัฑ์เหลก็ที่มีการใช้งานมากที่สดุ คือ เหลก็แผ่นรีดร้อน (Hot rolled) 6.72 ล้านตนั รองลงมาคือ เหล็กเส้น 3.85 ล้านตนั 
และเหลก็แผน่เคลอืบ 3.81 ล้านตนั ตามล าดบั 

การน าเข้าผลติภณัฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยในปี 2558 อยู่ที่ 11.43 ล้านตนั ลดลง -3.86% เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา โดย
ผลติภณัฑ์ที่มีการน าเข้ามากที่สดุคือ เหลก็แผน่รีดร้อน 4.26 ล้านตนั (เฉลีย่ 0.35 ล้านตนัตอ่เดือน) รองลงมาคือ เหล็กแผ่นเคลือบ 
2.62 ล้านตนั (เฉลีย่ 0.21 ล้านตนัตอ่เดือน) และเหล็กลวด 1.59 ล้านตนั (เฉลี่ย 0.13 ล้านตนัต่อเดือน) ตามล าดบั หากพิจารณา
สดัสว่นการใช้เหลก็น าเข้าเทียบกบัการใช้เหลก็ผลติในประเทศ อยูท่ี่ 68.34% ตอ่ 38.81% สะท้อนให้เห็นว่าไทยมีการพึ่งพาสินค้า
น าเข้าเหลก็ปริมาณคอ่นข้างสงู 

ผลิตภณัฑ์เหลก็ทรงแบน (หน่วย:ตัน) ม.ค.-ธ.ค.2557 ม.ค.-ธ.ค.2558 เพิ่มขึน้/ลดลง 

การผลติ      2,854,685  2,470,046  -13.47% 

น าเข้า      8,714,689  8,493,766  -2.54% 

สง่ออก         396,897  370,943  -6.54% 

การบริโภค      11,172,477  10,592,869  -5.19% 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 

 

 17 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ส าหรับยอดการสง่ออกเหล็กส าเร็จรูปของไทยอยู่ที่ 1.19 ล้านตนั ลดลง -11.38% ผลิตภณัฑ์เหล็กที่มีการสง่ออกมาก
ที่สดุคือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อยู่ที่ 339,998 ตนั หดตวัจากช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อน -16.59% โดยสว่นใหญ่สง่ออกไปยงั
ประเทศมาเลซีย สงิคโปร์ และฮ่องกง รองลงมา คือ เหล็กเส้น 211,338 ตนั หดตวั -12.95% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่
ผา่นมา โดยเหลก็เส้นสว่นใหญ่สง่ออกไป สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อินเดีย กมัพชูา ตามล าดบั 

5.2 ภาวะอุตสาหกรรมเหลก็แผ่นรีดร้อนในประเทศ 

อตุสาหกรรมเหลก็และเหลก็กล้าของไทยไมม่ีอตุสาหกรรมการผลติขัน้ต้นท่ีเร่ิมจากการถลงุจากแร่เหล็ก ดงันัน้โครงสร้าง
อตุสาหกรรมเหลก็และเหลก็กล้าของไทยจึงเร่ิมจากการผลิตในอตุสาหกรรมขัน้กลาง ด้วยการหลอมเศษเหล็กจากโรงงานที่มีเตา
หลอมเศษเหลก็ด้วยเตา Electrical arc furnace (EAF) ของผู้ผลิตในประเทศไทย จากนัน้จึงสง่ต่อไปยงัการผลิตในขัน้ปลาย โดย
แบ่งเป็นอตุสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long steel products) อาทิ Bar, HR section, Wire rod, Cold-drawn bar, Steel wire, 
Seamless pipes เป็นต้น และอตุสาหกรรมเหล็กทรงแบน (Flat steel products) อาทิ HR plate, HR sheet, CR sheet, Coated, 
Cold-formed section, Welded pipe เป็นต้น จากนัน้จึงส่งต่อไปยงัอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เหล็กต่อไป  ส าหรับภาวะ
อตุสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย ข้อมลูทางสถิติของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  (ISIT) รายงานยอดการผลิต 
การน าเข้า การสง่ออก และปริมาณการใช้ ตัง้แตเ่ดือนมกราคม-ธนัวาคม ปี 2558 ดงันี ้ 

ยอดการผลติเหลก็แผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ภายในประเทศปี 2558 ที่ อยู่ที่ 2.47 ล้านตนั 
หดตวั -13.47% จากช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อน ที่ผลติมากที่สดุคือ เหลก็แผน่บาง (HR sheet) อยูท่ี่ 2.31 ล้านตนั ลดลงเมื่อเทียบ
กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน -11.50% ขณะที่ยอดการผลิตเหล็กแผ่นหนา (HR plate) หดตวัจากช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อน -
34.94% อยูท่ี่ 156,516 ตนั  

ผลิตภณัฑ์เหลก็รีดร้อน (หน่วย:ตัน) ม.ค.-ธ.ค.2557 ม.ค.-ธ.ค.2558 เพิ่มขึน้/ลดลง 

การผลติ 2,854,685  2,470,046  -13.47% 

น าเข้า 4,459,399  4,267,212  -4.31% 

สง่ออก 46,138  13,641  -70.43% 

การบริโภค 7,267,946  6,723,617  -7.49% 

    

ผลิตภณัฑ์เหลก็แผ่นบาง (หน่วย:ตัน) ม.ค.-ธ.ค.2557 ม.ค.-ธ.ค.2558 เพิ่มขึน้/ลดลง 

การผลติ 2,614,099  2,313,529  -11.50% 

น าเข้า 4,198,392  3,925,904  -6.49% 

สง่ออก 37,404  9,696  -74.08% 

การบริโภค 6,775,087  6,229,737  -8.05% 
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 

 

 18 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ผลิตภณัฑ์เหลก็แผ่นหนา (หน่วย:ตัน) ม.ค.-ธ.ค.2557 ม.ค.-ธ.ค.2558 เพิ่มขึน้/ลดลง 

การผลติ 240,586  156,516  -34.94% 

น าเข้า 261,007  341,308  30.77% 

สง่ออก 8,734  3,945  -54.83% 

การบริโภค 492,859  493,879  0.21% 
ที่มา  ศนูย์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเหลก็ สถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย 

 
ส าหรับปริมาณการใช้ผลติภณัฑ์เหลก็แผน่รีดร้อน (Hot rolled) ชนิดเป็นม้วนและไมเ่ป็นม้วน ภายในประเทศปี 2558 อยู่

ที่ 6.72 ล้านตนั (เฉลี่ย 0.56 ล้านตนัต่อเดือน) ลดลง -7.49% เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา หากพิจารณาจากยอดการใช้ตามกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ พบว่า กลุม่ผลิตภณัฑ์ที่ต้องการใช้มากที่สดุคือ เหล็กแผ่นบาง (HR sheet) อยู่ที่ 6.22 ล้านตนั หดตวัจากช่วงเวลา
เดียวกนักบัปีก่อน -8.05% ขณะที่ปริมาณการใช้เหล็กแผ่นหนา (HR plate) อยู่ที่ 493,879 ตนั ขยายตวัเมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกนัของปีที่ผา่นมา 0.21%  

การน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน ทัง้ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนของไทยปี 2558 ลดลง -4.31% อยู่ที่ 4.26 ล้านตนั (เฉลี่ย 
0.35 ล้านตนัต่อเดือน) โดยกลุม่ผลิตภณัฑ์ที่มีการน าเข้ามากที่สดุคือ เหล็กแผ่นบาง (HR sheet) 3.92 ล้านตนั (เฉลี่ย 0.32 ล้าน
ตนัตอ่เดือน) ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดี่ยวกนักบัปีก่อน -6.49% ซึง่จ าแนกประเภทเหลก็ที่น าเข้ามา ได้แก่ Carbon steel 1.60 ล้าน
ตนั, Carbon steel P&O 1.03 ล้านตนั, Stainless steel 0.21 ล้านตนั และเหล็ก Alloy steel 1.07 ล้านตนั เป็นต้น ขณะที่การ
น าเข้ากลุ่มเหล็กแผ่นหนา (HR Plate) อยู่ที่ 341,308 ตนั (เฉลี่ย 28,442 ตนัต่อเดือน) กลบัขยายตวัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน 30.77% ซึง่จ าแนกเหลก็ที่น าเข้ามา ได้แก่ Carbon steel 0.168 ล้านตนั, Stainless steel 0.015 ล้านตนั และ
เหลก็ Alloy steel 0.15 ล้านตนั เป็นต้น  

 การสง่ออกเหลก็แผน่รีดร้อน ทัง้ชนิดเป็นม้วนและไมเ่ป็นม้วน ของไทยในปี 2558 อยูท่ี่ 13,641 ตนั สง่ออกลดลง -
70.43% เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา ส าหรับผลติภณัฑ์เหลก็ที่มีการสง่ออกมากที่สดุคอื เหลก็แผน่บาง (HR sheet) 9,696 ตนั หดตวั -
74.08% จากชว่งเวลาเดียวกนักบัปีก่อน โดยสว่นใหญ่สง่ออกไปยงัประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา่ร์ 
ตามล าดบั ขณะทีก่ารสง่ออกเหลก็แผน่หนา (HR plate) 3,945 ตนั หดตวัจากชว่งเวลาเดียวกนักบัปีที่ก่อน -54.83% โดยสว่นใหญ่
สง่ออกไปยงัประเทศมาเลซยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ออสเตรเลยี ตามล าดบั 
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ข้อมูลบริษัท จีสตีล จ ากดั (มหาชน) ณ ปัจจุบัน 

1. ข้อมูลบริษัท  

1.1 รายละเอียดบริษัท 

ช่ือยอ่ : GSTEL 
ทนุจดทะเบียน : 48,775,743,730 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว : 34,250,904,820 บาท 
จ านวนหุ้น : 6,850,180,964 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้ : 5.00 บาทตอ่หุ้น 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน และเหลก็แผน่หนา (slab) เพื่อน า 

ไปใช้เป็นวตัถดุิบของอตุสาหกรรมตอ่เนื่องตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรมผลติเหลก็แผน่
รีดเย็น เหลก็ชบุสงักะส ีทอ่เหลก็ เหลก็รูปพรรณที่ใช้ในการก่อสร้าง ภาชนะบรรจุ
น า้ มนัหรือก๊าซหงุต้ม ชิน้สว่นรถยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์เหลก็ เป็น
ต้น 

 

1.2 รายชื่อคณะกรรมการ 

รายช่ือคณะกรรมการ ณ 31 ธนัวาคม 2561 

 
รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นาย ยรรยง คโุรวาท ประธานกรรมการ 

2. นาย ริวโซ โอกิโน กรรมการ 

3. คณุหญิง ปัทมา ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการ 

4. น.ส. สนุทรียา วงศ์ศิริกลุ กรรมการ 

5. นาย สมชยั ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการ 

6. นาง จไุรรัตน์ ปันยารชนุ กรรมการ 

7. นาย โกมล วงศ์อภยั กรรมการ 

8. น.ส. เมธิกานต์ ชตุิพงศ์สริิ กรรมการ 

9. นาย ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

10. นาย ชยัณรงค์ มนเทียรวเิชียรฉาย กรรมการอิสระ 

11. นาย ธีระพล ปสุสเด็จ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

12. นาย ธีรชยั อรุณเรืองศิริเลศิ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
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2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน (hot-rolled coil) เป็น

ผลติภณัฑ์หลกั ซึง่รวมถึงบริการตดัแผน่หรือตดัซอยเหลก็แผน่รีดร้อนตามค าสัง่ของลกูค้าด้วย และเหลก็แทง่แบน (slab) เป็น

ผลติภณัฑ์เสริม โดยผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทจะถกูน าไปใช้โดยตรงในงานก่อสร้าง การชลประทานและวิศวกรรมโยธา และใช้เป็น

วตัถดุิบของอตุสาหกรรมตอ่เนื่องตา่งๆ มากมาย เช่น อตุสาหกรรมผลติเหลก็แผน่รีดเย็นและเหลก็แผน่ชบุสงักะสทีี่ใช้ในการผลติ

ผลติภณัฑ์ตอ่เนื่องอีกมาก อตุสาหกรรมแปรรูปเหลก็แผน่ส าหรับงานก่อสร้าง ได้แก่ ทอ่เหล็ก และเหลก็โครงสร้างรูปพรรณ 

อตุสาหกรรมตอ่เนื่องอื่นๆ เช่น การผลติชิน้สว่นรถยนต์ รถโดยสาร รถบรรทกุและยานพาหนะอื่น ผลติถงัและภาชนะบรรจนุ า้มนั

หรือก๊าซหงุต้ม อปุกรณ์หรือชิน้งานส าหรับอตุสาหกรรมทัว่ไป เป็นต้น 

โรงงานผลติเหลก็แผน่รีดร้อนชนดิม้วนของบริษัทใช้เทคโนโลยีการผลติอนัทนัสมยั โดยรวมกระบวนการหลอม การหลอ่ 

และการรีดไว้ในโรงงานเดยีวกนัอยา่งสมบรูณ์และมีประสทิธิภาพสงู หรือที่เรียกวา่ Compact Mini Mill ซึง่ประกอบด้วย เทคโนโลยี

การหลอมเหลก็ด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) เทคโนโลยีการหลอ่เหลก็แทง่แบนแบบตอ่เนื่อง (Continuous 

Casting Machine) และเทคโนโลยีการรีดเหลก็แผน่รีดร้อน (Hot Strip Mill) อยา่งตอ่เนื่องทกุกระบวนการดงักลา่ว 

กระบวนการผลติของบริษัทโดยสงัเขปเร่ิมจากน าเศษเหลก็ (ferrous scrap) และเหลก็ถลงุ (pig Iron) มาหลอมรวมกนั

ในเตาอาร์คไฟฟ้าจนได้เป็นน า้เหลก็ที่อณุหภมูิประมาณ 1,600 องศาเซลเซยีส แล้วน าไปปรับปรุงคณุภาพน า้เหลก็ด้วยการเติมสาร

ปรุงแตง่ตา่งๆ เพื่อให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานหรือตามข้อก าหนดของลกูค้า จากนัน้จงึน าน า้เหลก็ที่ได้เข้าสูก่ระบวนการหลอ่

แบบตอ่เนื่องเป็นเหลก็แทง่แบน (slab) ขนาดกลาง ความหนา 80-100 มม. และน าเหลก็แทง่แบนท่ีได้มาผา่นกระบวนการรีดร้อน

เพื่อรีดลดขนาดให้ได้เป็นเหลก็แผน่รีดร้อนขนาดความหนาในช่วง 1.0-13.0 มม. ตามค าสัง่ของลกูค้า ซึง่โรงงานของบริษัทเป็น

โรงงานแหง่แรกในประเทศไทย และมีเพียงไมก่ี่โรงงานในโลกที่สามารถผลติเหลก็แผน่รีดร้อนท่ีระดบัความหนาต า่สดุ 1.0 มม. ทัง้นี ้

กระบวนการผลติข้างต้นจะเป็นกระบวนการผลติแบบตอ่เนื่อง โดยใช้เวลาการผลติทัง้กระบวนการเพียง 3.5 ชัว่โมง 

 โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับการผลิตได้สงูสดุถึง 3.4 ล้านตนั 

ซึ่งปัจจุบนัมีก าลงัการผลิตอยู่ที่  1.8 ล้านตนัต่อปี และมีก าลงัการผลิตที่มีผลตามส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ตามความต้องการของ

ตลาดที่หลากหลาย (various product mix) เท่ากบั 1.5 ล้านตนัต่อปี ผลิตภณัฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนที่ผลิตได้มีคณุภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมของไทย (มอก.) และนอกจากนีส้ามารถผลติสินค้าได้มาตรฐานสากลอย่าง มาตรฐานของญ่ีปุ่ น 

(JIS) สหรัฐอเมริกา (ASTM และ SAE) ยโุรป (EN, DIN และ BS) ฯลฯ ตามความต้องการของตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ได้อีกด้วย 
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2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและนโยบายในการด าเนินธุรกจิ 

วิสัยทัศน์ : 

“เป็นผู้น าในอตุสาหกรรมเหลก็ระดบัโลก” 

พันธกิจ : 

 มุง่สูต่ลาดสากลด้วยผลติภณัฑ์เหลก็ที่หลากหลาย 

 มุง่สูก่ารเจริญเติบโตด้วยการขยายก าลงัการผลติและผลติสนิค้าด้วยต้นทนุต า่ 

 ปรับปรุงและพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

 พฒันาทรัพยากรบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง 

 อนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและตอบแทนสูส่งัคม 

 เสริมสร้างคณุคา่ให้แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

 ร่วมมือตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ : 

ปี 2560 เป็นปีที่มีการพฒันาของตลาดเหลก็ทัว่โลกเป็นอย่างดีในด้านของการเติบโตของการผลิต โดยผลผลิต
เหลก็โตขึน้ร้อยละ 5.3 หรือคิดเป็น 1,691.1 ล้านตนั สว่นใหญ่เป็นผลผลิตจากประเทศจีน ซึ่งเติบโตร้อยละ 831.7 และ
คิดเป็นร้อยละ 49 ของผลผลติทัว่โลก ตลาดเหลก็ทัว้โลกปรับตวัดีขึน้ เนื่องมาจากความต้องการของเหล็กในตลาดโลกที่
สงูขึน้ และราคาเหลก็ที่สงูขึน้ในคร่ึงหลงัของปี 2560 ในขณะท่ีความต้องการเหลก็ในหลายๆ ภมูิภาคปรับตวัสงูขึน้ การใช้
งานเหลก็ในประเทศไทยกลบัปรับตวัลดลง คิดเป็นร้อยละ 13.69 ในปี 2560 การใช้งานเหล็กทรงยาวลดลงร้อยละ 25.7 
และเหล็กทรงแบนลดลงร้อยละ 5.9 ในปี 2560 ผลผลิตเหล็กในประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 6.86 ล้านตนั ลดลง
ร้อยละ 3.72 คิดเป็นร้อยละ 30-40 ของก าลังการผลิตทัง้หมด ความต้องการเหล็กต่อหัว (Per capita steel 
consumption) ในประเทศไทยคิดเป็น 251 กิโลกรัม น้อยกวา่ความต้องการเหลก็ตอ่หวัในประเทศจีนท่ี 493 กิโลกรัม แต่
สงูกวา่ความต้องการเหลก็ตอ่หวัเฉลีย่ทัว่โลกที่ 208 กิโลกรัม ทัง้นี ้ประเทศไทยยงัมีการน าเข้าเหล็กอยู่ดงัเช่นปีที่ผ่านมา 
โดยประเทศผู้ผลติหลกั เช่น จีน ญ่ีปุ่ น เกาหล ีไต้หวนั ออสเตรเลยี และอิยิปต์ยงัคงสง่ออกผลิตภณัฑ์เหล็กมายงัประเทศ
ไทย สง่ผลให้การแข่งขนัภายในประเทศมีอยู่สงูมาก อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ความต้องการเหล็กในประเทศไทยยงัคง
ได้รับการคาดการณ์วา่จะสงูขึน้เป็น 18.6 ล้านตนั (16.64 ล้านตนัในปี 2560) จากโครงการภาครัฐที่เน้นการปรับปรุงและ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้นี ้อตุสากรรมเหลก็ในประเทศจะได้รับการสนบัสนนุจากอตุสาหกรรมก่อสร้างซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 57 ของความต้องการเหลก็ทัง้หมดในประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการลงทนุในเขตเศรษฐกิจ โครงการพฒันาระบบโล
จิสติกส์ และอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึง่สว่นใหญ่ใช้ผลติภณัฑ์เหลก็เป็นวตัถดุิบ โดยในปีนี ้บริษัทมีเป้าหมาย
การด าเนินธุรกิจในการปรับปรุงคณุภาพการผลิตของสายการผลิตในปัจจุบนัให้ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองให้ได้
ตามความต้องการของลกูค้า 

นอกจากนี ้บริษัท ได้มีการสร้างความสมัพันธ์กับพันธมิตรผู้ ผลิตจากต่างประเทศ ที่ผลิตเหล็กคุณภาพสูง เพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เฉพาะด้าน การปรับปรุงเพื่อลดต้นทนุการผลิต รวมทัง้การเพิ่มความสามารถในการผลิต
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สนิค้าที่มีคณุภาพสงูขึน้ เพื่อให้สามารถแขง่ขนักบัสนิค้าที่น าเข้าได้ และตอบสนองความต้องการและโอกาสในการขยาย
ฐานลกูค้าได้มากขึน้ เนื่องจากผู้ผลติไทยมีจดุเดน่อยูแ่ล้ว ในเร่ืองของการประหยดัทัง้ต้นทนุและเวลาในการขนสง่ 

นโยบายในการด าเนินธุรกิจ 

1) บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาผลิตภณัฑ์เหล็กที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ

สนิค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าเป้าหมายกลุม่ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว ท าให้

บริษัทสามารถสร้างก าไรจากการขายได้มากขึน้ 

2) บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ และควบคมุต้นทนุ

ให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม ด้วยการลดความสญูเสียต่างๆ ในกระบวนการผลิตให้เหลือน้อยที่สดุ ใช้ประสิทธิภาพของ

เคร่ืองจักรอย่างเต็มที่ หมัน่ดูแลรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ให้มีสภาพดีพร้อมผลิตอยู่ เสมอ รวมถึงการน าเศษวสัดุ

พลอยได้จากกระบวนการผลิตบางรายการกลบัมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทน

สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

3) บริษัทมีนโยบายในการพฒันาระบบการท างานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอยู่เสมอ ทัง้นี ้บริษัทได้รับการ

รับรองจากมาตรฐานสากลดงันี ้

การรับรองที่เก่ียวกบัระบบจดัการ ดงันี ้

• มาตรฐานระบบจดัการด้านคณุภาพ (ISO 9001:2015) 

• มาตรฐานระบบจดัการด้านสิง่แวดล้อม (ISO 14001:2015) 

• มาตรฐานระบบจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001:2007) 

การรับรองที่เก่ียวกบักบัผลติภณัฑ์ ดงันี ้

• มาตรฐานอตุสาหกรรม มอก.1479-2541 เหลก็คาร์บอนรีดร้อนส าหรับงานโครงสร้าง 

• มาตรฐานอตุสาหกรรม มอก.1499-2541 เหลก็คาร์บอนรีดร้อนส าหรับงานโครงสร้างเช่ือมประกอบ 

• มาตรฐานอตุสาหกรรม มอก.1501-2541 เหลก็คาร์บอนรีดร้อนส าหรับงานเคร่ืองจกัรกล 

• มาตรฐานอตุสาหกรรม มอก. 2060-2543 เหลก็คาร์บอนรีดร้อนส าหรับถงัก๊าซ 

• มาตรฐานอตุสาหกรรม มอก. 528-2548 เหลก็คาร์บอนรีดร้อนส าหรับงานทัว่ไปและงานขึน้รูป 

การรับรองผลติภณัฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรม จากประเทศมาเลเซีย ดงันี ้

• MS 1705-2003 เหลก็คาร์บอนรีดร้อนส าหรับงานขึน้รูปทัว่ไป 

• MS 1768-2004 เหลก็คาร์บอนรีดร้อนส าหรับงาน pipe and tube 

• MS EN 10025-2 เหลก็คาร์บอนรีดร้อนส าหรับงานโครงสร้าง 

• SAE J 403 -2014 เหลก็กล้าคาร์บอน 

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมอยู่อย่างต่อเนื่อง ดงัจะเห็นได้จาก

ในปี 2558 บริษัทได้รับการรับรองการปฏิบตัิตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคมจาก
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กรมโรงงานอตุสาหกรรม (CSR-DIW) และรางวลัรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Award) ประจ าปี 

2560 จากกรมพืน้ฐานเหมืองและเหมืองแร่ กระทรวงอตุสาหกรรม 

ทัง้นี ้บริษัทยงัมีนโยบายในการพฒันาบุคลากรอบรมความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บคุลากรของบริษัทให้เป็น

บคุลากรท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญในอตุสาหกรรมเหลก็ 

4) บริษัทมีนโยบายในการเสริมสร้างคณุคา่ให้แก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย โดยได้ก าหนดนโยบายในการดแูลผู้มีสว่นได้

สว่นเสยี รวมทัง้มาตรการชดเชยผู้มีสว่นได้สว่นเสียกรณีได้รับความเสียหายจากการละเมิด โดยบริษัทได้ท าการบ่งชีผู้้มี

สว่นได้สว่นเสยีไว้จ านวน 10 กลุม่ ได้แก่ พนกังานและครอบครัวพนกังาน, ลกูค้า และเจ้าหนี,้ ผู้ ถือหุ้น, ชมุชนรอบโรงงาน 

หน่วยงานราชการ, Supplier และ Contractor, นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และสถาบนัการเงิน, สถาบนัการศึกษา และ

สือ่มวลชน 

5) บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายตาม 

จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการท างานของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน อย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของสงัคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกบัการท าก าไร เพื่อการเติบโตและการพฒันาอย่างยัง่ยืนและมุ่งมัน่ที่จะ

ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เป็นธรรม ยดึมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

6) บริษัทได้ประกาศนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับใช้กับ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน เจ้าหน้าที่ และตวัแทนที่ท าหน้าที่ในนามของบริษัท ให้รับทราบและถือปฏิบตัิ อย่าง

เคร่งครัด 
 

3. รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1. นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 444,682,520 6.49 
2. นายณฐัพล จฬุางกรู 386,459,900 5.64 

3. กลุม่คณุหญิงปัทมา ลสีวสัดิ์ตระกลู/1 283,095,200 4.13 

4. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั/2 275,776,000 4.03 

5. นายทวีฉตัร จฬุางกรู 271,217,700 3.96 
6. นายกฤษนนัทร์ เกวล ี 255,167,500 3.73 
7. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 178,440,083 2.61 

8. 
บริษัท บริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) 

160,567,780 
2.34 

9. นายเฉลมิชยั มหากิจศิริ 146,467,412 2.14 
10. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD- 122,323,761 1.79 
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ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

UBS SWITZERLAND AG 
11. ผู้ ถือหุ้นอื่นๆ 4,325,983,108 63.16 

 รวม 6,850,180,964 100.00 

หมายเหต ุ

1 กลุ่มคณุหญิงปัทมา ลีสวสัดิต์ระกลู ประกอบด้วย 
(1) คณุหญิงปัทมา   ลีสวสัดิต์ระกลู ร้อยละ 3.99      (273,095,200 หุ้น) 
(2) เดก็หญิงสธิุดารัตน์  ลีสวสัดิต์ระกลู ร้อยละ 0.07 (5,000,000 หุ้น) 
(3) เดก็หญิงสรัุตพิร  ลีสวสัดิต์ระกลู ร้อยละ 0.07 (5,000,000 หุ้น)  

2 โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(1) คณุหญิงปัทมา   ลีสวสัดิต์ระกลู ร้อยละ 29.42 
(2)  บริษัท มาร์โค เวลท์ อินเวสเม้นท์ จ ากดั  ร้อยละ 25.38 
(3)  นางสาวเมธิกานต์ ชตุพิงศ์สิริ ร้อยละ19.81 
(4)  นายมานิตย์ เจียจวบศลิป์ ร้อยละ 15.39 
(5) นางปทมุ เจียจวบศลิป์ ร้อยละ10.00 

 
 

4. สรุปรายการส าคัญในงบการเงนิเกี่ยวกบัฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัท จี สตีล จ ากดั 

(มหาชน) และบริษัทย่อย 

4.1 งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด        159.33           0.48         623.20          1.91         590.83             1.84  
เงินลงทนุชัว่คราว                 -                   -                    -                   -             12.24             0.04  
ลกูหนีก้ารค้า        241.64           0.72         272.39           0.84           48.13             0.15  
สินค้าคงเหลือ     1,688.08           5.05      1,991.56           6.11      4,110.18           12.78  
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น        254.10           0.76         199.99           0.61         575.42             1.79  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,343.15         7.01  3,087.14         9.47  5,336.80        16.59  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

เงินลว่งหน้าคา่ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์        210.00           0.63         210.00           0.64         210.00             0.65  
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์   30,445.90         91.06    28,738.71         88.12    26,004.88           80.83  
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน          17.41           0.05           15.18           0.05           11.87             0.04  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น        419.23           1.25         563.64           1.73         608.51             1.89  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  31,092.54        92.99   29,527.53        90.53    26,835.26         83.41  

รวมสินทรัพย์  33,435.69      100.00   32,614.67      100.00    32,172.05       100.00  

หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น             

หนีสิ้นหมุนเวียน             

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน        365.06           1.09         315.86           0.97         212.50             0.66  
เจ้าหนีก้ารค้า     8,043.40         24.06      7,479.04         22.93      1,326.19             4.12  
หนีส้ินที่เกิดจากการฟืน้ฟกิูจการที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

       486.30           1.45         464.26           1.42         535.32             1.66  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอ่ืนที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

      106.00           0.32        108.00           0.33         138.00             0.43  

หุ้นกู้         562.38           1.68         558.49           1.71         509.54             1.58  
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั          30.00           0.09           30.00           0.09      1,506.20             4.68  
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการอ่ืน        119.84           0.36         137.39           0.42         107.48             0.33  
เงินกู้ยืมจากผู้ ถือหุ้น            3.85           0.01            3.85           0.01             3.85             0.01  
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า        203.59           0.61         204.37           0.63         203.32             0.63  
เจ้าหนือ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย     3,176.85           9.50      3,506.16         10.75      7,147.12           22.22  
ดอกเบีย้ค้างจา่ย     2,336.90           6.99      3,969.00         12.17      4,936.69           15.34  
ประมาณการหนีส้ิน     2,702.08           8.08      3,156.21           9.68         269.78             0.84  
หนิส้ินหมนุเวียนอื่น        348.54           1.04         346.31           1.06         364.14             1.13  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  18,484.79        55.28   20,278.94        62.18    17,260.13         53.65  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน             

หนีส้ินที่เกิดจากการฟืน้ฟกิูจการ - สทุธิจากสว่นที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

       249.77           0.75         245.11           0.75         148.04             0.46  

เจ้าหนีก้ารค้า        518.31           1.55                  -                   -                    -                   -    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้อง
กนั 

       264.00           0.79         242.00           0.74      1,655.36             5.15  

เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย     1,238.39           3.70         875.19           2.68         545.27             1.69  
ดอกเบีย้ค้างจา่ย          19.16           0.06                  -                   -             16.05             0.05  
ประมาณการหนีส้ิน        648.12           1.94                  -                   -             24.24             0.08  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน          96.43           0.29         105.19           0.32        130.35             0.41  
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น                 -                   -                    -                   -               1.81             0.01  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 3,034.18 9.07 1,467.49 4.50 2,521.12 7.84 

รวมหนีสิ้น 21,518.97 64.36 21,746.43 66.68 19,781.25 61.49 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทนุเรือนหุ้น             

ทนุจดทะเบียน   48,775.74                 -      48,775.74                 -      48,775.74                 -    
ทนุที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว   34,250.90       102.44    34,250.90       105.02    34,250.90         106.46  
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บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั          14.05           0.04           14.05           0.04           14.05             0.04  
สว่นเกินมลูคา่หุ้น             

สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่หุ้นสามญั (10,163.28)      (30.40) (10,163.28)      (31.16) (10,163.28)       (31.59) 
สว่นเกินทนุจากการลดทนุ        206.31           0.62        206.31           0.63         206.31             0.64  

ก าไรสะสม (ขาดทนุสะสม)             

จดัสรรแล้ว - ทนุส ารองตามกฎหมาย 
        

763.98  
            

2.28  
        

763.98  
            

2.34  
        

763.98  
            

2.37  
ยงัไมไ่ด้จดัสรร (21,880.35)      (65.44) (22,923.62)      (70.29) (23,098.90)       (71.80) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 3,191.61         9.55  2,148.34         6.59  1,973.06         6.13  

สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 8,725.10 26.10 8,719.88 26.74 10,417.76 32.38 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 11,916.71 35.64 10,868.22 33.32 12,390.82 38.51 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 33,435.68 100.00 32,614.65 100.00 32,172.07 100.00 
 

สินทรัพย์รวม 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 33,436 ล้านบาท ลดลง 4,031 ล้านบาทหรือร้อยละ 
10.76 เทียบกบั ณ สิน้ปี 2557 เนื่องมาจากสนิทรัพย์หมนุเวยีนลดลง 2,084 ล้านบาทหรือร้อยละ 47.07 และสนิทรัพย์ไม่
หมนุเวยีน ลดลง 1,947 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.89 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา สนิทรัพย์หมนุเวยีนลดลง โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก
ปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ท าให้ปริมาณสต็อคของสนิค้าส าเร็จรูปลดลง ประกอบกบัต้นทนุการผลติที่ลดลงจึงสง่ผลให้มลูคา่สนิค้า
ส าเร็จรูป ณ สิน้ปี 2558 ลดลง ส าหรับการลดลงของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน  สาเหตหุลกัมาจากคา่เสือ่มราคาของเคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 32,615 ล้านบาท ลดลง 821 ล้านบาท หรือร้อยละ 
2.46 เทียบกบัสิน้ปี 2558 ในจ านวนสนิทรัพย์ทัง้หมดแบง่เป็นสนิทรัพย์หมนุเวยีน จ านวน 3,087 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 31.75 
และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน จ านวน 29,528 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.03 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2558 สนิทรัพย์หมนุเวียนที่เพิม่ขึน้มา
จากการเพิม่ขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดและสนิค้าคงเหลอืเป็นหลกั 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 32,172 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 1.36 เทียบกับสิน้ปี

2559 ที่มีจ านวน 32,615 ล้านบาท ในจ านวนสนิทรัพย์ทัง้หมดแบง่เป็นสนิทรัพย์หมนุเวียน จ านวน 5,337 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 

72.87 และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน จ านวน 26,835 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.12 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2559 สินทรัพย์หมนุเวียนที่เพิ่ม

ขึน้มาจากการเพิ่มขึน้ของสนิค้าคงเหลอืของบริษัทยอ่ยเป็นหลกั 

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จ านวน 159 ล้านบาท ลดลง 89 
ล้านบาท หรือร้อยละ 35.72 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอ่ยมเีงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 301 
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ล้านบาท จากการช าระต้นทนุทางการเงิน ช าระคืนเงินกู้ยืมและช าระหนีส้นิบางสว่น ในขณะที่มีเงินสดรับสทุธิจากกิจกรรม
ด าเนินงาน 158 ล้านบาท รวมถึงเงินสดรับสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ 55 ล้านบาท ซึง่เป็นเงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุใน
บริษัทยอ่ย 48 ล้านบาท 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จ านวน 623 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 464 
ล้านบาท หรือร้อยละ 291.82 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดรับสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 675 
ล้านบาท มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 31 ล้านบาท ซึง่เป็นเงินสดใช้ไปในการซือ้ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 34 ล้านบาท และ
มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 179 ล้านบาท จากการช าระต้นทนุทางการเงิน ช าระคืนเงินกู้ยืมและช าระหนีส้นิบางสว่น 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จ านวน 591 ล้านบาท ลดลง 32 
ล้านบาท หรือร้อยละ 5.19 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา เนื่องจากแม้วา่บริษัทและบริษัทยอ่ยมเีงินสดรับสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 
160 ล้านบาท และมีเงินสดรับสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ 132 ล้านบาท ซึง่เป็นเงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุชัว่คราว 82
ล้านบาท จากการท่ีบริษัทน าหุ้นของบริษัทแหง่หนึง่ที่ได้รับจากการช าระหนีท้างการค้า ออกขายบางสว่นเพื่อน าไปช าระหนีส้ถาบนั
การเงิน และ เงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 60 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม บริษัทใช้เงินสดสทุธิในกิจกรรมจดัหา
เงิน 324 ล้านบาท จากการช าระต้นทนุทางการเงิน ช าระคืนหนีส้นิระหวา่งการปรับโครงสร้างหนี ้ ช าระคืนงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน รวมเป็นเงิน 1,802 ล้านบาทและมีเงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะยาวจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จ านวน 
1,443 ล้านบาท 

 ลูกหนีก้ารค้า 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้าจ านวน 1,334 ล้านบาท หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1,092 
ล้านบาท คงเหลอืลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 242 ล้านบาท เพิม่ขึน้สทุธิ 43 ล้านบาท จากปี 2557 ทัง้นีบ้ริษัทมีการติดตามหนีท้ีค้่างช าระ
อยา่งใกล้ชิด  

ส าหรับนโยบายในการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทและบริษัทยอ่ยพิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจาก
จ านวนทีค่าดวา่จะเก็บไมไ่ด้ โดย ณ สิน้ปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 1,092 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 10 ล้านบาท จากปี 2557 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้าจ านวน 1,364 ล้านบาท หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1,092 
ล้านบาท คงเหลอืลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 272 ล้านบาท เพิม่ขึน้สทุธิ 30 ล้านบาท จากปี 2558 ทัง้นีบ้ริษัทมีการติดตามหนีท้ีค้่างช าระ
อยา่งใกล้ชิด 

ส าหรับนโยบายในการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทและบริษัทยอ่ยพิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจาก
จ านวนทีค่าดวา่จะเก็บไมไ่ด้ โดย ณ สิน้ปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 1,092 ล้าน
บาท 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้าจ านวน 1,076 ล้านบาท หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1,028 
ล้านบาท คงเหลอืลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 48 ล้านบาท (ปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้าจ านวน 1,364 ล้านบาท หกัคา่เผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญู 1,092 ล้านบาท คงเหลอืลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 272 ล้านบาท ) ท าให้ลกูค้าหนีก้ารค้าสทุธิลดลงจากปี 2559 จ านวน 
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224 ล้านบาท สาเหตหุลกัเนื่องจากบริษัทยอ่ยได้ท าบนัทกึข้อตกลงช าระหนีแ้ละหกักลบลบหนีก้บัลกูหนีร้ายหนึง่จ านวน 172 ล้าน
บาท 

ส าหรับนโยบายในการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทและบริษัทยอ่ยพิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจาก
จ านวนทีค่าดวา่จะเก็บไมไ่ด้ โดย ณ สิน้ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 1,028 ล้าน
บาท 

 สินค้าคงเหลือ 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 1,688 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5.05 
ของสนิทรัพย์รวม โดยลดลง 1,643 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทยีบกบั ณ สิน้ปี 2557 สนิค้าคงเหลอืที่ลดลงมีสาเหตหุลกัมาจากการ
ลดลงของสนิค้าส าเร็จรูปและวตัถดุิบ ซึง่ลดลงร้อยละ 69.43 และร้อยละ 50.86 ตามล าดบั ส าหรับสนิค้าส าเร็จรูปท่ีลดลงเป็นผล
มาจากปริมาณจ าหนา่ยที่เพิ่มขึน้ประกอบกบัการรักษาระดบัการผลติให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ท าให้ปริมาณสต็อคสนิค้าส าเร็จรูป 
ณ สิน้ปี ลดลง รวมไปถึงต้นทนุการผลติเฉลีย่ตอ่ตนัท่ีลดลงจึงสง่ผลให้มลูคา่สนิค้าส าเร็จรูป ณ สิน้ปี 2558 ลดลง ส าหรับวตัถดุิบที่
ลดลงเป็นผลจากทัง้ปริมาณที่ลดลงและราคาที่ลดลง 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 1,992 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 6.11 
ของสนิทรัพย์รวม เพิม่ขึน้ 304 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2558 สนิค้าคงเหลอืที่เพิ่มขึน้มีปริมาณที่สอดคล้องกบั
ปริมาณที่เหมาะสมส าหรับรองรับการขายในอนาคตและเนื่องจากราคาขายสงูกวา่ต้นทนุผลติสนิค้าส าเร็จรูป ณ สิน้ปี 2559 จึงมี
การกลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 69 ล้านบาท 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอืจ านวน 4,110 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 12.78 
ของสนิทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ 2,119 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทยีบกบั ณ สิน้ปี 2559 โดยหลกัๆมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิค้าส าเร็จรูปและ
อื่นๆ ของบริษัทยอ่ยเป็นหลกั ส าหรับเฉพาะบริษัทมีสนิค้าคงเหลอืลดลง 289 ล้านบาท โดยสนิค้าส าเร็จรูปลดลง 303 ล้านบาท 
ส าหรับปี 2560 บริษัทมีการตัง้คา่เผ่ือวตัถดุิบสญูหาย จ านวน 92 ล้านบาท ส าหรับวตัถดุิบ(เศษเหลก็) สญูหายที่อาจเกิดจากถกู
ยกัยอก ฉ้อโกงหรือลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้ร่ืองดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการพิจารณาสบืสวนจากเจ้าหน้าทีต่ ารวจ เพื่อสรุปความผิดและความ
เสยีหายทีช่ดัเจน 

หนีส้นิรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิทัง้สิน้ 21,519 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 266 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.25 เมื่อ
เทียบกบัปีที่ผา่นมา ซึง่เป็นผลมาจากหนีส้นิหมนุเวียนที่เพิม่ขึน้ สาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของดอกเบีย้ค้างจ่ายจ านวน 655 ล้าน
บาท จากการออ่นคา่ของเงินบาทเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ซึง่หนีส้ว่นใหญ่เป็นเงินสกลุเหรียญสหรัญ ประมาณการหนีส้นิเพิ่มขึน้ 
334 ล้านบาท จากภาระหนีส้นิจากคดีฟ้องร้องในสว่นของดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่หนีส้นิไมห่มนุเวียนลงลดลงจ านวน 392 ล้าน
จากการปรับปรุงรายการไปเป็นหนีส้นิหมนุเวียน 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิทัง้สิน้ 21,747 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 228 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.06 เมื่อ
เทียบกบัปีที่ผา่นมา ซึง่เป็นผลมาจากหนีส้นิหมนุเวียนทีเ่พิ่มขึน้ สาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของดอกเบีย้ค้างจ่ายจ านวน 1,632 ล้าน
บาท จากดอกเบีย้จ่ายเจ้าหนีก้ารค้าที่เพิ่มขึน้ และการปรับปรุงรายการจากหนีส้นิไมห่มนุเวียนเป็นหนีส้นิหมนุเวียน ประมาณการ
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หนีส้นิเพิ่มขึน้ 454 ล้านบาท จากภาระหนีส้นิจากคดีฟ้องร้องในสว่นของดอกเบีย้ทีเ่พิ่มขึน้ และการปรับปรุงรายการจากหนีส้นิไม่
หมนุเวยีนเป็นหนีส้นิหมนุเวียน ในขณะท่ีเจ้าหนีก้ารค้าลดลงจ านวน 564 ล้านบาท จากการจา่ยช าระหนี ้

ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิทัง้สิน้ 19,781 ล้านบาท ลดลง 1,965 ล้านบาท หรือร้อยละ9.04 เมื่อ
เทียบกบัปีที่ผา่นมา ซึง่เป็นผลมาจากหนีส้นิหมนุเวียนที่ลดลง เนื่องจากมกีารโอนออกประมาณการภาระหนีส้นิจากคดีฟ้องร้อง
จ านวน 2,231ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับหนงัสอืแจ้งการโอนสทิธิเรียกร้องในมลูหนีท้ี่บริษัทค้างช าระแก่เจ้าหนีต้า่งประเทศราย
หนึง่  รวมถงึภาระหนีส้นิท่ีพงึมทีัง้หมดตามสญัญาเดิม ให้แก่บริษัทตา่งประเทศแหง่หนึง่ และกลบัรายการประมาณผลแตกตา่ง
จากการปรับโครงสร้างหนีร้อการรับรู้ 765 ล้านบาท ในขณะท่ีหนีส้นิไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้ 1,054 ล้านบาท สาเหตหุลกัจากการกู้ยืม
เงินจากบริษัทตา่งประเทศของบริษัทยอ่ย 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 11,917 ล้านบาท ลดลง 4,297 ล้านบาทหรือร้อยละ 
26.50 เมื่อเทียบกบัปี 2557 สาเหตหุลกัมาจากสว่นของขาดทนุสะสมที่เพิ่มขึน้จากขาดทนุสทุธิในปี 2558 

 ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 10,868 ล้านบาท ลดลง1,049 ล้านบาท หรือร้อยละ 
8.80 จากสิน้ปี 2558 เนื่องจากขาดทนุสทุธิประจ าปี 2559 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 12,391 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,523 ล้านบาท หรือร้อยละ 
14.01 จากสิน้ปี 2559 สาเหตหุลกัมาจากบริษัทยอ่ยมีผลก าไรสทุธิ 

4.2 งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้             

รายได้จากการขาย 22,826.49         99.31  21,683.63         98.92  25,704.98          89.44  

กลบัรายการหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู                -                   -             6.53           0.03        146.90            0.51  

กลบัรายการประมาณการผลขาดทนุจากค าสัง่ซือ้ของ
วตัถดุิบที่ยงัไมไ่ด้รับมอบ 

       15.68           0.07         25.96           0.12                 -                   -    

กลบัรายการประมาณการผลแตกตา่งจากการปรับ
โครงสร้างหนีร้อการรับรู้ 

               -                   -                   -                   -          764.90            2.66  

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ                -                   -           35.45           0.16     1,244.85            4.33  

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้        27.77           0.12         58.94           0.27        749.43            2.61  

รายได้อ่ืน      114.75           0.50       109.17           0.50        127.55            0.44  

รวมรายได้ 22,984.69     100.00  21,919.68     100.00  28,738.61      100.00  

ค่าใช้จ่าย   
 

  
 

    

ต้นทนุขาย 23,771.52      103.42  20,558.79        93.79   24,976.53         86.91  

คา่ใช้จา่ยในการขาย      486.24         2.12       458.06           2.09        482.76            1.68  
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร     950.57         4.14      983.02         4.48       868.46          3.02  

ขาดทนุจากการด้อยคา่สินทรัพย์          8.25         0.04                 -                   -                   -                   -    

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ   1,096.39         4.77                 -                   -                   -                   -    

คา่ใช้จา่ยอ่ืน      304.65         1.33       270.86           1.24     1,039.64            3.62  

ต้นทนุทางการเงิน      689.76         3.00      676.02           3.08        994.83            3.46  

รวมค่าใช้จ่าย 27,307.38     118.81  22,946.75     104.69  28,362.22        98.69  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (4,322.69)     (18.81) (1,027.07)      (4.69)      376.39          1.31  

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้      (22.74)        (0.10)      (21.42)        (0.10)       (10.85)         (0.04) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (4,345.43)      (18.91) (1,048.49)        (4.78)       365.54            1.27  

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี                -                   -                   -                   -          (39.63)         (0.14) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (4,345.43)     (18.91) (1,048.49)      (4.78)      325.91          1.13  

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)   
 

  
 

    

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ (3,223.38)      (14.02) (1,043.27)        (4.76)     (387.68)         (1.35) 

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (1,122.05)        (4.88)        (5.22)        (0.02)      753.22            2.62  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (4,345.43)     (18.91) (1,048.49)      (4.78)      365.54          1.27  

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   
 

  
 

    

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ (3,223.38)      (14.02) (1,043.27)      (4.76)   (414.68)      (1.44) 

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (1,122.05)        (4.88)        (5.22)      (0.02)      740.59          2.58  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (4,345.43)     (18.91) (1,048.49)      (4.78)      325.91          1.13  

ขาดทุนต่อหุ้น             

ขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)         0.47  
 

         0.15            0.06    

 

ผลการด าเนินงาน 

 รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2558 รวมทัง้สิน้ 22,985 ล้านบาท ลดลง 1,260 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.20  
เมื่อเทียบกบัปี 2557 ซึ่งมีรายได้ 24,245 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายลดลง 1,114 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.65 สาเหตุ
จากราคาเป็นหลกั จากปัญหาอปุทานส่วนเกินของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในตลาดโลกท าให้ราคาขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วนเฉลี่ยต่อตนัลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สว่นปริมาณขายนัน้ ถึงแม้อปุสงค์ในประเทศยงัไม่มีสญัญาณดีขึน้ แต่ในปี 2558 
บริษัทและบริษัทย่อยสามารถขายในปริมาณที่เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา โดยในปี 2558 สามารถขายได้ 1,343,103 ตัน เพิ่มขึน้ 
242,258 ตนั หรือร้อยละ 22.01 จาก 1,100,845 ตนั ในปี 2557  
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  ปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายรวม 23,772 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 374 ล้านบาท จาก 23,398 ล้านบาทใน
ปี 2557 โดยต้นทุนขายในปี 2558 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 104.14 ของรายได้จากการขาย สาเหตทุี่ต้นทนุขายมีสดัสว่นที่สงูเมื่อ
เทียบกับรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนลดลงในสดัสว่นที่มากกว่าและเร็วกว่าเมื่อเทียบกับราคา
วตัถดุิบที่ลดลง ท าให้สว่นตา่ง (Metal Spread) ระหวา่งราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนโดยเฉลี่ยกบัราคาวตัถดุิบโดยเฉลี่ยลดลง 
เมื่อรวมต้นทนุวตัถดุิบเฉลีย่ตอ่ตนักบัต้นทนุแปลงสภาพเฉลีย่ตอ่ตนัท่ีถึงแม้วา่จะลดลงเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา ก็ยงัคงท าให้ต้นทนุ
ขายเฉลีย่ตอ่ตนัของเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วนสงูกวา่ราคาขายเฉลีย่ตอ่ตนั 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการขายรวมส าหรับปี 2559 จ านวน 1,326,352 ตนั ลดลงจากปี 2558 จ านวน 
16,751 ตนั คิดเป็นปริมาณการขายที่ลดลง 1.25% บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายรวมส าหรับปี 2559 จ านวน 21,684 
ล้านบาทเปรียบเทียบกบัปี 2558 ที่มีรายได้จากการขายรวม 22,826 ล้านบาท และมีก าไรขัน้ต้นรวม 1,313 ล้านบาท และขาดทนุ
ขัน้ต้นรวม 747 ล้านบาทตามล าดบั บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายลดลงเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา แต่บริษัทสามารถ
บริหารจดัการต้นทนุวตัถดุิบและต้นทนุแปรสภาพอย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสูต้่นทนุการผลิตที่ลดลงเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมาเป็น
ผลให้บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในปีนี ้โดยประเด็นส าคญัของก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้เนื่องจากต้นทนุขายเฉลี่ยลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.50 
ในสดัสว่นท่ีมากกวา่ราคาขายเฉลีย่ที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 3.81 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการขายรวมส าหรับปี 2560 จ านวน 1,381,336 ตนั เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 
54,984 ตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมส าหรับปี 2560 จ านวน 
25,705 ล้านบาท เปรียบเทียบ กบังบการเงินปี 2559 ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 21,684 ล้านบาท รายได้จาก
การขายและการให้บริการท่ีเพิ่มขึน้ สาเหตหุลกัมาจากราคาขายโดยเฉลีย่ที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

  ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการรวมส าหรับปี 2560 จ านวน 24,977 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 จ านวน 
20,559ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,418 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายรวมเพิ่มขึน้ประกอบกบัราคาวตัถดุิบที่ปรับตวัสงูขึน้ ท าให้ปี 2560 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีก าไรขัน้ต้นรวม 728 ล้านบาท เทียบกบัปี 2559 ที่มีก าไรขึน้ต้นรวม 1,125 ล้านบาท แม้ว่าต้นทนุวตัถดุิบที่
สงูขึน้ ท าให้ต้นทนุการผลติรวมสงูขึน้ อยา่งไรก็ตามบริษัทและบริษัทยอ่ยยงัคงมีก าไรท่ีเป็นเงินสด (Cash Margin) จากการท่ียงัคง
สามารถบริหารจดัการการผลติได้เป็นอยา่งดี 

 ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 

  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นรวมสทุธิส าหรับปี 2558 จ านวน 1,096 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 999 
ล้านบาท จาก 98 ล้านบาทในปี 2557 ซึง่เป็นผลมาจากคา่เงินบาทท่ีออ่นคา่ลงเมื่อเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนรวมสทุธิส าหรับปี 2559 เป็นจ านวน 35 ล้านบาท เป็นผลมา
จากคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้เมื่อเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ 

  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นรวมสทุธิส าหรับปี 2560 เป็นจ านวน 1,245 ล้านบาท เป็นผลมา
จากคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้เมื่อเทียบกบัเงินดอลลา่ร์สหรัฐ 
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 ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้

  บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากการปรับโครงสร้างหนีร้วม ปี 2560 จ านวน 1,514 ล้านบาท จากการที่เจ้าหนี ้
ยอมลดหนีข้องดอกเบีย้ค้างช าระให้บางส่วนตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุของบริษัทย่อยที่ได้รับอนมุตัิจากการประชุมผู้ ถือหุ้น
วิสามญัครัง้ที่ 1 เมื่อวนัท่ี 30 สงิหาคม 2560  

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมส าหรับปี 2558 จ านวน 486 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
2.13 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้ 72 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.25 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา เป็นผลมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ 

  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขายรวมส าหรับปี 2559 และ 2558 จ านวน 458 ล้านบาท และ 486 ล้าน
บาทตามล าดบั ลดลง 28 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.80 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของปริมาณการขาย 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมส าหรับปี 2560 และปี 2559 จ านวน 483 ล้านบาท และ 458 
ล้านบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 25 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการขาย 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมส าหรับปี 2558 จ านวน 951 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.16 
ของรายได้จากการขาย ลดลง เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา เนื่องมาจากคา่ใช้จ่ายการผลติที่วา่งเปลา่ที่ลดลง (บริษัทเร่ิมกลบัมาผลติใน
เดือนเมษายน 2557 ท าให้ในเดือนมกราคมถงึมนีาคม 2557 ซึง่ไมม่ีการผลตินัน้มีการปันคา่ใช้จ่ายคงที่ในการผลติ เช่น คา่แรงงาน
ทางตรง คา่เสือ่มราคา เป็นต้น มาเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) (ซึง่ในทางบญัชีเรียกวา่คา่ใช้จ่ายการผลติที่วา่งเปลา่)  

  บริษัทและบริษัทยอ่ยค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมส าหรับปี 2559 และ 2558 เป็นจ านวน 983 ล้านบาทและ 951 
ล้านบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 32 ล้านบาท 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมส าหรับปี 2560 และปี 2559 เป็นจ านวน 868 ล้านบาทและ 
983 ล้านบาทตามล าดบั ลดลง 115 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากปี 2559 มีการบนัทึกค่าใช้จ่ายที่เจ้าหนีเ้รียกร้องเพิ่มเติม จาก
บริษัทผิดเง่ือนไขตามสญัญาบางประการในอดีต 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 304.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.33 ของ
รายได้รวม ลดลง 44.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 12.74 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 270.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.24 ของ
รายได้รวม ลดลง 33.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.09 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา ซึง่เป็นผลมาจากการขาดทนุจากการ
ด้อยคา่ของสนิทรัพย์ลดลง 

ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 1,040 ล้านบาท โดยมาจากขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง และขาดทนุจากการขายเงินลงทนุ 
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 ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุทางการเงินรวมส าหรับปี 2558 จ านวน 690 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.02 
ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้ 215 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.39 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา สาเหตหุลกัมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า
ลงเมื่อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ท าให้บริษัทและบริษัทยอ่ยซึง่มีหนีส้ว่นใหญ่เป็นเงินเหรียญสหรัฐ มีภาระดอกเบีย้เมื่อแปลงเป็นเงิน
บาทเพิ่มขึน้ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุทางการเงินรวมส าหรับปี 2559 และ 2558 เป็นจ านวนเงิน 676 ล้านบาท และ 690 
ล้านบาทตามล าดบั ลดลง 14 ล้านบาท เนื่องจากคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้เมื่อเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุทางการเงินรวมส าหรับปี 2560 และปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 995 ล้านบาทและ 933 
ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 62 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท จี เจ สตีลมียอดเงินกู้จากตา่งประเทศเพิ่มขึน้  

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ผลการด าเนินงานในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิรวม 4,345 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึน้ 
2,180 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัผลขาดทุนสทุธิรวมในปี 2557 จ านวน 2,166 ล้านบาท สาเหตหุลกัเนื่องจากในปี 2558 ราคาขาย
เฉลีย่ของแผน่เหลก็รีดร้อนชนิดม้วนปรับตวัลดลงเร็วกวา่การปรับตวัลดลงของราคาวตัดุิบ 

ส าหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิรวม 1,048 ล้านบาท ขาดทนุสทุธิลดลงจากปี 2558 โดยใน
ปีนีบ้ริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลก าไรขัน้ต้นรวม   

 ส าหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิรวม 366 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบังบการเงินปี 2559 ที่มี
ผลขาดทนุสทุธิรวม 1,048 ล้านบาท  

4.3 งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 157.62 674.88 159.86 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 55.41 (30.95) 132.19 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (301.31) (179.07) (323.86) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ (88.28) 464.86 (31.82) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 247.87 159.33 632.20 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงจากการช าระบญัชีของบริษัทยอ่ย - (953.04) - 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินตราตา่งประเทศ (258.44) (37.79) (559.02) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 159.33 623.20 590.83 
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ปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงานจ านวน 157.62 ล้านบาท เงินสดรับสทุธิจาก
กิจกรรมลงทนุ 55.41 ล้านบาท ซึง่เป็นเงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยประมาณ 48 ล้านบาท โดยมีเงินสดสทุธิใช้
ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 301.31 ล้านบาท จากการช าระต้นทนุทางการเงิน ช าระคืนเงินกู้ยมืและช าระคืนหนีส้นิบางสว่น  

ปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมเีงินสดรับสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 674.88 ล้านบาท มีเงินสดสทุธิใช้ไปใน
กิจกรรมลงทนุจ านวน 30.95 ล้านบาท ซึง่เป็นเงินสดใช้ไปในการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณจ านวนประมาณ 34 ล้านบาท และมี
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 179.07 ล้านบาท จากการช าระต้นทนุทางการเงิน ช าระคืนเงินกู้ยืมและช าระหนีส้นิ
บางสว่น 

ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 159.86 ล้านบาท มีเงินสดได้มา
จากกิจกรรมลงทนุจ านวน 132.19 ล้านบาท ซึง่เป็นเงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุชัว่คราว 82 ล้านบาท จากการที่บริษัทน า
หุ้นของบริษัทแหง่หนึง่ที่ได้รับจากการช าระหนีท้างการค้าออกขายบางสว่น เพื่อน าไปช าระหนีส้ถาบนัการเงิน และ เงินสดรับจาก
การจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 60 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินเป็นจ านวน 323.86 ล้านบาท จาก
การช าระต้นทนุทางการเงิน ช าระคืนหนีส้นิระหวา่งการปรับโครงสร้างหนี ้ช าระคืนงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน รวมเป็นเงิน 
1,802 ล้านบาทและมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จ านวน 1,443 ล้านบาท 

 

5. ภาวะอุตสาหกรรม 

5.1 ภาวะอุตสาหกรรมเหลก็ในประเทศไทย 

จากข้อมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ( ISIT) รายงานยอดการผลิตเหล็กส าเร็จรูปใน

ประเทศไทยตัง้แตเ่ดือนมกราคมถึงธนัวาคม 2560 มีจ านวน 6.87 ล้านตนั ลดลง 13.72% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยในปี 2560 

มีการผลติเหลก็ทรงแบนเพิ่มขึน้ 9.28% อยู่ที่ 2.92 ล้านตนั อย่างไรก็ตามการผลิตเหล็กทรงยาวกลบัลดลงอย่างมากถึง 25.38% 

โดยมีปริมาณการผลิตรวมทัง้สิน้ 3.94 ล้านตนั เป็นผลมาจากการผลิตเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณรีดร้อนลดลง 32.86% เมื่อ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยู่ที่ 3.19 ล้านตนั สว่นผลติภณัฑ์ที่ผลติได้มากที่สดุคือเหลก็แผน่รีดร้อน ซึ่งในปี 2560 มียอดการ

ผลติรวมทัง้สิน้ 2.72 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 8.68% รองลงมาคือเหลก็แผน่รีดเย็นที่ 1.96 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 6.19% เมื่อเทียบกบัปีก่อนและ

เหล็กเคลือบ 1.47 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 3.07% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งบริษัท มีส่วนช่วยในการเพิ่มยอดผลิตของผลิตภณัฑ์เหล็กทรง

แบนในประเทศ โดยมียอดการผลติที่สงูขึน้ 7% มากกวา่ในปี 2559 

ผลิตภณัฑ์เหลก็ส าเร็จรูป (หน่วย: ตัน) ปี 2559 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 
การผลติ 7,957,351 6,875,446 -13.72 
การน าเข้า 12,614,629 11,325,592 -10.21 
การสง่ออก 1,294,821 1,553,242 19.96 
การบริโภค 19,277,158 16,647,796 -13.69 

 
 

ผลิตภณัฑ์เหลก็ทรงยาว (หน่วย: ตัน) ปี 2559 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 
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การผลติ 5,281,006 3,950,685 -25.38 

การน าเข้า 3,125,418 2,614,408 -16.35 
การสง่ออก 816,505 917,678 12.39 
การบริโภค 7,589,920 5,647,415 -25.72 

 
ผลิตภณัฑ์เหลก็ทรงแบน (หน่วย: ตัน) ปี 2559 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

การผลติ 2,676,344 2,924,761  9.28 

การน าเข้า 9,489,211 8,711,184  -8.19 

การสง่ออก 478,317 635,564  32.88 

การบริโภค 11,687,239 11,000,382  -5.87 
ที่มา  ศนูย์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเหล็ก สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่ประเทศไทย 

ส าหรับปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปภายในประเทศของไทย (Total Apparent Finished Steel 

Consumption) ในปี 2560 อยู่ที่ 16.64 ล้านตัน ลดลง 13.69% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา หากพิจารณา

ปริมาณการใช้ตามกลุม่ผลติภณัฑ์ พบวา่ปริมาณการใช้เหลก็ทรงยาวหดตวั 25.72% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่ผา่นมา 

อยู่ที่ 5.64 ล้านตนั ขณะที่ปริมาณการใช้เหล็กทรงแบนก็มีการหดตวัลดลง 5.87% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่ผ่านมา 

อยู่ที่ 11.00 ล้านตนั โดยผลิตภณัฑ์เหล็กที่มีการใช้งานมากที่สดุ คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) 7.08 ล้านตนั รองลงมาคือ 

เหลก็เส้นและเหลก็รูปพรรณรีดร้อน 5.39 ล้านตนั และเหลก็แผน่เคลอืบ 3.81 ล้านตนั ตามล าดบั 

การน าเข้าผลติภณัฑ์เหลก็ส าเร็จรูปของไทยในปี 2560 อยูท่ี่ 11.33 ล้านตนั ลดลง 10.21% เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา โดย

ผลติภณัฑ์ที่มีการน าเข้ามากที่สดุคือ เหล็กแผ่นรีดร้อน 4.16 ล้านตนั รองลงมาคือ เหล็กแผ่นเคลือบ 2.56 ล้านตนั และเหล็กลวด 

1.30 ล้านตนั ตามล าดบั หากพิจารณาสดัสว่นการใช้เหลก็น าเข้าเทียบกบัการใช้เหล็กผลิตในประเทศ อยู่ที่ 68.07% ต่อ 31.93% 

ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่ไทยมีการพึง่พาสนิค้าน าเข้าเหลก็ปริมาณคอ่นข้างสงู ส าหรับยอดการสง่ออกเหลก็ส าเร็จรูปของไทยอยู่ที่ 1.55 

ล้านตนั ขยายตวั 19.96% ผลิตภณัฑ์เหล็กที่มีการสง่ออกมากที่สดุคือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อยู่ที่ 353,539 ตนั รองลงมา คือ 

เหลก็แผน่เคลอืบ 219,798 ตนั เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผา่นมา 

5.2 ภาวะอุตสาหกรรมเหลก็แผ่นรีดร้อนในประเทศ 

อตุสาหกรรมเหลก็และเหลก็กล้าของไทยไมม่ีอตุสาหกรรมการผลติขัน้ต้นท่ีเร่ิมจากการถลงุจากแร่เหล็กที่มีต้นทนุในการ

ผลติที่ต ่า ดงันัน้อตุสาหกรรมเหลก็และเหลก็กล้าของไทยจึงเร่ิมจากการผลติในอตุสาหกรรมเหลก็ขัน้กลางด้วยการหลอมเศษเหล็ก

จากโรงงานท่ีมีเตาหลอมเศษเหล็กด้วยเตา Electrical arc furnace (EAF) ของผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีต้นทนุสงู

ในการผลิตและมีความผนัผวนในด้านของราคาค่อนข้างมาก จากนัน้ผลิตภณัฑ์ที่ได้จึงถูกส่งต่อไปยงัการผลิตในขัน้ปลาย โดย

แบ่งเป็นอตุสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long steel products) อาทิ Bar, HR section, Wire rod, Cold-drawn bar, Steel wire, 

Seamless pipes เป็นต้น และอตุสาหกรรมเหล็กทรงแบน (Flat steel products) อาทิ HR plate, HR sheet, CR sheet, Coated, 

Cold-formed section, Welded pipe เป็นต้น จากนัน้จึงส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เหล็กต่อไป ส าหรับภาวะ
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อตุสาหกรรมเหลก็แผน่รีดร้อนไทยข้อมลูทางสถิติของสถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย (ISIT) รายงานยอดการผลติ การ

น าเข้า การสง่ออก และปริมาณการใช้ ตัง้แตเ่ดือนมกราคมถึงธนัวาคม ปี 2560 ดงันี ้

ผลิตภณัฑ์เหลก็แผ่นรีดร้อน (หน่วย: ตัน) 
(ไม่รวมเหล็กแผ่นรีดร้อนไร้สนิม) 

ปี 2559 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

การผลติ 2,676,344 2,924,761 9.28 

การน าเข้า 4,684,252 3,865,122 -17.49 

การสง่ออก 16,195 10,322 -36.27 

การบริโภค 7,344,401 6,779,562 -7.69 

 
ผลิตภณัฑ์เหลก็แผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (หน่วย: ตนั) 

(ไม่รวมเหล็กแผ่นรีดร้อนไร้สนิม) 
ปี 2559 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

การผลติ 175,016 206,205  17.82 

การน าเข้า 486,363 424,603  -12.70 

การสง่ออก 3,296 1,655  -49.83 

การบริโภค 658,082 629,153  -4.40 

 
ผลิตภณัฑ์เหลก็แผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (หน่วย: ตนั) 

(ไม่รวมเหล็กแผ่นรีดร้อนไร้สนิม) 
ปี 2559 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

การผลติ 2,501,328 2,718,556  8.68 

การน าเข้า 4,197,890 3,440,519  -18.04 

การสง่ออก 12,899 8,667  -32.80 

การบริโภค 6,686,319 6,150,409  -8.02 
ที่มา  ศนูย์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเหล็ก สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่ประเทศไทย 

 

 ยอดการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ภายในประเทศปี 2560 อยู่ที่ 2.92 ล้านตนั 

ขยายตวั 9.28% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR sheet) อยู่ที่ 2.72 

ล้านตนั เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 8.68% ขณะที่ยอดการผลติเหลก็รีดร้อนแผน่หนา (HR plate) ก็

มีการขยายตวัจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 17.82% อยูท่ี่ 206,205 ตนั 

 ส าหรับปริมาณการใช้ผลติภณัฑ์เหลก็แผน่รีดร้อน (Hot rolled) ชนิดเป็นม้วนและไมเ่ป็นม้วน ภายในประเทศปี 2560 อยู่

ที่ 6.78 ล้านตนั ลดลง 7.69% โดยแยกเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR sheet) อยู่ที่ 6.15 ล้านตนั หดตวัจาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 8.02% และเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (HR plate) อยู่ที่ 629,154 ตนั หดตวัเมื่อ

เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่ผา่นมา 4.40% 
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 สว่นการน าเข้าเหลก็แผ่นรีดร้อน ทัง้ชนิดเป็นม้วนและไมเ่ป็นม้วนของไทยปี 2560 ลดลง 17.49% อยูท่ี่ 3.87 ล้านตนั โดย

เป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR sheet) 3.44 ล้านตนั ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดี่ยวกนัของปีก่อน 18.04% 

และเป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (HR Plate) อยู่ที่ 424,603 ตนั ลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

12.70% ซึง่เป็นผลมาจากการผลติในประเทศที่สงูขึน้ 

 การสง่ออกเหลก็แผน่รีดร้อน ทัง้ชนิดเป็นม้วนและไมเ่ป็นม้วน ของไทยในปี 2560 อยูท่ี่ 10,322 ตนั สง่ออกลดลง 36.27% 

เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา โดยเป็นการสง่ออกเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR sheet) 8,668 ตนั หดตวั 32.80% จาก

ช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อน และเป็นการสง่ออกเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (HR plate) 1,654 ตนั หดตวัจากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีที่ก่อน 49.83% 
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เอกสารแนบ 2 

ข้อมูลของกลุ่มมหาชัย 

1.  ข้อมูลเบือ้งต้น 

ส านกังานใหญ่ : 99/5 หมูท่ี่ 1 ต าบลบางน า้จืด อ าเภอสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
วนัจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท : 6 มิถนุายน 2534 
เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล : 0745535001132 
จดทะ เบี ยนจัด ตั ง้ ภา ย ใ ต้
กฎหมาย 

: ไทย 

ทนุจดทะเบียน : 50,000,000 บาท (ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2562) 
แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 50,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว : 50,000,000 บาท (ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2562) 
แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 50,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและขายผลติภณัฑ์เหลก็ม้วนด า และเหลก็ม้วนขาว 

 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั ประกอบธุรกิจในการผลิตและขายผลิตภณัฑ์เหล็กม้วนด า เหล็กม้วนขาว และเหล็กแผ่น 

โดยในปี 2557 บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด ได้ให้เช่าโรงงานที่ใช้ในการผลิตเหล็กม้วนด า เหล็กม้วนขาว และเหล็กแผ่น 

รวมทัง้ได้โอนพนกังานให้แก่ บริษัท เดอะสตีล จ ากดั (มหาชน) (“THE”) 
ท่ีมา สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (บญัชี 2) และรายงานความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ของบริษัทเดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน) วนัท่ี 13 สงิหาคม 2558   

3. โครงสร้างผู้ถอืหุ้น และคณะกรรมการบริษัท 

3.1  โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2558 บริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั มีทนุจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 

50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เป็นทนุที่ออกและช าระแล้ว 50.00 ล้านบาท มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ 1,000 บาท โดยมี

รายช่ือและสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั ดงันี ้

รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. นางสาว นิดา งามช านญัฤทธ์ิ 22,500 45.00 

2. นายนิรุตต์ งามช านญัฤทธ์ิ  /1 17,500 35.00 
3. นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 5,000 10.00 

4. นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู /2 5,000 10.00 
รวม 50,000 100.00 
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หมายเหต ุ  /1 นายนิรุตต์ งามช านญัฤทธ์ิ  เป็นบตุรชายนายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 

  /2  นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู เป็นคูส่มรสนายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ 

ท่ีมา ส าเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจนถึงปัจจบุนั 

3.1.1 ข้อมูลของนายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธ์ิ 

อาย ุ : 59 ปี   ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 
ที่อยู ่ : 99/5 หมูท่ี่ 1 ต าบลบางน า้จืด อ าเภอสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
หมายเลขบตัรประชาชน : 3101500381938 

3.2 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จ ากดั มีคณะกรรมการบริษัท จ านวน 2 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ กรรมการ 
2. นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู กรรมการ 

ท่ีมา หนงัสือรับรองบริษัท เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 โดยกรรมการของบริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงตัง้แต ่6 มิถนุายน 2534 จนถึงปัจจบุนั 

4.  สรุปข้อมูลทางการเงนิ  

หน่วย: ล้านบาท 2556 2557 2558 2559 2560 

สนิทรัพย์ 728.59 4,131.20 2,151.52 1,000.05 1,098.80 
หนีส้นิรวม 667.52 4,070.33 2,066.23 890.38 969.31 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 61.07 60.87 85.29 109.67 129.49 
ทนุช าระแล้ว 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
ยอดขาย 884.88 300.69 861.96 2,353.57 2,077.71 
ก าไรสทุธิ (34.40) (0.20) 22.78 24.38 19.82 

 ท่ีมา งบการเงินปี 2556-2560 จากกรมพฒันาธุรกิจการค้า  
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