
เอกสารแนบ 4 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

1. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

1.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจที่บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ที่ดิน และส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

ประเภท ที่ต้ัง พ้ืนที่ มูลค่าสุทธิ* 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรม สิทธิ ์

ภาระ
ผูกพัน 

วงเงิน 
ค้ำประกัน 
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ 
ในการถือ

ครอง
ทรัพย์สิน 

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน 

เลขท่ี 55       
ถนนทางหลวง
หมายเลข 3143 
หมู่ที่ 5 ตำบล
หนองละลอก 
อำเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

365 ไร่ 1 งาน 
68.80 ตารางวา 

364 เป็นเจ้าของ -มี- ** -ม-ี*** เป็นที่ตั้ง
โรงงาน 

ที่ดิน เลขท่ี 55       
ถนนทางหลวง
หมายเลข 3143 
หมู่ที่ 5 ตำบล
หนองละลอก 
อำเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

64 ไร่ 81.10 
ตารางวา 

66 เป็นเจ้าของ -ม-ี ** -มี-**** เป็นที่ตั้ง
โรงงาน 

รวม 423 ไร่ 
20 งาน 

650 ตารางวา 

430 
 

    

หมายเหตุ  * มูลค่าสุทธิ หมายถึง มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ** การจดจำนองหลักประกัน 

***  บริษัทได้จดจำนองหลักประกันที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน จำนวน 365 ไร่ 1 งาน 68.80 ตารางวา ซึ่งมี
มูลค่าสุทธ*ิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 364 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานกับบริษัท ลิงค์ แคปปิตอล วัน (มอริเชียส) 
ลิมิเต็ด วงเงินค้ำประกันรวมทั้งสิ้น 4,456 ล้านบาท ประกอบด้วย ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปรับปรุงอาคาร 
และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน  



****  บริษัทได้จดจำนองหลกัประกันที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน จำนวน 64 ไร่ 81.10 ตารางวา ซึ่งมีมูลค่าสุทธ*ิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 66 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานกับบริษัทมหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จำกัด วงเงินค้ำ
ประกัน 64 ล้านบาท 

2) อาคารและสิ่งปรับปรุงอาคาร 

ประเภท ที่ต้ัง พ้ืนที่ มูลค่าสุทธิ*  
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

ภาระ
ผูกพัน 

วงเงิน 
ค้ำประกัน 
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค ์
ในการถือครอง

ทรัพย์สิน 
โรงงาน เลขท่ี 55 ถนนทาง

หลวงหมายเลข 
3143 หมู่ที่ 5 
ตำบลหนองละลอก 
อำเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

67,659 ตรม. 298 เป็นเจ้าของ -มี- ** -ม-ี*** เป็นโรงงาน ผลิต
เหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดม้วน 

อาคารเก็บ
วัสด ุ

เลขท่ี 55 ถนนทาง
หลวงหมายเลข 
3143 หมู่ที่ 5 
ตำบลหนองละลอก 
อำเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

13,635 ตรม. 63 เป็นเจ้าของ -มี- ** -ม-ี*** เป็นคลังสินคา้
เก็บวัตถุดิบ 
อะไหล่และวสัดุ
อุปกรณ ์

อาคาร
สำนักงาน 

เลขท่ี 55 ถนนทาง
หลวงหมายเลข 
3143 หมู่ที่ 5 
ตำบลหนองละลอก 
อำเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

2,600 ตรม. 11 เป็นเจ้าของ -มี- ** -ม-ี*** เป็นสำนักงาน 

อาคาร
ทั่วไป และ
สิ่งปลูก
สร้างอื่นๆ 

เลขท่ี 55  ถนน
ทางหลวงหมายเลข 
3143 หมู่ที่ 5 
ตำบลหนองละลอก 
อำเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

12,006 ตรม. 372 
 

เป็นเจ้าของ -มี- ** -ม-ี*** เป็นอาคารควบคุม
อาคารสถานีไฟฟ้า 
อาคารวางหม้อ
แปลง อาคาร
ปรับปรุงคุณภาพ
น้ำ ห้องแล็บและ
โรงอาหาร 

อาคาร
ทั่วไป และ
สิ่งปลูก
สร้างอื่นๆ 

เลขท่ี 55  ถนน
ทางหลวงหมายเลข 
3143 หมู่ที่ 5 
ตำบลหนองละลอก 
อำเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

 6 เป็นเจ้าของ -ไม่มี- -ไม่มี- เป็นอาคาร
ปรับปรุงคุณภาพ
น้ำ  



ประเภท ที่ต้ัง พ้ืนที่ มูลค่าสุทธิ*  
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

ภาระ
ผูกพัน 

วงเงิน 
ค้ำประกัน 
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค ์
ในการถือครอง

ทรัพย์สิน 
อาคาร
สำนักงาน 

เลขท่ี 88 ปาโซ่ 
ทาวเวอร์ ช้ัน 18 
ถ. สีสม  แขวงสุริ
ยวงศ์ เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ 

 1 สิทธิการเช่า -ไม่มี- -ไม่มี- เป็นสำนักงาน 

รวม 751     

หมายเหตุ  * มูลค่าสุทธิ หมายถึง มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย ์

 ** การจดจำนองหลักประกัน 

***  บริษัทได้จดจำนองหลักประกันอาคารและสิ่งปรับปรุงอาคาร ซึ่งมีมูลค่าสุทธิ* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
จำนวน 744 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานกับบริษัท ลิงค์ แคปปิตอล วัน (มอริเชียส) ลิมิเต็ด วงเงินค้ำประกันรวมทั้งสิ้น 
4,456 ล้านบาท ประกอบด้วย ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปรับปรุงสร้างอาคาร และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน  

3) เคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

ประเภท มูลค่าสุทธิ*  

(ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์

ภาระ

ผูกพัน 

วงเงิน 

ค้ำประกัน 

(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ 

ในการถือครองทรัพย์สิน 

โรงหลอมเหล็ก  1,476 เป็นเจ้าของ -มี**- -ม-ี*** ใช้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 

โรงหล่อเหล็ก           318 เป็นเจ้าของ -มี**- -ม-ี*** ใช้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 

โรงรีดเหล็ก        1,810 เป็นเจ้าของ -มี**- -ม-ี*** ใช้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 

ปั้นจั่น            247 เป็นเจ้าของ -มี**- -ม-ี*** ใช้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 

เครื่องเจียรไน            116 เป็นเจ้าของ -มี**- -ม-ี*** ใช้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 

ระบบสาธารณูปโภค            665 เป็นเจ้าของ -มี**- -ม-ี*** ใช้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 

ชุดอุปกรณ์อื่นๆ            552 เป็นเจ้าของ -มี**- -ม-ี*** ใช้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 

ชุดอุปกรณ์อื่นๆ 14 เป็นเจ้าของ -ไม่มี- -ไม่มี- ใช้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 

เครื่องรีดปรับสภาพผิว 

94 

เป็นเจ้าของ -ไม่มี- -ไม่มี- ใช้รีดปรับบสภาพผิวผลติเหล็กแผน่รีด

ร้อน 

ปั้นจั่น สำหรับ เครื่องรีดปรับ

สภาพผิว         17 

เป็นเจ้าของ -ไม่มี- -ไม่มี- ใช้รีดปรับบสภาพผิวผลติเหล็กแผน่รีด

ร้อน 

รวม  5,309     

หมายเหต ุ  * มูลค่าสุทธิ หมายถึง มลูค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย ์
 ** การจดจำนองหลักประกัน 



***  บริษัทได้จดจำนองหลักประกันเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซึ่งมีมูลค่าสุทธิ* ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 5,184 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานกับบริษัท ลิงค์ แคปปิตอล วัน (มอริเชียส) ลิมิเต็ด 
วงเงินค้ำประกันรวมทั้งสิ้น 4,456 ล้านบาท ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างอาคาร และเครื่องจักรที่ใช้ใน
การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน  

4) อะไหล่และวัสดุอุปกรณ์ 

ประเภท 
มูลค่าสุทธิ*  
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

ภาระ
ผูกพัน 

วัตถุประสงค์ 
ในการถือครองทรัพย์สิน 

อะไหล่และวสัดุอุปกรณ ์ 84 เป็นเจ้าของ -ไม่มี- ใช้สนับสนุนการผลติ 

รวม 84    

หมายเหตุ  * มูลค่าสุทธิ หมายถึง มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

5) อุปกรณ์สำนักงาน เคร่ืองตกแต่งและติดต้ัง และยานพาหนะ 

ประเภท มูลค่าสุทธิ*   
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

ภาระ
ผูกพัน 

วัตถุประสงค์ 
ในการถือครองทรัพย์สิน 

อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องตกแต่งและ
ติดตั้ง 

7 
 

เป็นเจ้าของ -ไม่มี- เพื่อใช้ในงานสำนักงาน 

ยานพาหนะ 2 สิทธิการเช่า -ไม่มี- เพื่อใช้ในการดำเนินการ
ต่างๆ ของบริษัท 

รวม 9    

หมายเหตุ  * มูลค่าสุทธิ หมายถึง มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย ์

6) สินทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและการติดต้ัง 

ประเภท มูลค่าสุทธิ*   
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

ภาระ
ผูกพัน 

วัตถุประสงค์ 
ในการถือครองทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและ
การติดตั้ง กัดกรดปรับสภาพผิว 

1,503 เป็นเจ้าของ -ไม่มี- เพื่อใช้ในการดำเนินการตา่งๆ 
ของบริษัท 

สินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและ
การติดตั้งอื่นๆ 

37 เป็นเจ้าของ -ไม่มี- เพื่อใช้ในการดำเนินการตา่งๆ 
ของบริษัท 

รวม 1,540    

หมายเหตุ * มูลค่าสุทธิ หมายถึง มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 



1.2  ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตนที่สำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์  

ประเภท 
มูลค่าสุทธิหลังหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผ่ือการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์(ล้านบาท) 
ผลต่อการดำเนินธุรกิจ 

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร ์
(โปรแกรมสำเร็จรปู) 

1 เพื่อใช้ในการดำเนินการตา่งๆ ของ
บริษัท 

รวม 1  

2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

รายละเอียดบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี ้

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกจิ 
กลุ่มบริษัท 

ถือหุ้นร้อยละ 
บริษัทย่อยทางตรง 

บริษัท สยาม โปรเฟสช่ันแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด ลงทุนในบริษัทอ่ืน 99.99 
บริษัท จีเอส ซีเคยีวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด 
 

กิจการที่ตั้งโดยมีวัตถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการปรับโครงสร้างหนี ้

99.99 

 


