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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : GSTEEL สำหรับหุ้นสามญั 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000746 

ที่ต้ังสำนักงานใหญ ่: 88 ช้ัน 18 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

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

ที่ต้ังโรงงาน : 55 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ตำบลหนองละลอก  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 
โทรศัพท์ (038) 869-323 โทรสาร (038) 869-333 

โฮมเพจบริษัท : www.gsteel.com 

วันที่ก่อต้ังบริษัท : 31 ตุลาคม 2538 

วันที่เร่ิมการผลิต: 1 พฤศจิกายน 2542 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแผ่นหนา (Slab) 

 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

 ขนาดความกว้าง 900 ถึง 1,550 มม. 
ขนาดความหนา 1.0 ถึง 13.0 มม. 

เหล็กแผ่นหนา (Slab) 

ขนาดความกว้าง  900 ถึง 1,550 มม. 
ขนาดความหนา 80 ถึง 100 มม. 

เทคโนโลยีการผลิต : การหลอมเหล็ก - ใช้ชุดเตาหลอมไฟฟ้าจากเยอรมนี 

 การหล่อเหลก็ - ใช้ชุดเครื่องหล่อเหล็กแท่งแบนขนาดกลางจากญี่ปุ่น 

 การรีดเหล็ก - ใช้ชุดเครื่องรีดแผ่นเหล็กจากญี่ปุน่ 

กำลังผลิตสูงสุด : 1,580,000 ตันต่อปี 

จำนวนพนกังาน : 613 คน 

ทุนจดทะเบียน : 158,059,755,140.00 บาท 

ทุนชำระแล้ว : 144,643,827,160.00 บาท 

ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามญัจำนวน 28,928,765,432 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 5.00 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์: 

หุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จำกัด 

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร 10400  

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

หุ้นกู้และผู้แทนผูถ้ือหุ้นกู ้ The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited 

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

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 

 นายอภิชาติ สายะสติ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขท่ี 4229 หรือ 

 นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3899 หรือ 

 นางสาววลีรตัน์ อัครศรสีวสัดิ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4411 

 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ช้ัน 21/1 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์ (02) 679 5400  โทรสาร (02) 679 5500 

นักลงทนุสัมพนัธ์ : ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์  

โทรศัพท ์(02) 634-2222 

E-mail : IR@gsteel.com 

ข้อมูลสำคัญอื่น : 

- ไม่มี – 
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 สารจากประธานกรรมการ 

 
 

ปีที่ผ่านมานับเป็นปีที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นที่ชัดเจนว่าการระบาด
ของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั้งในและต่างประเทศ เช่นเดียวกับ
ธุรกิจส่วนมากที่ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักหน่วง เพื่อให้สามารถ
ดำเนินกิจการของบริษัทให้ประสบความสำเร็จต่อไปได้ 

ทั้งนี้ ผลกระทบในภาพรวมทั้งหมดจากการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 
ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดในอีกระยะหนึ่ง ณ เวลานี้ สุขภาพและสวัสดิภาพ
ของพนักงานทุกคน รวมไปถึงคนในครอบครัวและคนที่พวกเขารักยังคง
เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด ซึ่งเรารู้สึกภูมิใจและขอขอบคุณ
ทีมงานของเราที่ยังคงมาทำงานทุกวันเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้
อย่างต่อเนื่อง 

ด้วยเหตุนี ้จึงมั ่นใจได้ว่า ในช่วงปี 2563 ทางบริษัทสามารถมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงการดำเนินงานและ
ความสามารถในการทำกำไรจากการปรับโครงสร้างและการแลกเปลี่ยนหนี้เป็นทุนต่อเนื่องจากในปี 2562 โดยสามารถพิสูจน์  
ผลการดำเนินงานของบริษัทได้จากอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นไปในเชิงบวก 

ในช่วงปีท่ีผ่านมา ปริมาณการผลิตของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 341,000 ตัน ในปี 2562 เป็น 574,000 ตัน ในปี 2563 แม้ว่าปริมาณ
การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทยจะลดลง 21% และ อัตรา GDP ของประเทศไทยคาดว่าจะหดตัวลง 6.5% เนื่องจาก
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งมองอย่างรอบคอบในแง่ดีแล้ว บริษัทมีแนวโน้มด้านการผลิตเป็นไปในเชิงบวกและ
ยังคงมีความสามารถในการทำกำไรต่อเนื่องไปถึงช่วงต้นปี 2564 

ผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่โดดเด่นของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คนใหม่ ที่เพ่ิงได้รับการต้อนรับเข้าสู่คณะผู้บริหารระดับสูงของเราในเดือนพฤษภาคมปี 2563 ซึ่งท่านได้นำประสบการณ์อันล้ำค่า
จากการเป็นผู้นำองค์กรและสถาบันการเงินหลายแห่งในตลอดระยะเวลาหลายปีมาปรับใช้ในการบริหาร โดยท่านได้ทำหน้าที่ 
ในการให้คำชี้แนะแก่คณะผู้บริหารและนำความคิดริเริ่มใหม่ๆ มาปรับใช้ ส่งผลให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์และบริหารจัดการ
โอกาสทางการตลาดในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ได้ รวมทั้งดำเนินการวางเป้าหมายเพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2564  
เป็นต้นไป 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณรัฐบาลไทย นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด 
และขอชื่นชมคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนสำหรับความมุ่งมั่นพยายามเพื่อให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบาก
เช่นนี้ไปด้วยกัน 
 
 

 
นายครสิโตเฟอร์ ไมเคิล เนค็สัน 
         ประธานกรรมการ 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ทำให้ปี 2563 เป็นปี
ประวัติการณ์ที่ส่งผลกระทบทำให้ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงัก
อย่างรุนแรง  โดยอัตรา GDP ทั่วโลกคาดว่าจะหดตัวลงประมาณ 4 -4.5% 
ส่วนอัตรา GDP ของประเทศไทยคาดว่าจะลดลงประมาณ 6.5% เมื่อเทียบกับ
ปี 2562 ทั ้งนี ้ร ัฐบาลทุกประเทศได้พยายามควบคุมความเสียหายและ
ประกาศใช้มาตรการต่างๆ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยทางรัฐบาลไทยก็ได้
ประกาศมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้อัตราการเติบโตกลับไปสู่
ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจากมาตรการ 
ที่ได้มีการประกาศใช้และที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ทางธนาคารแห่งประเทศไทย
คาดว่าอัตรา GDP จะเติบโตขึ้น 3.2% ในปี 2564 

ภาวะเศรษฐกิจหดตัวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคอุตสาหกรรมเหล็ก โดยปริมาณการบริโภคเหล็กทั้งหมด 
ในประเทศไทยลดลงจาก 18.6 ล้านตันในปี 2562 เหลือเพียง 16.4 ล้านตันในปี 2563 ลดลง 12% ในส่วนของเหล็กแผ่นรีดร้อน
ซ่ึงกำลังเผชิญกับความท้าทาย เน่ืองจากมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าสิ้นสุดระยะลงในปี 2562 ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ในปี 2563 และปริมาณการบริโภคลดลง 21% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยสรุปภาพรวมในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประมาณการบริโภค
เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทยลดลงจาก 7.3 ล้านตัน ในปี 2561 เหลือ 5.4 ล้านตัน ในปี 2563 โดยลดลงถึง 26%  
ทั้งนี ้ ทางบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทยเพื่อชี ้แจงสถานการณ์ที ่ยากลำบากน้ี 
แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยทางหน่วยงานกำลังดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากและจากความสามารถในการทำกำไรที่ลดลง ทางบริษัทได้ดำเนินมาตรการลดต้นทุน
ระยะยาวหลายประการ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมโลหะเพื่อลดต้นทุนโลหะ ลดต้นทุนแรงงาน การริเริ่มการ
ประหยัดพลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ทางบริษัทยังให้ความสำคัญกับการสั่งซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญ การรักษาสมรรถภาพ
ของอุปกรณ์ และได้มีการลงทุนด้านการบำรุงรักษา เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ ซ่ึงมาตรการใหม่เหล่าน้ีควบคู่กับสภาวะตลาด
ที่ดีขึ้นช่วยให้บริษัทสามารถเร่ิมฟื้นตวัได้ต้ังแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 

เมื่อก้าวเข้าสู่ปี 2564 คาดว่าปริมาณการบริโภคเหล็กในประเทศไทยจะเติบโตขึ้น 4.6% ตามข้อมูลของสถาบันเหล็ก
และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) ประกอบกับการดำเนินมาตรการปรับปรุงภายในองค์กรทั้งหมด ส่งผลให้ตอนนี้บริษัท 
มีสถานภาพที่ดีขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาของตลาดที่คาดว่าจะเป็นไปในทางที่ด ี

ท้ายน้ี ผมขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน และรัฐบาลไทย 
ที่ให้การสนับสนุนเราในช่วงเวลาที่ยากลำบากน้ี และขอรับรองว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
ในทุกด้านเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า 

 

นายคนิสร์ สุคนธมาน  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

ดร. สมศักดิ์  
ลีสวัสดิ์ตระกูล 

ประธานกิตติมศักด์ิ 

 
นายคริสโตเฟอร์  

ไมเคิล เน็คสัน 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  
     

 

นายหลี  
จง หยวน 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
นายชัยณรงค์  

มนเทียรวิเชียรฉาย 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  
     

 

คุณหญิงปัทมา  
ลีสวัสดิ์ตระกูล 

กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

 
นางสาวกรรณิการ์  

ยมจินดา 
กรรมการ 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
 

 
 

 
 

 

 

นายแอนเดรอัส  
ไรซัล วัวร์ลูมิส 

กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

 
นายชาราด  

บาจไพ 
กรรมการ 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
 

 
 

 
 

 

นายสุดีร์  
มาเหชาวารี 

กรรมการ 

 
นายคนิสร์  
สุคนธมาน 

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  

 
 

 
 

 

 

นางสาวอาทยา  
สุขโท 

เลขานุการบริษัท 
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รายนามคณะผู้บริหาร 

 

นายคนิสร์  
สุคนธมาน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
คุณหญิงปัทมา  
ลีสวัสดิ์ตระกูล 

ประธานเจ้าหน้าที่ 
สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
     

 

นายสิทธิศักดิ์  
ลีสวัสดิ์ตระกูล 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
นายวราวุธ  
สุวรรณศร 
ประธานเจ้าหน้าที่ 
สายงานการผลิต 

 
     

 

นายราจีฟ  
ชวาเวิ๊ด 

ประธานเจ้าหน้าที่ 
สายงานบัญชีและการเงิน 

 
 

 

      

รายนามคณะบริหาร 

 

นายคนิสร์  
สุคนธมาน 

ประธานคณะบริหาร 

 
นายสิทธิศักดิ์  

ลีสวัสดิ์ตระกูล 
คณะบริหาร 

 
     

 

นายวราวุธ  
สุวรรณศร 

คณะบริหาร 

 
นายราจีฟ  

ชวาเวิ๊ด 
คณะบริหาร 

 
     

 

นายสุดชาย  
วิสุทธิธรรม 

คณะบริหาร 

 
นายยศกร  

ศรีสุขสวัสดิ์ 
คณะบริหาร 
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ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร 
 นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน 
 อาย ุ70 ป ี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • ประธานกรรมการ 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 วันที่ได้รับแต่งต้ัง  
 2 มีนาคม 2563  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง  
 9 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - Completed secondary education at Chester City Grammar 

School, UK 
  - Served Articles to a Chartered Accountant, UK 
  - Membership of Insolvency Practitioners Association, UK 
  - Partner, Arthur Andersen & Co, Certified Public Accountants 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของ

การเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 มิถุนายน 2556 ถึง ปัจจุบัน - Formerly Chairman, Independent Non-Executive Director, and 

member of the Audit Committee of Suntech Power Holdings 
Group, and continuing roles as a Director of companies and 
Manager of the Luxembourg SICAR together comprising the 
Group’s controlling entities. 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 พฤศจิกายน 2557 ถึง ปัจจุบัน - Non-Executive Director and Legal Representative of various 

investee companies in Asia for Clearwater Capital Partners 
(Fiera Capital) 

 ตุลาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน - Formerly Non-Executive Director with continuing Advisory Roles, 
AMCG Partners 

 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบัน - Advisor to the Board and Shareholders, and subsequently 
Liquidator, Digital Marketing Solutions Co. Ltd. 

 เมษายน 2557 ถึง กรกฎาคม 2560 - Non-Executive Director, and member of the Audit Committee, 
Allanzia ABS 

 2555 ถึง 2558 - Corporate Advisory, Sell-side Advisory, Advisory Role to PE fund, 
Consultancy role, and Interim CFO role, CSL Asia Ltd. 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 
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 นายหลี จง หยวน 
 อายุ 51 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 11 ตุลาคม 2562  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 1 ปี 2 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, Sasin Graduate Institute 

of Business Administration,  
Chulalongkorn University, Thailand 

  - Master of Science in Computer Engineering 

  - Bachelor of Science in Electrical Engineering,  
Boston University, Massachusetts, U.S.A. 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของ
การเป็นกรรมการ 

ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2562 ถึง ปัจจุบัน - Executive Director, Lima Capital Asia Limited, Singapore 

 2560 ถึง ปัจจุบัน - Director, Turnaround Management Association Singapore 
and South East Asia Ltd., Singapore 

 2560 ถึง 2561 - Executive Director, Credit Structuring and Distribution Group, 
Standard Chartered Bank, Singapore 

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

 2557 ถึง 2559 - Executive Director, Fixed Income, Currencies and 
Commodities Distribution, Morgan Stanley, Singapore 

 2554 ถึง 2557 - Director, Fixed Income Distribution, Barclays Capital, 
Singapore 

 2553 ถึง 2554 - Executive Director, Fixed Income, Currencies and 
Commodities Distribution, UBS AG, Singapore 

 2544 ถึง 2553 - Director, Distressed Products Group / Strategic Investment 
Group, Deutsche Bank AG, Singapore and Hong Kong 

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

 2539 ถึง 2542 - Associate (Bankers Trust Company), Global Corporate Finance, 
Thailand Deutsche Bank AG, Singapore and Hong Kong 
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 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 
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 นายชัยณรงค ์มนเทียรวิเชียรฉาย 
 อาย ุ76 ป ี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 
 วันที่ได้รับแต่งต้ัง  
 ตั้งแต่ปี 2543  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
 21 ปี  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ  
 6 ปี  
 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา  
 ธันวาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2563 - ประธานกรรมการ 
 สิงหาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2562 - กรรมการอิสระ 
 พฤศจิกายน 2558 ถึง สิงหาคม 2560 - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 ตั้งแต่ปี 2556 ถึง สิงหาคม 2560 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 ตั้งแต่ปี 2543 ถึง ปี 2556 - กรรมการ 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management 
  - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของ

การเป็นกรรมการ 
- นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ 

การลงทุน (วธอ.) (รุ่นที่ 5/2561)  
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม  

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 
(รุ่นที่ 43/2561) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
 สิงหาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2563 - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2557 ถึง ปัจจุบัน  - ประธานกรรมการ บริษัท ซาแลน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 
 2550 ถึง ปัจจุบัน - นายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
 2545 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จำกัด 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 
- ของตนเอง 300,000 หุ้น (ร้อยละ 0.001) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 
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 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิต์ระกูล 
 อายุ 55 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • กรรมการผู้มีอำนาจ 

• ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 17 พฤษภาคม 2545  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 18 ปี 7 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

The University of Manchester ประเทศอังกฤษ  
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร 
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม  

การท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
  - ปริญญาดุริยางคศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัย

รามคำแหง 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Wharton-NIDA Executive Leadership 

Program, University of Pennsylvania 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นท่ี 5 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง 

(บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 16 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นท่ี 1 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors 

(FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2554 ถึง ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม  

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ  
  - ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน 
  - ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม  

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
- กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
- ประธานวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย 
- นายกกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียง 

แห่งประเทศไทย 
- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
- ประธานอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา 
- กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล 
- กรรมการบริหารสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย 
- นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 

- ของตนเอง 273,095,200 หุ้น (ร้อยละ 0.94) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 
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 นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา 
 อายุ 46 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • กรรมการผู้มีอำนาจ 

• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  

 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 12 ธันวาคม 2562  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 1 ปี  
 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา  
 กรกฎาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2562 - ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส - Risk Commercial Assurance 

 พฤษภาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 - ท่ีปรึกษา คณะกรรมการบริหาร 

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

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

  - ปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ
ของการเป็นกรรมการ 

ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2542 ถึง ธันวาคม 2562 - ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส Risk Commercial Assurance 

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

 ธันวาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2564 - คณะ Strategic Steering Committee 
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 มีนาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน - รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ตุลาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน  - อุปนายก 
สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 

 2535 ถึง 2542  - เจ้าหน้าท่ีบริหาร  
สถาบันการศึกษาเซนต์จอห์น/ศูนย์ฝึกอบรมเดล คาร์เนกี้ 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่มี 
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 นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส 
 อายุ 46 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • กรรมการผู้มีอำนาจ 

• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 11 ตุลาคม 2562  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 1 ปี 2 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ 

London School of Economics and Political Science 
  - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  

London School of Economics and Political Science  
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของ

การเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 สิงหาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ  

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 ธันวาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2564 - คณะ Strategic Steering Committee  

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 มกราคม 2559 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ  

บริษัทบริหารสินทรัพย์ อัลฟาแคปปิตอล จำกัด 
 2563 ถึง ปัจจุบัน - หุ้นส่วน Ares SSG Capital Management (Hong Kong) Limited 
 2552 ถึง 2563 - หุ้นส่วนและผู้ร่วมก่อตั้ง  

SSG Capital Management (Hong Kong) Limited 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 
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 นายชาราด บาจไพ 
 อายุ 53 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • กรรมการผู้มีอำนาจ 

• กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 11 ตุลาคม 2562  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 1 ป ี2 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - PGDBM, XLRI, Jamshedpur, India 

  - Bachelor of Engineering (Civil) Honours, National Institute 
of Technology, India  

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของ
การเป็นกรรมการ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
146/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 ธันวาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2564 - คณะ Strategic Steering Committee 

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 มีนาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน - Director, Audit Committee Member, Nomination & 

Remuneration Committee Member, Risk Management 
Committee Member, Asset Liability Management 
Committee Member, Corporate Social Responsibility 
Committee Member, and Credit Committee Member, 
Shapoorji Pallonji Finance Private Limited, India 

 ตุลาคม 2559 ถึง ปัจจุบัน - Chairman and Director, Siam Power Generation Public 
Company Limited 

 2563 ถึง ปัจจุบัน - Partner, Ares SSG Capital Management (Hong Kong) Limited 

 2559 ถึง 2563 - Managing Director, Head of Asset Management,  
SSG Capital Management (Hong Kong) Limited 

 2552 ถึง 2559 - Managing Director, Global Markets Risk Executive (Asia), 
Bank of America Merrill Lynch (Hong Kong) 

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

 2546 ถึง 2551 - Principal, Senior Trading Strategist, Bank of America N.A., 
Singapore and Hong Kong 

 2543 ถึง 2545 - Director, Head of Execution, FleetBoston Financial, Singapore 
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 2537 ถึง 2543 - Assistant Vice President, Industrial Credit and Investment 
Corporation of India (ICICI) 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 
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 นายสุดีร์ มาเหชาวารี 
 อายุ 57 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • กรรมการ 

• กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 11 ตุลาคม 2562  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 1 ปี 2 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - Chartered Accountant,  

Institute of Chartered Accountant India 
  - Company Secretary - Institute of Company Secretaries of 

India 
  - Bachelor’s degree (Honors) in Accounting and Commerce, 

St. Xavier's 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของ

การเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 สิงหาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ  

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 ธันวาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2564 - คณะ Strategic Steering Committee 

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2558 ถึง ปัจจุบัน - Founder & Managing Partner, Synergy Capital 
 2551 ถึง 2558  - Managing Director, Mittal Investments 
 2549 ถึง 2558 - Member of Group Management Board / Alternate 

Chairman of the Corporate Finance & Tax,  
ArcelorMittal Group 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 

  



รายงานประจำปี 2563 | Annual Report 2020 
 

  19 
 

 นายคนิสร์ สุคนธมาน 
 อายุ 62 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • กรรมการผู้มีอำนาจ 

• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

• ประธานคณะบริหาร 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 29 เมษายน 2563  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 7 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท MBA Warwick Business School, University of Warwick 

ประเทศอังกฤษ 
  - ปริญญาตรี BA Economics (2nd Class Hons), Birmingham City 

University ประเทศอังกฤษ 
  - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วปอ. 51 
  - ปริญญาบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

วตท. 14 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 พฤษภาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 กรกฎาคม 2558 ถึง ธันวาคม 2560 - ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ 

บริษัท โกลเบล็ก โฮลด้ิง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 ปี 2546 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์วอลล์สตรีท ทัลเลทท์ พรีบอนน์ จำกัด 
 ปี 2539 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท วอลล์สตรีท ทัลเลทท์ พรีบอนน์ จำกัด 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่มี 
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 นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 
 อายุ 42 ปี  

 ตำแหน่งปัจจุบัน  

 รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

 วันเข้าดำรงตำแหน่ง  

 12 ธันวาคม 2562  

 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  

 1 ปี  

 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา 

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

 พฤษภาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2560 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการผลิต 

 2557 ถึง ตุลาคม 2560 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านปฏิบัติการ  
และรักษาการผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาวิชาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ  
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

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

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

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

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

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

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

- โครงการอบรมกฎหมาย องค์กรธุรกิจ การธนาคารและการบริหารทาง
การเงิน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ
ของการเป็นกรรมการ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
(163/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 ธันวาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน - รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

 สิงหาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 - Deputy Chief Executive Officer - Production and Commercial 
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

 พฤษภาคม 2560 ถึง สิงหาคม 2562 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการผลิต บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

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

 2557 ถึง เมษายน 2560 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านปฏิบัติการ และรักษาการผู้อำนวยการ
บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

 2554 ถึง 2557 - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 2551 ถึง 2554 - Senior Officer, Steel Division  
บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 2549 ถึง 2551 - Business Assistant, Steel Division, Mitsui & Co. Europe Plc. 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 

 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่มี 
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 นายวราวุธ สุวรรณศร 
 อายุ 59 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการผลิต  
 วันเข้าดำรงตำแหน่ง  
 20 ตุลาคม 2560  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 3 ปี 2 เดือน  
 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา 
 5 เมษายน 2556 ถึง 19 ตุลาคม 2560 - ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโสฝ่ายการผลิตและซ่อมบำรุง 
 1 มีนาคม 2552 ถึง 4 เมษายน 2556 - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาการบริหารการเงินรัฐกิจ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจด

ทะเบียนอื่น 
ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไม่มี 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่มี 
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 นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด 
 อายุ 48 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน  
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 1 กรกฎาคม 2562  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 1 ปี 5 เดือน  
 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา  
 2560 ถึง กรกฎาคม 2562 - General Manager - Financial Controlling 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - Post Graduate Certification in Business Management, 

Xavier Labour Relations Institute (XLRI), India  
- Chartered Accountant  

Institute of Chartered Accountants of India 
- Cost Accountant 

Institute of Cost & Works Accountants of India 
- Bachelor’s degree in Commerce from St. Xavier’s 

College, India 
 ประวัติการอบรม - ประกาศนียบัตร หลักสูตร E-learning CFO Orientation  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 มีนาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน  

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 2560 ถึง มีนาคม 2562 - General Manager - Financial Controlling  

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น 
 2557 ถึง 2560 - Director - Finance and Commercial 

Tropical Agrosystem (India) Pvt Ltd, India (Chennai) 
 2554 ถึง 2557 - Director - Finance and Commercial 

SBQ Steels Ltd., India (Chennai) 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่มี 
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 นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ 
 อายุ 36 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • รองประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน 

• รองประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานกำกับดูแลและกฎหมาย 
 วันเข้าดำรงตำแหน่ง  
 12 ธันวาคม 2562  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 1 ปี  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration Degree,  

Kellogg School of Management,  
Northwestern University, Evanston, IL 

- Bachelor of Arts in Economics, International Program, 
Thammasat University 

 ประวัติการอบรม - ไม่มี 
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 ธันวาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน - รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านบัญชีและการเงิน และ 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านกำกับดูแลและกฎหมาย 
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

 มีนาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 - รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านบัญชีและการเงิน  
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น 
 2561 ถึง ปัจจุบัน - Director, Investment Department, 

SSG Capital Management (Hong Kong) PCL,  
Bangkok, Thailand 

 2559 ถึง 2561 - Vice President, Investment Banking & Capital Markets 
Department, 
Phatra Securities PCL, Bangkok, Thailand  

 2556 ถึง 2559 - Associate, Leveraged Finance, Investment Banking 
Department, 
CITIGROUP INC, New York, NY, USA 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่มี 
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 นางสาวอาทยา สุขโท 
 อายุ 47 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 เลขานุการบริษัท  
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 10 พฤศจิกายน 2563  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 1 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
  - ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ  

The University of Manchester, England 
  - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของ

เลขานุการบริษัท 
- หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals for 

Corporate Secretaries 2020) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 การดำรงตำแหน่งอื่น  
 สิงหาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน - ผู้จัดการแผนก - กฎหมายพาณิชย์ 
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 พฤศจิกายน 2563 ถึง ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท 

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 สิงหาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนก - กฎหมายพาณิชย์ 

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 มีนาคม 2551 ถึง กรกฎาคม 2562 ผู้จัดการ – ฝ่ายกฎหมาย 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 ตุลาคม 2545 ถึง เมษายน 2548 ผู้จัดการ – ส่วนงานนิติกรรมสัญญา 

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น 
 สิงหาคม 2550 ถึง กุมภาพันธ์ 2551 ท่ีปรึกษาองค์กร 

บริษัท เดซติเนชั่น พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 
 ตุลาคม 2549 ถึง สิงหาคม 2550 ผู้จัดการ - ฝ่ายนิติกรรมสัญญา 

บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 พฤษภาคม 2548 ถึง กันยายน 2549 กรรมการผู้จัดการ 

Sukhothai Company Limited (Ghana) 
 พฤษภาคม 2545 ถึง สิงหาคม 2545 ผู้ช่วยประธานกรรมการ 

JAFA Technology Company Limited (USA) 
 สิงหาคม 2543 ถึง เมษายน 2545 ทนายความ ฝ่ายระงับข้อพิพาท 

บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
 พฤษภาคม 2542 ถึง สิงหาคม 2543 อาจารย์และหัวหน้าหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่มี 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (hot-rolled coil) 
เป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งรวมถึงบริการตัดแผ่นหรือตัดซอยเหล็กแผ่นรีดร้อนตามคำสั่งของลูกค้าด้วย และเหล็กแท่งแบน (slab) 
เป็นผลิตภัณฑ์เสริม โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทจะถูกนำไปใช้โดยตรงในงานก่อสร้าง การชลประทานและวิศวกรรมโยธา 
และใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นและเหล็กแผ่นชุบสังกะสีที่
ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอีกมาก อุตสาหกรรมแปรรูปเหลก็แผ่นสำหรับงานก่อสร้าง ได้แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสรา้ง
รูปพรรณ อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (สำหรับรถโดยสาร รถบัส รถบรรทุก) และชิ้นส่วนสำหรับ
ยานพาหนะอื่น ภาชนะบรรจุน้ำมัน ก๊าซหุงต้ม อุปกรณ์หรือช้ินงานสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เป็นต้น 

โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย โดยรวมกระบวนการหลอม การหล่อ 
และการรีดไว้ในโรงงานเดียวกันอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูง หรือที่เรียกว่า Compact Mini Mill ซึ่งประกอบด้วย 
เทคโนโลยีการหลอมเหล็กด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace (EAF)) เทคโนโลยีการหล่อเหล็กแท่งแบนแบบต่อเนื่อง 
(Continuous Casting Machine) และเทคโนโลยีการรีดเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Strip Mill) อย่างต่อเนื่องทุกกระบวนการดังกล่าว 

กระบวนการผลิตของบริษัทโดยสังเขปเริ่มจากนำเศษเหล็ก ( ferrous scrap) และเหล็กถลุง (pig Iron) มาหลอม
รวมกันในเตาอาร์คไฟฟ้า (EAF) จนได้เป็นน้ำเหล็กที่อุณหภูมิประมาณ 1,600 องศาเซลเซียส แล้วนำไปปรับปรุงคุณภาพ  
น้ำเหล็กด้วยการเติมสารปรุงแต่งต่างๆ เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของลูกค้า จากนั้นจึงนำน้ำเหล็ก  
ที่ได้เข้าสู่กระบวนการหล่อแบบต่อเนื่องเป็นเหล็กแท่งแบน (slab) ขนาดกลาง ความหนา 100 มม. และนำเหล็กแท่งแบน 
ที่ได้มาผ่านกระบวนการรีดร้อนเพื่อรีดลดขนาดให้ได้เป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนขนาดความหนาในช่วง 1.0-13.0 มม. ตามคำสั่งของ
ลูกค้า ซึ่งโรงงานของบริษัทเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย และมีเพียงไม่กี่โรงงานในโลกที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน  
ที่ระดับความหนาต่ำสุด 1.0 มม. ทั้งนี้ กระบวนการผลิตข้างต้นจะเป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง โดยใช้เวลาการผลิต  
ทัง้กระบวนการเพียง 3.5 ช่ัวโมง 

โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับการผลิตได้สูงสุดถึง 3.4 ล้านตัน 
ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1.58 ล้านตันต่อปี และมีกำลังการผลิตที่มีผลตามส่วนผสมของผลติภัณฑ์ตามความตอ้งการของ
ตลาดที่หลากหลาย (various product mix) เท่ากับ 1.3 ล้านตันต่อปี ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนที่ผลิตได้มีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย (มอก.) และนอกจากนี ้สามารถผลิตสินค้าได้มาตรฐานสากล  
อย่างมาตรฐานของญี่ปุ่น (JIS) สหรัฐอเมริกา (ASTM และ SAE) ยุโรป (EN, DIN และ BS) มาเลเซีย (MS) และอินเดีย (BIS) ฯลฯ 
ตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกด้วย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ 

วิสัยทัศน ์
“เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็กระดับภูมิภาค” 

พันธกิจ 

1. มุ่งสู่ตลาดสากลด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กท่ีหลากหลาย 
2. มุ่งสู่การเจริญเติบโตด้วยการขยายกำลังการผลิตและผลิตสินค้าด้วยต้นทุนต่ำ 
3. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
4. พัฒนาทรัพยากรบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบแทนสู่สังคม 
6. เสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. ร่วมมือต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ 

ภาพรวมของปริมาณการบริโภคเหล็กทั่วโลกในปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 1725 ล้านตัน ซึ่งลดลง 2.4% เมื่อเทียบ
กับปี 2562 อย่างไรก็ตาม การลดลงนี้ได้ชะลอตัวลงเนื่องจากแนวโน้มการบริโภคที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2563   
โดยได้รับปัจจัยหนุนจากปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประเทศจีน ซึ่งในทางกลับกัน ประเทศจีนมีการบริโภคเหล็ก
เพิ่มขึ้นจาก 908 ล้านตัน ในปี 2562 เป็น 980 ล้านตัน ในปี 2563 โดยคิดเป็น 8% ทั้งนี้ ปริมาณการบริโภคเหล็กทั่วโลก
คาดว่าจะเติบโตขึ้นที่ 4.1% ในปี 2564 ตามข้อมูลของสมาคมเหล็กโลก ในขณะที่คาดว่าประเทศจีนจะรักษาระดับ  
การบริโภคเท่ากับในปี 2563 

สำหรับปริมาณการบริโภคเหล็กของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนลดลง 6% จาก 78 ล้านตัน ในปี 2562  
เหลือ 73 ล้านตัน ในปี 2563 แต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 6% ในปี 2564 ตามข้อมูลของสมาคมเหล็กโลก ภาพรวมปริมาณการ
บริโภคเหล็กของประเทศไทยลดลง 12% จาก 18.6 ล้านตัน ในปี 2562 เหลือ 16 ล้านตัน ในปี 2563 แต่คาดว่าจะมีการ
เติบโตขึ้น 5% ในปี 2564 ตามข้อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ( ISIT) ด้านปริมาณความต้องการ
เหล็กแผ่นรีดร้อนก็ลดลง 21% จาก 6.8 ล้านตัน ในปี 2562 เหลือ 5.4 ล้านตัน ในปี 2563 ในขณะที่ปัจจัยหลายอย่าง 
เช่น สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา , การเลือกตั้งทั่วไป , การแข็งค่าของเงินบาท ส่งผลให้ปริมาณความ
ต้องการในปี 2562 ลดลง การแพร่กระจายของโรคระบาดทั่วโลก ซึ่งนำไปสู่การประกาศภาวะฉุกเฉินทำให้เกิดข้อจำกัดใน
การเดินทางที่เข้มงวด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงส่งผลกระทบต่อประมาณความต้องการ
เหล็กในปี 2563 อีกด้วย อย่างไรก็ตาม จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย และเงินกระตุ้นจำนวนมากที่ได้อัดฉีด
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ คาดว่าประมาณความต้องการเหล็กจะเติบโตขึ้น 4.6 % ในปี 2564 ตามข้อมูลของสถาบันเหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) 

วัตถุประสงค์หลักของบริษัท 

- มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมผ่านทางวงจร
ธุรกิจที่หลากหลาย 

- ดำเนินการลงทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของโรงงานและเครื่องจักร เพื่อให้แน่ใจว่ามีการชำรุดเสื่อมสภาพน้อยที่สุด 
และมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง 

- เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
- ร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กต่างๆ และขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
- ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (CAC) อย่างเคร่งครัด 

นโยบายในการดำเนินธุรกิจ 

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอยู่เสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรอง
จากมาตรฐานสากลดังนี้ 
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การรับรองท่ีเกี่ยวกับระบบจัดการ ดังนี ้

• มาตรฐานระบบจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015) 
• มาตรฐานระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) 
• มาตรฐานระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) 

การรับรองท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ดังนี ้

• มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1479-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป 
• มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1499-2541  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และ 

       แผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ  
• มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2060-2543  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และ 

      แผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ  
• มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 528-2548  เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั ่วไป  และ 

      งานขึ้นรูป 
• มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1735-2542 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบ สำหรับงานท่อ 
• มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1884-2542 เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และ     

       แผ่นบางที่ปรับปรุงคุณสมบัติการขึ้นรูปสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ 
• มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1999-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง   

      สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ 

การรับรองผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จากประเทศมาเลเซีย ดังนี้ 

• MS 1705-2003    เหล็กคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานขึ้นรูปทั่วไป 
• MS 1768-2004    เหล็กคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงาน pipe and tube 
• MS EN 10025-2-2011  เหล็กคาร์บอนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้าง 
• SAE J 403 -2014    เหล็กกล้าคาร์บอน 

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากใน  
ปี 2563 บริษัทได้รับการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR – DPIM) 
และรางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Award) ประจำปี 2563 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอบรมความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรของบริษัทเป็นบุคลากร  
ที่มีความรู้และความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมเหล็ก 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

เหตุการณ์สำคัญในปี 2563 
• บริษัทเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 574,000 ตัน เพิ่มขึ้น 68% จากปี 2562 เพื่อที่จะได้ส่วนแบ่งการตลาดกลับคืนมา

และได้มีมาตรการประหยัดต้นทุนอ่ืน ๆ 

• เมื ่อวันที ่ 20 มกราคม 2564 บริษัท ได้ลงนามในสัญญาระงับข้อพิพาทและสัญญาปรับโครงสร้าง
ค่าธรรมเนียมการยกเลิก (Termination Fee Restructuring Agreement) กับเจ้าหนี ้รายหนึ ่ง (อดีต
ผู้สนับสนุนทางการเงิน) โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทมุ่งมั่นที่จะ
ชำระเงินงวดรายไตรมาสของหนี้ที่ต้องชำระจำนวน 283.1 ล้านบาทและค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 6% ตามที่ระบุในสัญญาเริ่มต้นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และสิ้นสุดวันที่ 1 ธันวาคม 
2568 ทั้งนี ้ บริษัทขาดทุนจากการประนีประนอมหนี้ จำนวน 30 ล้านบาทซึ่งบันทึกในงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม 
มีหนี้ที่ค้างชำระเจ้าหนี้ดังกล่าวจำนวน 266.3 ล้านบาทและเงินทดรองจ่ายที่บริษัทเรียกร้องเจ้าหนี้ดังกล่าว
จำนวน 68 ล้านบาท ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะชำระเงินที่ค้างชำระผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการซึ่งเจา้หนี้
ควรยื ่นคำร ้องต ่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุต ิธรรมภายใน 60 วันหลังจากวันที่  
ทำสัญญา 

• ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 691.9 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
69.19 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท) เป็น 172.9 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 17.29 ล้านหุ้น มูลค่า 
ที่ตราไว้ 10 บาท) บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 
18 สิงหาคม 2563 บริษัทนำเงินคืนจากการลดทุนของ บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 519.0 
ล้านบาท ไปชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นและดอกเบี้ยที่ต้องชำระให้กับบริษัทย่อย 

• ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 172.9 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
17.29 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท) เป็น 67.0 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
10 บาท) บร ิษ ัท จ ี เอส ซ ี เค ียวร ิต ี ้  โฮลด ิ ้ ง จำก ัด จดทะเบ ียนลดทุนดังกล ่าวก ับกระทรวงพาณิชย์ 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 บริษัท ได้ใช้เงินคืนจากการลดทุนของ บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด 
จำนวน 105.9 ล้านบาท  ชำระพร้อมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทย่อย 

เหตุการณ์สำคัญในปี 2562 

• การดำเนินการภายหลังการสิ ้นสุดสัญญาจ้างผลิต (Scrap Metal Tolling Agreement) ตั ้งแต่ว ันที่   
31 มกราคม 2562 บริษัทได้หยุดการผลิตเป็นการชั่วคราว รวมระยะเวลาประมาณ 3 เดือน อันเนื่องจาก
เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจไม่เพียงพอ ทั้งนี้ บริษัทได้รับเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมจากนักลงทุน 
ในเดือนเมษายน 2562 ทำให้บริษัทกลับมาดำเนินการผลิตได้ตามปกติ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 

• ในเวลาต่อมา เพื่อเป็นการลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยของบริษัทรวมทั้งการแก้ไขปัญหาส่วนทุนที่ติดลบ  
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
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• ระบบการจัดการเศษเหล็ก: การดำเนินการระบบการจัดการขนย้ายเศษเหล็ก บริษัทได้รับมาดำเนินการเอง
แทนการจ้างบริษัทภายนอก โดยขณะนี้ ทางแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
มากขึ้น 

• ขั้นตอนการจัดการตระกรัน: ดำเนินการโดยมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีความเสถียรมากขึ้น เพื ่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปโดยสะดวกและราบรื่น รวมถึงการลดการพึ่งพาจากบริษัทภายนอก 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทมุ่งสร้างความสามารถในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีมูลค่าเพิ่มขึ ้น ได้แก่  
เหล็กแผ่นรีดร้อนสำหรับผลิตถังแก๊ส เหล็กแผ่นที่ทนแรงดึงสูงและกำลังพัฒนาสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นต่อด้วย 

• กลยุทธ์ในการลงทุนเพื่อปรับปรุงสภาพโรงงานและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนท่ีสอดคล้องกับเงินทุน 

• ความพยายามในการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพของต้นทุน ซึ่งช่วยให้อัตราผลตอบแทนในการผลิต (yield) 
สูงสุดเท่าที ่เคยมีการผลิตมาในช่วงระหว่างปี และยังมีการปรับปรุงต้นทุนในส่วนอื ่นๆ ในบางเดือน  
เช่น ปริมาณออกซิเจนในการผลิตที่ลดลง การนำเศษเหล็กที่เหลือจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ เพิ่ม
มากขึ ้น ฯลฯ แต่ทั ้งนี ้ ต้นทุนที ่ลดลงได้นั ้นยังไม่มีเสถียรภาพนัก เนื ่องจากปริมาณการผลิตที ่ลดลง 
อันเนื่องจากยอดขายท่ีลดลง 

• ในปี 2562 การดำเนินงานของโรงงานได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากความซบเซาของตลาดในประเทศ 
ที่เกิดจากมาตรการปกป้องการนำเข้าเหล็กอัลลอยด์ ซึ่งสิ้นสุดตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 รวมถึงภาวะ
ถดถอยในตลาดเหล็กทั่วโลก หลังจากบริษัทกลับมาดำเนินการผลิตอย่างปกติ ในเดือนพฤษภาคม 2562 
บริษัทได้ติดต่อและดึงฐานลูกค้าเดิมของบริษัทที่หันไปนำเข้าและซื้อผลิตภัณฑ์จากคู่แข่งให้กลับมาซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

เหตุการณ์สำคัญในปี 2561  

• การเพิ่มเวลาในการผลิตในช่วงเวลานอกเหนือจากช่วงที่มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าต่ำนั้น จะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตของโรงงานเพื่อให้ได้ปริมาณสินค้าท่ีมากข้ึนเพื่อสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่ม
มากขึ้นได้ 

• การจัดการด้านการขนย้ายเศษเหล็กภายในโรงงานของบริษัท นอกเหนือจากการว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกแล้ว 
ปัจจุบันยังได้มีการดำเนินการโดยส่วนงานภายในบริษัทด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการจัดการ
ได้มากข้ึน 

• การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการตระกรัน (Slag handling) ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัท 
มีความสะดวกมากขึ้น รวมถึงลดการพึ่งพาหน่วยงานอ่ืนด้วย 

• บริษัทมุ่งสร้างความสามารถในการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เช่น เหล็กแผ่นรีดรอ้น
เกรดพิเศษสำหรับผลิตถังแก๊ส เหล็กแผ่นรีดร้อนที่ทนแรงดึงสูง และกำลังพัฒนาสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
สำหรับรีดเย็นต่อด้วย 

• กลยุทธ์ซึ่งได้กำหนดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อรักษาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผ่านสัญญารับจ้างผลิต
จากบุคคลอื่น ในระหว่างที่รอผลคำสั่งฟื้นฟูกิจการนั้น ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมาในปี 2561 
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• แผนการลงทุนในการปรับปรุงขีดความสามารถในการผลิตของโรงงาน / อุปกรณ์ และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน 
ภายใต้การจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม 

• ทำการขยายฐานลูกค้าและคู่ค้าเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น 

ปี 2564 เดือนกุมภาพันธ ์
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้ยกเลิกคณะ Strategic 

Steering Committee โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี ้ การยกเลิกคณะ Strategic Steering 
Committee ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัทแต่อย่างใด 

ปี 2563 เดือนพฤศจิกายน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวอาทยา 
สุขโท ดํารงตําแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 

ปี 2563 เดือนสิงหาคม 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2563 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 ได้มีมติเรื่องสำคัญ ดังนี้ 

• แต่งตั ้ง นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  
11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

• แต่งตั้ง ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2563 
เป็นต้นไป 

ปี 2563 เดือนกรกฎาคม 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องแมนดาริน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน 
กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ได้มีมติแต่งตั้ง นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411 คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบสำหรับงบการเงินของบริษัท 
สำหรับรอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ปี 2563 เดือนเมษายน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นายคนิสร์ สุคนธมาน 
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

ปี 2563 เดือนมีนาคม 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน 

(Mr. Christopher Michael Nacson) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 
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ปี 2562 เดือนธันวาคม 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 13/2562 เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเรื่องสำคัญ ดังนี้  

• รับทราบการลาออกของ นายยรรยง คุโรวาท จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 
2562 เป็นต้นไป 

• อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
ของนายยรรยง คุโรวาท ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และให้ นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา อยู่ใน
ตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายยรรยง คุโรวาท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 

• รับทราบการลาออกของนายทนุ วิสิทธิกมลโยธิน จากการเป็นเลขานุการบริษัท และมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง
นางขวัญใจ เกษมล้นนภา ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัทแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13  ธันวาคม 2562  
เป็นต้นไป 

• อนุมัติการแต่งตั้ง Strategic Steering Committee ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อตรวจสอบ  
ให้คำแนะนำ และดูแลการประกอบดำเนินธุรกิจประจำวันของคณะกรรมการบริหาร และแต่งตั ้งกรรมการ 
Strategic Steering Committee โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 

1) ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 
2) นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล 
3) นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา 
4) นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส 
5) นายชาราด บาจไพ 
6) นายสุดีร์ มาเหชาวารี 
7) นายดาเวนเดอร์ ชุค 

• อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา และนายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส เป็นกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 

• อนุมัติการแต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที ่ดี และแต่งตั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 
เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับปี 2562 ยังไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

ปี 2562 เดือนพฤศจิกายน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 12/2562 เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติเรื่องสำคัญ ดังนี้ 

• รับทราบการลาออกของกรรมการของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 
1) ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายริวโซ โอกิโน  กรรมการ  
3) นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล  กรรมการ 
4) นายโกมล วงศ์อภัย  กรรมการ 
5) นางสาวเมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ  กรรมการ 
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• รับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการของ นายยรรยง คุโรวาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 
2562 โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 

• อนุมัติการแต่งตั้ง นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เป็น ประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 

• อนุมัติการแต่งตั้ง นายหลี จง หยวน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่  
2 ธันวาคม 2562 

ปี 2562 เดือนตุลาคม 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมโนมา  
แกรนด์ กรุงเทพ ได้มีมติเรื่องสำคัญ ดังนี้ 

• อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 7,024,838,910 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 
48,775,743,730 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 41,750,904,820 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้
ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับ GSTEEL-W1 จำนวน 1,135,237,165 หุ้น และ GSTEEL-W2 
จำนวน 269,730,617 หุ้น รวมเป็นจำนวนท้ังสิ้น 1,404,967,782 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท  

• อนุม ัติ โครงการแปลงหนี ้ เป ็นทุน โดยจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนของบร ิษ ัทฯ  จำนวน 
22,078,584,468 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา 
ประกอบด้วย (1) M-Power TT Limited (“เอ็ม พาวเวอร์”) (2) บริษัท ดีสินชัยสตีล จำกัด (“ดีสินชัย”) (3) 
นางวนิดา ยมจินดา (“นางวนิดา”) (4) นางเบญจมาศ พิทักษ์ธรรม (“นางเบญจมาศ”) (5) บริษัท นิวเวิลด์
อินเตอร์เมทัล จำกัด (“นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล”) (6) นายธนูชัย เวสารัชชานนท์ (“นายธนูชัย”) (7) บริษัท ซูพีเรียร์ 
โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ซูพีเรียร์”) และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึก
ข้อตกลง กล่าวคือ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) โดยการแปลงหนี้เป็นทุน 
รวมจำนวนหนี้ของเอ็ม พาวเวอร์ หนี้ของดีสินชัย หนี้ของนางวนิดา หนี้ของนางเบญจมาศ หนี้ของนิวเวิลด์
อินเตอร์เมทัล หนี้ของนายธนูชัย หนี้ของซูพีเรียร์ และหนี้ของ ACO I ที่จะแปลงหนี้เป็นทุน (“หนี้ที่จะแปลงหนี้
เป็นทุน”) คิดเป็นเงินจำนวนทั ้งสิ ้น 4,194,931,048.92 บาท (“จำนวนหนี ้ที ่จะแปลงหนี ้เป็นทุน”)  
โดยบริษัทฯ ประสงค์ที่จะชำระหนี้ที่จะแปลงหนี้เป็นทุน จำนวน 4,194,931,048.92 บาท เป็นหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะกำหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 
110,392,922,340 บาท เพื่อชำระจำนวนหนี้ท่ีจะแปลงหนี้เป็นทุน 

• อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 116,308,850,320 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 41,750,904,820 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 158,059,755,140 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ ่มทุนจำนวนไม่เกิน 23,261,770,064 หุ ้น มูลค่าที ่ตราไว้หุ ้นละ 5 บาท (1) เพื ่อรองรับการจัดสรรและ 
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน จำนวน 22,078,584,468 หุ้น และ  
(2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ GSTEEL-W3 จำนวนไม่เกิน 
1,183,185,596 หุ้น 

• อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 22,078,584,468 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ดังนี ้ 
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1) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 4,571,096,822 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
ให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ 

2) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 566,056,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
ให้แก่ ดีสินชัย 

3) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 52,631,578 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
ให้แก่ นางวนิดา 

4) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 78,947,368 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
ให้แก่ นางเบญจมาศ 

5) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 567,312,699 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
ให้แก่ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล 

6) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 31,578,947 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
ให้แก่ นายธนูชัย 

7) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,749,470,897 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
ให้แก ่ซูพีเรียร์  

8) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 14,461,489,473 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
5 บาท ให้แก่ ACO I 

• อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,183,185,596 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
5 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ GSTEEL-W3 จำนวนไม่เกิน 1,183,185,596 หุ้น ตามเงื่อนไขของ
การปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออก GSTEEL-W3 

• อนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดของกิจการ (Whitewash) จากการที ่บริษัทฯ  
จะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ให้แก่ ACO I จำนวนไม่เกิน 
14,461,489,473 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท 

• อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม 
1. นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส กรรมการ 
2. นายชาราด บาจไพ กรรมการ 
3. นายสุดีร์ มาเหชาวารี กรรมการ 
4. นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี กรรมการ 
5. นายหลี จง หยวน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

ปี 2561 เดือนธันวาคม 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  

ซึ่งเป็นวันท่ีบริษัทยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ตามงบการเงินระหว่างกาลของบริษัท ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้วนั้น ความปรากฏว่า สถานะทางการเงินของบริษัท 



รายงานประจำปี 2563 | Annual Report 2020 
 

  36 
 

มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ประมาณ 373 ล้านบาท จึงไม่ได้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว กรณีนี้ไม่ได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/3 ซึ่งมีผลบังคับใช้ขณะที่มีการยื่นคำร้องขอ ไม่อาจให้ฟื้นฟูกิจการได้ จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอ 

ปี 2561 เดือนพฤศจิกายน 
ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  

และได้จัดทำและยื่นแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ัน ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริตเพื่อพิจารณา และเมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับหนังสือจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต แจ้งว่ า  
ในการประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้การรับรองบริษัท 
เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มี
มติให้การรับรอง 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุม่ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนการผลิตของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทจึงได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย
และประเภทธุรกิจที่เข้าลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี ้

บริษัทย่อย 
กลุ่มบริษัทถือหุน้ 

ร้อยละ ประเภทธุรกิจ 

2563 2562 
บริษัทย่อยทางตรง 

บริษัท สยามโปรเฟสช่ันแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด  99.99 99.99 ลงทุนในบริษัทอ่ืน 
บริษัท จี เจ สตลี จำกัด (มหาชน) 
(ถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 8.24 และบริษัท จีเอส  
ซีเคียวรติี้ โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 1.21) 

9.45 9.45 ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรดีร้อน 
ชนิดม้วน 

บริษัท จีเอส ซีเคยีวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด 99.99 99.99 กิจการที่ตั้งโดยมีวัตถุประสงคเ์ฉพาะ 
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี ้

บริษัทย่อยทางอ้อม 

บริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จำกัด 
(ถือหุ้นโดย บริษัท สยามโปรเฟสช่ันแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด 
ร้อยละ 99.98) 

0 99.97 ให้บริการที่ปรึกษาและลงทุน 

 

บริษัท จี เจ สตีล 
จำกัด (มหาชน) 

99.98% 

9.45% 

1.21% 
10 % 

8.24% 

99.99% 99.99% 

บริษัท สยามโปร
เฟสชั่นแนล  

โฮลดิ้งส์ จำกัด 

บริษัท จีเอส 

ซีเคียวริตี ้โฮลดิ้ง 
จำกัด 

บริษัท  
โอเรียลทัล  

แอ็กเซส จำกัด 

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากตลาดในประเทศมีความต้องการสูง  
ทั ้งจากในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและภาคอุตสาหกรรมการผลิต อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยมีการส่งสินค้าไปขายยัง
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นการรักษาฐานตลาดนอกประเทศไว้รองรับกับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท) 
รายได้ 
(รวมบริษัทและบริษัทย่อย) 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

รายได้ในประเทศ             

-บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน(1) 241,446 1.13 293,586 1.22 977,197 3.22 

 -กลุ่มอื่นๆ 20,374,749 95.73 17,122,832 71.00 27,964,945 92.17 

รวมรายได้ในประเทศ 20,616,194 96.87 17,416,418 72.22 28,942,141 95.39 

ต่างประเทศ 76,915 0.36 - - 1,023,603 3.37 

รวม 20,693,109 97.23 17,416,418 72.22 29,965,744 98.76 

รายได้อื่น(2) 590,300 2.77 6,700,448 27.78 375,586 1.24 

รายได้รวม 21,283,408 100.00 24,116,866 100.00 30,341,330 100.00 

หมายเหตุ 

1. บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันประกอบด้วย บจก. ลิเบอร์ตี้ สตีล สยาม, บมจ. เอเชีย เมทัล และ บมจ. เดอะ สตีล 
2. รายได้อื่นของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากดอกเบี้ยรับ เงินปันผล การขายเศษซาก กำไรจากตัดจำหน่ายหนี้สินท่ี-

หมดอายุความสุทธ ิกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้อื่น 
(หน่วย: ตัน) 

ปริมาณการขาย 2563 2562 2561 
(เฉพาะของบริษัท) 

ปริมาณขายในประเทศ       
-บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 14,493 453 - 
-กลุ่มอื่นๆ 562,884 259,523 2,772 
รวมปรมิาณขายในประเทศ 577,377 259,976 2,772 
ต่างประเทศ - - 40 
รวม 577,377 259,976 2,812 
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สัดส่วนยอดขายภายในประเทศและต่างประเทศต่อยอดขายรวมของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัท
ระหว่างปี 2561 ถึง 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ยอดขาย 
2563 2562 2561 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

ในประเทศ 20,616 99.63% 17,416 100.% 28,942 96.58% 

ต่างประเทศ 77 0.37% - - 1,024 3.42% 

รวม 20,693 100.00% 17,416 100.00% 29,966 100.00% 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแผ่นหนา (Slab) ซึ ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต้นน้ำของ
อุตสาหกรรมเหล็กแผ่น โดยเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดล้างผิวเคลือบน้ำมัน เหล็กเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
และอบอ่อน เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเคลือบสังกะสี และเหล็กรีดเย็น ซึ่งนำไปใช้อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมบรรจภุัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 

 
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัท มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของไทย (มอก.) และมาตรฐานสากล ได้แก่ 

มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น (JIS) มาตรฐานสหรัฐอเมริกา (ASTM, SAE, AISI และ API) มาตรฐานยุโรป (EN, DIN, BS) มาตรฐาน
อินเดีย (BIS) และ มาตรฐานมาเลเซีย (MS) มีขนาดความกว้างตั้งแต่ 900-1,550 มิลลิเมตร ความหนาตั้งแต่ 1-13 มิลลิเมตร 
และน้ำหนักของขนาดม้วนตั้งแต่ 8 ตันถึง 28 ตัน  
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รายละเอียดขนาดผลิตภัณฑ์ของบริษัท สรุปได้ดังนี้ 

ลักษณะของผลิตภัณฑ ์ รายละเอียด 

ความกว้าง 900 - 1,550 มิลลิเมตร 
ความหนา 1.9 - 13 มิลลิเมตร 

น้ำหนักต่อความยาว 8.3 - 18 กิโลกรัมต่อมิลลิเมตร 
น้ำหนักทั้งหมดของม้วนเหล็ก 8 - 28 ตัน 

 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 

บริษัทมีโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นรูปแบบกะทัดรัดใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มี
ความทันสมัย คือ เทคโนโลยีที่รวมการผลิตทั้งระบบหลอม หล่อ และรีดเข้าด้วยกันเป็นกระบวนการผลิตต่อเนื่อง โดยมีรอบ
การผลิตที่สั้น คือ ใช้เวลาประมาณ 3.5 ช่ัวโมงต่อรอบ ในการแปรสภาพวัตถุดิบจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ รายละเอียดเทคโนโลยีที่
สำคัญมีดังนี ้

 
1. เทคโนโลยีการหลอมเศษเหล็กโดยเตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) พร้อมเตาปรับปรุงน้ำเหล็ก (Ladle 

Heat Furnace) โดยเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นของบริษัท Mannesmann Demag Huttentechnik ประเทศเยอรมัน 
ซึ ่งเป็นเทคโนโลยีการหลอมเหล็กที่ใช้ไฟฟ้าแรงสูง ทำการอาร์คเหล็กถลุง (Pig Iron) และเศษเหล็ก (Scrap)  
ให้หลอมละลาย ทั้งนี้ในการผลิตจะมีการใช้ก๊าซออกซิเจน และก๊าซอื่นๆ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิในการหลอมละลาย และ
รักษาคุณภาพน้ำเหล็ก จากนั้นจึงใช้เตาปรับปรุงน้ำเหล็กในการปรุงน้ำเหล็กให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ โดยมีกำลังการ
ผลิตที่ 1.7 ล้านตันต่อปี 

 

 

 การหลอม 
(Electric Arc Furnace) 

 การหล่อ 
(Continuous Medium 

Slab Casting) 

การรีด 
(Hot Strip Mill) 
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2. เทคโนโลยีการหล่อเหล็กแผ่นหนาขนาดกลาง (Continuous Medium Slab Casting) เป็นเทคโนโลยีของบริษัท 
Sumitomo Heavy Industries แห่งประเทศญี่ปุ่น ใช้ในการหล่อเหล็กหนาขนาดกลางความหนาตั้งแต่ 80-100 
มิลลิเมตร โดยมีกำลังการผลิตที่ 1.58 ล้านตันต่อป ี

 

 

 

3. เทคโนโลยีการรีดร้อน (Hot Strip Mill) เป็นการรีดลดขนาด Slab ให้บางลง เป็นเทคโนโลยีของบริษัท Mitsubishi 
Heavy Industry แห่งประเทศญี่ปุ่น สามารถรีดเหล็กจากความหนาประมาณ 100 มิลลิเมตร จนมีความหนา 1-13 
มิลลิเมตร มีกำลังการผลิต 3.4 ล้านตันต่อปี 

 

กระบวนการผลิต 

บริษัทผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยการหลอมเศษเหล็ก และเหล็กถลุง ด้วยวิธีการอาร์คไฟฟ้าให้ได้น้ำเหล็กแล้วนำไป
หล่อให้เป็นแผ่นเหล็ก เพื่อนำไปรีดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. กระบวนการหลอมเหล็ก (Melting Process) เป็นกระบวนการหลอมเหล็ก โดยการนำเศษเหล็กและเหล็กถลุง 
มาหลอมในเตาหลอมไฟฟ้า แล้วนำไปผ่านกระบวนการปรับปรุงน้ำเหล็กในเตาปรับปรุงคุณภาพ 

2. กระบวนการหล่อแผ่นเหล็ก (Casting Process) เป็นกระบวนการนำน้ำเหล็กที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วมาหล่อ 
เป็นเหล็กแผ่นขนาดความหนา 80-100 มิลลิเมตร  

3. กระบวนการรีดแผ่นเหล็ก (Rolling Process) เป็นกระบวนการนำเหล็กแผ่นหนาจากเตาปรับอุณหภูมิมารีดลดขนาด 
หลังจากนั้นจึงผ่านเข้าสู่เครื่องม้วนแผ่นเหล็ก (Down Coiler) แล้วลำเลียงไปเก็บยังลานพักสินค้า (Coil yard) ต่อไป 

การตลาดและการแข่งขัน 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ ์

บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในความใหม่และคุณภาพพิเศษ ที่ตลาดยังต้อง
พึ่งพาการนำเข้า เช่น เหล็กคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมถังแก๊ส เหล็กเกรดพิเศษใช้ทำท่อ (API) เหล็กคุณภาพสำหรับงานเชื่อม
และทนแรงดึงสูง 
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บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

1. มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ตามความต้องการตลาด และมีการใช้งานอยู่สม่ำเสมอ 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับตลาดที่ไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วไป แต่รวมไปถึงอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ และ
อุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดใหญ่ รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและครัวเรือน 

3. พัฒนาเหล็กแผ่นรีดร้อนที่นำไปใช้สำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold-rolled Coil) เหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสี (Galvanizing steel) 

4. พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กม้วนท่ีมีความหนาพิเศษ ตามความต้องการของตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน 
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กลยุทธ์ด้านราคา 

1. กำหนดราคาที่เหมาะสมโดยอิงราคาตลาดเหล็กโลกและราคาต้นทุนสำหรับสินค้าเหล็กเกรดทั่วไป เพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับสินค้าคู่แข่งได้ และยังรักษาส่วนแบ่งการตลาด และขยายสัดส่วนแบ่งตลาดให้เพิ่มขึ้น 

2. มีการปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ต้นทุนการผลิตต่ำ และมีโอกาสเข้าสู่ตลาดใหม่ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

3. บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งได้ทั้งในเรื่องคุณภาพและเกรด จึงสามารถกำหนดราคาขาย  
ที่สูงกว่าได้ รวมทั้งบริการหลังการขายให้ดียิ่งข้ึน 

4. การให้ข้อมูลกับลูกค้ามากขึ้น เพื่อให้ความมั่นใจในการบริโภคเหล็กของบริษัท รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ศูนย์บริการตัดเหล็ก (Steel Service Centre) คือ ผู้ที่ซื้อเหล็กรีดร้อนและรีดเย็นเพื่อนำมาตัดออกเป็นขนาดต่างๆ 
หรือข้ึนรูปเป็นเหล็กรูปแบบต่างๆ สำหรับจำหน่ายให้กับผู้ใช้อีกทอดหนึ่ง  

2. ผู้ผลิตท่อเหล็ก (Pipe Maker) ได้แก่ โรงงานผลิตท่อเหล็กขนาดต่างๆ เพื่อใช้ในงานท่อ รวมทั้งผลิตเพื่อส่งออกไปขาย
ต่างประเทศ  

3. ผู้ใช้โดยตรงอ่ืนๆ (Direct User) เช่น ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นในประเทศ ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  

ช่องทางการจัดจำหน่าย 

สำหรับการขายในประเทศ บริษัทมีการจัดจำหน่ายสินค้าผ่าน 2 ช่องทางดังนี้ 

1. การจัดจำหน่ายโดยตรง (Direct Sale)  

บริษัทมีแผนที่จะจัดจำหน่ายโดยตรงสำหรับกลุ่มลูกค้าประเภทศูนย์บริการเหล็ก ผู้ผลิตท่อเหล็ก ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
และผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของยอดจำหน่ายภายในประเทศท้ังหมด 

2. การจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนขายส่ง (Wholesaler) 

สำหรับกลุ่มลูกค้าอื่นๆ ซึ่งเป็นลูกค้ารายเล็กและมีจำนวนมาก บริษัทจะทำการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนขายส่ง ซึ่งจะ
ทำให้บริษัทลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานขายและค่าใช้จ่ายด้านการตลาดได้มาก นอกจากนี้ยังเป็นการแบ่งภาระ  
ความเสี่ยงด้านเครดิตในลูกค้ากลุ่มนี้ให้กับตัวแทนขายส่งเป็นผู้ รับผิดชอบ บริษัทคาดว่าจะขายผ่านช่องทางนี้เป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 40 ของยอดจำหน่ายภายในประเทศ 

บริษัทมีแผนที่จะกลับมาส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อรักษาความสมดุลของราคาและอุปทานในตลาด รวมถึง
เป็นการเทียบระดับสินค้ากับผู้ผลิตอื่นในระดับโลกและสร้างช่ือเสียงของบริษัทในระดับโลก 
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กลยุทธ์การตลาด 

1. บริษัทมีลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมผู้ผลิตท่อ กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตเหล็กแผ่น
รีดเย็น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าศูนย์บริการเหล็กแผ่น กลุ่มอุตสาหกรรมถังแก๊ส กลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ กลุ่มลูกค้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการใช้เหล็กคุณภาพพิเศษ  

2. บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นตลอดเวลา โดยการลงทุนในเรื่องของเครื่องมือให้ทันสมัย 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพ ปรับปรุงคุณภาพ และลดต้นทุนในการผลิต 

3. บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างความเชื่อมั่นในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงต่ อเวลา ทำให้
ลูกค้าสามารถวางแผนและบริหารปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม 

4. บริษัทให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยได้มีการสำรวจ  
และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าเป็นระยะๆ ทำให้บริษัททราบถึงความต้องการที่ถูกต้องและเหมาะสมของลูกค้า 
ได้อย่างชัดเจน 
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ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก 

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยปี 2563 

จากข้อมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) รายงานยอดการผลิตเหล็กสำเร็จรูป 
ของไทยตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2563 อยู่ท่ี 7.19 ล้านตัน ลดลง 7.86% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา  
หากพิจารณาจำแนกยอดการผลิตตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่า เป็นการผลิตเหล็กทรงยาว (Long steel products) อยู่ที่ 4.59 
ล้านตัน หดตัวลดลง 9.07% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ยอดผลิตกลุ่มเหล็กทรงแบน (Flat steel 
products) อยู่ที่ 2.60 ล้านตัน หดตัว 5.63% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตมากที่สุด 
คือเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบางและเป็นม้วน (Hot rolled sheet and coil) ในปี 2563 อยู่ที ่ 2.42 ล้านตัน ซึ ่งมีการหดตัว 
7.95% รองลงมา คือ เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold rolled sheet) 1.72 ล้านตัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
16.33% และยอดผลิตเหล็กแผ่นเคลือบ (Coated) 1.55 ล้านตัน หดตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 9.16%  

ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (หน่วย : ตัน) ปี 2562 ปี 2563 % เปลี่ยนแปลง 

การผลิต 7,798,611  7,185,867  -7.86% 

การนำเข้า 12,227,196  10,406,758  -14.89% 

การส่งออก 1,384,393  1,110,990  -19.75% 

การบริโภค 18,641,414  16,481,635  -11.59% 

 

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว (หน่วย : ตัน) ปี 2562 ปี 2563 % เปลี่ยนแปลง 

การผลิต 5,042,868  4,585,245  -9.07% 

การนำเข้า 2,861,730  2,332,375  -18.50% 

การส่งออก 898,662  602,463  -32.96% 

การบริโภค 7,005,936  6,315,157  -9.86% 

 

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน (หน่วย : ตัน) ปี 2562 ปี 2563 % เปลี่ยนแปลง 

การผลิต 2,755,743  2,600,621  -5.63% 

การนำเข้า 9,365,466  8,074,383  -13.79% 

การส่งออก 485,731  508,527  4.69% 

การบริโภค 11,635,478  10,166,477  -12.63% 

ที่มา : ศนูย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหลก็ สถาบันเหลก็และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย     

สำหรับปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร ็จรูปภายในประเทศของไทย  (Total Apparent Finished Steel 
Consumption) ในปี 2563 อยู่ท่ี 16.48 ล้านตัน หดตัว 11.59% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา หากพิจารณา
ปริมาณการใช้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่า ปริมาณการใช้เหล็กทรงยาวลดลง 9.86% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
อยู่ท่ี 6.32 ล้านตัน ขณะที่ปริมาณการใช้เหล็กทรงแบนก็มีการหดตัวลง 12.63% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
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อยู่ที่ 10.12 ล้านตัน โดยผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการใช้งานมากที่สุด คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) 5.63 ล้านตัน รองลงมา
คือเหล็กแผ่นเคลือบ 4.85 ล้านตัน และเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณรีดร้อน 3.74 ล้านตัน ตามลำดับ 

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของไทยในปี 2563 อยู่ท่ี 10.41 ล้านตัน ลดลง 14.89% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้ามากที่สุดคือ เหล็กแผ่นเคลือบ 3.45 ล้านตัน รองลงมาคือ เหล็กแผ่นรีดร้อน 3.08 ล้านตัน และ
เหล็กแผ่นรีดเย็น 1.28 ล้านตัน ตามลำดับ หากพิจารณาสัดส่วนการใช้เหล็กนำเข้าเทียบกับการใช้เหล็กผลิตในประเทศ  
อยู่ท่ี 63.14% ต่อ 36.86% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไทยมีการพึ่งพาสินค้านำเข้าเหล็กปริมาณค่อนข้างสูง 

สำหรับยอดการส่งออกเหล็กสำเรจ็รูปของไทยในปี 2563 อยู่ท่ี 1.11 ล้านตัน หดตัว 19.75% ผลิตภัณฑ์เหลก็ท่ีมีการ
ส่งออกมากท่ีสุดคือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อยู่ท่ี 231,082 ตัน รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ท่อมีตะเข็บ 189,996 ตัน เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศปี 2563 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของไทยไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตขั้นต้นที่เริ่มจากการถลุงจากแร่เหล็ก ดังนั้น
โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของไทยจึงเริ่มจากการผลิตในอุตสาหกรรมขั้นกลาง ด้วยการหลอมเศษเหล็กจาก
โรงงานท่ีมีเตาหลอมเศษเหล็กด้วยเตา Electrical arc furnace (EAF) ของผู้ผลิตในประเทศไทย จากนั้นจึงส่งต่อไปยังการผลติ
ในขั ้นปลาย โดยแบ่งเป็นอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long steel products) อาทิ Bar, HR section, Wire rod, Cold-
drawn bar, Steel wire, Seamless pipes เป็นต้น และอุตสาหกรรมเหลก็ทรงแบน (Flat steel products) อาทิ HR plate, 
HR sheet, CR sheet, Coated, Cold-formed section, Welded pipe เป็นต้น จากนั้นจึงส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ที่ใช้เหล็กต่อไป สำหรับภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย ข้อมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
(ISIT) รายงานยอดการผลิต การนำเข้า การส่งออก และปริมาณการใช้ ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2563 ดังนี้  

ยอดการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ภายในประเทศปี 2563 อยู่ที่ 2.60 ล้านตัน 
หดตัว 5.63% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบางและเป็นม้วน (HR sheet & coil) 
อยู่ที่ 2.42 ล้านตัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 7.95% ขณะที่ยอดการผลิตเหล็กรีดร้อนแผ่นหนา (HR 
plate) มีการขยายตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 42.56% อยู่ท่ี 180,518 ตัน  

ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน (หนว่ย : ตัน) 
(ไม่รวมเหล็กแผ่นรีดร้อนไร้สนิม) 

ปี 2562 ปี 2563 % เปลี่ยนแปลง 

การผลิต 2,755,743  2,600,621  -5.63% 
การนำเข้า 4,040,598  2,794,082  -30.85% 
การส่งออก 7,952  18,733  135.58% 
การบริโภค 6,788,389  5,375,970  -20.81% 

 
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (หน่วย : ตัน) ปี 2562 ปี 2563 % เปลี่ยนแปลง 

(ไม่รวมเหล็กแผ่นรีดร้อนไร้สนิม) 
การผลิต 126,628  180,518  42.56% 
การนำเข้า 442,016  262,367  -40.64% 
การส่งออก 2,370  2,049  -13.54% 
การบริโภค 566,274  440,836  -22.15% 
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ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบางและเป็นม้วน (หน่วย : ตัน)         
ปี 2562 ปี 2563 % เปลี่ยนแปลง 

(ไม่รวมเหล็กแผ่นรีดร้อนไร้สนิม) 

การผลิต 2,629,115  2,420,103  -7.95% 
การนำเข้า 3,598,582  2,531,715  -29.65% 

การส่งออก 5,582  16,684  198.89% 

การบริโภค 6,222,115  4,935,134  -20.68% 

ที่มา : ศนูย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหลก็ สถาบันเหลก็และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย   

สำหรับปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ภายในประเทศ 
ปี 2563 อยู่ที่ 5.38 ล้านตัน ลดลง 20.81% โดยแยกเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบางและเป็นม้วน (HR sheet & coil) อยู่ที่ 
4.94 ล้านตัน หดตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 20.68% และเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (HR plate) อยู่ที่ 
440,836 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 22.15%  

ส่วนการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน ทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนของไทยปี 2563 ลดลง 30.85% อยู่ที่ 2.79 ล้านตัน 
โดยเป็นการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบางและเป็นม้วน (HR sheet & coil) 2.53 ล้านตัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน 29.65% และเป็นการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (HR Plate) อยู่ที่ 262,367 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน 40.64%  

และการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อน ทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนของไทยในปี 2563 อยู่ที่ 18,733 ตัน ส่งออก
เพิ่มขึ้น 135.58% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบางและเป็นม้วน (HR sheet & coil) 
16,684 ตัน เพิ่มขึ้น 198.89% จากช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน และเป็นการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (HR plate) 
2,049 ตัน หดตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 13.54%  

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยปี 2564  

สถานการณ์เหล็กในตลาดโลกช่วงปี 2563 ที่ผ่านมาค่อนข้างมีความผันผวน โดยในช่วงต้นปี ตั้งแต่ช่วงเดือน มกราคม 
ถึงประมาณเดือนมีนาคม ระดับราคามีการปรับตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2562 อันเนื่องจากในช่วงต้นปี เกิดการระบาดของไวรัส
โควิด 19 ซึ่งเริ่มการระบาดในเดือนธันวาคม 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น ประเทศจีน การระบาดของโควิด 19 ทำให้ประเทศจีน
ที่เป็นทั้งผู้ผลิตเเละผู้บริโภคเหล็กอันดับหนึ่งของโลกประสบสภาวะชะงักงันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมื องอุตสาหกรรม
สำคัญและเมืองอื่นๆ อีกทั้งการระบาดดังกล่าวได้ขยายไปในหลายประเทศทั่วโลก จึงมีมาตรการล็อกดาวน์เพื่อลดการแพร่
ระบาดของไวรัส ทำให้ภาวะเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงในหลายประเทศ และความต้องการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์เหล็กชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นผลให้ระดับราคาเหล็กปรับตัวลงอย่างมากในช่วงต้นปี 
2563 จนกระทั่งในช่วงเดือนมีนาคม 2563 การระบาดของไวรัสที่ลดน้อยลงทำให้ทางการจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลง  
ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เริ่มกลับมาอีกครั ้งหนึ่ง พร้อมกับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ความต้องการเหล็กค่อยๆ เพิ่มขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคสาธารณูปโภค
พื้นฐานในประเทศ เมื่อจีนสามารถควบคุมการระบาดของโควิด 19 ไว้ได้ พร้อมท้ังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ทำให้
แนวโน้มราคาเหล็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีทิศทางฟื้นตัวขึ้นตามความต้องการที่ปรับตัวดีขึ้นจากการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 เป็นต้นมา โดยภาพรวมตลอดปี 2563 สำหรับราคาเหลก็แผ่นรดีร้อน (HRC) และ
ราคาเหล็กเส้น (Rebar) มีการปรับตัวลดลงตามความต้องการที่ลดลงในช่วงไตรมาสแรกของปี และเริ่มฟื้นตัวในช่วงไตรมาสที่ 2 
โดยราคาเฉลี่ยของเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 490 ดอลล่าร์สหรัฐต่อตัน ปรับตัวลงร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบ
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กับราคาเฉลี่ยของปี 2562 และราคาเหล็กเส้น (Rebar) มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 457 ดอลล่าร์สหรัฐต่อตัน ปรับลงร้อยละ 3.1 
เมื ่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของปีก่อน ความผันผวนของราคาเหล็กทั่วโลกเกิดจากผลกระทบของการระบาดของโควิด 19  
ซึ่งส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักและชะลอตัวลงของทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมเหล็ก ทำให้ราคาวัตถุดิบมีความ
ผันผวนไปด้วย โดยเฉพาะราคาเศษเหล็ก (Scrap) ที่มีทิศทางปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 และเริ่มมีทิศทางปรับขึ้น
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี โดยเศษเหล็กมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 312 ดอลล่าร์สหรัฐต่อตัน ราคาลดลงประมาณร้อยละ 0.5 
เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของปีก่อน ซึ่งสภาวะอุตสาหกรรมเหล็กไทยในปี 2563 ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 
เช่นเดียวกัน โดยจะพบว่าในภาคอุตสาหกรรมเหล็ก มีการชะลอตัวลงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริโภค ด้านการผลิต การนำเข้า
และการส่งออก ซึ่งเป็นการลดลงตำ่สุดนับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากสงครามทางการค้าในช่วง
ปี 2562 และผลกระทบหลักจากการระบาดของโควิด 19 ในปี 2563 ที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้อง
หยุดชะงักมีการดำเนินการได้อย่างไม่เต็มที่จากการล็อคดาวน์เพื่อลดการระบาดของโควิด 19 เชื่อมโยงถึงการชะลอตัวลง 
ด้านอุปสงค์ของผู้บริโภคและกระทบต่อด้านอุปทานด้านการผลิตที่หดตัวลง อุตสาหกรรมต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเหล็กไทย  
ในปี 2563 มีการชะลอตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานเหล็กเข้มข้นอย่างอุสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ 
และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า  ส่งผลให้ปริมาณการบริโภคและการผลิตของผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศลดลงตามไปด้วย  

สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก สมาคมเหล็กโลก หรือ Worldsteel Association คาดการณ์ความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finished steel products) ของโลกปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 4.1 อยู่ที่ 1,795 ล้านตัน
โดยคาดการณ์ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของโลกปี 2564 ของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยกลุ่มสหภาพยุโรป (28 ประเทศ) คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูป ในปี 2564 ขยายตัวอยู่ที่
ร้อยละ 11 กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูป ในปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 5.5 ใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 5 ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ในปี 2564 คาดการณ์ความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปมีการขยายตัว ร้อยละ 5.8 เป็นผลมาจากการลงทุนในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การขยาย
การลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน และมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐของประเทศต่างๆ  
ในภูมิภาคนี ้ในขณะที่ Worldsteel คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูปของจีนที่ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้เหล็กรายใหญ่
ของโลก จะคงที่ ในปี 2564 จากปัจจัย 2 ประการ ประการแรกคือ โครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยของโครงการที่ได้เริ่มใน 
ปี 2563 จะยังคงเป็นแรงหนุนของความต้องการเหล็กในปี 2564 และอีกส่วนหนึ่งคือ หากเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างเต็มที่แล้ว
รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะลดนโยบายการกระตุ้นซึ่งทำให้ภาคการก่อสร้างมีการชะลอตัวลง  

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
ประมาณการการขยายตัวของ GDP สำหรับปี 2564 ไว้ท่ีร้อยละ 2.5 ถึง 3.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก  

1. การปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี 2564  
2. แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐทั้งจากการเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณประจำปีและมาตรการทางเศรษฐกิจทีส่ำคัญๆ 
3. การกลับมาขยายตัวอย่างช้า ๆ ของอุปสงค์ภายในประเทศ 
4. การปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในปี 2563 จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19  

โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 5.8 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม
ขยายตัวร้อยละ 2.0 และร้อยละ 5.7 ตามลำดับ 
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แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2564 ที่ประกอบด้วย 

1. ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่อาจมีความรุนแรงและ
ยืดเยื้อมากกว่าท่ีคาดจนนาไปสู่การดาเนินมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดมากข้ึน 

2. แนวโน้มความล่าช้าในการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว 
3. เงื่อนไขด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจท่ามกลางตลาดแรงงานและกิจกรรมทางธุรกิจที่ยัง

ไม่ฟื้นตัวเต็มที ่ 
4. ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้ง 
5. ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก โดยมีเงื ่อนไขในเศรษฐกิจโลกที่จะต้องติดตามและประเมิน

สถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย 
• ทิศทางการเปลี่ยนแปลงนโยบายระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ภายใต้การดำเนินงานของประธานาธิบดีคนใหม่  
• ความผันผวนของเงินลงทุนระหว่างประเทศภายใต้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาด  

ซึ่งจะส่งผลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการเคลื่อนย้ายเงินทุน 
• การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศสำคัญในระยะต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้ม

การเพิ่มขึ้นของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเนื่องจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 
• ความเสี่ยงจากปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ที่อ่อนแอและยังคงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดที่รุนแรง อาทิ สเปน อิตาลี บราซิล อาร์เจนติน่า เปรู ตุรกี 
และแอฟริกาใต้ 

• ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และเสถียรภาพทางการเมือง อาทิ ความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวัน 
สถานการณ์ทางการเมืองในฮ่องกงและเมียนมา รวมถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลาง 

สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) คาดการณ์ปริมาณการ
ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กในปี 2564 จะมีการขยายตัวปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2563 อยู่ประมาณร้อยละ 4.6 โดยคาดว่า
ปริมาณความต้องการใช้จะอยู่ที่ประมาณ 17.87 ถึง 18.43 ล้านตัน โดยคาดว่าในปี 2564 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจต่างๆ จะฟื้นตัว
และกลับมาดำเนินการได้เกือบเป็นปกติ อุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ภายในประเทศอาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 มีแนวโน้มที่ดีขึ ้นจากการเริ ่มมีวัคซีนเพื่อป้องกัน โดยมีสถานการณ์ที ่ต้องจับตาดู  
คือสถานการณ์การระบาดของการระบาดโควิด-19 ทั ้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ ึ ่งจะส ่งผลต่อการผลิต 
ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลต่อความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็ก รวมถึงความไม่แน่นอนของสงครามทางการค้า  
ในการดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ ภายใตก้ารนำของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา "โจ ไบเดน"  

ซึ่งจากการคาดการณ์ว่าความต้องการใช้เหล็กของไทยในปี 2564 จะกลับมาเติบโตได้ ย่อมส่งผลสนับสนุนให้การ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท ในฐานะผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นไปได้ด้วยดี โดยบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานในการ
ดำเนินธุรกิจเป็นหลักและมีกลยุทธ์ในการลดผลกระทบจากปัจจัยลบต่างๆ โดยมุ ่งเน้นในการลดต้นทุนการผลิตและ 
เพิ่มยอดขายให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดภายในประเทศเป็นสำคัญ ด้วยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  
เพื่อมุ่งให้เกิดความเป็นเลิศในการดำเนินงานและสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและหลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนในประเทศได้  
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ที่มา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

การผลิตและกำลังการผลิต 

โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัท ตั้งอยู่บนที่ดินจำนวนประมาณ 429 ไร่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงงานที่มีกระบวนการผลิตเหล็กครบวงจร ทั้งหลอม หล่อ และรีด อยู่ในโรงงานเดียวกัน หรือที่เรียกว่า 
Compact Mini Mill และเป็นการผลิตแบบต่อเนื่อง ซึ ่งมีกำลังการผลิตสูงสุด (Design Capacity) ที่ 1.58 ล้านตันต่อปี  
โดยขณะนี้มีประสทิธิภาพกำลังการผลติ (Effective Capacity) ที่ 1 ล้านตันต่อปี และโรงงานสามารถขยายกำลงัการผลติสงูสดุ
ได้ถึง 3.4 ล้านตันต่อปี ด้วยการติดตั้งเครื่องจักรบางส่วนเพ่ิมเติม  

กระบวนการผลิตทั้งหมดบริษัทจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 3.5 ชั ่วโมง โดยโรงงานเปิดดำเนินการผลิตได้ตลอด  
24 ชั่วโมง เฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งช่วงเวลาการผลิตจะแบ่งเป็น 2 กะ และใช้คนงาน 3 ชุดหมุนเวียนสลับกันปฏิบัติงาน  
ทั้งนี ้โรงงานจะมีการหยุดซ่อมบำรุงประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 7-10 วัน ซึ่งการซ่อมบำรุงจะดำเนินการและควบคมุ
โดยวิศวกรของบริษัท 

วัตถุดิบและสาธารณูปโภคสำคัญท่ีใช้ในการผลิต 

กระบวนการผลิตของบริษัทมีการใช้วัตถุดิบหลักคือ เศษเหล็ก และเหล็กถลุง รวมถึงเศษเหล็กที ่ได้มาจาก
กระบวนการผลิต นอกจากนี้ในการผลิตต้องใช้สารผสมในการผลิตอันได้แก่ ปูนขาวเผา (Burnt Lime) สารประกอบอัลลอยด์ 
เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ 

สำหรับสาธารณูปโภคที่สำคัญที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ก๊าซออกซิเจน ก๊าซชนิดอื่นๆ 
รวมถึงน้ำดิบ 



รายงานประจำปี 2563 | Annual Report 2020 
 

  51 
 

วัตถุดิบหลักในการผลิต เป็นต้นทุนหลักที่ใช้ในการผลิตคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ ร้อยละ 70.00 (ปี 2020) ของต้นทุน
การผลิตทั้งหมดโดยวัตถุดิบหลักประกอบด้วย เศษเหล็ก และเหล็กถลุง สารปรุงแต่ง และสารผสม เช่น ปูนขาว อัลลอยย์ เป็นต้น 

วัตถุดิบ 

วัตถุดิบสามารถจัดกลุ่มอย่างกว้างๆ ได้ 3 กลุ่ม คือ เศษเหล็กนำเข้า (Import Scrap) เศษเหล็กในประเทศ (Local 
Scrap) และเศษเหล็กท่ีกลับมาจากกระบวนการผลิต (Return Scrap)  

การผลิตของบริษัทใช้วัตถุดิบจากเศษเหล็ก (Scrap) และเหล็กถลุง (Pig Iron) โดยวัตถุดิบคิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 65 
ของต้นทุนรวมในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

วัตถุดิบในการผลิต 

ส่วนผสมของวัตถุดิบสามารถแจกแจงได้ดังนี้คือ 
1. เหล็กถลุง (Pig Iron) นำเข้า 7.1 % ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด เป็นวัตถุดิบที่สะอาดและมีส่วนประกอบของ

คาร์บอน ให้พลังงานและช่วยเจือจางธาตุเหลือค้างอื่นๆ (Tramp Elements) ได้แก่ ทองแดง (Cu) ดีบุก (Sn) เป็นต้น 
2. เศษเหล็กนำเข้า (Import Scrap) ได้แก่ เศษเหล็กย่อย (Shredded Scrap) 10.4% และเศษเหล็กหลอมหนัก 

(Heavy Melting Steel Scrap) 14.8% ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด 
3. เศษเหล็กในประเทศ (Local Scrap) 64.7% ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด 
4. เศษเหล็กท่ีเหลือกลับจากกระบวนการผลิต (Return Scrap) 3.0% ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด 

การจัดหาวัตถุดิบ 

เนื่องจากความต้องการวัตถดุิบ (เศษเหล็กและเหล็กถลุง) มีปริมาณที่สูงมาก ซึ่งปัจจุบันการสั่งซื้อวัตถดุิบดังกล่าว 
บริษัทได้จดัหาวัตถดุิบโดยการนำเข้าคิดเป็นปรมิาณ 32 %  และปริมาณเศษเหล็กจากภายในประเทศ และเศษเหล็กกลับมา
จากกระบวนการผลิตรวม 68 % 

วัตถุดิบอื่นๆ 

นอกเหนือจากเศษเหล็ก การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนยังอาศัยวัตถุดิบอื่นๆ อีกหลายชนิดเช่น ฟลักซ์ (Fluxes) 
ได้แก่ ปูนขาวเผา (Burnt Lime) แมกซีไซท์เผากึ่งสุก (Light Burnt Magnetite) และโลหะผสม (Ferroalloys) เพื่อช่วยให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ 
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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านการผลิต การขนส่งสินค้า และ การจัดซ้ือเศษเหล็ก  

ความเสี่ยงการผลิต จากการจัดการหา ซ่อมแซม เคร่ืองจักรสำรองทดแทนเคร่ืองจักรชำรุดเสื่อมสภาพ 
เนื่องจากเครื่องจักรขนาดใหญ่ มีลักษณะพิเศษเฉพาะ เกิดความเสื่อมสภาพ ชำรุดจากการใช้งาน บริษัทจึงมีการ

ซ่อมแซม บำรุงรักษา รวมทั้งจัดซื้อเครื่องจักรทดแทน ปัจจัยความเสี่ยง คือ ในการดำเนินการจัดการซ่อมแซมหรือสั่งซื้อ
เครื่องจักรทดแทนนั้น ต้องใช้ระยะเวลา จึงต้องมีการวางแผนการบำรุงรักษา การจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน ให้ทันต่อเวลา 
ไม่ให้การผลิตต้องหยุดชะงัก หรือหากจำเป็นต้องหยุดการผลิตก็ต้องเป็นระยะเวลาที่สั้นท่ีสุด  

ความเสี่ยงด้านการจัดหาเศษเหล็กในประเทศ 

เศษเหล็กในประเทศเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยมีสัดส่วนการใช้เศษเหล็กภายในประเทศ ร้อยละ 68 ของวัตถุดิบ
หลักทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนการใช้นั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการในการจัดหาเศษเหล็กและปริมาณเศษเหล็กที่มีในประเทศ ทางบริษัทไดม้ี
การวางแผนจัดหาเศษเหล็กมีคุณภาพดีในประเทศเพิ่มขึ้น โดยการขยายฐานผู้จัดจำหน่ายและจัดหาเศษเหล็กในประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทวางแผนปรับสัดส่วนการใช้เศษเหล็กในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70-80 ของวัตถุดิบหลักในการผลิต 
เพื่อให้มีเศษเหล็กใช้ในการผลิตอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการใช้เศษเหล็กของต่างประเทศจะต้องใช้เวลาในการจัดหานานกว่า
และมีความไม่แน่นอนของราคาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทำให้ต้นทุนการผลิตผันผวนได้ การใช้เศษเหล็ก  
ในประเทศเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีความแน่นอนทั้งด้านปริมาณและราคา 

ความเสี่ยงด้านการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า 

การจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า บริษัทใช้บริการรถขนส่งภายนอก เพื่อให้บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าได้ครบถ้วน  
ตามกำหนด และควบคุมค่าขนส่งได้ บริษัทจึงทำสัญญาระยะยาวกับบริษัทขนส่งมากกว่า 1 ราย โดยกำหนดอัตราค่าขนส่ง 
ในแต่ละช่วงราคาน้ำมันที่มีการปรับขึ้นลง และในกรณีที่บริษัทขนส่งไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้หรือสินค้าเสียหายในระหว่าง
การขนส่ง บริษัทสามารถเรียกค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทขนส่งได้ 

การจัดซ้ือเศษเหล็กและเหล็กดิบจากต่างประเทศ (Import Scrap and Pig Iron) 

วัตถุดิบหลักในการผลิต ได้แก่ เหล็กดิบ ซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ และเศษเหล็กซึ่งบริษัทสั่งซื้อทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ การสั่งซื้อวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศ บริษัทต้องทำการวางแผนการสั่งซื้ออย่างระมัดระวัง ไม่ให้เกิดปัญหา
ความเพียงพอของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เนื่องจากในปี 2563 จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ระยะเวลาขนส่งมีความไม่
แน่นอน รวมถึงปริมาณและราคาวัตถุดิบที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาตามสภาวะของตลาดโลก บริษัทจึงติดตามความ
เคลื่อนไหวของตลาดเหล็กและเหล็กถลุงโลกอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และประสานงานกับฝ่ายผลิต เพื่อวางแผนการสั่งซื้อใหม้ี
วัตถุดิบเพียงพอสำหรับใช้ในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้บริษัทได้ระบุเงื่อนไขการเคลมและการชดใช้ในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบให้เหมาะสมและรัดกุม  หากได้รับ
วัตถุดิบด้อยคุณภาพ หรือไม่เป็นไปตามสัญญา เพื่อบรรเทาความเสียหายที่บริษัทจะได้รับ 
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ความเสี่ยงด้านการตลาดและการจัดจำหน่าย 

ความเสี่ยงจากการผันผวนของความต้องการและราคาผลิตภัณฑ์ อันเกิดจากวัฏจักรธุรกิจขาลง 

เนื่องจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องบางประเภทที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่นอุตสาหกรรมท่อเหล็ก อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
อาทิเช่น โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) มีลักษณะขึ้นลงตามวัฏจักรธุรกิจ ส่งผลให้ความต้องการและ
ราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความผันผวนตามไปด้วย ซึ่งอาจส่งผลต่อผลกำไรของบริษัทในอนาคตได้ในช่วงธุรกิจขาลง  

นอกจากนี้ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นสินค้าที่มีความต้องการนำไปใช้ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมเหล็กรีดเย็นสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ เหล็กชุบสังกะสี เหล็กแผ่นที่ใชใ้น
อุตสาหกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าด้วยประสิทธิภาพการผลิต และความสามารถในการแข่งขันในระดับปัจจุบัน
หากเกิดสภาวะความต้องการสินค้าหรือราคาสินค้าลดต่ำลงมากในช่วงวัฏจักรขาลงแล้ว บริษัทสามารถที่จะทำการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น หลากหลายมากข้ึน รวมทั้งขยาย
ฐานลูกค้ามากขึ้น และมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกทั้งนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมอุสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ 
ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้มีการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนน้อยลง ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนดีขึ้นในระดับที่เหมาะสม  

นอกจากนี้ บริษัทมีการควบคุมผลต่างของราคาขายกับต้นทุนการผลิต โดยการบริหารการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งปริมาณ
และราคาให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อท่ีได้รับจากลูกค้า  

ความเสี่ยงด้านการเงิน 

ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ส่งผลต่อกำไรและขาดทุนของบริษัทได้ เนื่องจากบริษัทมีการ
สั่งซื้อวัตถุดิบหลักทั้งเศษเหล็กและเหล็กถลุงจากต่างประเทศ ทำให้มีรายจ่ายเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ในขณะที่บริษัทมีรายได้
จากการขายส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลบาท บริษัทคาดว่าจะได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่มาก ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ทำสัญญา
ป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศลดลง ประกอบกับบริษัทมีการส่ง
สินค้าออกไปจำหน่ายในต่างประเทศเป็นเงินสกุลต่างประเทศด้วยเช่นกัน 

ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อกับลูกค้า  

บริษัทมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของลูกค้ารายใหม่ก่อนให้วงเงินสินเช่ือ และมีการสอบทาน
สถานะของลูกค้าปัจจุบันเพื่อทบทวนวงเงินสินเชื่ออย่างน้อยปีละครั้ง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน   

บริษัทมีการจัดทำ Financial Projection รายเดือน และ Cash Flow ราย 6 เดือน เพื่อให้ทราบถึงสถานะการเงิน
ของบริษัท และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ  

ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินกับเจ้าหนี้  

บริษัทได้มีการเจรจากับเจ้าถึงแผนการชำระหนี้ ทั้งการขอผ่อนชำระ การแปลงหนี้ และหยุดพักชำระหนี้ เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาการฟ้องร้อง 
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ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และด้านบุคลากร 

ความเสี่ยงจากการผลิตที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ 

บริษัทประกอบธุรกิจในการผลิตแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน ซึ ่งมีทั ้งกระบวนการหลอม หล่อ และรีด ซึ ่ง ใน
กระบวนการผลิตอาจก่อให้เกิดมลภาวะได้ ทั้งในด้านฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนในอากาศ โลหะหนักที่อาจปนเปื้อนในน้ำ และ
อุณหภูมิของน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิต รวมถึงระดับความดังของเสียงที่อาจสูงเกินค่ามาตรฐาน ทั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดให้มี
ระบบป้องกันมลพิษทางอากาศ เพื่อดักจับฝุ่นก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ มีระบบบำบัดน้ำหอหล่อเย็น เพื่อบำบัดโลหะหนักที่ 
อาจปนเปื้อนมาสู่น้ำทิ้งของระบบหอหล่อเย็น แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้นำน้ำทิ้งนั้นไปใช้การพรมตะกรันเหล็กขณะร้อน 
ซึ่งน้ำดังกล่าวจะระเหยสู่บรรยากาศทั้งหมด ตลอดจนปลูกต้นไม้สลับฟันปลาเพื่อเป็นแนวกันดูดซับฝุ่นและเสียงรอบโรงงาน  
ซึ่งมาตรการต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงจากการที่
เครื่องจักรที่เกี ่ยวข้องกับระบบบำบัดมลพิษมีสภาพความเสื่อมตามระยะเวลา จึงทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง  
อันอาจเป็นเหตุให้เกิดมลพิษหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ และสร้างความเสียหายหรือผลกระทบต่อชุมชนหรือ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อมและชุมชนให้กลับมาดังเดิม หรือบรษิทั
อาจต้องเพิ่มระบบตรวจสอบและควบคุมมลภาวะให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่อาจเข้มงวดขึ้นในอนาคต ทำให้มี
คา่ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องหากบริษัทไม่สามารถลดมลภาวะหรือมลพิษที่เกิดขึ้นได้ และใน
ที่สุดอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในอนาคต 

บริษัทจึงมีการว่าจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เข้าทำการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงานเป็นประจำ
ทุกๆ รอบ 6 เดือนตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) และได้
นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าจะไม่ประสบปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าว 

ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อพนักงาน 

บริษัทประกอบธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมหนัก ทำให้พนักงานของบริษัทอาจได้รับอันตรายที่เกิดจากกระบวนการ
หลอมเหล็ก หล่อเหล็ก และรีดเหล็ก และการขนถ่ายวัสดุที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งอาจส่งผลทำให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
จากการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่ได้รับอันตราย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าปรับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการจัดทำแผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) และมาตรการด้านความปลอดภัยในขณะทำงานที่
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้รับใบรับรองมาตรฐาน การจัดการด้านอาชีวอนามัย 
(ISO 45001) ในการป้องกันหรือลดอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้จากข้อมูลในอดีตพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทตั้งแต่ก่อตั้งโรงงานมีอัตราต่ำ และไม่เคยมีกรณี
ร้องเรียนเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดต่อพนักงานเลย 
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดการความเสี่ยงด้วยการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนตาม พระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคขั้นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศและ  
มีผู้ผลิตที่มีขนาดใหญ่อยู่หลายรายทั่วโลก ดังนั้น ภายใต้การแข่งขันที่เข้มข้นในโลกการค้าเสรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่องนานหลายปี ทำให้ผู้ผลิตต่างต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด โดยการระบายสินค้าส่วนเกินไปยัง
ต่างประเทศ จึงส่งผลให้เกิดการค้าขายในลักษณะของการทุ่มตลาดมากขึ้น (คือการขายส่งออกไปต่างประเทศด้วยราคาขายที่
ต่ำกว่าราคาขายในประเทศตนเอง) ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งส่งผลให้กลไกราคาตลาดในประเทศที่มีการนำเข้าสินค้าทุ่มตลาด 
ถูกบิดเบือนไป หรือกล่าวได้ว่าเป็นการทำลายตลาดของอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
เกิดขึ้น ดังนั้น นโยบายการตอบโต้การทุ่มตลาดจึงเป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะช่วยบรรเทาความเสียหายของอุตสาหกรรม
เหล็กในประเทศ และทำให้เกิดการค้าที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายได้ 

อนึ่งเนื่องจากในปัจจุบันยังพบว่า ผู้นำเข้าได้มีความพยายามที่จะหลบเลี่ยงมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาด 
เพื่อหลีกเลี ่ยงการต้องจ่ายอากรตอบโต้การทุ่มตลาดเพิ่มเติมจากภาษีนำเข้าปกติอยู ่เสมอ ทำให้มาตรการที่บังคับ ใช้ไร้
ประสิทธิผลและขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งมาตรการตอบโต้การอุดหนุนก็ยังขาดกฎหมายลูกทำให้ยังขอใช้มาตรการตอบโต้การ
อุดหนุนไม่ได้อีกด้วย 

ด้วยเหตุนี้ ทางภาครัฐโดยกรมการค้าต่างประเทศ จึงได้ทำการเสนอปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ให้เกิดประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้เพิ่มขึ้นโดย 

• ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมและป้องกันการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
• เพิ่มมาตรการควบคุมการจัดเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
• ออกกฎหมายลูกสำหรับมาตรการตอบโต้การอุดหนุน  

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
ฉบับปรับปรุงใหม่นี้ ได้เพิ่มเติมบทบัญญัติข้างต้นและได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
และให้มีผลบังคับใช้วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ซึ่ง พรบ. ดังกล่าว จะช่วยป้องกันการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
ที่หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และช่วยบรรเทาความเสียหายจากการยุติมาตรการปกป้องจากการ
นำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น อีกด้วย 

สำหรับประเทศไทย รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน ดังนี้ 

• การขยายเวลาบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและ  
ไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี  
มีผลตั้งแต่วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี 22 มิถุนายน 2565 

• การขยายเวลาบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนที่มี
แหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่  
13 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2566 

• การขยายเวลาบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและ
ไม่เป็นม้วนท่ีนำเข้าจาก 14 ประเทศ ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี มีผลตั้งแต่วันท่ี 23 พฤษภาคม 2558 ถึง
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วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 และได้เริ่มกระบวนการไต่สวนในการต่ออายุมาตรการอยู่ โดยในช่วงที่มีการไต่
สวนให้มีการเก็บหลักประกันอากรตอบโต้ต่อไปจนกว่าจะมีผลขั้นที่สุด 

• มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิด
จากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี เป็นระยะเวลา 5 ปี มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2565 

ปัจจุบัน บริษัทได้ร่วมกับอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นคำขอต่อกรมการค้าต่างประเทศ จำนวน 
1 มาตรการ ได้แก่ 

• ยื่นคำขอต่อกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อพิจารณาขยายเวลาบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับ
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่นำเข้าจาก 14 ประเทศ ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี  

ซึ่งปัจจุบันกรณดีังกล่าว อยู่ในกระบวนการไต่สวนฯ โดยในส่วนของกรณีการขยายเวลาบังคับใช้มาตรการตอบโต้การ
ทุ่มตลาดสำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่นำเข้าจาก 14 ประเทศนั้น ทางภาครัฐให้มีการเก็บ
หลักประกันอากรตอบโต้ต่อไปจนกว่าจะมีผลขั้นที่สุด 

การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าวของภาครัฐสามารถบรรเทาปัญหาทางการค้าอันเนื่องมาจากการทุ่ม
ตลาดโดยประเทศที่ถูกใช้มาตรการดังกล่าวได้ ทำให้อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยรวมยังคงเดินหน้าต่อไปได้ นอกจากนี้ 
บริษัทได้ร่วมกับผู้ผลิตในประเทศรายอื่นๆ ติดตามสถานการณ์การทุ่มตลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากประเทศอื่นๆ หรือในลักษณะอื่นๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อยับยั้งหรือป้องกันการก่อให้เกิดการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากการทุ่มตลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับตลาดเหล็กแผ่น 
รีดร้อนในประเทศไทยต่อไป 

ความเสี่ยงจากการควบคุมราคาของภาครัฐ 

ในช่วงตลอดปี 2563 เหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นสินค้าหนึ่งในหลายรายการสินค้าควบคุมตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์  
ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านปริมาณและราคาขายสินค้าในประเทศ แต่ไม่ได้ควบคุมราคาขาย  
แต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทได้ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลปริมาณสินค้าและราคาขายในประเทศแก่กรมการค้าภายในเป็นอย่างดี
โดยตลอด ในกรณีที่ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแต่ละราย รวมถึงบริษัทต้องการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าสามารถทำได้โดยแจ้งข้อมูล
แก่กรมการค้าภายในทราบ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กรมฯ แจ้งขอ บริษัทจึงมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่อาจจะถูกยับยั้งการ
ปรับขึ้นราคาสินค้าหากราคาขายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือในกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ใช้มาตรการขอความร่วมมือ
ตรึงราคาสนิค้าอุปโภคหรือโภคภัณฑ ์ที่อาจจะกระทบต่อความสามารถในการสร้างรายได้และการทำกำไรบ้างเล็กน้อยบางช่วงเวลาใน
อนาคต  

อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาให้สูงถึงในระดับที่จำเป็น ก็สามารถช้ีแจงรายละเอียดต้นทุน
วัตถุดิบและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกับราคาขายที่จะปรับขึ้นอย่างสมเหตุสมผลตามข้อเท็จจริงและแจ้งถึงความจำเป็น
ในการปรับขึ้นราคาได้ต่อไป 

ความเสี่ยงทั่วไป 

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินกิจการเนื่องจากปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 

บริษัทอาจจะมีความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ จากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้หลายประการเช่น จากการก่อ
วินาศกรรม ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุในอุตสาหกรรม การก่อการร้าย ปัญหา และความผิดพลาดจากเทคนิค 
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ทั้งนี้ ในแต่ละปัจจัยที่กล่าวมาอาจจะควบคุมไม่ได้ แต่บริษัทมีความเชื่อมั่นในการป้องกันและแก้ไข ไม่ให้เกิดปัญหา
ถึงขั้นรุนแรงก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้อย่างเป็นนัยสำคัญ เช่น การให้การฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะและความชำนาญ 
อย่างสม่ำเสมอ การให้ความรู้อบรมความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรทำงานให้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทมรีะบบ
รักษาความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท้ังเป็นพนักงานของบริษัทและการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพเข้ามาดูแลและตรวจตราการเข้า-ออกอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง และบริษัทได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งให้
ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินในกรณีที่ระบุเฉพาะเจาะจง ส่วนในด้านแรงงานสัมพันธ์ บริษัทได้จัดให้มี
คณะกรรมการฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้าง รวมทั้งคณะกรรมการดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ที่จะเป็นตัวแทนดูแล
ความเป็นอยู่สวัสดิการของพนักงานให้เหมาะสมและเป็นธรรม 

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 
โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการ
ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านทุจริต การให้หรือ
การรับสินบน (Anti-Corruption  and Anti-Bribery Policy) ไว้เป็นนโยบายในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจสำหรบั
ผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งที่บริษัทได้เข้าร่วมสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 
และ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นสมาชิกโครงการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมทั้งได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยกำหนดความรับผิดชอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั ่นในทุกกิจกรรม  และได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กับกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการ
ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

อีกทั้งบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำการประเมิน วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการในการ
บริหารความเสี่ยงของธุรกิจ และการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 158,059,755,140.00 บาท เรียกชำระแล้วจำนวน 
144,643,827,160.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 28,928,765,432 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของ 
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 

1. ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED 14,461,489,473 49.99 
2. M-POWER TT LTD. 3,183,223,286 11.00 
3. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซสี์ (ประเทศไทย) จำกัด 2,025,246,897 7.00 
4. Apex Prime Capital Ltd. 1,263,641,300 4.37 
5. บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จำกดั 567,312,699 1.96 
6. บริษัท ดีสินชัยสตีล จำกดั 566,056,684 1.96 
7. นายนิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ ์ 444,682,520 1.54 
8. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 432,208,900 1.49 
9. นายณัฐพล จุฬางกูร 402,878,400 1.39 
10. นายกฤษนันทร์ เกวล ี 276,463,000 0.96 
11. ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ 5,305,562,273 18.34 

 รวม 28,928,765,432 100.00 

หมายเหตุ 

โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 
1. คุณหญิงปัทมา ลีสวสัดิต์ระกลู 29.42 
2. บริษัท มาร์โค เวลท์ อินเวสเม้นท์ จำกัด 25.39 
3. นางสาวเมธิกานต์ ชุติพงศส์ิร ิ 19.81 
4. นายมานิตย์ เจียจวบศลิป ์ 15.38 
5. นางปทุม เจียจวบศิลป ์ 10.00 

การออกหลักทรัพย์อื่น 

สำหรับปี 2563 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหลักทรัพย์ที ่เป็นตราสารหนี้ คือ หุ ้นกู ้ที่ ออกและเสนอขายให้แก่ผู ้ลงทุน 
ในต่างประเทศคงเหลือ มีลักษณะสำคัญ ดังนี ้
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จำนวนเงิน 15.51 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ประเภทของหุ้นกู ้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแบบไม่มีประกัน  

(Senior unsecured notes) 
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3 ต่อป ี
ระยะเวลา 5 ปี  

ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตลุาคม 2558 
วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน เพื่อลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิในการให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

ได้ในอัตราร้อยละ 101 ของเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างจ่ายจนถึงวันครบ
กำหนดไถ่ถอน หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท
อย่างมีนัยสำคัญ 

ผู้รับประกันการจัดจำหนา่ย UBS Investment Bank 
ตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นกู ้ ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสิงคโปร ์
นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited 

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

ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2551 ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กมีความผันผวนอย่างมาก 
จนกระทบผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างรุนแรง ทำให้บริษัทได้ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้นับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2554 
เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เริ่มกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ โดยอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของ
บริษัทท่ีมีอยู ่

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คือ ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุน
เพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจาก
การดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษั ทอาจจะ
กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท เช่น 
กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรอื
สภาพตลาดหรือมีเหตุการณ์อื่นใดท่ีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น 

ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ ดังนี้ 

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คือ ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่ม
หรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการ
ดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้
บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัทมี
ความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาด
หรือมีเหตุการณ์อื่นใดท่ีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น 
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โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มจีำนวนทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย 

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน 
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน 

ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 

1. นายครสิโตเฟอร์(1) (2)  ไมเคลิ เน็คสัน ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. นายหลี  จง หยวน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. ดร. ชัยณรงค์(3)  มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
4. คุณหญิงปัทมา  ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการ / กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
5. นางสาวกรรณิการ์  ยมจินดา กรรมการ / กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

6. นายแอนเดรอสั  ไรซลั วัวร์ลมูิส กรรมการ / กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
7. นายชาราด  บาจไพ กรรมการ / กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
8. นายสุดรี์  มาเหชาวาร ี กรรมการ / กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
9. นายคนิสร์(4)  สุคนธมาน กรรมการ / กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

หมายเหตุ 

1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายธีระพล ปุสสเด็จ ที่ได้ลาออกจากต ำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ และให้นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายธีระพล ปุสสเด็จ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 
2563 เป็นต้นไป 

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายคริสโตเฟอร ์ไมเคิล เน็คสัน ให้ดำรงตำแหนง่
ประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติแต่งตั้ง นายคนิสร์ สุคนธมาน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และ
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้ นายคนิสร์ สุคนธมาน อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระทีเ่หลืออยูข่อง นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี โดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

5) ในระหว่างปี 2563 มีกรรมการที่ได้พ้นจากตำแหน่งเพิ่มเติมอีก 2 ตำแหน่ง คือ ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ และนางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล 
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กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้ 

“(1) คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือร่วมกับ นายแอนเดรอัส 
ไรซัล วัวร์ลูมิส หรือ นายชาราด บาจไพ หรือ นายคนิสร์ สุคนธมาน คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท 
หรือ (2) นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส นายชาราด บาจไพ นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท” 

โครงสร้างการจัดการ 

ผังโครงสร้างองคก์ร ณ วนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2564 
หมายเหต ุ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้ยกเลิกคณะ Strategic Steering Committee โดยมีผลต้ังแต่
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

คำนิยาม 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่งไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำ 
ของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการคณะบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ มีอำนาจในการจัดการ และ/หรือ  
มีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าท่ี 
สายงานการปฏิบัติการ 

ประธานเจ้าหน้าที่ 
สายงานกำกับดูแลและ

กฎหมาย 

ประธานเจ้าหน้าท่ี 
สายงานการผลิต 

ประธานเจ้าหน้าท่ี 
สายงานสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

ประธานเจ้าหน้าท่ี 
สายงานบัญชีและการเงิน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหา 
และกำหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกำกบัดูแลกจิการท่ีด ี
และบริหารความเสี่ยง 

คณะบริหาร 

1. นายคริสโตเฟอร์  ไมเคิล เน็คสัน     

2. นายหลี  จง หยวน     

3. ดร. ชยัณรงค์  มนเทียรวเิชียรฉาย     

4. คุณหญิงปัทมา   ลีสวัสดิ์ตระกูล     

5. นางสาวกรรณิการ์  ยมจนิดา     

6. นายแอนเดรอัส   ไรซัล วัวร์ลมูิส     

7. นายชาราด   บาจไพ     

8. นายสุดรี์   มาเหชาวาร ี     

9. นายคนิสร ์  สุคนธมาน     

            

การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมทั้งหมด จำนวน 13 ครั้ง ซึ่งการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบรษิัท 
และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัด บริษัทมีการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนการประชุม และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปราย
ปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีเลขานุการคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม  
ตอบข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้ 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563 ดังนี ้

ลำดับ รายชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริษัท 

จำนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

จำนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน 
จำนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดีและ
บริหารความเสี่ยง 
จำนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

การเข้าร่วมการ
ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2563 

1. นายคริสโตเฟอร์(1) (2) ไมเคิล เน็คสนั 11 / 11 12 / 13 3 / 3 -  
2. นายหลี(3) (4) จง หยวน 13 / 13 11 / 11 1 / 1 1 / 1  
3. ดร. ชัยณรงค(์5) (6) มนเทียรวิเชียรฉาย 13 / 13 4 / 4 - 1 / 1  
4. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 8 / 13 - - -  
5. นางสาวกรรณิการ์ ยมจนิดา 13 / 13 - 5 / 5 -  
6. นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส 12 / 13 - 5 / 5 -  
7. นายชาราด บาจไพ 12 / 13 - - 2 / 2  
8. นายสุดรี์(6) มาเหชาวาร ี 12 / 13 - - 0 / 1  
9. นายคนิสร์(7) สุคนธมาน 9 / 9 - - -  

หมายเหตุ 

1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายหลี จง หยวน ให้ดำรงตำแหน่งประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 

*         = ประธาน 
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4) ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายหลี จง หยวน ให้ดำรงตำแหน่งประธาน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 

5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

6) ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย และ  
นายสุดีร์ มาเหชาวารี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 

7) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติแต่งตั้ง นายคนิสร์ สุคนธมาน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

คณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 5 คน ดังนี ้

ลำดับ รายชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง 
1. นายคนิสร์  สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายสิทธิศักดิ์  ลีสวสัดิ์ตระกลู รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. คุณหญิงปัทมา  ลีสวสัดิ์ตระกลู ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม 
4. นายวราวุธ  สุวรรณศร ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการผลติ 
5. นายราจีฟ  ชวาเวิ๊ด ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน 

คณะบริหาร 

คณะบริหารของบริษัท ประกอบด้วย คณะบริหาร จำนวน 6 คน ดังนี ้

ลำดับ รายชื่อคณะบริหาร ตำแหน่ง 
1. นายคนิสร์  สุคนธมาน ประธานคณะบริหาร 

2. นายสิทธิศักดิ์  ลีสวสัดิ์ตระกลู คณะบริหาร 
3. นายวราวุธ  สุวรรณศร คณะบริหาร 
4. นายราจีฟ  ชวาเวิ๊ด คณะบริหาร 

5. นายสุดชาย  วิสุทธิธรรม คณะบริหาร 
6. นายยศกร  ศรีสุขสวัสดิ ์ คณะบริหาร 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. กำหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะบริหาร และ/หรือ 
คณะกรรมการบริษัท 

2. ดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

3. รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวม และพิจารณานโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้การ
ดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณที่ได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
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4. พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินการต่างๆ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท 
หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว 

5. สรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน และเลิกจ้างผู้บริหารและพนักงานในทุกตำแหน่ง รวมถึงการ
กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งระดับเทียบเท่าตั ้งแต่
ผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ ส่วนตำแหน่งระดับเทียบเท่าผู้บริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ดำเนินการภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษัททั้งด้านบัญชี การเงิน การสั่งซื้อ การผลิต การขาย และการ
บริหารทั่วไป รวมทั้งเอกสารสำคัญอื่นๆ 

7. กำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกกฎระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และเพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตาม
นโยบายที่บริษัทกำหนด 

8. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้ง
ทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดี หรือเข้าสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

9. มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควร และสามารถยกเลิก
เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ 

10. รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะบริหาร และ
คณะกรรมการบริษัท 

11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว 

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

เมื่อตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่
คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ 
ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นลำดับ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามประกาศ หรือกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงข้อบังคับของบริษัท 

2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ 

3. เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดง
ความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลา
ให้กับบริษัทอย่างเต็มที ่



รายงานประจำปี 2563 | Annual Report 2020 
 

  65 
 

เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งให้
นางสาวอาทยา สุขโท ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมาย 
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ 

2) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และ
ข้อปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 

4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

ก) ทะเบียนกรรมการ 

ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท 

ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

6) สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย 

7) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด 

ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี 

นางสิริมา ฟาซา ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีหน้าที่แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
การทำบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง
วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

สำหรับในปี 2563 ที ่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว โดยคำนึงถึงความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประกอบการ 
ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติ
กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 ไว้ในอัตราเดียวกับปี 2562 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้ 
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ตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 

ตำแหน่ง 
ค่าตอบแทน 

ประจำตำแหน่ง 
(บาท/เดือน) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ประธานกรรมการ 60,000 - 6,250 
กรรมการ - 20,000 5,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 - 6,250 
กรรมการตรวจสอบ - - 5,000 
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - - 6,250 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - - 5,000 
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง - - 6,250 
กรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ีและบริหารความเสี่ยง - - 5,000 
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ - - - 

หมายเหตุ 
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัท และได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จ และ  
ค่าเบี้ยประชุม และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทน
สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว 

ค่าตอบแทนกรรมการแยกรายบุคคล สำหรับปี 2563 

รายชื่อกรรมการ 
บำเหน็จ 
กรรมการ 
(บาท) 

ค่าเบี้ยประชุม (บาท) 

รวม (บาท) 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ

กำหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
กำกับดูแล

กิจการ 
ท่ีดีและบริหาร 

ความเสี่ยง 
1. นายคริสโตเฟอร์(1) (2)  ไมเคิล เน็คสัน 400,000  60,000  55,000  15,000  -    530,000  
2. นายหลี  จง หยวน 720,000  60,000  75,000  6,250 6,250  867,500  
3. ดร. ชยัณรงค(์3)  มนเทียรวเิชียรฉาย 520,000  76,250  20,000  -    5,000  621,250  
4. คุณหญิงปัทมา (7)  ลีสวัสดิ์ตระกูล -    -    -    -    -    -    
5. นางสาวกรรณิการ์  ยมจนิดา 240,000  65,000  -    25,000  -    330,000  
6. นายแอนเดรอัส (5)  ไรซัล วัวร์ลมูิส - - - - - - 

7. นายชาราด (5)  บาจไพ - - - - - - 
8. นายสุดรี์ (5)  มาเหชาวาร ี - - - - - - 
9. นายคนิสร์(4) (7)  สุคนธมาน - - - - - - 
รวมท้ังสิ้น 1,880,000  261,250  150,000  46,250  11,250  2,348,750  

หมายเหต ุ

1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายคริสโตเฟอร ์ไมเคิล เน็คสัน ให้ดำรงตำแหนง่
ประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 
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3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติแต่งตั้ง นายคนิสร์ สุคนธมาน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

5) กรรมการได้แสดงความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ียประชุม 
6) รายละเอียดสำหรับค่าตอบแทนของกรรมการที่ได้พ้นจากตำแหน่ง สำหรับปี 2563 เป็นดังนี้ 

ลำดับ รายชื่อกรรมการท่ีได้พ้นจากตำแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ 
จำนวน (บาท) 

1.  นายธีระพล  ปุสสเด็จ 95,000 

2.  ผศ. ดร. ธีรชัย  อรุณเรืองศิรเิลศิ  248,750 

3.  นางสาวสุนทรียา  วงศ์ศิริกุล 160,000 

4.  นายอัมเรนดรา*  พราสาด ชาวดรี - 

รวม 503,750 

หมายเหต ุ *นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จ และค่าเบ้ียประชุม 

7) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัท และได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จ และค่าเบ้ียประชุม 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2563 (31 ธันวาคม 2563) ปี 2562 (31 ธันวาคม 2562) 

เงินเดือนและค่าแรง 15.0 15.5 
ค่าสวัสดิการ 4.0 0.5 
เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้งชีพ 1.0 0.5 

รวม 20.0 16.5  

หมายเหตุ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จํานวน 4 ราย 

บุคลากร 

 จำนวนบุคลากร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานรวม 613 คน โดยจำแนกตามสายงานต่างๆ มรีายละเอยีดดังนี ้

สายงาน จำนวนพนกังาน (คน) 

สำนักงาน 52 

โรงงาน 561 

รวม 613 
 

ค่าตอบแทนพนักงาน จำนวนเงิน (ล้านบาท) 
 รวม (ประกอบด้วย เงินเดือนรวม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

และอื่นๆ) 
380 
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โดยจำแนกตามเพศ อายุ และระดบั มีรายละเอียดดังนี ้

จำแนกตามเพศ จำนวนพนกังาน (คน) สัดส่วน (%) 

เพศชาย 541 88.25 

เพศหญิง 72 11.75 

รวม 613 100.00 
 

จำแนกตามอาย ุ จำนวนพนกังาน (คน) สัดส่วน (%) 

น้อยกว่า 30 ปี 160 26.10 

30 ถึง 50 ปี 367 59.87 

มากกว่า 50 ป ี 86 14.03 

รวม 613 100.00 
 

จำแนกตามระดับ จำนวนพนกังาน (คน) สัดส่วน (%) 

เจ้าหน้าท่ี (ต่ำกว่าระดับผู้จัดการแผนก) 564 92.00 

ผู้จัดการแผนก ถึง ผู้จัดการฝ่าย 40 6.53 

ผู้จัดการทั่วไป 9 1.47 

รวม 613 100.00 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทในทุกระดับสม่ำเสมออย่างทั่วถึง โดยเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้
และความสามารถให้กับพนักงานในรูปแบบต่าง เช่น การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายในองค์กรโดยวิทยากรจาก
ภายในและวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก การฝึกอบรมภายนอกองค์กร ในประเทศ การสัมมนาและการไปดูงาน
ต่างประเทศ เพ่ือให้พนักงานได้รับความรู้ มีความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ในปี 2563 ที ่ผ่านมา บริษัทได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานได้ตามเป้าหมายและทั่วถึง โดยแบ่งออกเป็นการ  
จัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร จำนวน 43 หลักสูตร และการจัดอบรมสัมมนาภายนอกองค์กร จำนวน 16 หลักสูตร  
ซึ่งหลักสูตรที่จัดขึ้นนั้นมีความหลากหลาย และคำนึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงานของพนักงาน รวมถึงการ
พัฒนาพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ตามสายงานของแต่ละบุคคล และตอบสนองต่อ
เป้าหมายและการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป 
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การกำกับดูแลกิจการ 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะกำกับดูแลธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึง
ประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ 
ผู้ถือหุ้นในระยะยาวอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นนโยบาย  
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และได้ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดนโยบายการกำกับดู แลกิจการที่ดี
ดังต่อไปนี้ 

1. การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า และมีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธขิองผู้ถือหุ้น 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
3. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทั่วถึง เท่าเทียมกัน และ

ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

4. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลและการบริหารงานต้องเป็นไป
ด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ  

5. การบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  
6. การควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท 
7. การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ 

ตลอดปี 2563 คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการของ
บริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกบัดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance Self-Assessment) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของ
บริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดี (Good Corporate Governance) ซึ ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น 
การปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ  
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560 (“CG Code”) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท โดยได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing 
body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงได้ทบทวน ประเมินนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ในด้านการกำกับ
ดูแลกิจการตามหลัก CG Code ในแต่ละข้อ และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง หรือ
เลขานุการบริษัทปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจของบริษัท  และแนวทางการดำเนินการต่างๆ  
ให้สอดคล้องกับหลัก CG Code และทันต่อการพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย 
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สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น  
5 หมวด ดังนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุน้ 

1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
ขึ้นเมื่อปี 2549 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจต่างๆ ที่สำคัญ ตลอดจนปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดนโยบายไว้ดังน้ี 

นโยบายเกีย่วกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั ้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น  
สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไข
ข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ
ล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม  
ต่อที่ประชุม เป็นต้น 

3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการ ริดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ  
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น 

4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็น
ปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น 

1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้นำนโยบายสิทธิของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติและมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษา
ข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อมกัน โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 

1.3 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวนัประชุม ในวันประชุม และหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งมีช่วง
ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ทั้งนี ้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูลมากขึ้น 

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วยการใช้
ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้นำมา
ในการมอบฉันทะ พร้อมท้ังจัดทำป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออกที่ประชุมโดย
ไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่ 
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ขณะประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์เป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการ
นับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดมีความประสงค์ดังกล่าว ในการนี้ นายจารุพัฒน์ บุญ-หลง ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ 
แม็คเค็นซี่ จำกัด ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนร่วมกับทางบริษัท เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และตามข้อบังคับบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศแจ้งจำนวน และสัดส่วน ผู้ถือหุ้นท่ีประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าประชุม และ
แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ รวมถึง
แจ้งวิธีลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน 

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะนำเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม มติที่ประชุม 
การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น รวบรวมจัดทำเป็น “รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น” เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ หลังการประชุม บริษัทได้บันทึกภาพบรรยากาศการประชุม เพื่อให้เป็นที่ได้รับทราบถึงรายละเอียดข้อมูล  
การประชุม นอกเหนือจากรายงานการประชุมที่ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.4 การป้องกันกรณีการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมลูและสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทไม่มีการแจกโดยกะทันหันซึ่งเอกสารที่มีข้อมูล
สำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  
ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าวนี้ 

1.5 การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธ ิ

บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยการนำระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มาใช้ พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้วยตนเองก่อนการประชุม 

บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งในวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ  
 และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าวลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง 

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล
ข่าวสารและสารสนเทศท่ีเป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ 

1.6 การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็น 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็น 
โดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งได้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระ
การประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
ผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง 
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บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยรายละเอียดสาระสำคัญของการซักถามในระหว่าง 
การประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสามารถใช้อ้างอิงในภายหลัง และช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม
สามารถติดตามรายละเอียดได้ 

1.7 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโนบายให้
กรรมการบริษัททุกท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น 
ทั้งนี้ สำหรับปี 2563 กรรมการบริษัททั้ง 11 ท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน 
รวม 12 ท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

2.1 นโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายในการอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้ดังต่อไปนี ้

นโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเคารพถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ สำหรับการประชุมสามัญ  

ผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งได้แก่ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า การเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า 
การส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นต้น  

3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น สนับสนุนให้ ผู้ถือหุ้นศึกษา
ข้อมูลล่วงหน้าก่อนการตัดสินใจ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนด  
การลงคะแนนเสียงเองได้ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการมอบฉันทะโดยบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างนอ้ย  
1 คน เพื่อเป็นทางเลือกไว้ เป็นต้น 

2.2 หลักเกณฑก์ารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

บริษัทได้เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม
ล่วงหน้า โดยได้จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมและ
นำเสนอต่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาก่อนในเบื้องต้น หากกรรมการอิสระพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมก็ให้นำเสนอ
ตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาออกเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป โดยหลักเกณฑ์การเสนอ
เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที ่มีสิทธิในการเสนอเรื ่องเพื ่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู ้ถือหุ้นต้องถือหุ้น  
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว
หรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันท่ีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระ
การประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
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2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท 

3. เกณฑ์การพิจารณาที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม 
1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตาม

ความเป็นจริง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด 
2) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการ

กำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้งอยู่แล้ว 
3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือ เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว 
4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมี

นัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 
5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติ

สนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 

6) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือ เรื่องที่ซ้ำกับท่ีได้เคยเสนอมาก่อนแล้ว 
7) เรื่องที่ขัดกับข้อบังคับบริษัท กฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ 
8) เรื่องปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนืออำนาจควบคุมที่บริษัทจะดำเนินการได้ 

4. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ
บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป 

2.3 การพิจารณาไม่เพ่ิมวาระการประชุมผู้ถือหุน้ล่วงหน้า 

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นท่ีได้กำหนดไว้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการแจกเอกสาร
ที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบเป็นการล่วงหน้า 

2.4 หลักเกณฑก์ารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 

บริษัทได้เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ า
ดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยได้จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็น 
ผู้รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ  และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ แล้วนำเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมาตามกระบวนการสรรหา 
ที่บริษัทได้กำหนดไว ้โดยหากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม ก็ให้นำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป โดยหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อมีดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้นอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ
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หลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการ
ประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มจำนวน 3 แบบฟอร์ม 
ดังต่อไปนี้ 

1) แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 

2) แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 

3) หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 

พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ 

3. ในการเสนอรายชื่อบุคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท 

4. คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู ้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื ่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

2.5 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสอืมอบฉันทะ 

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ Custodian) 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุมเพื่อการดาวน์โหลดอีกด้วย 

2.6 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียง 

คณะกรรมการบริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงคจ์ะ
ใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน 
ผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ 

2.7 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่  
ผู้ถือหุ้นไว้ และแจกในขณะลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เช่น การพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินปันผล การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล  
เป็นต้น รายละเอียดการนับคะแนนเสียงดังกล่าวมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ในกรณีหากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นในภายหลัง 

2.8 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื ่อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช้
ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้งมาตรการดังกล่าวผ่าน
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ทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิจทางการจัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท
เป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือการทำรายการระหว่างกันของกรรมการและ
ผู้บริหาร 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนด
เท่านั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พิจารณาบ่งชี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นใหม่ พร้อมกับกำหนดเป็นนโยบายและมาตรการในการดแูล  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ที่ได้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กันไป โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ดังน้ี 

1. พนักงานและครอบครัว 
2. ลูกค้า และเจ้าหนี้ 
3. ผู้ถือหุ้น 
4. ชุมชนรอบโรงงาน 
5. หน่วยงานราชการ 
6. คู่ค้าและคู่สัญญา 
7. นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงิน 
8. นักวิชาการ 
9. สถาบันการศึกษา 
10. สื่อมวลชน 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้ 

3.1.1) พนักงานและครอบครัว 

นโยบายเกีย่วกับการดูแลพนักงานและครอบครัว 

1. บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ อาทิ รายได้
ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลา เงินพิเศษรางวัลการผลิต การประกันชีวิตและประกนัสุขภาพ 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

2. บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้มีการอบรมและสัมมนา
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เป็นต้น 

3. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานพนักงาน การรักษา
ความลับประวัติการทำงาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน เป็นต้น 

4. บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น 
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5. บริษัทมีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมี
ประสิทธิผล อาทิ บริษัทจัดให้มีการดำเนินการ 5 ส. จัดตั้งหน่วยงานด้านความปลอดภัยขึ้น เพื่อควบคุมและดูแล
เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เป็นต้น 

3.1.2) ลูกค้า และเจ้าหนี ้

นโยบายเกีย่วกับการดูแลลูกค้า 

1. บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ
และไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

2. บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อ
ปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ 

1) ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า 
2) ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด 
3) การเสนอราคาและเง่ือนไขการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน 
4) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้  

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับลูกค้าของบริษัท 
5) พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้ คำแนะนำ และการ

ติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ท่ีได้รับแจ้งจากลูกค้าผ่านช่องทาง 
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ ์

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ช้ัน 18 ถนนสีลม 
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทร. 02-634-2222  
e-mail : allbangkokmarketing@gsteel.com 

นโยบายเกีย่วกับการดูแลเจา้หนี ้

1. บริษัทมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ  
ซึ่งกันและกัน 

2. บริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเง่ือนไขต่างๆ ท่ีได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด 

3.1.3) ผู้ถือหุ้น 

นโยบายเกีย่วกบัการดูแลผู้ถือหุ้น 

1. บริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่ง 
ในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู ้ถ ือหุ้น  
เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือ
หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ 
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2. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่  
สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการ
ส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น ผ่านช่องทาง 

งานกำกับดูแลกจิการ (Compliance Department) 
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ช้ัน 18 ถนนสีลม 

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทร. 02-634-2222  

e-mail : compliance@gsteel.com 

3. บริษัทต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น 

3.1.4) ชุมชนรอบโรงงาน 

นโยบายเกีย่วกับการดูแลชุมชนรอบโรงงาน 

1. บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน 

2. บริษัทมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขในกรณีที ่เกิดปัญหาต่างๆ  
ที่ได้รับผลมาจากการดำเนินการของบริษัทอย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียมกัน 

3. บริษัทมีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ 
ด้วยความเต็มใจ และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3.1.5) หน่วยงานราชการ 

นโยบายเกีย่วกับการดูแลหน่วยงานราชการ 

1. บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้ ทั้งยังส่งเสริมให้มีการปฏบิัติ
ให้ดียิ่งข้ึน และ/หรือ มากกว่าท่ีกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ กำหนดไว้ 

2. บริษัทจะสนับสนุนกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ของหน่วยงานราชการตามความเหมาะสม 

3.1.6) Supplier และ Contractor 

นโยบายเกีย่วกับการดูแล Supplier และ Contractor 

1. บริษัทมีหน้าท่ีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ Supplier และ Contractor ทุกราย 

2. บริษัทมีหน้าที่เปิดโอกาสให้ Supplier และ Contractor ทุกรายนำเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้
ผู้บริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับ Supplier และ Contractor ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ 

1) ต้องปฏิบัติงานต่อ Supplier และ Contractor ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน 
2) การพิจารณาและตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพ และเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษัทท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
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3) ต้องรักษาความลับของ Supplier และ Contractor โดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าใดๆ จาก 
Supplier และ Contractor รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของ Supplier และ Contractor รายหนึ่ง
หรือหลายรายให้กับ Supplier และ Contractor รายอื่นรับทราบท้ังทางตรงและทางอ้อม 

3.1.7) นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงิน 

นโยบายเกีย่วกับการดูแลนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงิน 

1. บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท และ
แนวโน้มผลประกอบการในอนาคตได้ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย และการกำกับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล 

2. บริษัทจะอำนวยความสะดวกโดยจัดทำข้อมูลแนะนำการลงทุนของบริษัทให้แก่นักลงทุนผ่านช่องทาง 

ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์ (Investor Relations - IR) 
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ช้ัน 18 ถนนสีลม 

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทร. 02-634-2222  

e-mail : info@gsteel.com 

3.1.8) นักวิชาการ 

นโยบายเกีย่วกับการดูแลนักวิชาการ 

1. บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้รับทราบข้อมูลวิธีการ กระบวนการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ 
เพื่อเป็นประโยชน์ในงานด้านวิชาการ และการทำวิจัยต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในประเทศ 

2. บริษัทสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตลอดจนร่วมศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในการเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
เช่น ในด้านเครื่องจักร ด้านกรรมวิธีในการผลิต เป็นต้น 

3.1.9) สถาบันการศึกษา 

นโยบายเกีย่วกับการดูแลสถาบันการศึกษา 

1. บริษัทจะทำการส่งเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตแก่สถาบันการศึกษา โดยจะให้ความสำคัญกับ
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาท่ีใกล้บริเวณชุมชนรอบโรงงานของบริษัทเป็นอันดับแรก 

2. บริษัทจะทำการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษาตามความเหมาะสม 

3.1.10) สื่อมวลชน  

นโยบายเกีย่วกับการดูแลสื่อมวลชน 

1. บริษัทคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารของบริษัทสู่สาธารณชน 

2. บริษัทจะทำการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสื่อมวลชนตามความเหมาะสม 
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3.2 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในดังนี้ 

1. เลขานุการบริษัท มีหน้าที่แจ้งให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบให้ปฏิบัติซึง่หน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรพัย์
ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตาม
มาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2. คณะกรรมการบริษัทจะแนะนำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีทราบข้อมูลภายในหลีกเลี่ยงการซื้อขายหุ้นของ
บริษัทก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลง
ราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน กล่าวคือ เป็นเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูล อันอาจเป็นการกระทำผิด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงานดังต่อไปนี้ 

3.3 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน 

1. ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สิน ซึ่งควรเป็นของบริษัท 
หรือควรเป็นของลูกค้าของบริษัท 

2. ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ ์หรือการมีกิจกรรมส่วนตัว และการมีผลประโยชน์ทางการเงินซึ่งอาจ
ขัดแย้งกับหน้าท่ีการงานท่ีผู้บริหารและพนักงานผูกพันอยู่ 

3. กรณีตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานมีผลในอันที่จะเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
แก่ตนเอง หรือสมาชิกในครอบครัว (คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ญาติ พี่น้อง) หรือบุคคลที่รู้จัก ผู้บริหารและพนักงาน
ดังกล่าวไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ และจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานให้ทราบทันที 

4. บริษัทจะหลีกเลี ่ยงที่จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู ้บริหารและพนักงานในกรณีที่ อาจจะนำไปสู่
สถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของบริษัท 

5. การที่ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดำรงตำแหน่งภายนอกองค์กร อาทิ 
การเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือเป็นพนักงานในองค์กรอื่นๆ กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท และลูกค้าของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทำให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท 
รวมทั้งจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคคลนั้นๆ 

6. ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมหรือรับตำแหน่งใดในองค์กรอื่นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัท 
หรือกิจการที่แข่งขันกับบริษัท หรือกิจการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียในการทำธุรกรรมกับบริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอโดยตลอด 
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3.4 มาตรการป้องกันการละเมิดต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการละเมิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ดังต่อไปนี้ 

1. พนักงานและครอบครัว 

มาตรการป้องกันการละเมดิต่อพนกังานและครอบครัว 

ปัจจุบันบริษัทจัดให้มีการดูแลในเรื่องผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างทั่วถึง และปฏิบัติตามนโยบาย
การดูแลพนักงานอย่างเคร่งครัด และได้จัดทำตู้รับข้อร้องเรียน และ/หรือข้อเสนอแนะจากพนักงานไว้สำหรับเป็นช่องทางใน
การแจ้งเรื่องร้องเรียนของพนักงานท่ีได้รับผลกระทบจากการทำงาน 

ซึ่งในปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากพนักงานในกรณีความเสียหายจากการละเมิด 

2. ลูกค้า และเจ้าหนี ้

มาตรการป้องกันการละเมดิต่อลูกค้า และเจา้หนี ้

ปัจจุบันบริษัทได้มีการดูแลลูกค้าตามนโยบายการดูแลลูกค้า และจัดให้มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) ขึ้น
เพื่อเป็นศูนย์ร้องเรียนสำหรับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ 

เพื่อป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อลูกหนี้และเจ้าหนี้ ผู้บริหารจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกหนี้และเจ้าหนี้
ทุกรายก่อนการทำธุรกรรม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง โดยพิจารณาตามหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเช่ือถือ 
ซึ่งในปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและเจ้าหนี้ในกรณีความเสียหายจากการละเมิด 

3. ผู้ถือหุ้น 

มาตรการป้องกันการละเมดิต่อผู้ถือหุ้น 

ปัจจุบันบริษัทดำเนินการปกป้องและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ทั้งสิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศ สิทธิใน
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนการใช้สิทธินอกเหนือไปจากกฎหมาย 

ทั้งนี้บริษัทได้ประเมินผลและติดตามการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหากจากการละเมิดของผู้ถือหุ้นโดยประเมิน
จากท้ังภายในองค์กร ซึ่งจะประเมินกับฝ่ายจัดการที่ดำเนินการดูแลสิทธิ ผู้ถือหุ้น และประเมินจากภายนอกในรูปของโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งประเมินโดยสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 
และสมาคมบริษัทจดทะเบียน เป็นประจำทุกปี 

สำหรับในปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผูถ้ือหุ้นกรณีความเสยีหายจากการละเมดิ และไม่มีความเสียหาย
จากเรื่องอื่นๆ หรือข้อร้องเรียนเรื่องการจำกัดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิต่างๆ 

4. ชุมชนรอบโรงงาน 

มาตรการป้องกันการละเมดิต่อชุมชนรอบโรงงาน 

บริษัทมีการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อชุมชนและสังคมรอบโรงงาน ด้วยการปฏิบัติตามนโยบาย
การดูแลสังคมและชุมชน ในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับสังคมและชุมชนรอบข้าง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชน
ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี 
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ดังนั้น ที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่เคยได้รับการร้องเรียนกรณคีวามเสียหายจากการละเมิดต่อชุมชนและสังคมรอบข้าง ท้ังนี้
หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทมีมาตรการการจัดการ โดยมีหน่วยงานฝ่ายบุคคลของโรงงานทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
โดยตรง และรายงานต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 

5. หน่วยงานราชการ 

มาตรการป้องกันการละเมดิต่อหน่วยงานราชการ 

บริษัทมีการป้องกันกรณีความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ โดยบริษัทมีหน่วยงาน 
ฝ่ายกฎหมายที่จะทำหน้าที่ในการติดตามดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานในบริษัทให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายอยู่อย่างสม่ำเสมอ 

ดังนั้น ที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่เคยปรากฏว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ 

6. Supplier และ Contractor 

มาตรการป้องกันการละเมดิต่อ Supplier และ Contractor  

บริษัทมีการป้องกันกรณีความเสียหายในการละเมิดตอ่ Supplier และ Contractor โดยบริษัทมีนโยบายในการสรา้ง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับ Supplier และ Contractor ทุกราย รวมถึงมีการปฏิบัติต่อ Supplier และ Contractor ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  

ดังนั้น ที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่เคยปรากฏเรื่องความเสียหายจากการละเมิดดังกล่าว 

7. นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงิน 

มาตรการป้องกันการละเมดิต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงิน 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท และ
แนวโน้มผลประกอบการในอนาคต อีกทั้งมีการจัดทำข้อมูลแนะนำการลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการสอบถามข้อมูลผ่านทาง
นักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-634-2222 ต่อ 5954 หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท 

ดังนั้น ที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากการไม่ได้รับทราบข้อมูลจากนักวิเคราะห์ นักลงทุน และ
สถาบันการเงินแต่อย่างใด 

8. นักวิชาการ 

มาตรการป้องกันการละเมดิต่อนักวิชาการ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิชาการเข้าเยี ่ยมชมโรงงาน และให้ข้อมูลวิธีการ กระบวนการดำเนินงานในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ ตลอดจนร่วมมือกับนักวิชาการในการศึกษาปรับปรุงเทคโนโลยีในการ
ผลิตต่างๆ ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 

ดังนัน้ ที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่เคยปรากฏเรื่องความเสียหายในการละเมิดดังกล่าว 

9. สถาบันการศึกษา 

มาตรการป้องกันการละเมดิต่อสถาบันการศึกษา 

บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมโรงงานของบริษัทและจัดบรรยายให้ความรู้
ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตของบริษัทแก่สถาบันการศึกษา ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ 

ดังนั้น ที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่เคยปรากฏเรื่องความเสียหายในการละเมิดดังกล่าว 
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10. สื่อมวลชน 

มาตรการป้องกันการละเมดิต่อสื่อมวลชน 

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องการคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพแก่สื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัท  
สู่สาธารณชนอย่างเคร่งครัด และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ 

ดังนั้นที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่เคยปรากฏเรื่องความเสียหายในการละเมิดดังกล่าว 

3.5 กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทได้จัดให้มีตู้รับข้อร้องเรียนและ/หรือแสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งอย่างเด่นชัดบริเวณด้านหน้าสำนักงาน และ
ด้านหน้าโรงงานของบริษัท 

2. บริษัทได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ โดยหน่วยงานความปลอดภัย และ  
ฝ่ายบุคคลจะเดินทางไปประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินการด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตของโรงงาน
ให้กับชุมชนโดยรอบได้ทราบและทำความเข้าใจ ตลอดจนสอบถามถึงความคิดเห็นต่างๆ ของคนในชุมชน 

3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีช่องทางการส่งข้อเสนอแนะถึงกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อนักลงทุน 
4. บริษัทได้จัดให้มีการส่งตัวแทนของบริษัทเพ่ือเข้าเยี่ยมเยียนชุมชนในพื้นที่รอบๆ โรงงานเป็นประจำทุกปี 

3.6 กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของธุรกิจ นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท และการกระทำท่ีอาจส่อถึงการ
คอร์รัปช่ัน พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางร้องเรียน ดังนี้ 

• กรณีเร่ืองร้องเรียนภายในองค์กร 
ช่องทางที่ 1 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) 
โทร. 02-634-2222 ต่อ 1241, 1242 

e-mail : IA@gsteel.com หรือสง่ไปรษณยี์มาที ่
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)  
88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ช้ัน 18 ถนนสีลม 

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ช่องทางที่ 2 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร 

(Human Resource and Administration Department) 
โทร. 038-869-323 ต่อ 4111 
e-mail : HRA@gsteel.com 

ตู้รับคำร้องเรียน ท่ีตั้ง: หน้า บรเิวณทางเข้าของโรงงาน และ สำนักงานใหญ ่
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• กรณีเร่ืองร้องเรียนภายนอกองค์กร 

หน่วยงานกำกับดูแลกจิการ (Compliance Department) 
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ช้ัน 18 ถนนสีลม 

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทร. 02-634-2222 ต่อ 5151, 1559 
e-mail : compliance@gsteel.com 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการไม่เปิดเผยแต่จะเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้แจ้ง
เบาะแสเป็นความลับ ได้กำหนดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส  

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1 ผลการปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ 
ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส 
ผ่านช่องทางระบบ online ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้
ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ และปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลาที่ต้องเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ อย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้บริษัทยังได้นำข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข่าวสารต่างๆ 
ของบริษัทเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน 

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงไว้ดังต่อไปนี้ 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง 

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความยุติธรรม และการจูงใจที่เพียงพอ สามารถเทียบเคียงกับ
ค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

2. โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่  
การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี การกำหนดค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรวมถึงค่าเบี้ยประชุม 

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบัติตามมติที ่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติวงเงิน
ค่าตอบแทน และรายละเอียดค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีด้วย นอกจากน้ียังต้องเปิดเผยถึงส่วนที่
กรรมการได้รับจากการทำหน้าที่อื่นให้บริษัท (หากมี) เช่น ที่ปรึกษา และรวมถึงส่วนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการ
และการทำหน้าท่ีอื่น เช่น ที่ปรึกษาในบริษัทย่อย เป็นต้น 
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4. การกำหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการที่ทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารและได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัท 
โดยมิให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณานำเสนอวงเงินและรายละเอียดการตอบแทนกรรมการ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแก่กรรมการ 
ซึ่งมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้กรรมการของบริษัท
ที่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย 

4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

4.4 ความสัมพันธก์ับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
เชื่อถือได้ เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส รวมถึงข้อมูลทั่วไปที่มีความสำคัญที่อาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทได้  
โดยมอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  
ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ทั่วไป รวมถึงภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ข่าวบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน  
ข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รายละเอียดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้
นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกจิการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะกำกับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยตระหนักถึง
ประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น  
ในระยะยาวอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น 
และคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ดังมีรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้ 

1. การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลอืกเป็นกรรมการลว่งหน้า เป็นต้น ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมดิ
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
3. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทั่วถึง เท่าเทยีมกัน 

และภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถเข้ าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

4. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลและการบริหารงานต้องเป็นไปด้วย
ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ 
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5. การบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
6. การควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท 
7. การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ 

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ความเห็นด้านธุรกิจ
อุตสาหกรรมเหล็กในเชิงลึก และวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในด้านอุตสาหกรรมโดยรวม การเงิน การธนาคาร การบริหารสินทรัพย์ การตรวจสอบ กฎหมาย และ
ความรู้ทางธุรกิจด้านอื่นๆ ทำให้การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่ างสร้างสรรค์ โดยการ
พิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ 

บริษัทคำนึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง (Check and Balance) นอกจากนี้ยังได้
กำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที ่ช ัดเจน (Board Diversity) ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท  
มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา
และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื ่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที ่เข้มแข็ง และได้จัดให้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยงานคณะกรรมการบริษัทในการศึกษารายละเอียด ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน และ
กลั่นกรองกิจการที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันมีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 5 ชุด ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกนั โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ“คณะอนุกรรมการ” 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ โดยเปิดเผยช่ือ
กรรมการรายบุคคล ตำแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ทำงาน และความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหาร โดยได้เปิดเผยไว้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการดำรงตำแหน่ง
ของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนที่ไม่เกิน 5 แห่ง ในการประชุมจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำว่าไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของกรรมการ
ทั้งหมด มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้ท่านกรรมการสามารถวางแผนในการเข้าร่วมประชุมได้  

5.3 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน ์

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน 
โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้หาข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตัดสินใจ 

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังที่จะให้กิจการของบริษัทมีความมั่นคง และมีความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว 
จึงได้ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
กำหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด และความมั่นคงในระยะยาว
ของบริษทัและของผู้ถือหุ้น ตลอดจนทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึง
ได้เป็นผู้นำในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณ มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการ
ระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าท่ีอย่างชัดเจนระหว่าง 
ผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
อำนาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างอิสระ 
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5.4  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทำรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง  
ผู้ถือหุ้น กรรมการ และฝ่ายบริหาร ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี 
ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยยึดผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งยึดถือการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธ ีการตามประกาศ คำส ั ่ง หร ือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร ่งครัด  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมมีส่วนร่วมในการพิจารณารายการ  
และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ที่นำเสนอนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป ในรายงานประจำปี 

5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บรหิาร
และพนักงานทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ และยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด  
โดยครอบคลุมทั้งด้านการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเท่าเทยีมและ
เป็นธรรม การป้องกันการละเมิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูล
ในทางที่ผิด ตลอดจนเรื่องการรับสินบน ของขวัญ และของรางวัล รวมถึงการร่วมมือต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ทั้งนี้  
ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแลให้การประกอบธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การดำเนินการ
ของฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี นอกเหนือจากระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญแก่สาธารณชนที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบรษิัท 
เช่น ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น 

5.6 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมจำนวน 5 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จำนวน 1 คน และกรรมการอิสระจำนวน 3 คน รวมเป็นคณะกรรมการบริษัทท้ังสิ้น 9 คน โดยมีการถ่วงดุลของกรรมการอสิระ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 

5.7 การรวมหรือแยกตำแหน่งเพ่ือการถ่วงดุลอำนาจการบริหารงาน 

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแบ่งแยกขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 
และคณะบริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ 
ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด และสามารถที่จะสอบทาน
ถ่วงดุลการบริหารงานได้ 
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5.8 บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ในปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงตามงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความ
เห็นชอบในนโยบายดังกล่าวไว้แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณธุรกิจขึ ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และ ได้เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าใหม่ รวมทั้งดำเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานเดิม เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ซึ่งอาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทไม่มีรายการดังกล่าว 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ 
ซึ่งจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งมีความอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีการทบทวนระบบดังกล่าว
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณากำหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. ดูแลและจัดการให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ นโยบายต่อต้านทุจริต
และคอร์รัปชั่น และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
บนพ้ืนฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมท้ังเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและ
โปร่งใส ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย 

2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์เป็น
ประจำอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนดำเนินธุรกิจของบริษัท 

3. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุน และในการดำเนินกิจการของบริษัทประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากร
ของบริษัท 

4. กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัท หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ 
ของบริษัทกว่า 3 ปีขึ ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื ่นฟ้องต่อศาล หรื อมอบข้อพิพาทใดๆ 
ให้อนุญาโตตุลาการ ท้ังนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด 

5. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปี  
ของบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น 

6. ดแูลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม 
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7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและ  
การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกระแสเงินสด และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกระแสเงินสด และบัญชีกำไรขาดทุน 
และคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

9. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ และ
ยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน 

10. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

11. จัดตั้งให้มีคณะกรรมการชุดย่อย อาทิเช่น คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งตรวจสอบและควบคุมดูแล 

12. จัดให้มีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี ่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู ้บริหารมีระบบ หรือ
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดทำ
ระบบควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง 

13. จัดการควบคุมให้ดูแลการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เกิดความความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยต้องคำนึงถึงคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทกำหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

14. จัดให้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและ  
การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่าง
โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิ ภาพต่อกิจการ  
ซึ่งครอบคลุมการทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปช่ัน
ทุกรูปแบบอย่างจริงจังว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่น
ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย 

15. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั ้งกรรมการของบริษัทเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อควบคุมการบริหารงาน  
ของบริษัทในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

16. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด เพื่อจัดการกิจการของ
บริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับแต่งตั้งแล้วอาจจะถูกถอดถอนโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการได้ 

17. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ
ถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดให้กรรมการท่านนั้นไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว 
ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและ ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ 
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5.9  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง และดำเนินการประชุมให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ  
ที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ รวมทั้งจัดให้มีการจดบันทึก
รายงานการประชุมทุกครั ้งเพื ่อให้กรรมการและผู้เกี ่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทปลายปี 2562 นั้น เลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประจำปี 2563 และแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการ
สามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ 

ในการกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมประจำปีพร้อมระบุเรื่องที่ต้อง
พิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง
ล่วงหน้า เช่น การประชุมในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี รวมถึงกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท การประชุมในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 
จะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสอบทานรายไตรมาสที่ 1 , 2 และ 3 อีกทั้งในการจัดประชุมในเดือนธันวาคมจะมีการ
พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัท เป็นต้น 

ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการพิจารณา
ล่วงหน้าเฉลี่ย 5 วันก่อนการประชุม และได้มีการจัดทำเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม 

การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด  
โดยเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุม
และจดบันทึกรายงานการประชุม ตอบข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะใช้เวลาในการประชุมอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการ
จะนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ประธานกรรมการ
ได้ส่งเสริมให้กรรมการในที่ประชุมใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และสอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ในการประชุมแต่ละวาระทุกครั้ง 

5.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

สำหรับในปี 2563 ที ่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว โดยคำนึงถึงความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประกอบการ 
ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติ
กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 ไว้ในอัตราเดียวกับปี 2562 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง 
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5.11 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 นั้น เลขานุการบริษัท ได้จัดทำ “แบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ” (CG Self-Assessment) และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลงานและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานให้ดีขึ้น เป็นรายบุคคล 

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่กรรมการ  
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

เลขานุการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการ และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ประวัติ การถือครองหลักทรัพย์ 
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ รวมถึงเลขานุการบริษัท
จะดำเนินการเชิญกรรมการใหม่ไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทเพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน  และ
แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ทราบ 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการจัดทำรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน 
ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ไว้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสรา้งสำหรับการพัฒนาผู้บรหิาร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการรายงานเป็นประจำ
ทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กับแผนการสืบทอดงาน 

โดยในปี 2563 กรรมการบริษัท และผูบ้ริหารได้เข้าอบรมในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลำดับ รายชื่อและตำแหน่ง หลักสูตร จัดโดย 

1 นายราจีฟ ชวาเวิด๊ 
ประธานเจ้าหนา้ที่สายงานบัญชี และการเงนิ 

ประกาศนียบัตร หลกัสูตร e-learning CFO 
Orientation 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2 นางสาวอาทยา สุขโท 
เลขานกุารบริษัท 

หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals 
for Corporate Secretaries 2020) 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

คณะอนุกรรมการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ
ทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และบริหารความเสี่ยง คณะบริหาร และคณะ Strategic Steering Committee โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
แต่ละชุด ดังนี ้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ หมายถึง ผู ้ได้รับการแต่งตั ้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู ้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็น

กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท
ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ตลอดจนมีคุณสมบัติและหน้าที่ 
ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย
คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องมีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอ  
ที่จะสามารถทำหน้าท่ีสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าท่ีอื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
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ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัท
และบริษัทย่อย พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีในการหาแนวทางพิจารณาเรื่องต่างๆ นอกจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลสรุปเรื่องที่สำคัญให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาโดยบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ยังให้ความเห็นจาก การทำหนา้ที่
ผ่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละคนดังนี้ 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ จำนวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ 
จำนวนคร้ังท้ังหมด 

1 นายหลี * จง หยวน 12 / 13 
2. นายครสิโตเฟอร์ * ไมเคลิ เน็คสัน 11 / 11 
3. ดร. ชัยณรงค์ * มนเทียรวิเชียรฉาย 4 / 4 

หมายเหตุ 

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ของนายธีระพล ปุสสเด็จ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายธีระพล ปุสสเด็จ ได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นจำนวน 2 ครั้ง จากจำนวนการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ ของผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ 
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นจำนวน 8 ครั้ง จากจำนวนการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง 

(3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติแต่งตั้งนายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน เป็นกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติแต่งตั้งดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

 *กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

1.1 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.2 พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

1.3 พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัทร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งงบประมาณที่ใชใ้น
กระบวนการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง 

1.4 ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ และติดตามให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อบกพร่องนั้น 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5 สอบทานหลักฐาน หรือไต่สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมี
นัยสำคัญ หรือมีข้อบกพร่อง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลต่อการดำเนินงาน หรือระบบการ
ควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 
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1.6 สอบทานมาตรฐานของบริษัทในการจัดการการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี 

1.7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

1.8 ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาอนุมัติค่าจ้าง โบนัสหรือค่าตอบแทนอื่นใดของบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 

1.9 ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเพื่อให้
การพิจารณาอยู่ในแนวทางเดียวกัน  

1.10 สอบทานขอบเขตการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้มีความสอดคล้องและการมี
สนับสนุนร่วมกัน 

2. รายงานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

2.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเช่ือถือได้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

2.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

2.3 สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมี
นัยสำคัญ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท 

3. ผู้สอบบัญช ี

3.1 พิจารณา ประเมินผล คัดเลือก เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่
เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยขึ้นอยู่กับความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรภาระงานของสำนักงานสอบบัญชี 
และประสบการณ์ของผู ้สอบบัญชี นอกจากนี ้ เพื ่อร ับรองความเป็นอิสระของผู ้สอบบัญชีภายนอก 
คณะกรรมการตรวจสอบจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีที่นอกเหนือจากการ
ตรวจสอบซึ ่งมีลักษณะที ่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันกระทบต่อความเป็นอิสระ 
ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี 

3.2 เสนอแนะให้ถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

3.3 เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.4 เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ 

3.5 พิจารณางานของสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการว่าจ้าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียม หรือการนำเสนอ
รายงานการตรวจสอบ หรือการดำเนินการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านอื่นๆ หรือยืนยันการให้บริการเพื่อบริษัท 
(รวมถึง การแก้ปัญหากรณีที่มีความเห็นแตกต่างของมติที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ระหว่างฝ่ายจัดการและ
ผู้สอบบัญชี) 

4. การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย 

4.1 ตรวจสอบว่าบรษิัทได้มกีารปฏบิัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพยห์รอืกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ 

4.2 สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดๆ ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดของ 
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ซึ่ งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 
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5. การบริหารความเสี่ยง 

สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. ความรับผิดชอบอื่นๆ 

ภารกิจอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. การจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท ให้มีการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านมาร่วมพิจารณาปรึกษาในการแก้ปัญหาของบริษัท เว้นแต่การให้คำปรึกษาหรือการแก้ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวขอ้ง
กับหน้าท่ี และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะต้องเป็นไปตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ  
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ถ้ามี) ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการ
ดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็น
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยผู้เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และ
ในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งการทำหน้าท่ีอื่นในฐานะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งการทำ
หน้าที่อื่นในฐานะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทกำหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สำหรับปี 2563 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละคน ดังน้ี 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ จำนวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ 
จำนวนคร้ังท้ังหมด 

1. นายหลี (1) จง หยวน 1 / 1 
2. นายครสิโตเฟอร์ (2) ไมเคลิ เน็คสัน 3 / 3 
3. นางสาวกรรณิการ์  ยมจินดา 5 / 5 
4. นายแอนเดรอสั   ไรซลั วัวร์ลมูิส 5 / 5 

หมายเหตุ 

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายหลี จง หยวน ให้ดำรงตำแหน่งประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน  ให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
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ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. พิจารณาและสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลที่
เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติแล้วแต่กรณี 

3. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
แล้วแต่กรณี 

4. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัทในแต่ละปี 

5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใด ที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท
ควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัท 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงของบริษัท หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของ
การจัดการความเสี ่ยง รายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี ่ยง รวมทั ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี ่ยงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และทำหน้าที่ในการเสนอแนวทางการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งข้อกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือเกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี ่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการทบทวนระบบและประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และทำหน้าที่ในการเสนอแนวทางการปฏิบัติด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดั งกล่าวให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

สำหรับปี 2563 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 
แต่ละคน ดังน้ี 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ จำนวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ 
จำนวนคร้ังท้ังหมด 

1. นายหลี (1) จง หยวน 1 / 1 
2. ดร. ชัยณรงค์ (2) มนเทียรวิเชียรฉาย 1 / 1 
3. นายชาราด  บาจไพ 2 / 2 
4. นายสุดรี์ (2) มาเหชาวาร ี 0 / 1 
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หมายเหตุ 

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายหลี จง หยวน ให้ดำรงตำแหน่งประธาน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 

(2) ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย และ นายสุดีร์  
มาเหชาวารี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกำกับดูแลกจิการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สามารถใช้ได้กับทั่วทั้งองค์กร 

2. ทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้งและทุกช่วงเวลาที่ระดับความเสี่ยง
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้ความสนใจและติดตามสัญญาณของความเสี่ยงตลอดจนรายการที่ผิดปกติ รวมถึงความเสี่ยงด้าน
การต่อต้านการทุจริต 

3. รายงานความคืบหน้าความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

4. เสนอและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท 

5. พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที ่ดีเพื ่อนำเสนอหรือเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

6. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

8. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 

9. ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีอยู่ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบรษิัท 
(แบบ 56-1) และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 รายงานแบบ 56-1 ฉบับเดียวจะใช้แทนและแทนที่รายงานประจำปีและแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำปี 

10. เสนอแนะและให้คำแนะนำแก่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประเมินวิธีการที่เหมาะสมในการปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

11. พิจารณาแนวปฏิบัติ เสนอนโยบาย หรือ แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ 

12. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยแบ่งปันความรู้และข้อมูลเกี ่ยวกับความเสี ่ยงและการควบคุมภายในที่
ก่อให้เกิดผลกระทบหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท 

13. คณะกรรมการจะประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยคณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบความเสี่ยง 
ของบริษัท ตามหน้าที่ท่ีได้มอบหมายของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตร 

14. จูงใจ และสร้างการรณรงค์ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 
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ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการมีอำนาจเชิญสมาชิกของฝ่ายจัดการ กรรมการ และ/หรือผู้รับผิดชอบใดๆ เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ หารือ ชี้แจง หรือตอบปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

2. คณะกรรมการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเหมาะสมโดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายจัดการเพื่อให้แน่ใจว่า
คณะกรรมการจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอและเป็นข้อมูลเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามความรับผิดชอบและหน้าที่ของ
คณะกรรมการได้ 

3. คณะกรรมการอาจร้องขอให้บริษัทว่าจ้างผู้เช่ียวชาญที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุน ทบทวนและสอบสวน เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

4. คณะบริหาร 

ในปีที่ผ่านมา คณะบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท พิจารณากำหนดนโยบายต่างๆ 
แผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงานงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
ติดตาม กำกับ และควบคุมให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ
ตามที ่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละไตรมาสตลอดปี รวมถึงผล
ประกอบการประจำปีให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ 

5. คณะ Strategic Steering Committee 

คณะ Strategic Steering Committee หมายถึง ผู ้ซึ ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็น 
คณะ Strategic Steering Committee เพื่อตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และดูแลการประกอบดำเนินธุรกิจประจำวันของคณะบริหาร  

คณะ Strategic Steering Committee ประกอบด้วย คณะ Strategic Steering Committee จำนวน 6 คน ดังนี้  

ลำดับ รายชื่อคณะ  ตำแหน่ง 
1. ดร. สมศักดิ์  ลีสวัสดิ์ตระกูล คณะ Strategic Steering Committee  
2. นางสาวกรรณิการ์  ยมจินดา คณะ Strategic Steering Committee  
3. นายแอนเดรอสั  ไรซลั วัวร์ลมูิส คณะ Strategic Steering Committee  
4. นายชาราด  บาจไพ คณะ Strategic Steering Committee  
5. นายสุดรี์  มาเหชาวาร ี คณะ Strategic Steering Committee  
6. นายดาเวนเดอร์  ชุค คณะ Strategic Steering Committee  

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ 

สำหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดก้ำหนดวิธีการที่เป็นทางการโดยยึดหลกัความโปรง่ใสซึง่
ปราศจากอิทธิพลของฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม คือ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาบุคคลดำรงตำแหน่ง
กรรมการโดยทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน ฯลฯ 
เพื่อให้ตรงกับภาระหน้าที่ของกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ และเมื่อคัดเลือกกรรมการ  
ที่เหมาะสมได้แล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป 
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กรรมการอิสระ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ ้นที ่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมดในบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ไม่เป็น  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ป ี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา   
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุม ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
3 ป ี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้น 

6. ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั ้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
8. สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทได้ 

อน่ึง การกำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเคร่งครัดมากกว่าที่กำหนด
โดยสำนักงาน ก.ล.ต. 

หลักเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ  

บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัททั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ 
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่ากรรมการอิสระ
ข้างต้นสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
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การสรรหากรรมการ 

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ 

(1) การสรรหากรรมการ 

เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือก 
สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดสรร
บุคคลผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และ
จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นลำดับ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจาก
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามประกาศ หรือกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน 
ก.ล.ต.) รวมถึงข้อบังคับของบริษัท 

2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ 

3. เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดง
ความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเท  
อุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ 

(2) การสรรหากรรมการ (กรณีที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามกฎหมาย) 

การเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ จะต้องได้รับการอนุมัติ
แต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกสรรหาบุคคลที่สมควร
ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ 
วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร และเป็นผู้อุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ 

การเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระจะต้องได้รับการอนุมัติ
แต่งตั ้งจากที ่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ ้นที ่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 ในการเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยกว่ากันไม่ได้ 
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพงึมี 

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

นอกจากนี้ การเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่มิใช่เนื่องมาจากการครบวาระตามกฎหมาย 
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 
ทั้งนี ้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนท่ีจะต้องมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป 

สำหรับในกรณีกรรมการลาออก ซึ่งข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการแทนได้ 
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การสรรหาผู้บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด้าน
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยจะดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยถ้าเป็นตำแหน่งระดับเทียบเท่าตั้งแต่ผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไปจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
รับทราบ สำหรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย 

ที่ผ่านมา บริษัททำการเสนอช่ือและใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท
ผ่านการดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะมีหน้าที่บริหารและ
ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อนที ่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื ่องสำคัญในระดับเดียวกับที ่ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น 

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบทั้งในด้านการเงิน การดำเนินงาน เรื ่องการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานและกิจกรรมสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตาม
แนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัท  

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 13 ครั ้ง เพื ่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำ
รายการระหว่างกัน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินและ
พิจารณารายงานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงิน ตลอดจนการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี และติดตาม
รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทได้กำหนดนโยบายในเรื่องจริยธรรมโดยที่กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติ ในการใช้
ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้  

1. ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 
และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ 
รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรือ
งดการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้
ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท 
เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ในการสอบบัญชี
ประจำปี 2563 และสอบทานงบการเงินรายไตรมาส มีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้  

1. นายอภิชาต ิ สายะสิต ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4229 

2. นางสาววิมลศร ี จงอุดมสมบตั ิ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3899 
3. นางสาววลีรัตน ์ อัครศรีสวัสดิ ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4411 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 4 ,000,000 บาท นอกจากนี้ 
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบรษิทั 
คือ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีจำนวน 3,600,000 บาท 

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

-ไม่มี- 

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ 

ในปี 2563 มีหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) ที่บริษัท
ยังไม่ได้นำมาปรับใช้ ได้แก่ การจัดให้มีที ่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยใช้
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (CG Self-Assesment) ตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลงานและแกไขปญหาตางๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการทํางานใหดีขึ้น 

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

การจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็น  
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดมีความประสงค์ดังกล่าว ในการนี้ นายจารุพัฒน์ บุญ-หลง ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท 
เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนร่วมกับทางบริษัท เพื่อดูแลให้การประชุม  
ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และตามข้อบังคับบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2563 
ในระหว่างปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายภาพรวม 

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) ภายใต้การบริหารจัดการที ่ยึดหลักการเป็นบรรษัทภิบาลที ่ดี และการให้
ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม (Chief CSR) เป็นผู้รับผิดชอบ ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานด้าน CSR 
ให้เกิดเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดนโยบายในการมุ่งเน้นการทำ CSR จากภายในบริษัทสู่ชุมชนและสังคมภายนอก 
(inside out) ซึ่งหมายความรวมถึงการดูแลเอาใจใส่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บริษัทได้บ่งชี้ไว้ (Stakeholder) ได้แก่ 
พนักงานและครอบครัว, ลูกค้าและเจ้าหนี้, ผู้ถือหุ้น, ชุมชนรอบโรงงาน, หน่วยงานราชการ, Supplier และ Contractor, 
นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน, นักวิชาการ, สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน 

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยยึดตามแนวทางวิสัยทัศน์ คือ “เป็นผู้นำ
ในอุตสาหกรรมเหล็กระดับภูมิภาค”และมีพันธกิจที่เกี ่ยวข้องถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ “อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและตอบแทนสู่สังคม”, “เสริมสร้างคุณค่าให้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” และ “ร่วมมือต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” 
ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

องค์กรยึดหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติแรงงาน
อย่างเป็นธรรม ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ทำการตลาดที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภค และคำนึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ
องค์กร รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และการให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

การดำเนินงาน 

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษในกรณีที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานที่เป็นธรรม สัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

1. การกำกับดูแลองค์กร 

โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีหลักจริยธรรมในการทำงาน 
ยึดถือระเบียบข้อบังคับของบริษัท อยู่ภายใต้ข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่างเคร่งครัด และให้ความเคารพต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีที่บริษัทสัมพันธ์ด้วย ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัท รวมถึงการต้องปฏิบัติงานด้วย
ความระมัดระวัง รอบคอบ และบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ทั้งในด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิด
ความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและส่วนรวม ทั้งยังสามารถเปิดเผยข้อมูล มีการทบทวนติดตามผลการดำเนินงาน 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
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2. สิทธิมนษุยชน 

โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกัน โดยให้ถือหลักปฏิบัติตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ซึ่งได้แก่ สิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
และการทำงาน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก รวมทั้งสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา  
และการเมือง โดยไม่เลือกปฏิบัติในด้านเชื้อชาติ ศาสนา ไม่ล่วงละเมิดสิทธิต่างๆ รวมถึงการไม่เอารัดเอาเปรียบต่อผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม และรวมถึงกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้จะต้อง
หลีกเลี่ยงการร่วมกระทำความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทด้วย 

3. การแข่งขันที่เป็นธรรม 

โดยมีนโยบายในการแข่งขันธุรกิจโดยทำการตลาดอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการต่อต้านการทุ่มตลาด ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทมีความ
เข้มแข็งและต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และปฏิบัติตามนโยบาย
ว่าด้วยเรื่องการแข่งขันอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้วิธีการแข่งขันที่เป็นการเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม 
ที่ไม่เป็นธรรม และ/หรือเป็นการขัดต่อหลักจริยธรรมทางธุรกิจ 

4. สัมพันธภาพกับพนักงาน 

โดยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในระดับ
สากล และให้พนักงานถือปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทจะ
รวบรวมและเก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามที่กฎหมายกำหนด 
โดยให้ถือเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายจำเป็นต้องรับทราบเท่านั้น 
และเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับได้พัฒนาทักษะ ฝึกอบรม เพื่อให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดเป้าหมายการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมร้อยละ 70 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งใน
ปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้บริษัทจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานได้ในอัตราร้อยละ 
69.93 ของจำนวนพนักงาน คิดช่ัวโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมจำนวน 8.56 ช่ัวโมงต่อคนต่อป ี

นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการในการส่งเสริมในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการ
ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล และจัดให้
มีการอบรมความรู้กับพนักงานในด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี 

5. สัมพันธภาพกับลกูค้า 

บริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และประการสำคัญ คือ การสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็น
อันดับแรก โดยบริษัทถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1) ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า 
2) ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด 
3) การเสนอราคาและเง่ือนไขการค้าให้แก่ลูกค้าท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน 
4) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความเป็นธรรมให้กับลูกค้าของเรา 
5) พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการ

ติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ท่ีได้รับแจ้งจากลูกค้า 
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6. สัมพันธภาพกับคู่ค้า 

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า (Supplier / Sub Contractor) โดยเปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้า
และ/หรือบริการได้โดยเท่าเทียมกัน ผู้บริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การพิจารณาและ
ตัดสินใจต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการเปรียบเทียบในด้านคุณภาพสินค้าและ/หรือบริการ ราคา และเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือเรียกค่านายหน้าใดๆ จากคู่ค้า รวมถึง
ห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้กับคู่ค้ารายอื่นๆ รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม 

7. สัมพันธภาพกับชมุชนท้องถิ่น 

บริษัทมีนโยบายในการดูแลชุมชนท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับ
บริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1) ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยความเคารพในสิทธิ มีความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
การให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่
ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น 
รวมทั้งไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกัน กลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในท้องถิ่น เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

2) ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยความรับผิดชอบ จัดให้มีการดำเนินการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ ที่ได้รับ
ผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีส่วนร่วมกับชมุชน
ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทตามความ
เหมาะสม 

3) จัดให้มีการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและ
หน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นด้วยความเต็มใจ และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่น 

8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อม โดยให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติรว่มกันรับผดิชอบในการดูแลและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต และระบบบำบัดของเสียต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด และต้อง
ดำเนินการแก้ไขในทันทีอย่างจริงจังและเร่งด่วนหากได้รับร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ดำเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นสำคัญ โดยต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไป
จากหลักการข้างต้น และเข้าลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและลูกค้าของบริษัท 

10. การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือซ้ือขายหลักทรัพย์ 

โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องยึดถือและเก็บรักษาข้อมูลภายในเป็นความลับ เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่
นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งหากมี
บุคคลที่รับทราบข้อมูลภายในแล้วนำไปใช้เพื่อการซื้อขายหุ้นของบริษัทโดยข้อมูลนั้นยังมิได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยแล้ว ย่อมทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนรายอื่นที่ยังไม่มีโอกาสรับทราบข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงได้มี
นโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อการซื้อขายหุ้นของบริษัท 
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11. การต่อต้านการคอร์รัปชั่นและการติดสินบน 

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดี  (Good Corporate Governance) และมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที ่ดีของบริษัท 
จดทะเบียนทั่วไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัตินโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) และได้ประกาศ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความสำคัญของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั ่น ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อให้มีส่วนร่วมและ
ตระหนักถึงการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และตามกฎต่างๆ ที่กำหนดมาอย่างครบถ้วน โดยมี
ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนห้ามให้ หรือ เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่น  
ให้ หรือ เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ด้านการเงิน
ต่างๆ และห้ามไม่ให้ให้สินบนทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมือง เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นใช้
ดุลพินิจในทางที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อหลักจริยธรรมและต้องมีความผิดทางกฎหมาย รวมถึง
ห้ามมิให้พนักงานทุกคนยอมรับของขวัญ ของรางวัล และการรับรองใดๆ ที่ให้โดยคู่ค้าเกินกว่าความเอื้อเฟื้อตามปกติที่เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ บริษัทได้รับการรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจ ริต 
เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2561  โดยใบรับรองมีอายุ 3ปี นับตั้งแต่วันที่มีมติรับรอง โดยใบรับรองจะหมดอายุในวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมการดำเนินการขอต่ออายุใบรับรองในปี 2564 ต่อไป 

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงให้การอบรมกับพนักงานใหม่ทุกคน และรวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติ
ภายในบริษัท เช่น ผู ้ร ับเหมา ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน เป็นต้น ทั ้งนี ้เพื ่อให้พนักงานและ
บุคคลภายนอกได้ทราบถึงข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในการต่อต้านทุจ ริตของบริษัท แนวทางการปฏิบัติและ
บทลงโทษ อย่างถูกต้อง  

ทั้งนี ้ ผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติในเรื ่อง การต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นและการติดสินบน และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางกล่องรับ ความคิดเห็น 
หรืออีเมล์ หรือโทรศัพท์ แจ้งถึงผู้ตรวจสอบภายในโดยตรง โดยการดำเนินการต่างๆ จะกระทำด้วยความระมัดระวังและ  
เก็บเป็นความลับ รวมทั้งจะไม่เปิดเผยและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

- ไม่มี - 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ได้ให้นโยบาย พร้อมการสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรโดยในระหว่างปี 2563 บริษัทได้
ดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ดังนี ้
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การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  

การบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย 

บริษัทได้จัดให้พนักงานเข้าร่วมในการบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ในวันท่ี 14 มกราคม และ 15 กันยายน 2563 
พนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมดจำนวน 137 คน จำนวนโลหิตที่บริจาครวมทั้งสิ้น 61,450 ซีซ ี

  

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา 

โครงการเปิดบ้าน เรียนรู้ 

บริษัท มีนโยบายในการเปิดบ้าน เรียนรู้ให้กับกลุ่มคณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และเอกชน เพื่อเป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2563 บริษัทได้ต้อนรับ  
เปิดบ้านให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 

  

โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน 

บริษัทยังคงสนับสนุนการรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าฝึกงานที่โรงงานระยอง เป็นประจำทุกปี
ต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ และฝึกงานตรงกับสาขาการศึกษา ทั้งในระดับปวส. และระดับปริญญาตรี 
ในปี 2563 บริษัทได้รับนักศึกษาจาก 8 สถาบันเข้าฝึกงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 คนประกอบด้วย 

ที ่ สถาบันการศึกษา รวม 
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 
3 วิทยาลัยเทคนิคระยอง 4 
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 2 

รวมจำนวนนักศึกษา 9 

โครงการรับนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครงานบัณฑิตที่จบการศึกษา 

บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมนัดพบแรงงาน ณ. วิทยาลัยเทคนิคสารพัดช่างระยอง วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2563 
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

บริษัทจัดการสนับสนุนโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ” กับ โรงเรียนบ้านมาบตอง วันที่ 10 มกราคม  และองค์การส่วนตำบล
หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง วันท่ี 11 มกราคม 2563 

    

การสนับสนุนงานงบประมาณกับกิจกรรมท้องถิน่ 

นอกจากกิจกรรมหรือโครงการต่างๆแล้ว บริษัทยังให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมกับกิจกรรมของภาครัฐ 
หรือชุมชนท้องถิ่นในตำบลหนองละลอก อีกหลายกิจกรรมอาทิเช่น ประเพณีเดือน 3 ตำบลหนอง ละลอก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 / 
การสนับสนุนเครื่องปรับอากาศให้กับ สภ.บ้านค่าย / ประเพณีลอยกระทงหนองละลอก / การจัดกิจกรรมของสำนักงาน
อุตสาหกรรม จ.ระยอง / งานกาชาดจังหวัดระยอง  เป็นต้น 

 

 

  

การทำสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชน 

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ยังคงดำเนินกิจกรรม จี สตีล ร่วมใจ  
ต้านภัยโควิด ช่วยเหลือดูแลชุมชนในด้านสาธารณะสุข โดยบริษัท ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ด้วยการทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อโรค ในเขตโรงเรียนบ้านมาบตอง ก่อนที่นักเรียนจะเปิดเทอม 
เพื่อสุขอานามัยที่ดี ของคณะอาจารย์ และนักเรียน 
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การจัดกิจกรรม Inner CSR ภายในองค์กร 

นอกจากกิจกรรมหรือโครงการที่ได้เข้าร่วมกับองค์กรภายนอกบริษัท แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงานอาทิเช่น 

การตรวจสุขภาพประจำปีให้แกพ่นักงาน 

ด้วยบริษัท ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญตอ่สุขภาพอนามัยของพนักงานจึงจัดให้มีการตรวจสขุภาพประจำปี 
ซึ่งเป็นสวัสดิการและเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน โดยมีการตรวจสุขภาพประจำปีในวันท่ี 19, 20, 24, 27 พฤศจิกายน 2563 

   

การดูแลสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงาน 

นอกเหนือจากการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานแล้ว บริษัทยังมีการรณรงค์เพื่อให้ความรู้สาเหตุของ
การเกิดโรค ข้อควรระวัง และแนวทางการป้องกัน โดยจัดทำเป็น Leaflet ผ่านช่องทาง E-Mail ภายในบริษัท แจกแผ่นพับ 
และการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท รวมถึงการสร้างความตระหนักให้พนักงานโดยปี 2563 นี้ บริษัท ได้มุ่งเน้นในเรื่อง
ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง, จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องโควิด 19 , 
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, การทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ , การพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่การทำงาน – รถรับส่ง
พนักงาน – รถตู้บริษัท, การมอบเจลแอลกอฮอล์ – หน้ากากอนามัย – ถุงผ้า ให้กับพนักงาน 
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กิจกรรม กีฬาสี และ Safety Day  

บริษัท ได้จัดงานกีฬาสีประจำปี เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเปน็
การสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง รวมถึงกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย “Safety Day” ปี 2563 
รวมถึงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต ในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Coalition หรือ CAC) 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน 

ในการพิจารณาจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน บริษัทได้พิจารณาทั้งหมด 5 ส่วนด้วยกัน 
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ อีกทั้งยังได้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงช่วยทำหน้าที่ในการทบทวนระบบ
และประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงตลอดทั้งปี 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการควบคุมภายในเรื ่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู ้บริหารหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการทีด่ี (Good Corporate Governance) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของแบบสอบถาม การควบคุมภายในประจำปี 2563 
เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2563 แล้ว 
มีสาระสำคัญทั้ง 5 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งแบบระยะสั้น 1 ปี  
แบบระยะปานกลาง 5 ปี และแบบระยะยาว 10 ปี ควบคู่ไปกับการกำหนดงบประมาณประจำปี โดยได้มีการติดตามผลเป็นระยะๆ  
อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงระหว่างดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นตามความ
เหมาะสม ท้ังนี้เรื่องดังกล่าวได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และได้ทบทวนแล้วว่าสามารถปฏิบตัิ
ได้ตามเป้าหมายจริง โดยวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจและผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลด้วย 

บริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน โดยแยกการบริหารออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของฝ่ายผลิตและ
ฝ่ายซ่อมบำรุง กับส่วนงานสนับสนุน เพื่อให้สะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

บริษัทได้มีการปรับปรุงหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ในปี 2561 ซึ่งได้กำหนดนโยบายในด้าน
จริยธรรมและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อให้ครอบคลุมถึงการห้าม มิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและคู่ค้าของบริษัท รวมทั้งยังเน้นย้ำเรื่องการร่วมมือในนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตด้วย และได้กำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิดไว้อย่างชัดเจน 

บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ 
และการบริหารทั่วไปแบบรัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้ พร้อมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติเป็นวงเงินไว้อย่างชัดเจน 

บริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วย
ในการควบคุมการทุจริต 
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ในการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า โดยได้กำหนดไว้เป็นนโยบาย
และเกณฑ์การปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ผู ้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุกราย  
ตลอดจนกำหนดมาตรการให้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์สุจริต เท่าเทียมกัน ห้ามมิให้มีการรับสินบนจากคู่ค้าอย่างเด็ดขาด  
อีกทั้งต้องรักษาความลับของคู่ค้า ห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้าให้กับคู่ค้ารายอื่นรับทราบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ส่วนที่ 2  การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดับผูบ้รหิารเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละสายงานจะนำเสนอผล
การดำเนินงาน ปัญหาและความเสี่ยงท่ีเผชิญอยู่ เข้าหารือในที่ประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไข 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการวิเคราะห์และรายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง และแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้มีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
ตลอดจนกำหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงอันจะเกิดความสูญเสียต่อบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไป
ดำเนินการปฏิบัติตามแผน และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน และมี Work Flow ที่แสดงถึงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงระเบียบอำนาจอนุมัติด้านการเงินและการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสุด
ในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน 
บริหารและจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอย่างดี 

บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน และได้กำหนดไว้เป็นนโยบายเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่ตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วม
พิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ในการตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษัทได้คำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นสำคัญ และกรณีเป็นธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบ หรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้วแต่กรณี 

บริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามสัญญา และข้อตกลงที่มีผลผูกพันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาผลประโยชน์  
ของบริษัท อีกทั้งบริษัทได้มีมาตรการที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของ
บริษัท โดยบริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะด้านจากภายนอก เพื ่อให้เข้ามาช่วยสอบทานเอกสาร และ 
ให้คำปรึกษาในการดำเนินการด้านต่างๆ ตลอดจนบริษัทได้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

ส่วนที่ 4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศดังต่อไปนี้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูล และ
รายละเอียดเกี ่ยวกับวาระการพิจารณาที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า  
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และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริษัทจะจัดส่งให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการประชุม
ใหักับคณะกรรมการก่อนวันประชุมหรือภายในวันประชุม 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่แล้ว 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให้กับกรรมการบริษัททุกครั ้งที ่มีการประชุม เพื่อเป็นกา รให้ข้อมูล 
แก่กรรมการบริษัทโดยจัดส่งล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนวันประชุม 

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะ 
ข้อท้วงติง และข้อคัดค้าน (ถ้ามี) และได้ให้คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป  
ซึ่งประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในรายงานการประชุมได้อย่างอิสระ 

บริษัทได้จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้อย่างเป็นสัดส่วน 

บริษัทได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที ่รับรองทั่วไป ภายใต้การกำกับและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี  
รับอนุญาตภายนอก 

บริษัทมีระบบและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางเว็บไซด์และอีเมล
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม 

ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส 
นอกจากน้ันบริษัทได้เตรียมจัดทำแผนงบประมาณประจำปีสำหรับใช้ในปีหน้า และจะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ดำเนินงาน และรายงานเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลต่างอย่างเป็นระบบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารทุกสัปดาห์ เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ และหารือถึงแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนั้นยังได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัท โดยเน้นการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งครอบคลุมทั้งการเงิน การดำเนินการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ 

การรายงานผลการตรวจสอบและการรายงานความคืบหน้า ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่ง
ที่ได้ทำการตัดสินใจดำเนินการในเรื่องต่างๆ หรืออาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้
รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่พบ อาทิ เรื่องการทุจริตหรือการกระทำท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 
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รายการระหว่างกัน 

รายละเอียดรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ ์
ประเภท 
รายการ 

มูลค่า
รายการ 
ป ี2563 
(ล้าน
บาท) 

ยอดคงค้าง 
ณ สิ้นป ี
2563 

(ล้านบาท) 

ลักษณะและเง่ือนไข 
ของรายการ 

บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จำกัด  
ประเภทธุรกิจ 
โรงแรม อาหาร และเครื่องดื่ม 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ
ร ่ วมก ันก ับบร ิษ ัทและมี
ผู ้บริหารร่วมกันกับบริษัท  
จี เจ สตีล  

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-กิจการ
อื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

 
 

 
 

3 
 

เป็นค่าบริการใช้สถานที่ในการ
จัดประชุมต่างๆ  

บริษัท โอเรียลทัลแอ็กเซส จำกัด 
(“OAC”) 
ประเภทธุรกิจ 
-ให้คำปรึกษาทางด้านธรุกจิ 
 

เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
ทางอ้อม 99.97% ผ่านบริษัท 
สยาม โปรเฟสชั่นแนลโฮลดิ้งส์ 
จำกัด โดยมีกรรมการร่วมกัน
กับบริษัท 

• ลูกหนี้ค่าที่ปรึกษาการดำเนินงาน-
บริษัทยอ่ย 

- 
 

- 
 

• เป็นค่าบรกิารที่เกิดขึน้ 
เนื่องจากบริษัทได้ให้
คำปรึกษาแก่ OAC เกี่ยวกับ
การบริหารกระบวนการผลิต
รวมทั้งคำปรึกษาทางด้านธุรกิจ 

• ผู้ถือหุ้นออกใหม่ นำหุ้นมา
เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกนั
หนี้สินของ OAC 

• ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - 

• (กลับรายการ) หนี้สูญ และหนี้ สงสัยจะ
สูญ 

- 
 

- 
 

 (ศาลล้มละลายกลางได้มี
คำส่ังพิพากษาให้บริษัท
ล้มละลายเมือ่วนัที่ 31 
สิงหาคม 2563) 

• ลูกหนี้ภาระหนี้สินจากการค้ำประกนั- 
บริษัทย่อย 

- 
 

- 
 

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)  
(จี เจ สตีล) 
ประเภทธุรกิจ 
ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดม้วน 

เป็นนิติบุคคลที ่บริษัทและ
บริษัทย่อยถือหุ ้นทางอ้อม 
9.45% โ ด ย ม ี ก ร ร ม ก า ร
ร่วมกันกับบริษัท 

• ลูกหนี้การค้า – บริษัทย่อย - - • รายได้จากการรับจ้างผลิต 

• ลูกหนี้จากการขายวัตถุดิบและอื่นๆ 
• เจ้าหนี้การค้า-บริษัทย่อย 

37 
144 
 

- 
- 
 

• เป็นคา่ขายเศษเหลก็ซ่ึงกำหนด
ราคาจากตน้ทนุบวกกำไร 
ภายใตเ้งือ่นไขการคา้ปกติ
เหมอืนลกูค้ารายอืน่  ๆ

  • เงินกู้ยืมระยะสั้น - - • กู้ยมืเงนิจาก จีเจ สตีล โดย
ออกตั๋วสัญญาใข้เงนิ   • ดอกเบ้ียค้างจ่าย - - 

บริษัท สยาม โปรเฟสชัน่แนล 
โฮลดิ้งส์ จำกัด (SPH) 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถอื
หุ้นร้อยละ 99.99 โดยมี
กรรมการร่วมกันกับบริษัท 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษัทย่อย - 7 เพื่อการลงทุน 

• ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (7) 

• ดอกเบ้ียค้างรับ-บริษัทย่อย - 1 

• ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (1) 

บริษัท จเีอส ซเีคียวริตี ้
โฮลดิ้ง จำกัด 
(GS Securities) 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถอื
หุ้นร้อยละ 99.99 โดยมี
กรรมการร่วมกันกับบริษัท 

เงินทดรองจ่าย-บริษัทยอ่ย - 4 กิจการตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงค์
เฉพาะ เพือ่การปรับโครงสร้างหนี้
ของบริษัท  

• เจ้าหนี้-บริษัทย่อย - - 

• เงินกู้ยืมระยะสั้น-บริษัทย่อย - - 

• เงินกู้ยืมระยะยาว-บริษัทย่อย - - 

  • เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
• ดอกเบ้ียค้างจ่าย- บริษัทย่อย 

- 
2 

- 
2 

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท • เ ง ินร ับล ่วงหน ้า  – ก ิจการอ ื ่นที่
เกี่ยวข้องกัน 

• รายได้จากการขาย 

- 
 

239 

1 
 

- 

• เป็นค่าขายเหลก็แผน่รีดร้อน
ในราคาตลาด ตามเงือ่นไข
ปกติทางการค้าเช่นเดยีวกับ
ลูกค้ารายอืน่  ๆ

บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล  
โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร ์จำกัด  
(เดิมชื่อ บริษัท เอเซีย  
เมทัลแฟบบริเคชัน่ จำกัด) 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่
เกีย่วขอ้งกนั 

• เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื ้อที ่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ 

- 
 

8 
 

• รับเหมาก่อสร้างโรงงาน 

 • ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - (8)  

 • เจ้าหนี้เครื่องจักรและงานก่อสร้าง - 1  

หมายเหตุ: สามารถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2562 และ 2561 เพื่อเปรยีบเทียบข้อมูล 3 ปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ ์
ประเภท 
รายการ 

มูลค่า
รายการ 
ป ี2563 
(ล้าน
บาท) 

ยอดคงค้าง 
ณ สิ้นป ี
2563 

(ล้านบาท) 

ลักษณะและเง่ือนไข 
ของรายการ 

บริษัท พนชิสวัสดิ์ จำกดั บุคคลที่เกีย่วโยงกันกับ
บริษัทและ จี เจ สตีล 

• ซ้ือวัตถุดิบ 130 - ซ้ือวัตถุดิบ 

บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ 
(ประเทศไทย) จำกัด 

กิจการที่เกี่ยวข้องกนักับ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

• เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - • (โดนฟ้องร้องจากการค้ำ
ประกนั OAC) 
 

• ดอกเบ้ียค้างจ่าย 
• หนี้สินจากการยกเลิกฟื้นฟู 

และประนีประนอมยอมความ 

2 2 
 

146 

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

เป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ของ จี 
เจ สตีลตั้งแต่วนัที ่21 
กันยายน 2560 
เป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ของ จี 
สตีลต้ังแต่วนัที ่2 ธันวาคม 
2562 
ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุม่ SSG 
Capital Partners III,L.P. 

• เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
• เงินกู้ยืมระยาวที่จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง

ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 
• ดอกเบ้ียค้างจ่าย 
 

- 
 

- 
115 

 
 

1,295 
 

314 
252 

 
 

• โอนหนี ้มาจากเจ้าหนี ้การค้า
รายใหญ่ 8 ราย 

• โอนหนี ้มาจากนายนิร ัมดร์ 
งามชำนัญฤทธิ์ (จำนวน 314 
ล้านบาท ณ 17 ธันวาคม 2561) 

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

เป็นกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน
เนื่องจากเป็นบริษัทในกลุ่ม 
SSG Capital Partners III 

• เงินกู้ยืมระยะสั้น 
• เงินกู้ยืมระยะยาว 
• ดอกเบ้ียค้างจ่าย 

655 
- 

637 

1,433 
1,937 

487 

• เงินกู ้ย ืมวงเงินสินเชื ่อ 84.10 
ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 12 และ15 ต่อปี 

Ares SSG Capital 
Management (Mauritius) 
Limited (“Ares SSG Capital 
Management”) 

เป็นกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน
เนื่องจากเป็นบริษัทในกลุ่ม 
Ares SSG Capital 
Holdings Limited 

• เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 

 
 

- - • เป็นค่าที่ปรึกษาให้คำแนะนำใน
การบริหารธุรกิจและ 
ผลประกอบการของบริษัท 

Synergy Strategic Solutions 
Management DMCC 
(“Synergy”)  

มีกรรมการร่วมกนักับบริษัท 
และเป็นที่ปรกึษาบริษัท 

• เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 

 
 

5 44 • เป็นค่าที่ปรึกษาทางธุรกิจ
เพื่อให้คำแนะนำในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
กำไร และกระแสเงินสด 

นายวีระชัย สุธีรชัย กรรมการของบริษัทที่
เกีย่วขอ้งกนั 

• หนี้สินจากการยกเลิกฟืน้ฟ ู
และประนีประนอมยอมความ 

ดอกเบ้ียค้างจา่ย 

- 
 

- 

16 
 

9 

• โอนหนี้มาจาก Kwang SOGO 

 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บริษัทมีมาตรการที่จะคุ้มครองผู้ถือหุ้นทุกราย โดยกำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่
เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างรัดกุม ดังนี้ 

1. ในการอนุมัติการทำธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและกลุ่มพันธมิตรทางการค้า (รวม
เรียกว่า “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและกำหนด
นโยบายที่ชัดเจน ดังต่อไปนี้ 

• คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

หมายเหตุ: สามารถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2562 และ 2561 เพื่อเปรยีบเทียบข้อมูล 3 ปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 
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รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรอื
จำหน่ายทรัพย์สินที ่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  
ตามมาตรฐานบัญชีท่ีกำหนดโดยสมาคมนักบัญชี 

• กำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนถึงอำนาจการจัดการ และอำนาจอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับ  

- กรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จะไม่สามารถอนุมัติรายการดังกล่าว 

- กรณีที่มีกรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่ง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท บริษัทที ่เก ี ่ยวข้อง หรือบุคคลที ่อาจมีความขัดแย้ง 
คณะกรรมการบริหารจะตอ้งนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อให้พิจารณาและอนุมตัิ
รายการดังกล่าว 

- กรณีที่มีกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการท่านนั้น
จะไม่สามารถอนุมัติรายการดังกล่าว 

- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการระหว่างกันเรื่องใดๆ ผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่สามารถอนุมัติรายการดังกล่าว 

2. ในกรณีที่เป็นธุรกรรมทางการค้าปกติกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เช่น การซื้อวัตถุดิบหรือ
บริการ การขายสินค้า เป็นต้น  

• ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบธุรกรรมดงักล่าวทุกรายการเป็นรายเดือนเพื่อตรวจสอบว่ามีราคา
ที ่อ้างอิงได้กับราคาตลาดและมี เงื ่อนไขทางการค้าที ่เป็นปกติธุรกิจเปรียบเทียบได้กับคู ่ค้าที ่เป็น
บุคคลภายนอกเพื ่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไปทุกไตรมาส 

• คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการที่นำเสนอนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยพิจารณาราคาและเงื่อนไขทางการค้าเมื่อ
เปรียบเทียบการทำรายการกับคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอกในประเภทผลิตภัณฑ์เดยีวกันหรือใกล้เคยีงกันและ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบและร่วมกันหาทางแก้ไข  

3. ในกรณีที่เป็นธุรกรรมอื่นๆ เช่น การกู้ยืมเงิน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญ หรือการทำข้อตกลงสัญญาต่างๆ 
เป็นต้น บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา รวมถึงความ
จำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้
ความเห็นต่อรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี 
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นโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้า
ปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท 
ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือให้การค้ำประกันแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในอนาคต โดยในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลที ่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว บริษัทจะได้ให้
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เช่ียวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึง
ความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการหรือข้ันตอนการ
อนุมัติรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. 
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คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

1. สรุปสาระสำคัญ 

 

2. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  

ตามที่บริษัทได้มีการเปิดเผยในงบการเงินระหวางกาลในไตรมาสที่ 2 ว่าบริษัทได้ทำการทบทวนและเปลี่ยนแปลงอายุการ
ให้ประโยชน์ของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จากท่ีเคยประมาณการไว้เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและอายุการให้ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับโดยอ้างถึงรายงาน Health Study Report จากบริษัทที่ปรึกษาทางวิศวกรรมอิสระ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการดังกล่าวต่องบการเงินสำหรับปีมีดังนี้  

           หน่วย: ล้านบาท 

ระยะเวลา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้
ประโยชน์ตามประมาณการเดิม 

ค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์
ตามประมาณการใหม่ 

สำหรับปี 2563 703 357 

 

ระยะเวลา ตามงบการเงินรวม ค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้
ประโยชน์ตามประมาณการเดิม 

ค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้
ประโยชน์ตามประมาณการใหม ่

สำหรับปี 2563 1,466 716 

 

 

หน่วย :  ล้านบาท ปี 2563 ปี 2562

รายได้จากการขายและให้บริการรวม 20,693                   17,416                   

ก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้นรวม 183                       (1,861)                    

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม (1,203)                   1,457                    

ปริมาณการขาย HRC (พันตัน) 1,287                     970                       

ปริมาณการผลิต HRC (พันตัน) 1,293                     976                       

ราคาขายเฉล่ีย (บาท/ตัน) 16,083 17,950

หน่วย :  ล้านบาท 31 ธันวาคม 63 31 ธันวาคม 62

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)                25,460                26,400 

หนี้สินรวม (ล้านบาท)                  9,526                  9,219 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)                  6,339                  7,014 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย                  9,594                10,168 

Gr
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p
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3. แนวโน้มทางธุรกิจ 

เนื่องจากผลกระทบอย่างรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยรวมในประเทศ
ลดลง 21% ในช่วงปี 2563 ในขณะที่การนำเข้าลดลงร้อยละ 31 การผลิตในประเทศลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว 

ปริมาณ HRC รวม (หน่วย: ล้านตัน)  ปี 2562 ปี 2563 % การเปลี่ยนแปลง 

ผลิต 2.76 2.60 -6% 
นำเข้า 4.04 2.79 -31% 
ส่งออก 0.008 0.019 136% 
บริโภค 6.79 5.37 -21% 

ตามคำช้ีนำจากท่ัวโลกและมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลไทยดำเนินการ ช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเหล็กเริ่มดีขึ้นในช่วง
ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา นอกจากน้ีจากท่ีกรมบัญชีกลางได้มีการประกาศกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ประกาศในราชกิจกานุเบกษา เมื่อ 22 ธันวาคม 2563) ได้กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดซื ้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศที่ได้ขึ ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไว้กับสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ได้รับการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand : MiT จากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย)  โดยในการจัดซื้อพัสดุของหน่วยงานรัฐต้องซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเป็นหลัก และกรณีในการ
จัดจ้างงานก่อสร้างให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง โดยให้
หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อนซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของ
มูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในงานจัดจ้างงานก่อสร้างนั้นๆ ซึ่งสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน 
ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย MiT จากสภาอุตสาหกรรมฯ แล้วตั้งแต่วันท่ี 3 มีนาคม 2564  เป็นต้น
มาซึ่งกฎกระทรวงฉบับใหม่ที่ประกาศใช้นี้ จะมีส่วนช่วยส่ง เสริมสินค้าที่ผลิตภายในประเทศให้มีการจัดซื้อจากหน่วยงานรัฐ 
เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะกับสินค้าเหล็กท่ีจะได้อานิสงค์จากมาตรการที่ออกมานี้เป็นอย่างมาก  

จากการคาดการณ์ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) คาดว่าการบริโภคเหล็กของไทยจะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.6 ในปี 2564 

4. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

• รายได้จากการขาย 

บริษัทรายงานรายได้จากการขายจำนวน 9,314 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 4,820 ล้านบาท หลักๆเนื่องจากการ

เพิ่มขึ ้นของปริมาณขายจำนวน 317 พันตัน หรือร้อยละ 122 ในขณะที่ราคาลดลงร้อยละ 7 เมื ่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว  

ในปี 2562 บริษัทหยุดผลิตจำนวน 4 เดือน โดยหยุดผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ -เมษายน ภายหลังจากสัญญารับจ้างผลิตให้กับ 

จี เจ สตีล สิ้นสุดลงเมื่อ 31 มกราคม 2562 และบริษัทรอเข้าทำสัญญาเงินกู้ใหม่ในเดือนเมษายนเพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนและกลับมาผลิตและจำหน่ายเองในเดือนพฤษภาคม 2562 และหยุดผลิตอีกครั้งในเดือนกันยายน 2562 เนื่องจาก

อุปสงค์ของเหล็กแผ่นรีดร้อนในตลาดลดลงจากการถูกทดแทนโดยการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะจากประเทศจีน 

ภายหลังมาตรการปกป้องสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ หมดอายุ รวมทั้งสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน เมื่อเทียบกับปี 2563 

ซึ่งมีการระบาดของ COVID-19 บริษัทได้หยุดผลิต 1 เดือน ในเดือนเมษายน ตามสถานการณ์ตลาดที่มีความต้องการใช้เหล็ก
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ลดลง อย่างไรก็ตามตลาดดีขึ้นในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งเป็นผลจากความต้องการใช้เหล็กของจีนและราคาในตลาดโลกเพิ่มขึ้น 

ซึ่งนำไปสู่ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาเฉลี่ยลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบปี 2562 

รายได้จากการขายรวมจำนวน 20,693 ล้านบาท เพิ่มขึ ้น 3,277 ล้านบาทหรือร้อยละ 19 เมื ่อเทียบกับปีที ่แล้ว

เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 โดยส่วนหน่ึงถูกชดเชยจากการลดลงของราคาขายร้อยละ 10 

• ผลการดำเนินงาน 

บริษัทรายงานกำไรขั้นต้น 11 ล้านบาท ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปีที่ผ่านมาที่มีผลขาดทุนขั้นต้น 1,157 ล้านบาท 
ซึ่งหลักๆเป็นผลมาจากปริมาณขาย ปริมาณผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลงบวกกับต้นทุน ค่าเสื่อมราคาที่ลดลงตามที่
อธิบายข้างต้น  

บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิจำนวน 604 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลกำไรสุทธิ 3,345 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วและ
เปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิ 1,729 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วหลังไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ ขาดทุนสุทธิรวม
สำหรับปี 2563 คิดเป็นจำนวน 1,203 ล้านบาทเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ 1,457 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับ
ขาดทุนสุทธิ 3,143 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วหลังไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ 

การริเริ่มดำเนินการหลายๆอย่างเพื่อลดต้นทุนบวกกับภาวะตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นช่วยให้บริษัทฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4 
ปี 2563 ด้วยผลกำไรขั้นต้น 115 ล้านบาท 
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• ผลการดำเนินงานที่แท้จริง  

 
• ค่าใช้จ่ายในการขาย  

บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายในการขาย 148 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้น   
ค่าใช้จ่ายในการขายรวมสำหรับปี 2563 จำนวน 318 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจากปริมาณ

ขายเพิ่มขึ้น  

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 235 ล้านบาทสำหรับปี 2563 เทียบกับ 378 ล้านบาทในปี 2562  
ซึ่งลดลง 143 ล้านบาทโดยหลัก ๆ มาจากการยกเลิกสัญญาที่ปรึกษาทางการเงินและการริเริ่มดำเนินการหลายๆอย่างเพื่อ
ลดต้นทุนเพื่อทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมสำหรับปี 2563 และ 2562 จำนวน 724 ล้านบาท และ 940 ล้านบาท ตามลำดับ 
ลดลง 216 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงในบริษัทตามที่อธิบายข้างต้นและโครงการสมัครใจลาออกและ
มาตรการลดต้นทุนต่างๆของบริษัทย่อย  

หน่วย: ล้านบาท

งบรวม งบเด่ียว งบรวม งบเด่ียว

ก าไร  (ข าดทุน) ส าหรับปี - ตามงบการ เงิน  (1,203)  (604) 1,457 3,345

(หัก) รายการก าไรท่ีไม่ได้เกิดข้ึนเป็นประจ า 

(Non-Recurring Item)

รายได้จากการได้รับการยกหนี้เจ้าหนี้อ่ืนบริษัทย่อย -  (293) - -

ก าไรจากการตัดจ าหน่ายและไม่รวมงบการเงินของบริษัทย่อย  (241) - - -

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ - -  (5,506)  (5,506)

กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการค้ าประกันบริษัทย่อย - - -  (242)

ก าไรจากการประนีประนอมยอมความ - -  (86)  (86)

ก าไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - -  (1,130)

(บวก) รายการค่าใชจ่้ายท่ีไม่ได้เกิดข้ึนเป็นประจ า 

(Non-Recurring Item)

ขาดทุนจากการประนีประนอมยอมความ 30 30 - -

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ 22 22 947 947

ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 54 - 898

ประมาณการหนี้สินจากการฟ้องร้อง 3 - 45 45

ก าไร  (ข าดทุน) ส าหรับปี - ไม่รวมรายการ ท่ีไม่ไ ด้ เกิดข้ึ น

เป็นประจ า  (1,389)  (791)  (3,143)  (1,729)

ส าหรับปี 2562ส าหรับปี 2563
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• กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  

งบการเงินรวมบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 76 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ
เงินดอลล่าร์สหรัฐ ในขณะที่บริษัทบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 38 ล้านบาท  

• ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

งบการเงินรวมมีขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ในปี 2563 จำนวน 45 ล้านบาท 
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการทบทวนประมาณการโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยใหม่สำหรับรอบระยะ 3 ปี  
ซึ่งประมาณการหนี้สินท่ีต้องบันทึกเพิ่มนี้จะแสดงเป็นผลขาดทุนในส่วนของขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

• กำไรและขาดทุนจากรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำอื่น 

กำไรจากการตัดจำหน่ายและไม่รวมงบการเงินของบริษัทย่อย  

เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิพากษาให้บริษัทย่อย(โอเอซี)ล้มละลายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดังนั้น
ผู้บริหารจึงพิจารณาตัดจำหน่ายและไม่รวมงบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวในงบการเงินรวมตั้งแต่วันดังกล่าว และบันทึก
กำไรจากการตัดจำหน่ายและไม่รวมงบการเงินของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมจำนวน 241 ล้านบาท 

รายได้จากการได้รับการยกหนี้เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อย  

เนื่องจากปี 2563 บริษัทย่อย (จีเอส ซีเคียวริตี้) ได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 691.9 ล้านบาท เหลือ 67.0 ล้านบาท โดย
บริษัทได้นำเงินคืนจากการลดทุนของบริษัทย่อยดังกล่าว จำนวนเงิน 624 .9 ล้านบาท ไปหักกลบกับหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
และดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 บริษัทได้ทำสัญญาปลดหนี้กับบรษิัทย่อยดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อย
ได้ยกหนี้ให้แก่บริษัทจำนวนเงินรวม 649.7 ล้านบาท ในการนี้ บริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยจำนวนเงิน 357.1 ล้านบาท ดังนั้นจึงบันทึกรายได้จากการได้รับการยกหนี้ดงักล่าวสุทธิจากขาดทุนจากการลดมลูคา่
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวนเงิน 292.6 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  

ขาดทุนจากการประนีประนอมยอมความ  

บริษัทบันทึกขาดทุนจากการประนีประนอมยอมความ จำนวน 30 ล้านบาท ในปี 2563 เนื่องจากการทำข้อตกลง

ระงับข้อพิพาทกับเจ้าหนี้รายหนึ่ง 

• ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทบันทึกต้นทุนทางการเงินจำนวน 623 ล้านบาทสำหรับปี 2563 และ 837 ล้านบาทสำหรับปี 2562 ลดลง 214 
ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินรวมลดลงภายหลังโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในเดือนธันวาคม 2562 ของบริษัท แต่ส่วนหนึ่งถูก
ชดเชยโดยการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยผิดนัดชำระของเงินกู้และ SBLC 

ต้นทุนทางการเงินรวมสำหรับปี 2563 และ ปี 2562 จำนวน 872 ล้านบาท และ 1,139 ล้านบาทตามลำดับ ลดลง 
267 ล้านบาทโดยหลักๆมาจากการลดลงในบริษัทตามที่อธิบายข้างต้นและการลดลงในบริษัทย่อยจากการชำระคืนเงินกู้ในปี 2562 

5. งบแสดงฐานะทางการเงิน 

• สินทรัพย์รวม 

 ณ 31 ธันวาคม 2563  สินทรัพย์รวมมีจำนวน 25,460 ล้านบาท ลดลง 940 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 
ในจำนวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 3,467 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 



รายงานประจำปี 2563 | Annual Report 2020 
 

  121 
 

123 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 โดยหลักๆมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ 37 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 59 ล้านบาท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 21,993 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 86 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 817 ล้านบาทหรือร้อยละ 4  
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 โดยหลักๆมาจากค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์  

• สินค้าคงเหลือ 

มูลค่าของสินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมจำนวน 2 ,595 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม 
ลดลง 37 ล้านบาทหรือร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 สินค้าคงเหลือรวมของบริษัทลดลง 31 ล้านบาทหรือร้อยละ 2 
หลักๆ เกิดจากการลดลงของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป  

เมื ่อวันที่ 1 และ 6 พฤศจิกายน 2560 บริษัทต้องจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 68 ล้านบาท)  
แก่บริษัทคู่ค้าผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้รับโอนวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) ตามปกติจากพื้นที่ควบคุม
การจัดเก็บ ซึ่ง ณ วันที่เกิดรายการ บริษัทได้บันทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ  

เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2564 บริษัทได้เข้าทำสัญญาชำระหนี้กับผู้สนับสนุนทางการเงิน โดยเงินจ่ายล่วงหน้าดังกล่าว 
ซึ ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำนวนเงิน 68 ล้านบาท จะตกลงชำระโดยผ่านกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ 

• หนี้สินรวม 

หนี้สินรวมในงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 9,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 308 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 
เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 หลักๆเกิดจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยค้างจ่าย 

หนี้สินหมุนเวียนรวมเพ่ิมขึ้น 139 ล้านบาท หลักๆ มาจาก 

• เจ้าหนี้การค้าลดลง 431 ล้านบาทและเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 254 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
เจ้าหนี้การค้าของบริษัทลดลงจากการผิดนัดชำระ SBLC ทำให้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  
และการจัดประเภทจากเจ้าหนี้ไปเป็นหนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความจาก
การทำข้อตกลงระงับข้อพิพาทกับเจ้าหนี้รายหนึ่ง 

• เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  เพิ่มขึ้น 622 ล้านบาท หลัก ๆ มาจากมีหนี้จากการผิดนัดชำระหนี้ 
Standby LC ประมาณ 20.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2563 ของบริษัท 

• ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 501 ล้านบาท เกิดจากบริษัทไม่ได้ชำระดอกเบี้ยเกิดจากบริษัทไม่ได้ชำระดอกเบี้ย
เนื่องจากปัญหาสภาพคล่อง 

• หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 271 ล้านบาท หลักๆเกิดจากการกลับรายการหนี้สินท่ีไม่จำเป็นอีกต่อไป 

หนี้สินไม่หมนุเวียนรวมเพ่ิมขึน้ 169 ล้านบาท หลักๆ มาจาก 

• หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ เพิ่มขึ้น 431 ล้านบาท จากการที่บริษัทเข้าทำ
ข้อตกลงระงับข้อพิพาทและสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้บางราย 

• เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง 308 ล้านบาท เกิดจากการจัดประเภทไปเป็นหนี้สินระยะสั้น
เนื่องจากถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปีของบริษัทย่อย 

• ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ เพิ่มขึ้น  46 ล้านบาท 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวมมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 15,934 ล้านบาท ลดลง 1,248 ล้านบาทจากปีที่แล้ว 
เป็นผลมาจากขาดทุนสุทธิ 1,203 ล้านบาทและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพิ่มเติมจำนวน 
45 ล้านบาท 

6. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

• สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท 

ณ 31 ธันวาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม คงเหลือจำนวน 437 ล้านบาท ลดลง 27 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 โดยปี 2563 กระแสเงินสดจากแต่ละกิจกรรม มีดังนี้ 

กระแสเงินสดรวม 

• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 150 ล้านบาท สูงกว่าเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
ดำเนินงาน 599 ล้านบาท 

• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 113 ล้านบาท หลักๆมาจากผลกระทบกระแสเงินสดจากการตัดจำหน่ายและไม่
รวมงบการเงินของบริษัทย่อย 241 ล้านบาท ตามที่อธิบายข้างต้น อย่างไรก็ตามมีเงินสดใช้ไปในการซื้อที่ดินอาคาร
และอุปกรณ์ 146 ล้านบาท ซึ่งเป็นของบริษัทย่อยเป็นหลัก 

• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 290 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายต้นทุนทางการเงินและจ่ายชำระคืนหนี้สิน
ที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในงบกระแสเงินสด) 

บริษัทพยายามบริหารสภาพคล่องเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีกระแสเงินสดมีการหมุนเวียนอย่างเพียงพอ โดยการจัดหา
สินเช่ือสำหรับซื้อวัตถุดิบในรูปแบบ Collateral Management Agreement (“CMA”) ขายสินค้าเป็นเงินรับล่วงหน้าให้มากที่สุด 
และเร่งรัดการเก็บหนี้จากลูกหนี้  

7. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม) 

  อัตราส่วนทางการเงิน 
 

2563 2562 2561   

  อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
    

  

  อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.59  0.62  0.29    

  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.15  0.17  0.04    

  อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.03  (0.05) 0.05    

  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย วัน 0.60  0.52  0.38    

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 46.51  68.57  52.71    

  ระยะเวลาชำระหน้ี  วัน 13.27  31.25  22.16    

  วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) วัน 33.84  37.85  30.93    

  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio) 
    

  

  อัตราการเติบโตของยอดขาย ร้อยละ 18.81  (41.88) 16.58    

  อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 0.89  (10.69) (0.77)   
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  อัตราส่วนทางการเงิน 
 

2563 2562 2561   

  อัตรากำไรอื่น ร้อยละ 2.48  23.37  0.60    

  อัตรากำไรสุทธิ* ร้อยละ (3.16) 15.19  (5.55)   

  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย** ร้อยละ (9.81) 73.65  (154.97)   

  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio) 
    

  

  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย*** ร้อยละ (2.52) 9.28  (5.29)   

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร***  ร้อยละ (3.05) 11.44  (6.60)   

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์  เท่า 0.80  0.61  0.95    

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 
    

  

  สัดส่วนหน้ีสินต่อทุน**** เท่า 1.50  1.31  119.08    

  อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า (0.38) 2.28  (1.14)   

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น บาท (0.02) 0.31  (0.24)   

  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น****  บาท 0.22  0.81  0.03    

*  คำนวณจากเฉพาะกำไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ไม่รวมส่วนท่ีเป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 
**  คำนวณจากเฉพาะกำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยรวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉลี่ย (ไม่รวมส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม) 
***  คำนวณจากเฉพาะกำไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ไม่รวมส่วนท่ีเป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 
**** คำนวณจากรวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 

• ด้านสภาพคล่อง 

ปี 2563 งบการเงินรวมมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 0.59 เท่าซึ่งลดลงจาก 0.62 เท่าของปีก่อน เนื่องจากมีหนี้สิน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดที่ซบเซาอย่างต่อเนื่องและผลจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้บริษัท
ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระต่อ Link Capital I (Mauritius) Limited รวมถึงผิดนัดชำระ Standby Letter 
of Credit ยอดหนี้ที่ผิดนัดชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 59.0 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับ 
Link Capital I เพื่อปรับโครงสร้างวงเงินสินเชื่อที่ผิดนัดชำระและบริษัทได้เข้าทำสัญญา  Standstill Agreement กับผู้ให้กู้ 
เพื่อขยายระยะเวลาในการเจรจาต่อรอง และผู้บริหารเชื่อมั่นว่ามูลค่าหนี้จะได้รับการปรับโครงสร้างตามประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคต 

• ด้านความสามารถในการหากำไร 

งบการเงินรวมมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 0.89 ในปี 2563 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราขาดทุนขั้นต้น ร้อยละ 
10.69 เนื่องจากปริมาณขาย ปริมาณผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยและค่าเสื่อมราคาลดลง แต่มีอัตราขาดทุนสุทธิ ร้อยละ 3.16 
เทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 15.19 ซึ่งเป็นผลของรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ ปี 2563 มีอัตราผลตอบแทน
ต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ติดลบร้อยละ 9.81 อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานเป็นบวกที่ 150 ล้านบาท 
ในปี 2563 

• ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ ทำให้มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ติดลบ อย่างไรก็ตามอัตราการหมุนของ
สินทรัพย์ดีขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 0.61 เท่าของปีก่อน เป็น 0.80 เท่าเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขาย 
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• ด้านนโยบายทางการเงิน 

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 1.50 เท่า เทียบกับปีก่อน 1.31 เท่า เนื่องจากหนี้สิน
เพิ่มขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้จากปัญหาสภาพคล่อง และส่วนของผู้ถือหุ้นทีล่ดลงจากผลขาดทุน 

8. ภาระผูกพันด้านหนี้สนิและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

บริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 36 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกบับุคคล
หรือกิจการอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 

9. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต 

บริษัทนำเข้าเศษเหล็ก เหล็กถลุง (Pig Iron) และวัตถุดิบย่อย (Sub Raw Material) และเงินกู้จำนวนมากในรูป
เงินตราต่างประเทศ ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนจึงมีผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ  อย่างไรก็ตาม
บริษัทและบริษัทย่อยได้บริหารความเสี่ยงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีการกำหนดราคาขายโดยอ้างอิงราคาขาย
ในตลาดโลก ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐเป็นหลัก  นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนปรับตัวโดยจัดทำ
โครงการหลายโครงการเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆ และผู้นำเข้า ทั้งในรูปของการลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต เป็นต้น 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

งบการเงินประจำปี 2563 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น  

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และของ
บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี              
31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำรและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุด            
วนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  
 
ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริษทัและ
ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี
ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัและบริษทัตำม
ขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำ
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้  
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การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตดงัน้ี 

ก) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 1 กลุ่มบริษทัมีผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทั      
มีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่ำสินทรัพยห์มุนเวียนรวมจ ำนวน 2,416 ลำ้นบำท และมีขำดทุนสะสมจ ำนวน 22,927 ลำ้นบำท ดงันั้น 
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัข้ึนอยูก่บัควำมส ำเร็จในกำรปฏิบติัตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีและหำแหล่ง
เงินทุนและควำมสำมำรถของผูบ้ริหำรในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนำคต ปัจจยัเหล่ำน้ีเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมี
นยัส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  

ข) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 4 ผูบ้ริหำรไดท้ ำกำรทบทวนและเปล่ียนแปลงอำยุกำรให้ประโยชน์ของอำคำร  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
จำกท่ีเคยประมำณกำรไวเ้ดิม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภำพและอำยกุำรให้ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ กำรเปล่ียนประมำณกำรอำยกุำรให้
ประโยชน์ของสินทรัพยด์งักล่ำวไดรั้บกำรอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัของบริษทั
และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนำยน 2563  

ค) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 1 เร่ิมตั้ งแต่ต้นปี 2563 กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบอย่ำงมำกต่อเศรษฐกิจ
ระดบัประเทศและระดบัโลก ซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมำกต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของกลุ่มบริษทั อยำ่งไรกดี็ 
ผลท่ีสุดในเร่ืองดงักล่ำวไม่สำมำรถทรำบไดใ้นปัจจุบนัและผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัไม่สำมำรถประมำณกำรไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลใน
ขณะน้ี 

ทั้งน้ี ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำกเร่ืองท่ีเนน้ดงักล่ำว 
 
เร่ืองอื่น  

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพำะบริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่น โดยได้แสดงควำมเห็นไวอ้ย่ำงไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี              
26 กุมภำพนัธ์ 2563 และมีวรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุกำรณ์ โดยมีขอ้สงสัยอยำ่งมีสำระส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง
ของกลุ่มบริษทั   
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุด ตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจ้ำได้น ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ              
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
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เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วธีิกำรของผู้สอบบัญชี 

การประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
กลุ่มบริษัทมีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงแสดงในรำคำทุนหัก         
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีมี     
จ ำนวนเงินท่ีเป็นสำระส ำคญั 
  
ผูบ้ริหำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำส ำหรับท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เม่ือมี
ข้อบ่งช้ีกำรด้อยค่ำโดยประมำณจำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน     
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนท่ีพิจำรณำโดยผูบ้ริหำรมำจำกมูลค่ำจำก
กำรใช้ ซ่ึงประมำณกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีได้รับในอนำคตท่ี
เกิดข้ึนจำกกำรใช้สินทรัพย์นั้ นและกำรก ำหนดสมมติฐำนท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ประมำณกำรอตัรำกำรเติบโตของธุรกิจ ประมำณ
กำรรำยได้และอัตรำส่วนต่ำงของรำคำขำยกับต้นทุนเศษเหล็ก    
และประมำณกำรงบจ่ำยลงทุน ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินงำน  
 
กำรใช้ดุลยพินิจและขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ของผูบ้ริหำรและอตัรำ   
คิดลดกระแสเงินสด จะไดรั้บผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
สภำพเศรษฐกิจและสภำวะตลำดในอนำคตได ้ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงให้
ควำมส ำคญัเร่ืองน้ีในกำรตรวจสอบ 
 
 

 
 

• ท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได ้      
รับคืนท่ีใชใ้นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ 
 

• ประเมินควำมเหมำะสมของขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัซ่ึงผูบ้ริหำร
ใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงินสด รวมถึงอตัรำคิดลด
ท่ีใชใ้นกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนำคต 
 

• เป รียบเทียบและประเมินประมำณกำรกระแสเงินสด               
ข้อสมมติฐำนหลักและอัตรำคิดลดกับงบประมำณและ       
แผนธุรกิจของผู ้บ ริหำร ผลกำรด ำ เ นินงำนในอดีตกับ              
ผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนั สภำพเศรษฐกิจและ
อุตสำหกรรม 

 
• ทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของตำม

แบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีผูบ้ริหำรใช้ และเปรียบเทียบกับ
มูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

• พิจำรณำควำมเพียงพอและเหมำะสมของกำรเปิดเผยขอ้มูล
ของบริษทัในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนนั้น ซ่ึงคำดว่ำรำยงำนประจ ำปีจะถูกจดัเตรียมให้ขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏวำ่
ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  
 
เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ือง
ดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมและ            
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัว่ำกำร
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ รำยกำรท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำก
กำรใชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี  
 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำร
ตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง  

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียง
เหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ี        
ไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำก
กำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง
ตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน  

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร  
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• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชี
ท่ีได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกับเหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ี
มีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำ    
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควร
หรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจ
ภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำร
ปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

 
ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำร
ตรวจสอบของขำ้พเจำ้  
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและได้
ส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ีองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำ
วำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ  
 
จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ      
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชี
เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควร
ส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 
 
 
 
(นำงสำววิมลศรี จงอุดมสมบติั)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3899 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 
 



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

สิ น ท รั พ ย์

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 437,367,902             464,124,155             330,743,110             39,825,158               
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 8,651,734                 4,940,906                 8,651,734                 4,940,906                 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 7 32,110,817               35,971,335               4,188,642                 29,774,823               
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                            -                            4,072,530                 3,872,050                 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 4, 8, 18, 36 2,594,826,134          2,632,038,201          1,234,190,438          1,265,428,245          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 5, 9 394,037,411             453,052,255             242,353,228             367,893,069             
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,466,993,998          3,590,126,852          1,824,199,682          1,711,734,251          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 5, 10 -                            -                            1,065,805,413          1,543,962,782          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 5, 11, 19 210,000,000             210,000,000             -                            -                            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4, 12, 16, 17, 22, 36 21,098,097,108        21,859,607,733        8,447,081,163          8,810,335,193          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 13 6,223,281                 9,188,016                 1,007,684                 2,693,946                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  - สุทธิ 5, 15 679,099,972             731,533,456             335,378,069             391,348,111             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 21,993,420,361        22,810,329,205        9,849,272,329          10,748,340,032        

รวมสินทรัพย์ 25,460,414,359      26,400,456,057      11,673,472,011        12,460,074,283       

 บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 5, 8, 18 529,911,885             960,912,393             201,777,744             627,587,833             
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                            -                            -                            91,699,689               
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5, 19 1,174,121,481          1,428,344,684          885,051,779             1,099,897,493          
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5 22,871,342               130,671,595             12,364,733               110,871,828             
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 5, 20 1,194,586,748          693,557,138             997,452,101             864,949,701             
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอม
   ยอมความท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5, 21, 36 352,855,595             487,934,137             184,325,339             317,810,467             
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5, 16, 22 625,389,181             314,000,000             314,000,000             314,000,000             
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 468,579,964             470,511,788             468,579,964             470,511,788             
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 12,702,252               438,781                    6,962,239                 -                            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 16, 22 1,433,190,075          811,362,306             1,433,190,075          1,124,319,573          
เงินกูย้มืจากผูถื้อหุ้น 5 -                            3,850,000                 -                            3,850,000                 
เงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน 3,850,000                 -                            3,850,000                 -                            
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน 4, 23 -                            106,292,596             -                            87,117,283               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5, 24 65,313,390               336,522,837             50,041,184               66,349,852               
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 5,883,371,913          5,744,398,255          4,557,595,158          5,178,965,507          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5, 19 1,132,405,007          1,137,215,015          1,132,405,007          1,137,215,015          
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและ
   การประนีประนอมยอมความ - สุทธิ 5, 21, 36 648,511,941             217,751,857             648,511,941             217,751,857             
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5, 16, 22 1,626,210,629          1,934,155,494          887,151,545             885,131,949             
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 12 6,352,956                 950,062                    4,041,353                 -                            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน
   เม่ือเกษียณอายุ 25 229,622,728             184,065,264             101,446,948             78,379,377               
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,643,103,261          3,474,137,692          2,773,556,794          2,318,478,198          

รวมหน้ีสิน 9,526,475,174          9,218,535,947          7,331,151,952          7,497,443,705          

 บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 26
- ทุนจดทะเบียน

(หุ้นสามญั 31,611,951,028 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) 158,059,755,140    158,059,755,140    158,059,755,140      158,059,755,140     
- ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

(หุ้นสามญั 28,928,765,432 หุ้น หุ้นละ 5 บาท) 144,643,827,160      144,643,827,160      144,643,827,160      144,643,827,160      
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 27 -                            -                            -                            -                            
ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุ้น
- ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้น 26 (116,361,266,965)    (116,361,266,965)    (116,361,266,965)    (116,361,266,965)    
- ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 206,307,094             206,307,094             206,307,094             206,307,094             
กาํไร (ขาดทุน) สะสม
- จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 28 763,976,886             763,976,886             763,976,886             763,976,886             
- ขาดทุนสะสม (22,927,407,730)      (22,253,294,756)      (24,924,573,795)      (24,304,263,276)      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 28 14,049,679               14,049,679               14,049,679               14,049,679               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 6,339,486,124          7,013,599,098          4,342,320,059          4,962,630,578          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,594,453,061          10,168,321,012        -                            -                            
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 15,933,939,185        17,181,920,110        4,342,320,059          4,962,630,578          

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,460,414,359      26,400,456,057      11,673,472,011        12,460,074,283       

 บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 5 20,693,108,713        17,416,417,795        9,313,880,690          4,494,156,853          
รายไดจ้ากการให้บริการ 5 -                            -                            -                            274,235,241             
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 76,223,530               976,030,090             38,097,158               683,702,192             
กลบัรายการขาดทุนจากคาํสัง่ซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 4 106,292,596             -                            87,117,283               -                            
กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -                            13,554,115               -                            89,956,313               
รายไดจ้ากการไดรั้บการยกหน้ีเจา้หน้ีอ่ืนบริษทัยอ่ย 5 -                            -                            292,658,052             -                            
กาํไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                            -                            -                            1,130,110,336          
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินจากการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย 23 -                            -                            -                            242,266,277             
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 29 -                            5,505,991,604          -                            5,505,991,604          
กาํไรจากการประนีประนอมยอมความ -                            86,334,435               -                            86,334,435               
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายและไม่รวมงบการเงินของบริษทัยอ่ย 1 241,112,967             -                            -                            -                            
รายไดอ่ื้น 5 166,670,553             118,537,891             87,351,343               33,914,617               
รวมรายได้ 21,283,408,359        24,116,865,930        9,819,104,526          12,540,667,868        

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 4, 5
- ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย 20,468,742,797        18,225,267,129        9,246,827,728          4,757,698,323          
- ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า 214,125,667             1,031,503,026          144,900,353             789,651,230             
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 8 (173,054,819)           20,966,163               (89,295,097)              93,768,892               
รวมตน้ทุนขาย 20,509,813,645        19,277,736,318        9,302,432,984          5,641,118,445          
ตน้ทุนการให้บริการ -                            -                            -                            283,876,066             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 317,865,105             238,841,441             147,702,582             64,466,422               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 5 723,864,836             940,093,555             234,662,338             377,527,407             
ขาดทุนจากคาํสัง่ซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ -                            65,727,443               -                            87,117,283               
ขาดทุนจากการประนีประนอมยอมความ 21 30,449,706               -                            30,449,706               -                            
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 10, 12, 30 31,889,918               997,828,133             84,421,436               1,904,650,276          
ตน้ทุนทางการเงิน 5 872,110,318             1,139,327,842          622,984,639             836,843,398             
รวมค่าใช้จ่าย 22,485,993,528        22,659,554,732        10,422,653,685        9,195,599,297          

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (1,202,585,169)        1,457,311,198          (603,549,159)           3,345,068,571          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (165,720)                   -                            -                            -                            

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (1,202,750,889)        1,457,311,198          (603,549,159)           3,345,068,571          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 25 (45,230,036)              -                            (16,761,360)              -                            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (1,247,980,925)      1,457,311,198        (620,310,519)           3,345,068,571         

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (654,662,560)           2,646,249,750          (603,549,159)           3,345,068,571          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4 (548,088,329)           (1,188,938,552)        -                            -                            

(1,202,750,889)      1,457,311,198        (603,549,159)           3,345,068,571         

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (674,112,974)           2,646,249,750          (620,310,519)           3,345,068,571          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4 (573,867,951)           (1,188,938,552)        -                            -                            

(1,247,980,925)      1,457,311,198        (620,310,519)           3,345,068,571         

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 33 (0.023)                     0.305                      (0.021)                       0.386                       

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ ใบสาํคญั จดัสรรเป็น เงินที่ไดร้ับจาก รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ แสดงสิทธิ ส่วนตํ่ากว่า ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถ้ือหุน้ของ ที่ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ซื้อหุน้สามญั มูลค่าหุน้ จากการลดทุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ซื้อหุน้ที่หมดอายุ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้ - สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 34,250,904,820      14,049,679             (10,163,275,674)     206,307,094           763,976,886           (24,899,544,506)     -                          172,418,299           9,928,102,018        10,100,520,317      

รายการกบัผูถ้ือหุน้ที่บนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้ือหุน้
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
     การออกหุน้สามญัโดยบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สีย
     ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 10 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1,429,157,546        1,429,157,546        
     รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1,429,157,546        1,429,157,546        

เงินทุนที่ไดร้ับจากผูถ้ือหุน้และการจดัสรรส่วนทุนใหผู้ถ้ือหุน้
     การแปลงหนี้เป็นทุน 26 110,392,922,340    -                          (106,197,991,291)   -                          -                          -                          -                          4,194,931,049        -                          4,194,931,049        
     การยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ 27 -                          (14,049,679)            -                          -                          -                          -                          14,049,679             -                          -                          -                          
     รวมเงินทุนที่ไดร้ับจากผูถ้ือหุน้และการจดัสรรส่วนทุนใหผู้ถ้ือหุน้ 110,392,922,340    (14,049,679)            (106,197,991,291)   -                          -                          -                          14,049,679             4,194,931,049        -                          4,194,931,049        

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 110,392,922,340    (14,049,679)            (106,197,991,291)   -                          -                          -                          14,049,679             4,194,931,049        1,429,157,546        5,624,088,595        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          2,646,249,750        -                          2,646,249,750        (1,188,938,552)       1,457,311,198        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 144,643,827,160    -                          (116,361,266,965)   206,307,094           763,976,886           (22,253,294,756)     14,049,679             7,013,599,098        10,168,321,012      17,181,920,110      

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          (674,112,974)          -                          (674,112,974)          (573,867,951)          (1,247,980,925)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 144,643,827,160    -                        (116,361,266,965) 206,307,094         763,976,886           (22,927,407,730)   14,049,679           6,339,486,124      9,594,453,061      15,933,939,185      

กาํไร (ขาดทุน) สะสมส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุน้สามญั

งบการเงินรวม (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 11



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ใบสาํคญั จดัสรรเป็น เงินที่ไดร้ับจาก ส่วนของ
ที่ออกและ แสดงสิทธิ ส่วนตํ่ากว่า ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถ้ือหุ้น - สุทธิ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ซื้อหุ้นสามญั มูลค่าหุ้น จากการลดทุน ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ซื้อหุ้นที่หมดอายุ (ขาดทุนสะสมเกินทุน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 34,250,904,820        14,049,679               (10,163,275,674)      206,307,094             763,976,886             (27,649,331,847)      -                            (2,577,369,042)            

รายการกบัผูถ้ือหุ้นที่บนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้ือหุ้น
   เงินทุนที่ไดร้ับจากผูถ้ือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผูถ้ือหุ้น
   การแปลงหนี้เป็นทุน 26 110,392,922,340      -                            (106,197,991,291)    -                            -                            -                            -                            4,194,931,049             
    การยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 27 -                            (14,049,679)              -                            -                            -                            -                            14,049,679               -                               
   รวมเงินทุนที่ไดร้ับจากผูถ้ือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผูถ้ือหุ้น 110,392,922,340      (14,049,679)              (106,197,991,291)    -                            -                            -                            14,049,679               4,194,931,049             
รวมรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของที่บนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของผูถ้ือหุ้น 110,392,922,340      (14,049,679)              (106,197,991,291)    -                            -                            -                            14,049,679               4,194,931,049             

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            3,345,068,571          -                            3,345,068,571             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 144,643,827,160      -                            (116,361,266,965)    206,307,094             763,976,886             (24,304,263,276)      14,049,679               4,962,630,578             

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            (620,310,519)           -                            (620,310,519)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 144,643,827,160    -                          (116,361,266,965)  206,307,094             763,976,886           (24,924,573,795)    14,049,679             4,342,320,059            

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามญั กาํไร (ขาดทุน) สะสม
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (1,202,750,889)        1,457,311,198          (603,549,159)           3,345,068,571          
รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีเป็นเงินสดสุทธิ
   ไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 971,115,676             1,713,747,998          445,269,848             813,692,020             
ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 128,414,051             105,504,317             50,527,207               31,091,295               
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - สุทธิ (79,249,314)              (617,072,813)           (70,946,266)              (453,232,519)           
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัแปลงหน้ีเป็นทุน -                            (449,701,879)           -                            (449,701,879)           
ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (2,772,161)                6,137,766                 (2,772,161)                6,137,766                 
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายและไม่รวมงบการเงินของบริษทัยอ่ย (241,112,967)           -                            -                            -                            
รายไดจ้ากการไดรั้บการยกหน้ีเจา้หน้ีอ่ืนบริษทัยอ่ย -                            -                            (292,658,052)           -                            
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                            (5,505,991,604)        -                            (5,505,991,604)        
ขาดทุน (กาํไร) จากการประนีประนอมยอมความ 30,449,706               (86,334,435)              30,449,706               (86,334,435)              
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม - สุทธิ -                            (10,387,557)              -                            -                            
กาํไรจากการลา้งบญัชีเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (22,192,859)              -                            (12,192,202)              -                            
กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -                            (13,554,115)              -                            (89,956,313)              
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (173,054,819)           20,966,163               (89,295,097)              93,768,892               
ขาดทุนจากคาํสัง่ซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ (กลบัรายการ) (106,292,596)           65,727,443               (87,117,283)              87,117,283               
กาํไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            (1,130,110,336)        
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินจากการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย -                            -                            -                            (242,266,277)           
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            54,226,243               897,688,981             
ตดัจาํหน่ายลูกหน้ีอ่ืนและเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                            -                            637,610                    -                            
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย์ 4,871,574                 -                            6,259,349                 -                            
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 22,213,404               946,468,146             22,213,404               946,468,146             
ขาดทุนจากการตดับญัชีสินทรัพยถ์าวร 1,962,476                 4,105,007                 -                            -                            
รายไดจ้ากการชดเชยความเสียหายจากประกนัภยั - สุทธิ (1,835,675)                -                            -                            -                            
ตดับญัชีภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายท่ีขอคืนไม่ได้ 2,451,045                 933                           2,451,045                 933                           
ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 2,400,000                 34,822,207               -                            34,822,207               
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 17,815,428               56,054,212               7,476,744                 27,002,950               
ตน้ทุนทางการเงิน 872,110,318             1,139,327,842          622,984,639             836,843,398             
ดอกเบ้ียรับ (1,917,444)                (3,170,957)                (299,020)                   (388,373)                   
เงินปันผลรับ (2,158,415)                -                            (2,158,415)                -                            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 165,720                    -                            -                            -                            
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้):
ลูกหน้ีการคา้ 3,860,518                 (22,198,069)              25,586,181               (24,042,795)              
สินคา้คงเหลือ 210,266,887             1,958,486,265          120,532,903             (697,100,918)           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (87,881,186)              87,974,712               (21,219,522)              (88,948,441)              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (99,870,638)              (271,570,688)           (18,447,235)              (187,037,559)           

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 13



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง):
เจา้หน้ีการคา้ 420,641,937             (948,380,823)           425,392,319             728,816,522             
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (97,799,596)              88,005,892               (98,507,095)              100,888,622             
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (316,709,117)           (332,057,569)           (268,568,134)           61,924,475               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (222,025,303)           (9,341,775)                29,832,520               2,804,094                 
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (11,010,157)              (4,754,000)                (1,170,533)                (1,248,000)                
รับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 130,397,507             -                            130,397,507             -                            
จ่ายภาษีเงินได้ (165,720)                   (8,649,150)                -                            (8,953,563)                
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมดําเนินงาน 150,337,391             (598,525,333)           405,337,051             (951,176,857)           

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ผลกระทบกระแสเงินสดจากการตดัจาํหน่ายและไม่รวมงบการเงินของบริษทัยอ่ย 241,112,967             -                            -                            -                            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ -                            416,954                    -                            416,954                    
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยเพิม่ข้ึน -                            -                            (2,122,500)                -                            
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,033,176                 19,911,079               1,033,176                 19,911,079               
รับเงินชดเชยความเสียหายจากประกนัภยั 15,985,622               -                            -                            -                            
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (146,361,502)           (155,404,904)           (17,903,675)              (42,936,667)              
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (1,682,762)                (1,617,100)                -                            (116,100)                   
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            1,800,000,000          
รับดอกเบ้ีย 1,917,444                 3,170,957                 299,020                    388,373                    
รับเงินปันผล 1,219,748                 -                            1,219,748                 -                            
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 113,224,693             (133,523,014)           (17,474,231)              1,777,663,639          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการเพิม่ทุน
   หุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย -                            1,429,157,546          -                            -                            
จ่ายชาํระคืนหน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ (65,699,634)              (62,663,021)              (63,691,205)              (60,058,875)              
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                            (826,582,703)           -                            (379,880,338)           
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                            (106,251,641)           -                            (106,251,641)           
เงินสดรับจาก (จ่ายชาํระคืน) เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            966,587,810             -                            (119,860,522)           
จ่ายชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (11,305,405)              (501,600)                   (5,878,873)                -                            
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (213,304,865)           (460,832,915)           (27,371,672)              (177,519,998)           
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (290,309,904)           938,913,476             (96,941,750)              (843,571,374)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (26,747,820)              206,865,129             290,921,070             (17,084,592)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 464,124,155             258,184,077             39,825,158               56,909,750               

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (8,433)                       (925,051)                   (3,118)                       -                            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 437,367,902             464,124,155             330,743,110             39,825,158               

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 14



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562
ข้อมูลเพิ่มเติมงบกระแสเงินสด
1) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิม่ข้ึนโดย

-  หน้ีสินตามสญัญาเช่า 29,111,985               -                            16,882,465               -                            
-  เจา้หน้ีอ่ืน - สุทธิ 68,983,284               -                            68,789,996               -                            
-  จ่ายชาํระเงินสด 146,361,502             155,404,904             17,903,675               42,936,667               
รวม 244,456,771           155,404,904           103,576,136             42,936,667              

2) โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า) หกักลบกบั
หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ 23,890,070               -                            23,890,070               -                            

3) โอน Standby letter of credit ท่ีจ่ายชาํระแทนเจา้หน้ีการคา้เป็น
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 655,364,519             399,141,817             655,364,519             399,141,817             

4) โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เจา้หน้ีการคา้ ดอกเบ้ียคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
 เป็นหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ 352,650,294             -                            352,650,294             -                            

5) โอนเงินกูย้มืจากผูถื้อหุ้นเป็นเงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน 3,850,000                 -                            3,850,000                 -                            

6) เน่ืองจากการตดัจาํหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิม่ข้ึน -                            47,262                      -                            -                            
เจา้หน้ีการคา้ลดลง -                            16,754,450               -                            -                            
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง -                            6,414,155                 -                            -                            

7) เน่ืองจากการแปลงหน้ีเป็นทุน
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความลดลง -                            183,095,340             -                            183,095,340             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืนลดลง -                            31,900,000               -                            31,900,000               
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง -                            3,979,935,710          -                            3,979,935,710          
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายลดลง -                            4,842,228,437          -                            4,842,228,437          
ภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องลดลง -                            326,725,720             -                            326,725,720             

8) เงินกูย้มืระยะสั้นจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ยลดลง
โดยการหกักลบกบัการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            624,889,490             -                            

9) เจา้หน้ีอ่ืนบริษทัยอ่ยลดลงจากการไดรั้บการยกหน้ี -                            -                            91,699,689               -                            

10) โอนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นหน้ีสินท่ีเกิดจาก
การฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ -                            30,000,000               -                            30,000,000               

11) ตดัจาํหน่ายลูกหน้ีการคา้ 498,083,182             -                            146,264,749             -                            

12) ตดัจาํหน่ายลูกหน้ีอ่ืนบริษทัยอ่ย -                            -                            2,366,084,014          -                            

13) ตดัจาํหน่ายเงินให้กูย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                            -                            2,756,416,983          -                            

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 15



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  
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หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป โครงสร้างการถือหุน้และการด าเนินงานต่อเน่ือง   
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงินและหลกัการจดัท างบการเงินรวม  
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั   
4   การเปล่ียนแปลงประมาณการจากปีก่อน  
5   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
6   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
7   ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  
8   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
9   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  
10   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  
11   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
12   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
13   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ  
14   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
15   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  
16   วงเงินสินเช่ือเพื่อการด าเนินงาน  
17   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
18   เจา้หน้ีการคา้  
19   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  
20   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  
21   หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ  
22   เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  
23   ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน  
24   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  
25   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  
26   ทุนเรือนหุน้และส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุ้น  
27   ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้  
28   ทุนส ารองตามกฎหมายและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  
29   ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี  
30   ค่าใชจ่้ายอ่ืน  
31   กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานท่ีจดทะเบียน  
32   ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ  
33   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ ่  
34   การเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงิน  
35   ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  
36   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
37   คดีความ  
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งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 
 
1. ข้อมูลทั่วไป โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  
 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนดงัน้ี 
 
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 88 อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
   
โรงงานผลิต : เลขท่ี 55 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรม เอสเอสพ ีต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2549  
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 
 

1.2 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นดงัน้ี 
 
  สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 

รายช่ือผูถื้อหุน้  2563  2562 
     

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

  
49.99 

  
49.99 

M-POWER TT Ltd. - เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศมาเลเซีย  11.00  15.80 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  7.00  7.00 
Apex Prime Capital Ltd. - เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน  4.37      - 
บริษทั นิวเวลิดอิ์นเตอร์เมทลั จ ากดั  1.96  1.96 
บริษทั ดีสินชยัสตีล จ ากดั  1.96  1.96 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

    ประเทศ  สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 
ช่ือกิจการ  ลกัษณะธุรกิจ  ท่ีจดัตั้ง  2563  2562 

         

บริษทัย่อยทางตรง         
บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล         
โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
 (“เอสพีเอช”) 

 ลงทุนในบริษทัอื่น  ไทย  99.99  99.99 

บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จ ากดั  
 (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

 กิจการท่ีตั้งโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ
การปรับโครงสร้างหน้ี 

 ไทย  99.99  99.99 

บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน)  
 (“จี เจ สตีล”)   
 (ถือหุน้โดยบริษทัร้อยละ 8.24 

และ จีเอส ซีเคียวริต้ี ร้อยละ 1.21) 

 ผลิตและจ าหน่ายเหลก็
แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 

 ไทย  9.45  9.45 

บริษทั จีเอส โน๊ตส์ โฮลด้ิงส์ จ ากดั *   
 (“จีเอส โน๊ตส์”) 

 กิจการท่ีตั้งโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ
การปรับโครงสร้างหน้ี 

 ไทย  -  - 

บริษทั จีเอส โน๊ตส์ โฮลด้ิง 2 จ ากดั * 
 (“จีเอส โน๊ตส์ 2”) 

 กิจการท่ีตั้งโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ
การปรับโครงสร้างหน้ี 

 ไทย  -  - 

         

บริษทัย่อยทางอ้อม         
บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จ ากดั ** 
 (“โอเอซี”)  

(ถือหุน้โดย เอสพเีอช ร้อยละ 
99.97) 

 ใหบ้ริการท่ีปรึกษาและ
ลงทุน 

 ไทย  -  99.97 

 
* บริษทัยอ่ย 2 บริษทั คือ จี เอส โน๊ตส์ และ จี เอส โน๊ตส์ 2 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 
2560 ตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 และไดจ้ดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชีแลว้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 
2561 บริษทัอยูร่ะหวา่งการรับโอนเงินคืนจากการเลิกกิจการเป็นจ านวน 0.1 ลา้นบาท ดงันั้น เงินลงทุนน้ีจึงถกูตดับญัชีเน่ืองจากการ
ช าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ในไตรมาส 2 ปี 2563 

 

** โอเอซี ถูกกรมสรรพากรฟ้องร้องและศาลลม้ละลายกลางมีค าส่ังพิทกัษท์รัพยไ์วเ้ดด็ขาดเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2563 ศาลลม้ละลาย
กลางไดมี้ค าส่ังพิพากษาใหล้ม้ละลายเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ดงันั้น ผูบ้ริหารพิจารณาท่ีจะตดัจ าหน่ายและไม่รวมงบการเงินของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวในงบการเงินรวมตั้งแต่วนัดงักล่าว  
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รายละเอียดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยดงักลา่ว ณ วนัท่ีมีค าส่ังพิพากษาใหล้ม้ละลาย มีดงัน้ี 
 

 ลดลง (เพิ่มข้ึน) 
 (ลา้นบาท) 
  

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการ (18) 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 7 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 252 
ก าไรจากการตดัจ าหน่ายและไม่รวมงบการเงินของบริษทัยอ่ย 241 

 
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยใน จี เจ สตีล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 คิดเป็นร้อยละ 9.45 และบริษทัยงัคงท า
งบการเงินรวมโดยรวม จี เจ สตีล เน่ืองจากบริษทัยงัคงมีอ านาจควบคุม จี เจ สตีล ผา่นทางตวัแทนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทั 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 
1.3 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริษทัและของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 
   (ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ปัจจยัเส่ียงต่อการด าเนินงานต่อเน่ือง  2563  2562  2563  2562 
         

(1) ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
  ส าหรับปี 

  
(655) 

  
2,646 

  
(604) 

  
3,345 

(2) ขาดทุนสะสม  (22,927)  (22,253)  (24,924)  (24,304) 
(3) หน้ีสินหมุนเวียนมากกวา่สินทรัพยห์มุนเวียน  2,416  2,154  2,733  3,467 
(4) ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่  6,339  7,014  4,342  4,963 
 
กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่า
สินทรัพยห์มุนเวียนรวมจ านวน 2,416 ลา้นบาท และมีขาดทุนสะสมจ านวน 22,927 ลา้นบาท ดงันั้นความสามารถในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัข้ึนอยูก่บัความส าเร็จในการปฏิบติัตามแผนการปรับโครงสร้างและหาแหล่งเงินทุน และความสามารถของ
ผูบ้ริหารในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นเหตุช้ีให้เห็นความไม่แน่นอนอยา่งมีนยัส าคญัเกี่ยวกบั
ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  
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บริษทัไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อปรับปรุงสถานะทางการเงิน   
 

ก) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 
 

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยจดัสรรและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัเพื่อช าระจ านวนหน้ีท่ีจะแปลงเป็นทุนจ านวน 4,195 ลา้นบาท นอกจากน้ีเจา้หน้ียงัตกลงยกเวน้ดอกเบ้ีย
ให้จ านวน 5,169 ลา้นบาท จากท่ีกล่าวน้ีประกอบกบัการลดภาระหน้ีสินของบริษทัยอ่ยและการท าสัญญาประนีประนอมยอมความ
อื่น ๆ ท าให้บริษทัสามารถลดหน้ีสินรวมจาก 17,518 ลา้นบาท ในปี 2561 เหลือเพียง 7,497 ลา้นบาท ในปี 2562 จากท่ีกล่าวทั้งหมด
ขา้งตน้ส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทักลบัมาเป็นบวกและยงัคงเป็นบวกท่ี 6,339 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

นอกจากการแปลงหน้ีเป็นทุนแลว้ บริษทัยงัมีการปรับโครงสร้างหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ๆ ดงัน้ี  

• เขา้ท าสัญญากบัเจา้หน้ีรายใหญ่โดยการเปลี่ยนตารางการผ่อนช าระหน้ีจ านวน 37.49 ลา้นเหรียญสหรัฐเป็นหน้ีสินระยะยาว
โดยจ่ายช าระงวดเดียวในปีท่ี 9  

• เขา้ท าสัญญากบัเจา้หน้ีรายหน่ึงโดยการเปล่ียนตารางการผ่อนช าระหน้ีจ านวน 146 ลา้นบาทเป็นหน้ีสินระยะยาวโดยสามารถ
ช าระหน้ีเม่ือใดก็ไดภ้ายในระยะเวลา 9 ปี 

• หน้ีสินเก่าของการไฟฟ้าจ านวน 209.59 ลา้นบาท ไดม้ีการหักกลบลบหน้ีกบัเงินหลกัประกนัการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 23.89 ลา้น
บาท และยอดหน้ีคงเหลือจ านวน 185.70 ลา้นบาท ไดป้รับโครงสร้างโดยผ่อนช าระจ านวน 36 งวด เร่ิมผ่อนช าระงวดแรก
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563  

 

ผลขา้งตน้น้ีท าให้โครงสร้างงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทัเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั และฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าการจดัท า
งบการเงินตามขอ้สมมติฐานว่ากลุ่มบริษทัจะด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม  
 

ข) กำรจัดหำแหล่งเงินทุน  
 

ในเดือนเมษายน 2562 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือส าหรับการด าเนินงานจากบริษทัต่างประเทศรายหน่ึง  
 

บริษทัยงัไดร้ับสินเชื่อส าหรับการซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบ Collateral Management 
Agreement (“CMA”) นอกจากน้ีบริษทัยงัไดเ้ขา้ท าสัญญากบัที่ปรึกษารายหน่ึงส าหรับการรีไฟแนนซ์หน้ี และการระดมทุนเพื่อ       
รีไฟแนนซ์เงินกูร้ะยะยาวท่ีมีอยูส่่วนหน่ึงและจดัหาเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม   
 

บริษทัยงัคงนโยบายขายโดยรับเงินล่วงหนา้ให้มากที่สุดและเร่งรัดการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเพื่อท าให้มัน่ใจว่ากระแสเงินสดมีการ
หมุนเวียนอยา่งเพียงพอ  
 

บริษทัผิดนดัช าระหน้ีต่อ Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) เน่ืองจากสภาวะตลาดที่ซบเซาอยา่งต่อเน่ืองและ
ผลจากการระบาดของโควิด-19 บริษทัไดร้ับจดหมายผิดนดัช าระจาก Link Capital I ลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 แจง้ให้บริษทัแกไ้ข
เหตุแห่งการผิดนดัช าระต่อวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ตามสัญญาสินเช่ือลงวนัท่ี 2 เมษายน 2562 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม นอกเหนือไปจาก
จดหมายผิดนดัช าระ บริษทัยงัผิดนดัช าระ Standby Letter of Credit อีก 2 ฉบบั ยอดหน้ีที่ผิดนดัช าระ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
รวมทั้งส้ิน 59.0 ลา้นเหรียญสหรัฐ บริษทัอยูร่ะหว่างเจรจากบั Link Capital I เพื่อปรับโครงสร้างวงเงินสินเช่ือที่ผิดนดัช าระและ
บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญา Standstill Agreement กบัผูใ้ห้กู ้เพื่อขยายระยะเวลาในการเจรจาต่อรอง และผูบ้ริหารเช่ือมัน่ว่ามูลค่าหน้ีจะ
ไดรั้บการปรับโครงสร้างตามประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต  
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ค) กำรผลติและกำรขำย 
 
บริษทัผลิตเหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดมว้นอยา่งเขม้งวดตามความตอ้งการของตลาด  เน่ืองจากหลาย ๆ ปัจจยัท่ีกล่าวดา้นล่างท าให้การ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นในประเทศไทยไดร้ับผลกระทบทางลบ น าไปสู่ผลการด าเนินงานขาดทุนในหลายไตรมาส             
ท่ีผ่านมา 

• การชะลอตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) และการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรมเหลก็ ส่งผลให้
ความตอ้งการลดลง  

• มาตรการปกป้องเหลก็เจือที่หมดอายุในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 และการแข็งข้ึนของค่าเงินบาทท าให้การน าเขา้ง่ายข้ึนและ      
ถูกกว่าซ่ึงน าไปสู่การน าเขา้ท่ีเพิ่มข้ึน 

• ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งท าให้ความตอ้งการในตลาดลดลง  

• ปัจจยัขา้งตน้น้ีส่งผลให้ราคาขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นลดลงอยา่งมีนยัส าคญั และส่งผลในทางลบอยา่งมากต่อก าไรจาก
การด าเนินงาน  

 
ในขณะที่มีอุปสรรคหลาย ๆ อยา่งในระยะส้ันซ่ึงน่าจะมีผลกระทบไปอีกหลายเดือน บริษทัยงัคงมีมุมมองเป็นบวกในระยะยาว
เน่ืองจาก  

• ความคิดริเร่ิมอยา่งต่อเน่ืองหลายอยา่งโดยรัฐบาลเพื่อสนบัสนุนอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ 

• ขอ้เสนอเพิ่มการใชจ่้าย การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยรัฐบาล 

• ประเทศไทยกลายเป็นตวัเลือกท่ีแข็งแกร่งส าหรับบริษทัท่ีตอ้งการกระจายความเส่ียงออกจากประเทศจีน 

• การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองของตน้ทุนการด าเนินงานและการพฒันาผลิตภณัฑเ์กรดใหม่ ๆ  
 
ดว้ยเหตุน้ี แมว้่าสถานการณ์ทา้ทายในปัจจุบนั ฝ่ายบริหารเชื่อมัน่ว่าการจดัท างบการเงินตามขอ้สมมติฐานว่ากลุ ่มบริษทัจะ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม  

 
ง) กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 
 
กลุ่มบริษทัไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหล็กแผน่รีดร้อนในประเทศรายอื่น ๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นค าร้องต่อภาครัฐ 
โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอยา่งร้ายแรง ที่มีสาเหตุจากการทุ่มตลาดโดยสินคา้
เหล็กแผ่นรีดร้อนที่น าเขา้จากต่างประเทศ  และจากปริมาณการน าเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วมาก ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกดว้ย ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั กระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศบงัคบัใช้
มาตรการเยียวยาทางการคา้ท่ีเป็นมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-dumping Measures) และมาตรการปกป้องจากสินคา้น าเขา้ท่ี
เพิ่มข้ึน (Safeguard Measures)  เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมกบัสินคา้น าเขา้และสามารถปรับตวั
เพื่อแข่งขนักบัสินคา้น าเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต่้อไป ดงัน้ี 
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มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด (ระยะเวลำ 5 ปี) 
   

  
สินคา้น าเขา้ 

ประเทศ
แหล่งก าเนิด 

อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
1 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ)  

ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 
14 ประเทศ หลายอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 128.11 ของราคา 

ซี.ไอ.เอฟ. 
20 พ.ค. 2563 ถึง 
19 พ.ค. 2564* 

2 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ)  
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

จีนและ
มาเลเซีย 

จีน อตัราร้อยละ 30.91 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ., มาเลเซีย 
อตัราร้อยละ 23.57 - 42.51 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

23 มิ.ย. 2560 ถึง  
22 มิ.ย. 2565 

3 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ)  
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

บราซิล, 
อิหร่าน และ 
ตุรกี 

บราซิล อตัราร้อยละ 34.40 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ, 
อิหร่าน อตัราร้อยละ 7.25 - 38.27 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ, 
ตุรกี อตัราร้อยละ 6.88 - 38.23 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ 

16 พ.ค. 2560 ถึง 
15 พ.ค. 2565 

4 เหลก็แผน่รีดร้อนเจือโบรอน 
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

จีน อตัราร้อยละ 14.28 - 19.47 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 13 ธ.ค. 2561 ถึง  
12 ธ.ค. 2566 

 
* กลุ่มอุตสาหกรรมภายในไดย้ืน่ค  าร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาบงัคบัใชม้าตรการตอบโต้
การทุ่มตลาด (Antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศ เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 (เผยแพร่ลงใน        
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563) “เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น ท่ีมีแหล่งก าเนิดจากประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้สหพนัธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไตห้วนั สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวกั และประเทศโรมาเนีย ต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณา
ทบทวนความจ าเป็นในการขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทบทวนดงักล่าว และในระหว่างการพิจารณาการทบทวนให้เรียกเก็บหลกัประกนัการช าระอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้
ดงักล่าวต่อไปในอตัราเดิมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการเดิมเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

 
มำตรกำรปกป้องจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำที่เพิม่ขึน้ (ระยะเวลำ 3 ปี)  
     

  สินคา้น าเขา้ ประเทศแหล่งก าเนิด อตัราอากรปกป้อง 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
1 เหลก็แผน่รีดร้อนไม่เจือ

ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็น
มว้น 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ
ก าลงัพฒันาท่ีมีสัดส่วน
ส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึง
ร้อยละ 3 ของปริมาณการ
น าเขา้รวมของสินคา้ชนิดน้ี 

- น าเขา้ 7 มิ.ย. 2560 - 6 มิ.ย. 2561 อตัราร้อยละ 
21.00 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- น าเขา้ 7 มิ.ย. 2561 - 6 มิ.ย. 2562 อตัราร้อยละ 
20.87 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- น าเขา้ 7 มิ.ย. 2562 - 6 มิ.ย. 2563 อตัราร้อยละ 
20.74 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

7 มิ.ย. 2560 ถึง  
6 มิ.ย. 2563* 
 

 
* มาตรการปกป้องจากการน าเขา้สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2563 
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จ) ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศ (แหล่งท่ีมา : สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย) 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดเป็นมว้น (ลา้นตนั) ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มข้ึน / (ลดลง) 
    

ผลิต 2.60 2.76 (0.16) 
น าเขา้  2.79 4.04 (1.25) 
ส่งออก 0.019 0.008 0.011 
ความตอ้งการใช ้ 5.38 6.79 (1.41) 

 
สถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 
 
เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศวา่การระบาดของไวรัสโคโรนา (“โควิด-19”) เป็นการระบาดขนาดใหญ่ท่ีเป็นท่ีทราบกนั
ว่าไดร้ะบาดไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการจ ากดัการเดินทาง การปิดเมืองและการออกมาตรการป้องกนั
ล่วงหนา้ในหลายประเทศ ภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ตน้ปี 2563 ท าให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอยา่งมากในประเทศ
ไทยและตลาดการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจ ปัจจุบนั รัฐบาลไทยไดอ้นุมติัขยายระยะเวลาประกาศใชพ้ระราชก าหนดการบริหารราชการใน  
สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยออกไปอีกจนถึงส้ินเดือนมีนาคม 2564 
 
กลุ่มบริษทัไม่สามารถประมาณผลกระทบทางดา้นการเงินจากโควิด-19 ต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เพื่อเปิดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล อยา่งไรก็ตาม เป็นท่ีแน่นอนว่ามาตรการต่าง ๆ ท่ีประเทศไทยและทัว่โลกออกมาเพื่อยบัย ั้งการแพร่
ระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบต่อรายได้การด าเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัจะคอยติดตามผลกระทบของโควิด-19 ท่ีมี             
ต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ือง  
 
ผลสืบเน่ืองจากปัจจยัความตอ้งการตลาดลดลงและผลระทบของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 บริษทัไดปิ้ดโรงงานเพื่อหยดุการผลิตตั้งแต่
กลางเดือนมีนาคม 2563 และไดก้ลบัมาเปิดด าเนินการผลิตไดใ้นตน้เดือนพฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัก าลงัด าเนินมาตรการท่ี
เหมาะสมเพือ่จดัการกบัสถานการณ์ปัจจุบนัอยา่งมีประสิทธิผลและท าใหก้ารด าเนินงานมีความยัง่ยนืในระยะยาว 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิและหลกักำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 
ก) เกณฑ์กำรถือปฏิบัต ิ

 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี             
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีวตัถปุระสงคท่ี์จดัท าข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    
 
เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงิน กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงได้
น าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศเท่านั้น 
 
มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดบัญชีปัจจบุัน 
 
กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุ 3  

 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ  

 
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน  

 
          มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร่ือง  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน 

   ต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของตราสารอนุพนัธ์
และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบ
อยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สัญญาเช่า” 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานทุกรายการท่ีมีระยะเวลาใน
การเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 
การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจาก
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
 
กลุ่มบริษทั (ในฐานะผูเ้ช่า) รับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ัง
แรกโดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 กบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน โดยการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี      
1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของ
กลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก และรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นรายสัญญาในจ านวนเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญา
เช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนในการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดง
ฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในอตัราร้อยละ 12 ต่อปี) มีดงัน้ี 

 

  เพิ่มข้ึน (ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- อาคารเช่าและยานพาหนะ     
  (รวมอยูภ่ายใต ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์)  24  14 
     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ     
-   หมุนเวียน  12  7 
-   ไม่หมุนเวียน  12  7 
รวม  24  14 
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ข) หลักกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 
การควบคุม หมายถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรม
ของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือ
กิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุม
จากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  

 
ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 

 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 

 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและ
ค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนั
แปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม
ส้ินสุดลง 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึงส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสีย
การควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี
สูญเสียการควบคุม 
 
รายการบญัชีระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
 
งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนสุทธิและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัและ
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดในมือเป็นเงินท่ีกลุ่มบริษทัเก็บไวใ้ชเ้พื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป ส่วนรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแส
รายวนัซ่ึงมีสภาพคล่องสูงและพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีแน่นอนและมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ย 
 
ลูกหนีแ้ละค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 
 
ในปี 2563 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผล
ขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต
ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 
 
ในปี 2562 กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบัจ านวนหน้ีที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ทั้งน้ี โดยการประมาณจาก
ประสบการณ์ในการเรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่การวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ี 
 
กำรตรีำคำสินค้ำคงเหลือ 
 
กลุ่มบริษทัตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุน (วิธีราคาตน้ทุนถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่  
 
ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยูใ่นสภาพและสถานท่ีปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้
ส าเร็จรูปและงานระหว่างท าท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิต
ตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยประมาณการตน้ทุนการผลิตท่ีท าให้แลว้เสร็จและ
ค่าใชจ่้ายจ าเป็นในการขาย 
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เกี่ยวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญา Consignment เมื่อบริษทัไดร้ับโอนสิทธิและความ
รับผิดชอบในทางกฎหมายและความเป็นเจา้ของในเชิงเศรษฐกิจของสินคา้ดงักล่าวแลว้ 
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เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์ป็นรายการก าไรหรือ
ขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปซ่ึงแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 

ตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายในระหวา่งปีค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม
และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือสินทรัพยถ์ูกขายหรือตดัออกจากบญัชี  ตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกตดั
ออกจากบญัชี   ก าไรหรือขาดทุนจากการขายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะบนัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัต่อไปน้ี 
 

 ปี  
 2563  2562 
    

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20  5 - 20 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 25 - 50  5 - 50 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 21 - 41  5 - 30 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 5 - 10  5 - 10 
ยานพาหนะ 5  5 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม 
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สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และค่ำเส่ือมรำคำ 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จ านวนเงินของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดข้ึน และการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถาน
ท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 
 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ค  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าคงเหลือ หรืออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท แลว้แต่ระยะเวลาใดจะส้ันกวา่โดยประมาณดงัต่อไปน้ี  
 

 ปี 
  

อาคารเช่า 3 
ยานพาหนะ 2 - 5 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 

 ปี 
  

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 10 
ใบอนุญาตในการผลิต 25 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตาม         
ความเหมาะสม 
 
ต้นทุนลูกรีดรอตัดจ ำหน่ำย 
 
ตน้ทุนลูกรีดรอตดัจ าหน่ายแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม โดยมีการตดัจ าหน่ายตามปริมาณการใชง้าน 
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ค่ำธรรมเนียมกำรจัดหำเงินกู้รอตัดบัญชี 
 
กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูร้อตดับญัชีเป็นตน้ทุนทางการเงินในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายสัุญญาเงินกู ้
 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
กลุ่มบริษทัจะพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  
(ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ หรือมูลค่าจากการใชแ้ลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า) ต ่ากว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว โดยท่ีการ
สอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
 
ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยการลดราคาตามบญัชี
ของสินทรัพยน์ั้นให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน และบนัทึกการปรับลดมูลค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือปรับลดส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาของสินทรัพยใ์นกรณีท่ีสินทรัพยเ์หล่านั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนมาก่อน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นปีก่อน ๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลงโดยบนัทึกไวใ้น
บญัชีรายไดอ่ื้น หรือน าไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี ทั้งน้ี จ านวนเงินท่ีเกิดจากการกลบัรายการน้ีจะตอ้ง         
ไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชี (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือรายจ่ายตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
 
หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนการท ารายการและจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่าย
ตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึง
ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนทางการเงินในก าไรหรือขาดทุน 
 
ประมำณกำรหนีสิ้น 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินตามภาระหน้ีสินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปไดท่ี้จะก่อให้เกิดภาระหน้ีสินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
อดีตและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีตามภาระหน้ีสินดงักล่าวและสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ      
กลุ่มบริษทัจะพิจารณามูลค่าของประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงมูลค่าของประมาณการหน้ีสินตาม
ประมาณการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในปัจจุบนั ในกรณีท่ีมูลค่าของเงินถูกกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของเวลา จ านวนเงิน
ประมาณการหน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายเพื่อช าระหน้ีสินจะบนัทึกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 
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ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษยีณอำยุ 
 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุค  านวณจากการประมาณจ านวนผลประโยชน์ท่ีพนักงานควรได้รับเป็นการ            
ตอบแทนส าหรับบริการท่ีพนกังานให้ในงวดปัจจุบนัและในงวดก่อน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ       
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวพ้ิจารณาวา่การบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มข้ึน และวดัมูลค่าแต่ละ
หน่วยแยกจากกนัเพื่อรวมเป็นภาระผกูพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตและก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้การช าระผลประโยชน์ของโครงการเม่ือมีการลดขนาดโครงการลงและการช าระผลประโยชน์เกิดข้ึน ก าไร
หรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น หน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังาน     
วดัค่าโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชอ้ตัราส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาล 
 

กำรใช้วจิำรณญำณและกำรประมำณกำร 
 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย  ฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นตอ้งใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน
ท่ีกระทบต่อรายได ้รายจ่าย สินทรัพย ์และหน้ีสิน เพื่อประโยชน์ในการก าหนดมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน     
ดว้ยเหตุดงักล่าวผลของรายการเม่ือเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดป้ระมาณการไว ้
 

การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท างบการเงินน้ีไดมี้การสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ  การเปล่ียนแปลงการประมาณการ
ทางบญัชีจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงก็ต่อเม่ือผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมีผลต่องวดบญัชีนั้นหรือจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหรือในงวดอนาคตถา้ผลของการเปล่ียนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
 

การใช้วิจารณญาณ 
 

ข้อมูลเก่ียวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน 
ประกอบดว้ย  
- การจดัท างบการเงินรวม : กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมโดยพฤตินยั (De facto control) เหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน 
- สัญญาเช่า 
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ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้
ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
- การใชป้ระโยชน์ของขาดทุนทางภาษี 
- การรวมธุรกิจ 
- ขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
- การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ
- ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
- การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
- การพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

กำรรับรู้รำยได้ 
 
ในการพิจารณาวา่จะรับรู้รายไดห้รือไม่ กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การระบุสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
2) การระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
3) การก าหนดราคาของรายการ 
4) การปันส่วนของราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
5) การรับรู้รายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

 
รายไดรั้บรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือตลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน โดยการส่งมอบสินคา้หรือ
บริการท่ีสัญญาวา่จะใหลู้กคา้ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิ
ไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเกบ็แทนบุคคลท่ีสาม ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้
สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญั
ของรายได้ท่ีรับรู้สะสม ดงันั้น รายได้ท่ีรับรู้จะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต รายได้จากการ
ใหบ้ริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการ 
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑสั์ดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
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รายได้เงินปันผล 
 
รายไดเ้งินปันผล รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บ 
 
รายได้อ่ืน 
 
รายไดอ้ื่นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 
 
รายจ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายจ่ายนั้น ส่วนรายจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนไดบ้นัทึกรวมไวใ้น
บญัชีอาคารและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
สัญญำเช่ำ - เร่ิมตั้งแต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 
 
ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือ
ประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบั     
ส่ิงตอบแทน 
 
กลุ่มบริษทั (ในฐานะผูเ้ช่า) ประเมินอายสัุญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญา
เช่าท่ีมีผลอยู ่ณ วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการ
ขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมี
ความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  
 
สัญญาเช่ารับรู้สินทรัพย ์(สินทรัพยสิ์ทธิการใช)้ และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 
กลุ่มบริษทัเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะส้ัน (สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่า นบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่ามีผลและไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่าระยะส้ันและ
สัญญาเช่าซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 
 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หักลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และ
จ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายช าระตามสัญญาเช่ายงัรวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิ
การเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า                 
หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  
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กลุ่มบริษทัค านวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าโดยใช้อตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัรา
ดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถก าหนดได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร
รัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ 
นอกจากน้ี บริษทัจะวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสัุญญาเช่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ หรือการประเมินสิทธิ
การเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
 
สัญญำเช่ำ - เร่ิมก่อนวนัที่ 1 มกรำคม 2563 
 
สัญญาเช่าการเงิน 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่า
การเงิน  สินทรัพยท่ี์ไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้าย
ทางการเงินและส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทาง
การเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและผลตอบแทนในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยย์งัตกเป็นของผูใ้ห้เช่าจะบนัทึกบญัชีโดยถือเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดจากสัญญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า          
 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็น
ตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้อง
หรือเพื่อขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในก าไรขาดทุน โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
ตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงคงอยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรหรือ
ขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 
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ภำษีเงินได้ 
 
ภาษีเงินไดค้  านวนจากผลก าไรส าหรับปีโดยพิจารณาถึงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงถึงผลกระทบทางภาษีสุทธิ
ของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดว่าจะตอ้งใชใ้นงวดท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์จาก
สินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีสิน การวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสะทอ้นให้เห็นถึง
ผลทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนตามลกัษณะท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระราคาตามบญัชีของ
หน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปไดว้่าก าไรทางภาษีมีเพียงพอส าหรับการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษี
เงินได้รอการตัดบัญชี  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัได้ประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีท่ีไม่ได้รับรู้ใหม่               
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ในอดีตเท่ากบัจ านวนท่ีพบว่ามีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีกลุ่มบริษทั
จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีนั้น  กลุ่มบริษทัลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลงดว้ย
จ านวนท่ีกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่มีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่อีกต่อไปท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียง
พอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช ้
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงาน
เดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
ดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปี  
 
รำยงำนทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) จะแสดง
ถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
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เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการ
เฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มี
องค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการตามท่ีกล่าวไวใ้น
นโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
 
• การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือ
ของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  
 
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ี
เกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลงหรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารก าหนดให้วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ตราสารทุน) 
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้เป็นตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะ
พิจารณาเป็นรายตราสาร ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  
 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนใน
สินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั้นในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 
นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่มีข้อก าหนดให้ประเมิน             
การดอ้ยค่า 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การ
เปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในก าไรหรือขาดทุน 
 
ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวหมายรวมถึงตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้ เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทั
ไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระ
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 
 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดถือเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน 
 
• การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 
 
ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนการท ารายการ และ
จดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ี
เกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่า
ราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย 
ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในก าไรหรือขาดทุน 
 

• การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชีเม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ี
จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการ
ควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 
 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการ
ส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีขอ้ก าหนด                
ท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้      
หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในก าไรหรือขาดทุน  
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• การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
  
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ี   
กลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บช าระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 
 
ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหน้า ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของ
สินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญันับตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  
 
กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการ
คาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  
 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีเม่ือกิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป 
  

• การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนัและแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิ
บงัคบัใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับ
สินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
 
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 
กลุ่มบริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้        
กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแทน 
 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ใชร้าคาและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนซ่ึงเป็นขอ้มูลจากรายการในตลาด 

ส าหรับสินทรัพย์ หน้ีสิน หรือกลุ่มของสินทรัพย์และหน้ีสินอย่างเดียวกันหรือเปรียบเทียบกันได้ (มีความคล้ายคลึงกัน)            
ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน หรือกลุ่มของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน หรือขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
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4. กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรจำกปีก่อน 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 น้ี ผูบ้ริหารไดท้ าการทบทวนและเปล่ียนแปลง
อายุการให้ประโยชน์ของอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จากท่ีเคยประมาณการไวเ้ดิม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพและอายุการให้ประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะไดรั้บ ตามรายงานการประเมินของท่ีปรึกษาอิสระทางดา้นวิศวกรรมแห่งหน่ึงในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 การเปล่ียนประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์งักล่าวไดรั้บการอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั
และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 โดยวิธีการตดัค่าเส่ือมราคาใชว้ิธีเส้นตรงตามเดิม อายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวมี้
การเปล่ียนแปลงจากท่ีใชส้ าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเร่ิมในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม 
  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยถ์าวร (ปี) 

ประเภทของสินทรัพยถ์าวร  ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2562  ตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 
     

อาคาร  20 - 50  25 - 50 
(อายคุงเหลือไม่เกิน 15 - 25 ปี นบัจากปี 2563) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  15 - 30  21 - 41 
(อายคุงเหลือไม่เกิน 20 ปี นบัจากปี 2563) 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยถ์าวร (ปี) 

ประเภทของสินทรัพยถ์าวร  ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2562  ตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 
     

อาคาร  30 - 50  25 - 40 
(อายคุงเหลือไม่เกิน 15 - 25 ปี นบัจากปี 2563) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  15 - 30  40 
 (อายคุงเหลือไม่เกิน 20 ปี นบัจากปี 2563) 
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กลุ่มบริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการดงักล่าวต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
 อายกุารใหป้ระโยชน์

ตามประมาณการเดิม 
 อายกุารใหป้ระโยชน ์

ตามประมาณการใหม่ 
  

ผลต่าง 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563      
อาคาร - ราคาทุน 6,392  6,392             - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,749)  (3,788)  (39) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (578)  (578)             - 
สุทธิ 2,065  2,026  (39) 
      

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - ราคาทุน 30,280  30,280             - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (20,029)  (19,240)  789 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (342)  (342)             - 
สุทธิ 9,909  10,698  789 
รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 11,974  12,724  750 
      

สินคา้คงเหลือ 2,768  2,746  (22) 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (63)  (60)  3 
หกั ค่าเผื่อวตัถุดิบสูญหาย (92)  (92)             - 
สุทธิ 2,613  2,594  (19) 
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 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
 อายกุารใหป้ระโยชน์

ตามประมาณการเดิม 
 อายกุารใหป้ระโยชน ์

ตามประมาณการใหม่ 
  

ผลต่าง 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี      

ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563      
      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,466  716  (750) 

หกั ปันส่วนเขา้สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ     22 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (ก าไร) ขาดทุน     (728) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      
-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (650) 
-  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า     (83) 
-  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     5 
รวม     (728) 
      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (170)  (173)  (3) 
      

ขาดทุนจากค าส่ังซ้ือของวตัถดิุบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      
   (กลบัรายการ) (106)  (106)             - 
      

รวมทั้งส้ิน     (731) 
      

การแบ่งปันขาดทุนส าหรับปี      
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่     (372) 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม     (359) 
     (731) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
 อายกุารใหป้ระโยชน์

ตามประมาณการเดิม 
 อายกุารใหป้ระโยชน ์

ตามประมาณการใหม่ 
  

ผลต่าง 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563      
อาคาร - ราคาทุน 2,438  2,438             - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,112)  (1,123)  (11) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (530)  (530)             - 
สุทธิ 796  785  (11) 
      

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - ราคาทุน 14,580  14,580             - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (9,683)  (9,326)  357 
สุทธิ 4,897  5,254  357 
รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 5,693  6,039  346 
      

สินคา้คงเหลือ 1,366  1,351  (15) 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (28)  (25)  3 
หกั ค่าเผื่อวตัถุดิบสูญหาย (92)  (92)             - 

สุทธิ 1,246  1,234  (12) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
 อายกุารใหป้ระโยชน์

ตามประมาณการเดิม 
 อายกุารใหป้ระโยชน ์

ตามประมาณการใหม่ 
  

ผลต่าง 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี      

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563      
      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 703  357  (346) 

หกั ปันส่วนเขา้สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ     15 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (ก าไร) ขาดทุน     (331) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      
-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (269) 
-  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า     (63) 
-  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     1 
รวม     (331) 
      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (86)  (89)  (3) 
      

ขาดทุนจากค าส่ังซ้ือของวตัถดิุบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      
   (กลบัรายการ) (87)  (87)             - 
      

รวมทั้งส้ิน     (334) 
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5. รำยกำรบัญชีกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร
หรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น                 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 
ช่ือกจิกำร 

 ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำต ิ

  
ประเภทของธุรกจิ 

  
ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 

       

เอสพีเอช  ไทย  บริษทัเพือ่การลงทุน  เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั      
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 

จี เจ สตีล  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็แผน่    
รีดร้อนชนิดมว้น 

 เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั     
กบับริษทั บริษทัและบริษทัยอ่ยถือหุน้
รวมกนัร้อยละ 9.45 

โอเอซี  ไทย  ใหบ้ริการท่ีปรึกษาและลงทุน  เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม และมีกรรมการ
ร่วมกนักบับริษทั  
(ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าส่ังพิพากษา   
ใหบ้ริษทัลม้ละลายเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2563) 

จีเอส ซีเคียวริต้ี 
 

 ไทย  กิจการตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพือ่การปรับโครงสร้าง 

 เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั     
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  

จีเอส โน๊ตส์  ไทย 
 กิจการตั้งข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อการ
ปรับโครงสร้าง 

 เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั      
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี  
22 กนัยายน 2560) 

จีเอส โน๊ตส์ 2  ไทย  กิจการตั้งข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อการ
ปรับโครงสร้าง                   

 เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั     
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี  
22 กนัยายน 2560) 

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพือ่การลงทุน 

 เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของ Ares SSG Capital Partners III, L.P.     
(“Ares SSG III”) 

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพือ่การลงทุน 

 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็น       
บริษทัยอ่ยของ Ares SSG Capital Partners 
III, L.P. (“Ares SSG III”) 
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ช่ือกจิกำร 

 ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำต ิ

  
ประเภทของธุรกจิ 

  
ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 

       

Ares SSG Capital Management 
(Mauritius) Limited  
(“Ares SSG Capital Management”) 

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 การลงทุน ผูจ้ดัการดา้น
แผนงาน และท่ีปรึกษาการ
ลงทุน 

 เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็น        
บริษทัยอ่ยของ Ares SSG Capital 
Holdings Limited 

       

Synergy Strategic Solutions  
    Management DMCC (“Synergy”) 

 สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

 ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สุขมุวิท อินเตอร์ ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์
   จ ากดั 

 ไทย  จ าหน่ายน ้าดิบ  มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
(ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าส่ังพิพากษาให้
บริษทัลม้ละลายเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562) 

บริษทั เกรทสยามสตีลเวิร์คส จ ากดั  ไทย  ซ้ือมาขายไปเหลก็มว้น  มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 
(กรรมการร่วมกนัไดล้าออกจากบริษทัใน
ไตรมาส 2 ปี 2562) 

บริษทั เอส เอส พ ีเพลส จ ากดั   ไทย  ใหเ้ช่าส านกังาน  มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล  
(กรรมการร่วมกนัไดล้าออกจาก จี เจ สตีล 
ในไตรมาส 2 ปี 2562) 

บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็  มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากดั  ไทย  โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง 
   เซ็นเตอร์ จ ากดั  

 ไทย  รับเหมาก่อสร้างโรงงาน  เป็นบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั พนิชสวสัด์ิ จ ากดั  ไทย  จ าหน่ายเหลก็  บุลคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัและ  
จี เจ สตีล 

บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 
   (กาญจนบุรี) จ ากดั 

 ไทย  โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม  มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์  
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ไทย  กิจกรรมใหค้ าปรึกษาดา้นการ
บริหารจดัการอื่น ๆ 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ของบริษทั 

บริษทั มหาชยัศนูยร์วมเหลก็ จ ากดั *  ไทย  จ าหน่ายเหลก็  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ของบริษทั  
บริษทั เมทลั อินเตอร์ จ ากดั  ไทย  จ าหน่ายเหลก็  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ของบริษทั 

(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี  
23 พฤษภาคม 2562) 

บริษทั เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน) *  ไทย  การผลิตและจ าหน่ายเหลก็  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ของบริษทั 
บริษทั ลิเบอร์ต้ี สตีล สยาม จ ากดั *  ไทย  จ าหน่ายเหลก็  เป็นบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

กบัผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 

*   บริษทัเหล่าน้ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่าเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563 เน่ืองจากผูถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่าวถือหุ้นใน จี สตีล  
ไม่ถึงร้อยละ 10  
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ช่ือกจิกำร 

 ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำต ิ

  
ประเภทของธุรกจิ 

  
ลกัษณะควำมสัมพันธ์ 

       

บริษทั วอลลส์ตรีท ทลัเลทท ์พรีบอนน์  
   จ ากดั 

 ไทย  นายหนา้เก่ียวกบัเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัตั้งแต่   
ไตรมาส 2 ปี 2563 

บริษทั หลกัทรัพย ์วอลลส์ตรีท  
   ทลัเลทท ์พรีบอนน์ จ ากดั 

 ไทย  นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัตั้งแต่   
ไตรมาส 2 ปี 2563 

บริษทั อนัดาดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั  ไทย  ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีพกัอาศยั 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัตั้งแต่   
ไตรมาส 2 ปี 2563 

นางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ  ไทย  -  ญาติของกรรมการบริษทัยอ่ย (กรรมการ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดล้าออกจาก 
บริษทัยอ่ยในไตรมาส 2 ปี 2562) 

นายวีระชยั สุธีรชยั  ไทย  -  กรรมการของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั  ไทย  -  บุคคลท่ีมีอ านาจ และความรับผิดชอบการ

วางแผน ส่ังการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั  
(ไม่วา่จะท าหนา้ท่ี ในระดบับริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

   

ขายสินคา้ส าเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 
ขายวตัถุดิบและอื่น ๆ  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต  ตามท่ีระบุในสัญญา 
รายไดค่้าท่ีปรึกษาการด าเนินงานและ 
   รายไดค่้าจา้งบริหารแรงงาน 

 ราคาตามท่ีตกลงตามสัญญาข้ึนอยูก่บัอตัราตามสัญญา  
   และชัว่โมงการท างานจริง 

ดอกเบ้ียรับ  อตัราตามท่ีตกลงในสัญญา 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือน ้าดิบ  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน  อตัราตามท่ีตกลงในสัญญา 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 
บริษัทย่อย         
ขายวตัถุดิบ             -             -  37  36 
รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต             -             -             -  274 
ซ้ือวตัถดิุบและสินคา้ส าเร็จรูป             -             -  144  309 
รายไดจ้ากการไดรั้บการยกหน้ีเจา้หน้ีอ่ืน 
  บริษทัยอ่ย 

   
          - 

   
          - 

  
293 

   
          - 

ก าไรจากการลดทุนของเงินลงทุน 
  ในบริษทัยอ่ย 

   
          - 

   
          - 

   
          - 

  
1,130 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน             -             -             -  1 
ตน้ทุนทางการเงิน             -             -  2  45 
         
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
ขายสินคา้ส าเร็จรูป  241  286  239  912 
ซ้ือวตัถดิุบและสินคา้ส าเร็จรูป  130             -  123             - 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย             -  11             -  6 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  5  97  3  83 
ตน้ทุนทางการเงิน  754  1,012  533  708 
         
ผู้บริหำรส ำคญั         
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         

ผลประโยชน์ระยะส้ัน  53  51  23  20 
ผลประโยชน์ระยะยาว  0.9  2.4  0.3  0.5 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  
 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน         
ลูกหนีค่้ำที่ปรึกษำกำรด ำเนินงำน         
บริษัทย่อย         
โอเอซี             -             -             -  1,053 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ             -             -             -  (1,053) 
สุทธิ             -             -             -             - 

         
ลูกหนีภ้ำระหนีสิ้นจำกกำรค ำ้ประกนั         
บริษัทย่อย         
โอเอซี             -             -             -  1,313 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ             -             -             -  (1,313) 
สุทธิ             -             -             -             - 

         
เงินทดรองจ่ำย         
บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -             4             4 

         
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน         
เงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผู้ขำยสินค้ำ         
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั มหาชยัศนูยร์วมเหลก็ จ ากดั 9            -  81             -  73 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า             -  (8)             -             - 
สุทธิ             -  73             -  73 

         
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์         
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีลโพรเซสซ่ิง           
เซ็นเตอร์ จ ากดั 

  
8 

  
8 

  
8 

  
8 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (8)  (8)  (8)  (8) 
สุทธิ             -             -             -             - 
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  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน    15        
เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้ำงรับจำก  
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

        

บริษัทย่อย         
เงินให้กู้ยืม          
โอเอซี             -             -             -  2,547 
เอสพีเอช             -             -  7  7 
รวม             -             -  7  2,554 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า             -             -  (7)  (2,554) 
สุทธิ             -             -             -             - 

         
ดอกเบีย้ค้ำงรับ          
โอเอซี             -             -             -  209 
เอสพีเอช             -             -  1  1 
รวม             -             -  1  210 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า             -             -  (1)  (210) 
สุทธิ             -             -             -             - 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563                 -  2,554 
เพิ่มข้ึน                 -                  - 
ตดัจ าหน่าย                 -  (2,554) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563                 -                  - 

 
ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดต้ดัจ าหน่ายลูกหน้ีอ่ืนจาก เงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากโอเอซี เป็นจ านวนเงินรวม 
5,122 ลา้นบาท และกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าในจ านวนเดียวกนัตามค าส่ังศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
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  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
เงินมัดจ ำ  15        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั สุขมุวิท อินเตอร์ ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั             -  2             -  2 
บริษทั เอส เอส พ ีเพลส จ ากดั             -  2             -  1 
รวม             -  4             -  3 

         
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 18        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั มหาชยั ศนูยร์วมเหลก็ จ ากดั             -  196             -  196 

         
เจ้ำหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน         
บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -             -  92 

         
เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 19        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากดั  3  3  3  3 
บริษทั เกรทสยาม สตีลเวิร์คส จ ากดั             -  1             -  1 
บริษทั เอส เอส พี เพลส จ ากดั             -  20             -  19 
บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั             -  39             -  39 
ACO I   1,295   1,300   1,295   1,300 
Synergy   44   44   44   43 
Ares SSG Capital Management              -  38             -  38 
รวม  1,342  1,445  1,342  1,443 

         
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ         
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)  1  1  1  1 
 

 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
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  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
         

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 20        
บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -  2  314 
         

บุคคลและกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั         
นางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ             -  8             -  8 
นายวีระชยั สุธีรชยั  9  9  9  9 
บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั             -  92             -  92 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  2             -  2             - 
Link Capital I  487  65  409  36 
ACO I  252  139  252  139 
รวม  750  313  674  598 

         
หนีสิ้นจำกกำรยกเลกิแผนฟ้ืนฟูกจิกำรและ 
กำรประนีประนอมยอมควำม 

 
21 

       

บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
นายวีระชยั สุธีรชยั  16  32  16  32 
         

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี         
นายวีระชยั สุธีรชยั             -  16             -  16 
นางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ             -  30             -  30 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  146  146  146  146 
  146  192  146  192 
รวม  162  224  162  224 
         

เจ้ำหนีเ้คร่ืองจักรและงำนก่อสร้ำง 24        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีลโพรเซสซ่ิง  
เซ็นเตอร์ จ ากดั 

  
1 

  
2 

  
1 

  
2 

  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
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  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
         

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 22        
บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี             -             -             -  313 
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
Link Capital I  1,433  811  1,433  811 
รวม  1,433  811  1,433  1,124 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 811  1,124 
เพิ่มข้ึน 655  655 
ลดลงจากการหกักลบกบัการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                 -  (313) 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี 6  6 
การปรับอตัราแลกเปล่ียน (39)  (39) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 1,433  1,433 

 
เงินกูย้ืมจาก จีเอส ซีเคียวริต้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 จ านวน 313 ลา้นบาท (2563: ไม่มี) เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถาม โดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.25 ต่อปี  
 
ในปี 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะส้ันจาก จี เจ สตีล ในวงเงิน 94 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12.5 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืน
เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในระยะเวลา 6 เดือน ในเดือนเมษายน 2562 บริษทัไดช้ าระเงินกูท้ ั้งหมดพร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายทั้งจ านวนแลว้ 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
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  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 22        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน         
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
ACO I  314  314  314  314 
Link Capital I   311             -             -             - 
รวม  625  314  314  314 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี         
Link Capital I   1,626          1,934  887  885 
รวมทั้งส้ิน  2,251  2,248  1,201  1,199 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,248  1,199 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี 12  6 
การปรับอตัราแลกเปล่ียน (9)  (4) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 2,251  1,201 

 
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก ACO I จ านวนเงินรวม 314 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนในจ านวนเงินท่ีแตกต่างกนัตามท่ีระบุในสัญญา ส้ินสุดในเดือน
กุมภาพนัธ์และเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี (อตัราดอกเบ้ียผิดนดั) โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
เงินกู้ยืมจำกผู้ถือหุ้น         
ผูถื้อหุน้             -  4             -  4 

 
เงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ไม่มีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กิจการน้ีไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้ ดงันั้น เงินกูย้ืมดงักล่าวจึงแสดงเป็นเงินกูย้ืมจากกิจการอื่นในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
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สัญญำส ำคญัทีท่ ำกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 
 
บริษัท 
 
สัญญำจ้ำงผลติเหลก็แผ่นรีดร้อน (Tolling Agreement) 
 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 จี เจ สตีลได้ท าสัญญาจา้งผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (Tolling Agreement) กบับริษทั โดย จี เจ สตีล (ผูว้่าจา้ง)         
จะเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบหลกัท่ีส าคญั และจดัส่งวตัถุดิบถึงโรงงาน และบริษทั (ผูรั้บจา้ง) จะเป็นผูรั้บจา้งผลิตเหลก็แผน่รีดร้อน (Hot Roll Coils) 
จนถึงการจดัส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ตามค าส่ังขายของ จี เจ สตีล สัญญาจา้งผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนมีอายุ 1 ปี นับจากวนัท าสัญญา และ         
ต่ออายอุตัโนมติัไปไดอี้ก 1 ปี หากไม่มีหนงัสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหนา้ก่อนหมดอาย ุ90 วนั ทั้งน้ี บริษทัจะเรียกเกบ็ค่าบริการในอตัราตามท่ี  
ตกลงตามสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 จี เจ สตีล ได้ท าหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้า โดยให้สัญญามีผลจนถึงวนัท่ี                   
31 มกราคม 2562 
 
สัญญำจ้ำงที่ปรึกษำทำงธุรกจิ 
 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อให้ค าแนะน า
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต EBITDA และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการ เดือนละ 41,667 เหรียญสหรัฐ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 
2563 บริษทัไดท้ าหนงัสือแจง้การยกเลิกสัญญาแก่ผูใ้หกู้แ้ละบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจดงักล่าวแลว้ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  
 
อยา่งไรก็ดี จนถึงปัจจุบนั สัญญายกเลิกดงักล่าวยงัไม่มีการลงนาม เน่ืองจากบริษทัยงัมียอดค่าบริการคา้งช าระตามสัญญาดงักล่าว บริษทัอยู่
ระหวา่งการเจรจาเพื่อตกลงระยะเวลาจ่ายช าระกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศดงักล่าวเพื่อใหส้ามารถลงนามยกเลิกสัญญาได ้
 
สัญญำให้บริกำรทำงกำรเงิน 
 
เ ม่ือวันท่ี  3 เมษายน 2562 บริษัทเข้าท าสัญญาให้บริการทางการเ งินกับบริษัท Ares SSG Capital Management (Mauritius) Limited                         
(เดิมช่ือ SSG Capital Management (Mauritius) Limited ) (“บริษทัท่ีปรึกษา”) โดยบริษทัท่ีปรึกษาจะจดัหาทีมท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์คอย
ตรวจสอบ ให้ค  าแนะน าในการบริหารธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัทุกเดือนหรือเป็นประจ าตามความเหมาะสม โดยจะให้ค าปรึกษา
ในประเด็นส าคญั ๆ หรือในวิกฤติการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลต่อการบริหารและสถานะทางการเงินของธุรกิจ และแนะน าขั้นตอนด าเนินการ
ท่ีจ าเป็นส าหรับบริษทัในการแกไ้ขปัญหาการขาดสภาพคล่องของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัท่ีปรึกษาคิดค่าบริการ (Recurring Fees) เป็นร้อยละ 1.5 
ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของบริษทั ทั้งน้ีสัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดลงต่อเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงก่อน ดงัน้ี สัญญาครบก าหนด 
5 ปี หรือ บริษทัไดช้ าระหน้ีเงินกูไ้ม่นอ้ยกวา่จ านวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2564 บริษทัไดท้ าหนงัสือแจง้การยกเลิก
สัญญาให้บริการทางการเงินแก่บริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจดงักล่าวแลว้ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 และ บริษทัท่ีปรึกษาทาง
ธุรกิจตกลงท่ีจะไม่เรียกเก็บค่าบริการระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 162.7 ลา้นบาท ในการน้ี 
บริษทัไดท้ าการกลบัรายการค่าบริการส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 124.8 ลา้นบาท และบนัทึกการกลบัรายการค่าบริการส าหรับปีไว้
เป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรเบด็เสร็จเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงินรวม 37.9 ลา้นบาท 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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สัญญำประนีประนอมยอมควำม 
 
เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษทัท าสัญญาประนีประนอมยอมความกบับริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยบริษทัตกลงท่ี
จะช าระหน้ีโดย 

- แปลงหน้ีเงินตน้ตามค าพิพากษาบางส่วนจ านวน 332 ลา้นบาทเป็นหุ้นสามญัของบริษทั โดยบริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ตกลงท่ีจะปลดภาระหน้ีดอกเบ้ียคา้งช าระทั้งจ านวนถึงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 และท่ีจะเกิดข้ึนจนถึงวนัท่ีเสนอขายหุ้น
สามญัออกใหม่ 

- ผ่อนช าระหน้ีส่วนท่ีเหลือ 146 ลา้นบาทภายในระยะเวลา 9 ปี นบัจากวนัท่ีบริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดรั้บ
เสนอขายหุ้นสามญัออกใหม่โดยคิดอตัราดอกเบ้ีย MLR-2% ต่อปี ของเงินตน้จ านวนเงิน 59 ลา้นบาท บริษทัจะไดรั้บการพกัช าระ
หน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียภายใน 3 ปีแรก (Grace Period)  และเร่ิมตน้ผ่อนช าระเงินตน้และดอกเบ้ียใหม่อีกคร้ังในปีท่ี 4 ทั้งน้ี บริษทั
ตอ้งผอ่นช าระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียใหแ้ลว้เสร็จภายในปีท่ี 9 ซ่ึงเป็นวนัส้ินสุดของระยะเวลาการผอ่นช าระ 

- บริษทัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้กบัเจา้หน้ีภายใตโ้ครงการแปลงหน้ีเป็นทุนและจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26 

 
สัญญำปรับโครงสร้ำงหนี ้
 
เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 บริษทัท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี (Debt Restructuring Agreement) และสัญญาแกไ้ขหน้ีสิน (Debt Amendment 
Agreement) กบั Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) โดยอา้งอิงเง่ือนไขจากบนัทึกความเขา้ใจเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

- บริษทัยอมรับว่ามีภาระหน้ีต่อ ACO I ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 รวมเป็นหน้ีทั้งส้ิน 252.57 ลา้นเหรียญสหรัฐ (แบ่งเป็นเงินตน้
จ านวน 127.88 ลา้นเหรียญสหรัฐและดอกเบ้ียจ านวน 124.69 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

- บริษทัและ ACO I ตกลงแปลงหน้ีเงินตน้เป็นทุนจ านวน 90.39 ลา้นเหรียญสหรัฐ ส าหรับดอกเบ้ียคงคา้งจ านวน 124.69 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ACO I ยกเวน้ใหท้ั้งหมด 

- เงินตน้ส่วนท่ีเหลือท่ีไม่ไดแ้ปลงหน้ีเป็นทุนจ านวน 37.49 ลา้นเหรียญสหรัฐ บริษทัจะช าระคืนคร้ังเดียวทั้งจ านวนเม่ือครบก าหนด  
9 ปี หรือ สามารถช าระคืนก่อนก าหนดบางส่วนหรือทั้งหมดไดโ้ดยไม่มีค่าปรับ และมีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 3 ปี โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียเท่ากบั LIBOR บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี 

 

บริษทัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้กบั ACO I ภายใตโ้ครงการแปลงหน้ีเป็นทุนและจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26 
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สัญญำหักกลบลบหนี ้
 
บริษัทได้ท าสัญญาหักกลบลบหน้ี 2 ฉบับ กับ จีเอส ซีเคียวริต้ี (บริษัทย่อย) ลงวนัท่ี 19 สิงหาคม 2563 และวนัท่ี 30 กันยายน 2563                   
โดยให้น าเงินคืนจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 จ านวนเงิน 519.0 ลา้นบาท และ 105.9 ลา้นบาท 
ตามล าดับ ไปหักกลบกบัหน้ีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัย่อยจ านวนเงินรวม 624.9 ล้านบาท (เงินกู้ยืมระยะส้ัน      
จ านวนเงิน 313.0 ลา้นบาท และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจ านวนเงิน 311.9 ลา้นบาท)  
 
เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาปลดหน้ีกบั จีเอส ซีเคียวริต้ี โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดย้กหน้ีให้แก่บริษทัจ านวนเงินรวม 649.7 
ลา้นบาท ในการน้ี บริษทัไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวนเงิน 357.1 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัจึงบนัทึก
รายการยกหน้ีดงักล่าวสุทธิจากขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวนเงิน 292.6 ลา้นบาท ไวใ้นบญัชี “รายไดจ้ากการ
ไดรั้บการยกหน้ีเจา้หน้ีอ่ืนจากบริษทัยอ่ย” ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 
จี เจ สตีล 
 
สัญญาจ้างที่ปรึกษาทางธุรกจิ 
 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 จี เจ สตีล ไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อใหค้  าแนะน า   
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต EBITDA และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการเดือนละ 41,667 เหรียญสหรัฐ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 
2563 จี เจ สตีล ไดท้ าหนงัสือแจง้การยกเลิกสัญญาแก่ผูใ้หกู้แ้ละบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจดงักล่าวแลว้ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 
สัญญาอื่น ๆ 
 
ในอดีตเม่ือปี 2556 จี เจ สตีล ไดท้ าบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพื่อยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตสั้ญญาประนีประนอมหน้ีสินจ านวนรวม 
25.08 ลา้นบาท และ จี เจ สตีลไดจ่้ายช าระหน้ีสินแก่โอเอซีแลว้จ านวน 11.63 ลา้นบาท คงเหลือภาระหน้ีจ านวน 13.45 ลา้นบาท ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าส่ังให้โอเอซีลม้ละลาย อยา่งไรก็ดี การด าเนินการ
ลม้ละลายอยูร่ะหวา่งด าเนินการโดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ซ่ึงจะเป็นผูด้  าเนินการเพิ่มเติมเก่ียวกบัยอดเงินท่ีตอ้งช าระ ดงันั้น จี เจ สตีล จึงยงั
ไม่กลบัรายการภาระหน้ีสินดงักล่าวเป็นก าไรจากการตดัจ าหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 437  464  331  40 
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

สกุลเงินบาท 435  450  331  39 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 2  14           -           1 
รวม 437  464  331  40 

 
7. ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ  
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ๆ 488  991  460  633 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน /        
       ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (456)  (955)  (456)  (603) 
สุทธิ 32  36  4  30 
        

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในระหวา่งปี (กลบัรายการ) (499)  7  (147)  7 
        

ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญในระหวา่งปี 499           -  147           - 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 2           -           -           - 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี        
-  ไม่เกิน 3 เดือน 30  36  4  30 
-  มากกวา่ 12 เดือน  456  955  456  602 
รวม 488  991  460  632 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน /        
       ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (456)  (955)  (456)  (602) 
สุทธิ 32  36  4  30 
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ระยะเวลำกำรให้สินเช่ือแก่ลูกค้ำ 

 
โดยปกติการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ของบริษทัเป็นการขายเงินสด เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ และมีระยะเวลาการให้สินเช่ือไม่เกิน        
3 วนัท าการ และ จี เจ สตีล เป็นการขายเงินสด เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ และให้สินเช่ือไม่เกิน 7 วนัท าการ ส าหรับการขายใน
ประเทศ และการขายต่างประเทศเป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น  
 
ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขซ่ึงมีหน้ีคงคา้ง กลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ท่ีกลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลว้  
แต่ยงัมีการด าเนินการทางธุรกิจในการเรียกช าระหน้ี 
 
บริษัท 

 
ตามท่ีบริษทัไดย้ื่นค าฟ้องต่อลูกหน้ีภายในประเทศรายหน่ึง (“ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข”) เน่ืองจากเช็คท่ีลูกหน้ีภายในประเทศรายน้ีช าระ
ให้แก่บริษทัไม่สามารถน าไปข้ึนเงินได ้เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2562 ศาลลม้ละลายกลางไดพ้ิพากษาให้ลูกหน้ีขา้งตน้ลม้ละลายแลว้ ดงันั้น
บริษทัจึงบนัทึกตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ตม็จ านวน เป็นจ านวน 146 ลา้นบาท และพิจารณาตดัหน้ีสูญลูกหน้ีดงักล่าวตามท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2564 
 
จี เจ สตีล 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  จี เจ สตีล มียอดมูลหน้ีและยอดสุทธิท่ีคา้งช าระจากลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขรายหน่ึงจ านวนเงิน 
352 ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2556 จี เจ สตีล ได้ยื่นค าฟ้องต่อลูกค้าท่ีไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิดสัญญาซ้ือขาย        
ระหว่างกนั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าพิพากษาให้ลูกคา้ลม้ละลายและไดน้ดัไต่สวนกรรมการบริษทัของ
ลูกคา้ดงักล่าวโดยเปิดเผยในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดท้  ารายงานสรุปขอปิดคดี
ต่อผูพ้ิพากษาศาลลม้ละลายกลางและศาลไดมี้ค าส่ังให้ปิดคดีเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563  ดงันั้น จี เจ สตีลไดพ้ิจารณาตดัหน้ีสูญดงักล่าว
ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 12/2563 เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 
 
ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

สกุลเงินบาท 395  897  367  539 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 93  94  93  94 
รวม 488  991  460  633 
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8. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

สินคา้ส าเร็จรูป 857  880  496  534 
วตัถุดิบ 807  862  363  444 
วสัดุส้ินเปลือง 151  73  66  73 
อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง 839  874  424  411 
สินคา้ระหวา่งทาง 92  268  2  9 
รวม 2,746  2,957  1,351  1,471 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (60)  (233)  (25)  (114) 
หกั ค่าเผื่อวตัถุดิบสูญหาย (92)  (92)  (92)  (92) 
สุทธิ 2,594  2,632  1,234  1,265 
        

กลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ        
ในระหวา่งปี  173  21  89  94 
        

มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ีจ าน า        
     เพือ่ค  ้าประกนัเจา้หน้ีการคา้ (หมายเหตุ 18) 61           -           -           - 

 
วตัถุดิบที่สูญหำย 
 
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษทั มีวตัถุดิบ (เศษเหล็ก) สูญหายท่ีอาจเกิดจากถูกยกัยอก ฉ้อโกงหรือลกัทรัพย ์มีค่าเสียหายเบ้ืองตน้ประมาณ         
88 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อความเสียหายไวท้ั้งจ านวนแลว้ ซ่ึงต่อมาในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 บริษทัไดท้ าการตรวจนบัสินคา้และวตัถดิุบ
ประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แลว้พบว่าจ านวนวตัถุดิบ (เศษเหลก็) ของบริษทัท่ีขาดหายไปมีมูลค่าทั้งส้ิน 92 ลา้นบาท บริษทัจึงได้
ตั้งค่าเผื่อความเสียหายเพิ่มข้ึนอีก 4 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2560 ปัจจุบนัเร่ืองดงักล่าวอยูร่ะหว่างการพิจารณาสืบสวนจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
เพื่อหาความผิดและความเสียหายท่ีชดัเจน การแจง้ขอ้หากบัผูก้ระท าความผิด และจะไดส้รุปส านวนการสอบสวนและส่งเร่ืองฟ้องร้องทาง
กฏหมายต่อไป อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือมัน่วา่บริษทัจะไม่มีค่าความเสียหายอ่ืนใดอีก 
 
เม่ือวนัท่ี 1 และ 6 พฤศจิกายน 2560 บริษทัตอ้งจ่ายเงินจ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 68 ลา้นบาท) แก่บริษทัคู่คา้ผูใ้ห้การสนบัสนุน
ทางการเงิน อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัไม่ไดรั้บโอนวตัถุดิบ (เศษเหลก็) ตามปกติจากพื้นท่ีควบคุมการจดัเก็บ ซ่ึง ณ วนัท่ีเกิดรายการ บริษทัได้
บนัทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ  
 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2564 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาช าระหน้ีกบัผูส้นบัสนุนทางการเงิน โดยเงินจ่ายล่วงหนา้ดงักล่าว ซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ านวนเงิน 68 ลา้นบาท จะตกลงช าระโดยผา่นกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
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9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้        
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          -  81           -  73 
     บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ 289  122  169  61 
 289  203  169  134 
     หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (16)  (11)  (5)           - 
 273  192  164  134 
        

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 9  147  9  142 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 50  78  41  69 
อื่น ๆ 62  36  28  23 
        

สุทธิ 394  453  242  368 

 
เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2562 จี เจ สตีลไดย้ื่นค าฟ้องต่อตวัแทนบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศไทยต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้เน่ืองจากจ าเลยไดท้ า
เอกสารปลอมแปลงบญัชีธนาคารเพื่อการจ่ายช าระหน้ีในสัญญาซ้ือขายสินคา้อีเลคโทรดของผูผ้ลิตแห่งหน่ึงในต่างประเทศเป็นจ านวน 2.3 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ีจ าเลยไดล้ะเมิดกระท าความผิด ศาลไดน้ดัไกล่เกล่ียแลว้เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2562 แต่คู่ความไม่สามารถตกลงกนัได ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 และวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ศาลไดไ้ต่สวนมูลฟ้องโจทก์ แต่ยงัไม่
แลว้เสร็จ  ศาลจึงไดมี้ค าส่ังนดัไต่สวนมูลฟ้องเพิ่มเติมในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 และวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
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10. เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 
     งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
 ทุนช าระแลว้ (ลา้นบาท)  สัดส่วน (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
                    

เอสพีเอช 341  341  99.99  99.99  341  341  (341)  (341)        -        - 
จี เจ สตีล   24,468  24,468  8.24  8.24  3,776  3,776  (2,732)  (2,680)  1,044  1,096 
จีเอส ซีเคียวริต้ี 67  692  99.99  99.99  22  446        -        -  22  446 
จีเอส โน๊ตส์*       -  2,722        -        -        -  1        -        -        -  1 
จีเอส โน๊ตส์ 2*       -  473        -        -        -  1        -        -        -  1 
รวม         4,139  4,565  (3,073)  (3,021)  1,066    1,544  

 
* บริษทัย่อย 2 บริษทั คือ จี เอส โน๊ตส์ และจี เอส โน๊ตส์ 2 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560      
ตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 และไดจ้ดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชีแลว้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 บริษทั
อยูร่ะหวา่งการรับโอนเงินคืนจากการเลิกกิจการเป็นจ านวน 0.1 ลา้นบาท ดงันั้น เงินลงทุนน้ีจึงถูกตดับญัชีจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท เน่ืองจากการ
ช าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ในไตรมาส 2 ปี 2563 
 
เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 จี เจ สตีล ไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้เพิ่มเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์ากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของ จี เจ สตีล ตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) จ านวน 11,559,004,163 หุ้น รวมกบัทุนช าระเดิมแลว้เป็นจ านวน 
25,487,133,396 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท อย่างไรก็ดี บริษทัไม่ได้ลงทุนเพิ่มเติมใน จี เจ สตีล เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน            
จี เจ สตีล 
 
จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 โดยลดทุนจากเดิม 2,491.9 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 
249.19 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คงเหลือเป็น 691.9 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 69.19 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกลด
บญัชีเงินลงทุนใน จีเอส ซีเคียวริต้ี ตามสัดส่วน บนัทึกก าไรจากการรับคืนเงินลดทุนจ านวน 1,130.11 ลา้นบาท และบนัทึกลูกหน้ีจากการ      
ลดทุนจ านวน 1,800 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2562 จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดช้ าระเงินจากการลดทุน 1,800 ลา้นบาทให้กบับริษทัแลว้ทั้งจ านวนและในขณะเดียวกนั
บริษทักไ็ดช้ าระคืนเงินกูย้มืจาก จีเอส ซีเคียวริต้ี ทั้งระยะส้ันและระยะยาวจ านวน 1,800 ลา้นบาท 
 
ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ จีเอส ซีเคียวริต้ี เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ผูถื้อหุ้นของ จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดมี้มติอนุมติัลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวจากทุนจดทะเบียนจ านวน 691.9 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 69.19 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คงเหลือ
เป็น 172.9 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 17.29 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 โดยบริษทัไดน้ าเงินคืนจากการลดทุนของ จีเอส ซีเคียวริต้ี จ านวนเงิน 519.0 ลา้นบาท ไปหัก
กลบกบัหน้ีเงินกูย้มืระยะส้ันจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ย 
 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
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ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ จีเอส ซีเคียวริต้ี เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 ผูถื้อหุ้นของ จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดมี้มติอนุมติัลดทุนจดทะเบียน   
จากทุนจดทะเบียนจ านวน 172.9 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 17.29 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คงเหลือเป็น 67.0 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 6.7 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ     
วนัท่ี 29 กนัยายน 2563 โดยบริษทัไดน้ าเงินคืนจากการลดทุนของ จีเอส ซีเคียวริต้ี จ านวนเงิน 105.9 ลา้นบาท ไปหกักลบกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย
แก่บริษทัยอ่ย 
 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนใน จี เจ สตีล เป็นจ านวนเงินรวม 52.2 ลา้นบาท 
 

หุ้นและใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของ จี เจ สตีล ที่น ำไปค ำ้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดน้ าหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562: หุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ              
จี เจ สตีล) ไปค ้าประกนักบัเจา้หน้ีรายต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 
 2563 

 
2562 

หุ้นของ จี เจ สตีล    
เจา้หน้ีการคา้          -  800 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการและการประนีประนอมยอมความ 983  183 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,100  1,100 
รวม 2,083  2,083 
 

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ผูใ้ห้กูร้ายหน่ึงไดย้ื่นฟ้องบริษทัต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ให้ช าระหน้ี รวม 13.57 ลา้นบาท (เงินตน้ 10 ลา้นบาท 
และดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท าสัญญา จนถึงวนัฟ้องรวม 3.57 ลา้นบาท) ก่อนหนา้น้ี บริษทัไดท้ าสัญญากบัผูใ้หกู้แ้ละจ าน า 
หุ้นสามญัของ จี เจ สตีล ท่ีบริษทัถือไวจ้ านวน 500 ล้านหุ้น (เทียบเท่ากับ 50 ล้านหุ้นภายหลงัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว)้ เป็น
หลกัประกนัเพื่อประโยชน์ของผูใ้หกู้ ้แต่บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลง 
 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงประนีประนอมยอมความกบับุคคลดงักล่าวในการผ่อนช าระหน้ี เพื่อใชเ้ป็นการเจรจา
ประนีประนอมยอมความในศาลต่อไป 
 

เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2562 ศาลไดมี้ค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้ช าระหน้ีเฉพาะเงินตน้ 10 ลา้นบาทโดยผ่อนช าระ        
36 งวด ๆ ละหน่ึงเดือน ๆ ละ 0.28 ลา้นบาท เร่ิมช าระงวดแรกส้ินเดือนพฤษภาคม 2564 จนถึงงวดสุดทา้ยส้ินเดือนเมษายน 2567 
 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษทัท าสัญญาประนีประนอมยอมความโดยจะแปลงหน้ีเงินตน้จ านวน 10 ลา้นบาททั้งหมดเป็นหุ้นสามญัของ
บริษทัในราคาเดียวกนักบัเจา้หน้ีรายใหญ่อ่ืน ๆ และบริษทัจะน าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมติัโครงการ
แปลงหน้ีเป็นทุน ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562  เม่ือวนัท่ี11 ตุลาคม 2562  ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
โดยจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัในราคาเดียวกนักบัเจา้หน้ีรายอ่ืนรวม 8 ราย  เพื่อช าระจ านวนหน้ีเงินตน้ท่ีจะแปลงหน้ี
เป็นทุน บริษทัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้กบัเจา้หน้ีภายใตโ้ครงการแปลงหน้ีเป็นทุนและจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26 
  

หุน้ จี เจ สตีล ท่ีจ าน าภายใตห้น้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมจ านวน 86 ลา้นหุน้ อยูร่ะหวา่งด าเนินการปลดจ าน า 
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11. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับ         

ท่ีดินและอาคาร 210  210           -           - 
โครงการขยายก าลงัการผลิตเหลก็รีดร้อน 1,308  1,308  1,308  1,308 
โครงการแผน่เหลก็รีดร้อนปรับสภาพผิว 692  692  692  692 

รวม 2,210  2,210  2,000  2,000 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (2,000)  (2,000)  (2,000)  (2,000) 
สุทธิ 210  210           -           - 
 

จี เจ สตีล  
 

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 จี เจ สตีล และผูข้ายท่ีดินไดน้ าโฉนดท่ีดิน 5 โฉนด ซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร
จ านวน 210 ลา้นบาท จดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัการผ่อนช าระภาษีอากรของบริษทั และจี เจ สตีล ต่อกรมสรรพากรในวงเงินรวม 330      
ลา้นบาท (เฉพาะของ จี เจ สตีล 206 ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 19 ในเดือนเมษายน 2563 จี เจ สตีล ไดจ่้ายช าระหน้ีสินภาษีผอ่นช าระ
ท่ีคงเหลือดงักล่าวครบถว้นแลว้และไดท้ าการปลอดจ านองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบัในเดือนสิงหาคม 2563 แลว้ จนถึงปัจจุบนั จี เจ สตีล อยูร่ะหวา่ง
การรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวจากผูข้ายท่ีดิน   
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12. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
       เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ  อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ    งาน   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    ระหวา่ง   

 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
รำคำทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,628  9,459  39,247  338  14  15,432  66,118 
เพิ่มข้ึน         -          -  47  14          -  93  154 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (1,944)  (4)  (3)  (3,637)  (5,588) 
โอนเขา้ (โอนออก)         -          -  27  1          -  (28)          - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 1,628  9,459  37,377  349  11  11,860  60,684 
เพิ่มข้ึน 10  7  27  13  5  158  220 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐาน              
  การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16              
  มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563         -  17          -          -  7          -  24 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -  (7)  (180)  (34)  (1)          -  (222)  
โอนเขา้ (ออก) 1          -  93  2          -  (96)          - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 1,639  9,476  37,317  330  22  11,922  60,706 
              
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 67  5,542  21,338   292    11           -   27,250  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 6  127  1,563   13    1           -   1,710  
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (294)   (4)   (3)          -   (301) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 73  5,669  22,607   301    9           -   28,659  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 5  175  770   14    4           -   968  
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -  (8)  (138)   (34)   (1)          -   (181) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 78  5,836  23,239   281    12           -   29,446  
              

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 329  1,147  3,075  6          -  9,926  14,483 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (980)          -          -  (3,338)  (4,318) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 329  1,147  2,095  6          -  6,588  10,165 
กลบัรำยกำร         -          -  (3)          -          -          -  (3) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 329  1,147  2,092  6          -  6,588  10,162 
              

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 

65 

 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
       เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ  อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ    งาน   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    ระหวา่ง   

 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
              

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 1,226  2,643  12,675  42          -  5,272  21,858 

ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน         -          -          -          -  2          -  2 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 1,226  2,643  12,675  42  2  5,272  21,860 
              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 1,232  2,483  11,986  43  1  5,334  21,079 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้         -  10          -          -  9          -  19 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 1,232  2,493  11,986  43  10  5,334  21,098 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
       เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ  อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ    งาน   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    ระหวา่ง   

 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
รำคำทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  762    3,212   21,314  159  9  8,616  34,072 
เพิ่มข้ึน         -          -  36  5          -  1  42 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (1,926)          -  (3)  (3,637)  (5,566) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  762    3,212   19,424  164  6  4,980  28,548 
เพิ่มข้ึน         -          -  1  1  3  85  90 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐาน              
  การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16              
  มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563         -  12          -          -  2          -  14 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -  (7)  (34)  (30)          -          -  (71) 
โอนเขา้ (ออก)         -          -          -  1          -  (1)          - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  762    3,217    19,391    136    11    5,064    28,581  
              
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  25    1,272   11,206  142  9          -  12,654 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  1    35   772  4          -          -  812 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (280)          -  (3)          -  (283) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  26    1,307   11,698  146  6          -  13,183 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         -  51  388   5   1          -   445  
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -  (8)  (9)   (31)          -          -   (48) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  26    1,350    12,077    120   7          -   13,580  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 

66 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
       เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ  อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ    งาน   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    ระหวา่ง   

 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 306  1,071  2,685  6          -  6,804  10,872 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (980)          -          -  (3,338)  (4,318) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2563  306  1,071  1,705  6          -  3,466  6,554 
              

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 430  834  6,021  12          -  1,514  8,811 

ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน         -          -          -          -          -          -          - 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 430  834  6,021  12          -  1,514  8,811 
              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 430  789  5,609  10  1  1,598  8,437 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้         -  7          -          -  3          -  10 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 430  796  5,609  10  4  1,598  8,447 

 
รายละเอียดของงานระหวา่งก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

โครงการขยายก าลงัการผลิตเหลก็รีดร้อน 513  513  513  513 
โครงการแผน่เหลก็รีดร้อนปรับสภาพผิว 4,514  4,430  4,514  4,430 
โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038  5,038           -           - 
โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525           -           - 
อื่น ๆ 332  354  37  37 
รวม 11,922  11,860  5,064  4,980 
หกั ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (6,588)  (6,588)  (3,466)  (3,466) 
สุทธิ 5,334  5,272  1,598  1,514 
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งานระหว่างก่อสร้างบางส่วนราคาทุนจ านวน 1,385 ลา้นบาท เป็นโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (บีโอไอ) ตามบัตรส่งเสริมเลขท่ี 1579(2)/2548 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2548 โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักร                     
ตามท่ีคณะกรรมการฯ (บีโอไอ) อนุมติั และจะตอ้งด าเนินการให้โครงการแลว้เสร็จ พร้อมเปิดด าเนินการใน 36 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกบตัร
ส่งเสริม ฯ อยา่งไรก็ตามบริษทัไดข้อขยายเวลาการในเปิดด าเนินการกบั บีโอไอ หลายคร้ัง แต่ไม่สามารถด าเนินการให้โครงการแลว้เสร็จได ้
และในท่ีสุด บีโอไอ ไม่ไดอ้นุมติัการขยายอายอุอกไปอีก ดงันั้นบริษทัจึงยกเลิกโครงการดงักล่าว 
 

ต่อมาบริษทัไดด้ าเนินการส่งเคร่ืองจกัรจ านวน 4 รายการท่ียงัคงเหลืออยู่จากการขายทรัพยสิ์นส่วนของ บีโอไอไดแ้ก่ เคร่ืองปรับสภาพผิว      
(Skin Pass) เคร่ืองตัด  (Slitting Coil) เคร่ืองจักรตัดแผ่นบาง (Cut to Length) และเคร่ืองจักรตัดแผ่นหนา (Heavy Gauge) ออกนอก
ราชอาณาจกัร เพื่อบรรเทาภาระในการช าระภาษีและเบ้ียปรับเน่ืองจากไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากการขยายเวลาโดย บีโอไอ ซ่ึงไม่อยูภ่ายใต้
การรับการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) บริษทับนัทึกผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นในปี 
2562 จ านวนเงิน 946 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 22 ลา้นบาท ในปี 2563  
 

มูลค่าตน้ทุนของอุปกรณ์บางรายการของบริษทัและกลุ่มบริษทัซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่กลุ่มบริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ใน
สินทรัพยเ์หล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวนเงินรวมประมาณ 2,177 ลา้นบาท และ 2,886 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: ของบริษทั
จ านวนเงิน 2,211 ลา้นบาท และของกลุ่มบริษทัจ านวนเงิน 2,953 ลา้นบาท) 
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การทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การก าหนดขอ้สมมติฐานมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแนวโนม้ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตและขอ้มูลในอดีต
จากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนปี 2563 มีดงัน้ี 
 
วิธีการประเมินมูลค่า : วิธีคิดลดกระแสเงินสด 
   
ระยะเวลา : ประมาณการทางการเงิน 5 ปี ค านวณจากผลประกอบการในอดีตและประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บใน

อนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดท่ี้คาดไว ้
   
อตัราการเติบโตของ
ปริมาณขาย 

: อตัราร้อยละ 12 ต่อปี ส าหรับบริษทั และร้อยละ 1 ต่อปี ส าหรับ จี เจ สตีล ในปีแรก และร้อยละ 3 ต่อปีใน       
ปีท่ี 2 ถึงปีท่ี 5 

   
อตัราการเติบโตของ
ราคาขาย 

: อตัราร้อยละ 20 ต่อปี ส าหรับบริษทั และร้อยละ 21 ต่อปี ส าหรับ จี เจ สตีล ในปีแรก และร้อยละ 3 ต่อปีใน    
ปีท่ี 2 ถึงปีท่ี 5 

   
มูลค่าสุดทา้ย  : อตัราการเติบโตสุดทา้ยร้อยละ 0 ต่อปี จากกระแสเงินสดรับสุทธิในปีท่ี 5 
   
อตัราคิดลด : อตัราร้อยละ 9.18  ต่อปี ส าหรับบริษทั และร้อยละ 10.61 ต่อปี ส าหรับ จี เจ สตีล ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ีย       

ถ่วงน ้าหนกัของตน้ทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเฉล่ียของตน้ทุนหน้ีสิน อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความ
เส่ียง ผลตอบแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนและค่าเบตา้ของ จี เจ สตีล 

   
อื่น ๆ : สมมติฐานอื่น ๆ เก่ียวกบัการประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งประมาณการจากขอ้มูลทางการเงิน

ในอดีต และประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโต
ของอุตสาหกรรมท่ีคาดไว ้

 
จากการทดสอบการดอ้ยค่าขา้งตน้ ผูบ้ริหารพบวา่มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไม่มี
การดอ้ยค่าเพิ่มข้ึน 
 
ในเดือนธันวาคม 2562 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้ว่าจ้างผูป้ระเมินราคาอิสระให้ท าการประเมินราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี                 
30 ธันวาคม 2562 ตามรายงานลงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ประกอบกับการประเมินมูลค่าการใช้สินทรัพยโ์ดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเอง           
(ใชอ้ตัราคิดลดในอตัราร้อยละ 11.74 ต่อปี ส าหรับบริษทั และอตัราร้อยละ 8.22 ต่อปี ส าหรับ จี เจ สตีล) ผลการประเมินดงักล่าวพบวา่มูลค่าตาม
บญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไม่มีการดอ้ยค่าเพิ่มข้ึน 
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การทดสอบความอ่อนไหวจากการทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง
เน่ืองมาจากความผนัผวนของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการค านวณ  
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีวดัมูลค่า (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563) โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมของมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

  ผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) ต่อมูลค่ายติุธรรมของมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
  ของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  (ลา้นบาท) 
  บริษทั   จี เจ สตีล 
  สมมติฐาน   สมมติฐาน   สมมติฐาน   สมมติฐาน  
  เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน  เปล่ียนแปลงลดลง  เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน  เปล่ียนแปลงลดลง 

อตัราคิดลด         
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5   (665)   595   (768)  843 
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 1   (1,412)   1,130   (1,469)  1,774 
         
อตัราการเติบโตของปริมาณขาย         
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 5   68    (68)  77  (76) 
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 10   136    (137)  154  (153) 
         
อตัราการเติบโตของราคาขาย         
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 5   639    (642)  734  (731) 
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 10   1,277    (1,286)  1,471  (1,460) 

 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงถึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตก้ารประมาณการทางการเงินดงักล่าว แต่
ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 
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ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่จดจ ำนอง 
 

บริษัท 
 

หลักประกนัส าหรับหน้ีสินจากการประนีประนอมยอมความ 
 

ท่ีดินบางส่วนของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ านวนเงินรวม 66 ลา้นบาท ไดค้  ้าประกนัหน้ีสินจาก
การประนีประนอมยอมความ (2562: เจา้หน้ีการคา้) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20 และ 21  
 

หลักประกนัส าหรับภาระหน้ีสินทางภาษี 
 

เคร่ืองจกัร (เคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบน ้ ามนั) ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  จ านวนเงินรวม 
1,503 ลา้นบาท ไดถู้กน าไปจดจ านองกบักรมสรรพากรเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัภาระหน้ีสินทางภาษีของบริษทัเป็นจ านวนเงิน 599 ลา้นบาท 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19 
 

หลักประกนัการใช้วงเงินสินเช่ือจากกจิการที่เกีย่วข้องกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ านวนเงินรวม 6,712 ลา้นบาท และ 7,155 
ลา้นบาท ตามล าดบั ไดจ้ านองเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับวงเงินสินเช่ือเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 
 

จี เจ สตีล 
 

หลักประกนัหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกจิการและการใช้วงเงินสินเช่ือจากกจิการที่เกีย่วข้องกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง 
 

จี เจ สตีล ไดย้ื่นฟ้องจ าเลย 3 รายต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้เพื่อขอใหท้รัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุน้กูแ้ละรับจ านองหลกัประกนัแทนผูถื้อตราสาร
หน้ีหุ้นกูต่้างประเทศของจี เจ สตีล ท าการไถ่ถอนจ านองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากจี เจ สตีล ไดท้  าการช าระหน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ี
ดงักล่าวตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้ค าพิพากษาให้จี เจ สตีล ชนะคดีและมี
ค าส่ังให้จ าเลยทั้ง 3 ราย ท าการไถ่ถอนจ านองหลกัประกนั ปัจจุบนัจี เจ สตีล ไดด้ าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจ าเลยอีก 2 รายแลว้ และ    
จี เจ สตีล อยูร่ะหวา่งกระบวนการไถ่ถอนหลกัประกนัจากจ าเลยรายท่ี 3 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ จี เจ สตีล ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  จ านวนเงินรวม 7,571 ลา้นบาท และ 
7,695 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดถู้กน าไปจ านองเป็นหลกัประกนัล าดบัท่ีหน่ึงกบัผูถื้อตราสารหน้ีหุน้กูต้ามท่ีกล่าวขา้งตน้ และจ านองหลกัประกนั
ล าดบัท่ีสองส าหรับการใชว้งเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (วงเงินจดจ านองเป็นจ านวนเงิน 6,619  ลา้นบาท) 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 
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หลักประกนัส าหรับภาระหน้ีสินทางภาษี 
 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัของ จี เจ สตีล มีมติอนุมติัการจดจ านองเคร่ืองจกัรของ จี เจ สตีล (เคร่ืองลา้ง
และเคร่ืองเคลือบน ้ามนั) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 616 ลา้นบาท และ 659 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อเป็น
หลกัประกนัส าหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของ จี เจ สตีล จ านวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2556 จี เจ สตีลได้
ด าเนินการจดจ านองเคร่ืองจกัรกบัส านกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ในเดือนเมษายน 2563 จี เจ สตีล ไดจ่้าย
ช าระหน้ีสินภาษีผอ่นช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ครบถว้นแลว้และไดป้ลอดจ านองสินทรัพยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 
เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการของ จี เจ สตีล มีมติอนุมติัให้วางหลกัประกนัเพิ่มเติมเป็นโฉนดท่ีดิน 5 โฉนด กบั
กรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 จี เจ สตีลไดด้ าเนินการจดจ านองท่ีดินแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 ในเดือนเมษายน 
2563 จี เจ สตีล ไดจ่้ายช าระหน้ีสินภาษีผ่อนช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวครบถว้นแลว้และไดป้ลอดจ านองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบัในเดือนสิงหาคม 
2563 แลว้ 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดม้าจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธิ  
 
 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์  ใบอนุญาตในการผลิต  รวม 
รำคำทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 224  40  264 
เพิ่มข้ึน 1                             -  1 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 225  40  265 
เพิ่มข้ึน 2                             -  2 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 227  40  267 
      
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 212  29  241 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4                             -  4 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 216  29  245 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 5                             -  5 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 221  29  250 
      
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และ       
วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2563                            -  11  11 
      
มูลค่ำสุทธิทำงบญัชี      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 9                             -  9 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 6                             -  6 
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     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
(ลา้นบาท) 

      
รำคำทุน      
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2563     18 
      
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562     14 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี     2 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562     16 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี     1 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563     17 
      
มูลค่ำสุทธิทำงบญัชี      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562     2 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563     1 

 
มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนบางรายการของบริษทัและกลุ่มบริษทัซ่ึงตดัจ าหน่ายเต็มจ านวนแลว้ แต่กลุ่มบริษทัยงัสามารถใช้
ประโยชน์ในสินทรัพย์เหล่านั้ นได้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวนเงินรวมประมาณ 17 ล้านบาท และ 219 ล้านบาท ตามล าดับ           
(2562: ส่วนของบริษทัไม่มี และส่วนของกลุ่มบริษทัจ านวนรวม 184 ลา้นบาท) 
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14. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ผลแตกต่างชัว่คราว        
- ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/         
      ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 

91  191  91  121 

- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 12  47  5  23 
- ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - ลกูหน้ีอ่ืนกิจการ 
      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
         - 

  
         - 

  
         - 

  
473 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          -           -  615  604 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2,033  2,033  1,311  1,311 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 2  2           -           - 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ 3  2  1           - 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ 
      จากบริษทัยอ่ย 

 
         - 

  
         - 

  
1 

   
        511 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 411  411           -           - 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยเ์งินจ่ายล่วงหนา้ 
      ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
400 

  
400 

  
400 

  
400 

- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 1,572  1,503  1,034  980 
- ประมาณการผลขาดทุนจากค าส่ังซ้ือวตัถดิุบ 
      ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 

 
         - 

  
21 

  
         - 

  
17 

- ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์
พนกังาน 

 
46 

  
37 

  
20 

  
16 

- เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5  2  2  2 
 4,575  4,649  3,480  4,458 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 1,134  864  685  394 
รวม 5,709  5,513  4,165  4,852 

 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2564 ถึง 2568 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนั
นั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่ว่า
กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        
เงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย         -          -  8  2,764 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า          -           -  (8)  (2,764) 
          -           -           -           - 
        

งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 2,086  2,086           -           - 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (2,053)  (2,053)           -           - 
 33  33           -           - 
        

หลกัประกนัเงินสดส าหรับการใชไ้ฟฟ้า 85  109  85  109 
หลกัประกนัเงินสดส าหรับการซ้ือกา๊ซธรรมชาติ 53  53  53  53 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 46  46           -           - 
ลูกรีดรอตดัจ าหน่าย - สุทธิ 440  436  179  205 
เงินมดัจ า        
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          -  4           -  3 
 กิจการอ่ืน ๆ 8  8  6  7 
อื่น ๆ 14  43  12  14 
สุทธิ 679  732  335  391 
 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 เจา้หน้ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยื่นค าฟ้องคดีแพ่งเก่ียวพนักนักบัคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง ขอให้ศาลมี  
ค  าพิพากษาให้บริษทัด าเนินการช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยให้บริษทัน าเงินค่าไฟฟ้าท่ีตอ้งผ่อนช าระในงวดท่ี 16 จ านวนเงิน 207.84     
ลา้นบาท ซ่ึงครบก าหนดช าระวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 โดยในแผนฟ้ืนฟูกิจการระบุอตัราดอกเบ้ียผิดนดัร้อยละ 0.5 ของตน้เงินท่ีคา้งช าระตั้งแต่
วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 คิดถึงวนัฟ้องวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 จ านวนเงิน 1 .14 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 208.98 ลา้นบาท และให้บริษทั
ช าระดอกเบ้ียผิดนดัร้อยละ 0.5 ของเงินตน้ นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 
 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ศาลมีค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้หักเงินคงเหลือการประกนัไฟฟ้า จ านวนเงิน 23.89    
ลา้นบาท ออกจากเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่าย 209.59 ลา้นบาท ในวนัท าสัญญาน้ี คงเหลือยอดคา้งช าระ 185.70 ลา้นบาท ตกลงยนิยอมใหผ้อ่น
ช าระคืน 36 งวด โดยจะผ่อนช าระงวดละ 5.158 ลา้นบาท และงวดท่ี 36 เป็นงวดสุดทา้ยจะผอ่นช าระ 5.161 ลา้นบาท เร่ิมผ่อนช าระงวดแรก
ส้ินเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป โดยงวดสุดทา้ยถึงก าหนดช าระภายในส้ินเดือนมิถุนายน 2566  
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งานระหว่างก่อสร้างที่หยดุชะงัก 
 

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงกัไดแ้ก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของ จี เจ สตีล ตดัสินใจชะลอ
โครงการน้ีตั้งแต่ปี 2542 และเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ส านกังานส่งเสริมการลงทุนไดมี้ค าส่ังเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต Direct 
Reduced Iron โดยไม่มีภาระภาษีอากรขาเขา้ดา้นเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบ 
 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของการลงทุนไดถู้กบนัทึกลดมูลค่าตามเกณฑร์าคาตลาดของเศษเหล็กจ านวน 33 ลา้นบาท จากการทดสอบการดอ้ยค่า 
ผูบ้ริหารพบวา่มูลค่าตามบญัชีของงานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไม่มีการดอ้ยค่าเพิ่มข้ึน 
 
16. วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรด ำเนินงำน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 
  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วงเงินสินเช่ือ  2563  2562  2563  2562 
         

Link Capital I - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั         
         

บริษัท         
     วงเงินสินเช่ือ A - เงินกู ้  30  30  30  30 
     วงเงินสินเช่ือ B - Standby letter of credit  40  40  40  40 
     วงเงินสินเช่ือ C - เงินกู ้  14.1  14.1  14.1  14.1 
  84.1  84.1  84.1  84.1 
         

จี เจ สตีล         
     วงเงินกูท่ี้หน่ึง - เงินกู ้  30  30           -           - 
     วงเงินกูท่ี้สอง - เงินกูแ้ละ Standby letter of credit  45  45           -           - 
  75  75           -           - 
         

รวม  159.1  159.1  84.1  84.1 

 
วงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัถูกค ้าประกนัโดยจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 และ 
สินทรัพยข์องกรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
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บริษัท 
 
รายละเอียดวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัไดรั้บจาก Link Capital I (Mauritius) Limited สรุปไดด้งัน้ี 
 

  วงเงิน 
(ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

    

ประเภทของสินเช่ือ  2563  2562  อตัราดอกเบ้ีย *  เง่ือนไขของสัญญา 
         

วงเงินสินเช่ือ A - เงินกู ้  30  30  ร้อยละ 12 ต่อปี  1) ร้อยละ 30 ของยอดเงินกู้ มีก าหนดช าระ    
เม่ือครบรอบปีท่ี 4 นบัจากวนัท่ีมีการเบิกใช้   
ค ร้ังแรก (ครบก าหนดวันท่ี  3 เมษายน     
2566 **)  

2) ยอดเงินกู้คงเหลือมีก าหนดจ่ายช าระใน     
วนัครบก าหนดปีสุดท้าย (ครบรอบปีท่ี 5 
นับจากวนัท่ีมีการเบิกใช้คร้ังแรกในวนัท่ี                    
2 เมษายน 2567)  

วงเงินสินเช่ือ B - Standby 
letter of credit 

 40  40  - Standby letter of credit ท่ี ย ั ง
ไม่ได้เบิกใช้ ในอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 3 ต่อปี  

- Standby letter of credit ท่ีเบิกใช ้
ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี 
Standby letter of credit ท่ีผิดนดั
ช าระหน้ีซ่ึงถูกแปลงเป็นเงิน
กู้ยืมมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 
ต่อปี 

 

 1) เม่ือวนัท่ี 20 และ 23 ธันวาคม 2562 บริษทั
ได้รับจดหมาย (Election Notice) จาก Link 
Capital I เพื่อเรียกเก็บเงิน Standby letter of 
credit (“SBLC”) จ านวน 3 ฉบบั คิดเป็นเงิน
รวม 12.84 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึง Ares SSG 
Capital Partners ได้จ่ายให้กับผูข้ายวตัถุดิบ
ของบริษทั  

2) เ ม่ื อ วัน ท่ี  20 ธันว าคม  2562 บ ริษัทได้              
เข้าท า สัญญาแก้ไขเพิ่ม เ ติมค ร้ัง ท่ี  2 กับ       
Link Capital I เพื่ อให้  SBLC ถูก เ รียกร้อง
สิทธ์ิเป็นเงินกู้ภายใต้วงเงินสินเช่ือ B และ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ  (credit 
backstop administration fee ) ในอตัราร้อยละ 
3 (ช าระคร้ังเดียว) 

3) ในระหวา่งปี 2563 มี SBLC ท่ีผิดนดัช าระหน้ี
ซ่ึ งได้ถู กแปลงสภาพเ ป็น เ งินกู้ยืมตาม
หนังสือท่ีได้รับแจ้ง  (Election Notice) จาก 
Link Capital I เป็น  จ านวนเงิน 20.51 ล้าน
เหรียญสหรัฐ  
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  วงเงิน 
(ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

    

ประเภทของสินเช่ือ  2563  2562  อตัราดอกเบ้ีย *  เง่ือนไขของสัญญา 
         

        4) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมียอดผิดนดั
ช าระหน้ีเงินกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเช่ือ B
จ านวนเงินรวม  33.35 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(2562: 12.84 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

วงเงินสินเช่ือ C - เงินกู ้  14.1  14.1  ร้ อ ย ล ะ  12 ต่ อ ปี  จ น ถึ ง วัน ท่ี                  
11 พฤษภาคม 2563 และร้อยละ 15 
ต่อปีหลงัจากนั้น 

 ก าหนดระยะเวลาช าระคืนภายใน 9 เดือน นบัจาก
วนัท่ีมีการท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครบก าหนด
ช าระในวนัท่ี 22 เมษายน 2563) และขยายออกไป
เป็น 10 เดือน นับจากวนัท่ีมีการท าสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติม (ครบก าหนดช าระในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 
2563) 

รวม  84.1  84.1     
 

*   บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย บริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูใ้หแ้ก่ผูใ้หกู้ใ้นอตัราร้อยละ 3 ของเงินกูย้มืท่ีมีการเบิกใช ้

** วนัท าการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

บริษทัไดรั้บจดหมายผิดนดัช าระจาก Link Capital I (ผูใ้หกู้)้ ลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 แจง้ใหบ้ริษทัแกไ้ขเหตุแห่งการผิดนดัช าระต่อวงเงิน
สินเช่ือต่าง ๆ ตามสัญญาสินเช่ือลงวนัท่ี 2 เมษายน 2562 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

1. ช าระคืนเงินกูภ้ายใตว้งเงินสินเช่ือ C จ านวน 14,399,700 เหรียญสหรัฐ 

2. ช าระดอกเบ้ียภายใตว้งเงินสินเช่ือ A และ C จ านวน 1,337,700 เหรียญสหรัฐ 

3. ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จ านวน 2,440,303.16 เหรียญสหรัฐ 

4. ช าระคืน SBLC ท่ีแปลงเป็นเงินกูจ้  านวน 20,814,214.75 เหรียญสหรัฐ 

5. ช าระค่าธรรมเนียมตามสัญญาใหค้ าปรึกษาทางธุรกิจจ านวน 2,426,825 เหรียญสหรัฐ 

6. รักษายอดเงินคงเหลือในบญัชีส ารองเพื่อการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามจ านวนท่ีก าหนด 
 

นอกเหนือไปจากจดหมายผิดนดัช าระ บริษทัยงัผิดนดัช าระ Standby letter of credit ท่ีมีการแปลงเป็นเงินกูเ้พิ่มอีกจ านวน 12,531,745 เหรียญ
สหรัฐ และค่าธรรมเนียมบริหาร (Credit Backstop) จ านวน 375,952.35 เหรียญสหรัฐ 
 

บริษทัผิดนดัช าระตามท่ีกล่าวขา้งตน้เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2563 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญา Standstill Agreement กบั Link Capital I โดยผูใ้ห้กู ้   
ตกลงท่ีจะไม่ท าการเรียกร้องใด ๆ ส าหรับระยะเวลา 6 เดือนนบัจากวนัท่ีสัญญามีผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ในระหว่างท่ี
บริษทัอยูร่ะหวา่งการเจรจาต่อรองเพื่อปรับโครงสร้างหน้ีท่ีคงคา้ง โดยไม่มีค่าปรับดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ่มเติม ดงันั้น บริษทั
จึงแสดงรายการเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี          
31 ธนัวาคม 2563 ตามตารางการจ่ายช าระท่ีระบุไวใ้นสัญญาวงเงินสินเช่ือ  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
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จี เจ สตีล 
 
รายละเอียดวงเงินสินเช่ือท่ี จี เจ สตีล ไดรั้บจาก Link Capital I (Mauritius) Limited สรุปไดด้งัน้ี 
 

  วงเงิน 
(ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

    

ประเภทของสินเช่ือ  2563  2562  อตัราดอกเบ้ีย *  เง่ือนไขของสัญญา 
         

วงเงินกูท่ี้หน่ึง - เงินกู ้  30  30  ร้อยละ 12 ต่อปี  1) ร้อยละ 30 ของยอดเงินกู ้มีก าหนดช าระเม่ือ
ครบรอบปีท่ี 4 นับจากวันท่ีมีการเบิกใช้   
คร้ังแรก (ครบก าหนดวันท่ี 29 มกราคม 
2564 **)  

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 จี เจ สตีล ได้
เข้าท าสัญญาแก้ไขสัญญาคร้ังท่ี 6 เพื่อขอ
ขยายระยะเวลาช าระเงินกู้ ร้อยละ 30 ของ
เงินกู้ จ านวนเงิน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ไป
เป็นช าระในวนัครบก าหนดปีสุดทา้ย (วนัท่ี 
31 มกราคม 2565) สัญญาแก้ไขดังกล่าวมี
ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2564 

2) ยอดเงินกู้คงเหลือมีก าหนดจ่ายช าระใน     
วนัครบก าหนดปีสุดท้าย (ครบรอบปีท่ี 5 
นับจากวนัท่ีมีการเบิกใช้คร้ังแรกในวนัท่ี                    
31 มกราคม 2565)  

วงเงินกูท่ี้สอง - เงินกู ้และ 
Standby letter of credit 

 45  45  - เงินกูใ้นอตัราร้อยละ 12 ต่อปี 

- Standby letter of credit อัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี ตามยอด
ภาระหน้ีภาระผูกพนัท่ียงัไม่ได้
เ บิกใช้  และ ร้อยละ  5 ต่อ ปี  
ส าหรับยอดภาระผูกพนัท่ีไดใ้ช้
ไม่เกิน 180 วนั และร้อยละ 8 
ต่อปี ส าหรับระยะเวลาการใช้
เกิน 180 วนั 

 1) ร้อยละ 30 ของยอดเงินกู ้มีก าหนดช าระเม่ือ
ครบรอบปีท่ี 4 นบัจากวนัท่ีมีการเบิกใชค้ร้ัง
แรก (ครบก าหนดวนัท่ี 11 ตุลาคม 2564 **)  

2) ยอดเงินกู้คงเหลือมีก าหนดจ่ายช าระใน      
ว ันครบก าหนดปีสุดท้าย (ครบรอบปีท่ี 5   
นับจากวนัท่ีมีการเบิกใช้คร้ังแรกในวันท่ี            
10 ตุลาคม 2565)  

รวม  75  75     
 

*   จี เจ สตีล เป็นผูรั้บผิดชอบภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย จี เจ สตีล ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูใ้ห้แก่ผูใ้ห้กูใ้นอตัราร้อยละ 2 ของเงินกูย้ืมท่ีมี
การเบิกใช ้

** วนัท าการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
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17. หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ส่วนที่หมุนเวียน        
เจา้หน้ีการคา้        
 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั          -  196           -  196 
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 92  42  45  42 
 92  238  45  238 
        

        
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 243  252  222  239 
        

ส่วนของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและ 
     การประนีประนอมยอมความท่ีถึงก าหนดช าระ    
       ภายในหน่ึงปี 

  

 

    
 
 

 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 19           -  19           - 
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 306  455  137  285 
        

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 

 
625 

 
314 

 
314 

  
314 

        

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  
- ไม่มีหลกัประกนั 469 

 
471 

 
469 

  
471 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 

 
13 

           
         - 

 
7 

           
         - 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,433  811  1,433  811 
 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั          -           -           -  313 
 1,433  811  1,433  1,124 
        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - ไม่มีหลกัประกนั 3  3  3  3 
        

รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน 3,203  2,544  2,649  2,674 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
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 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ไม่มีหลกัประกนั 1,133  1,137  1,133  1,137 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการและ 
     การประนีประนอมยอมความส่วนท่ีมีหลกัประกนั 

 
364 

       
         - 

  
364 

           
         - 

 ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 154  59  154  59 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

- มีหลกัประกนั 
 

1,626 
 

1,934 
  

887 
 

885 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ - มีหลกัประกนั 6  1  4           - 
        

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 3,283  3,131  2,542  2,081 
        

รวมทั้งส้ิน 6,486  5,675  5,191  4,755 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 3,203  2,544  2,649  2,674 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,188  3,218  2,447  2,168 
รวม 6,391  5,762  5,096  4,842 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดของหลกัประกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 
10 และ 12 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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82 

หุ้นกู้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 หุ้นกู้ของบริษทัคงเหลือจ านวน 15.51 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี โดยไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้าประกนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2558 ซ่ึงในวนัท่ี 9 มกราคม 2555 บริษทัไดรั้บหนงัสือจากตวัแทนผูถื้อหุ้นกูแ้จง้วา่ 
บริษัทอยู่ภายใต้เหตุแห่งการผิดนัดช าระหน้ี เน่ืองจากบริษัทผิดนัดช าระดอกเบ้ียหุ้นกู้ซ่ึงถึงก าหนดช าระในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554             
อยา่งไรกต็าม จนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บการทวงถาม เพื่อไถ่ถอนหุน้กูท่ี้ครบก าหนดดงักล่าว   
 

โดยรายการเคล่ือนไหวของหุน้กูส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี       
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 

 
2562 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 471  506 
การปรับอตัราแลกเปล่ียน (2)  (35) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 469  471 
 

18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          -  196           -  196 
กิจการอื่น ๆ 530  765  202  432 
รวม 530  961  202  628 

 
ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี   
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

สกุลเงินบาท 317  243  110  151 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 179  671  58  444 
อื่น ๆ   34  47  34  33 
รวม 530  961  202  628 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
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กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดมี้การเบิกใช้วตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าวตัถุดิบภายใตสั้ญญา 
Consignment โดยรายละเอียดมีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

เจา้หน้ีการคา้ 77           -  33           - 
        

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 3.5            -           -           - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เจา้หน้ีการคา้บางแห่งค ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 61 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 8 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) (2562: ไม่มี) 
 

19. เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ส่วนที่หมุนเวียน        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 209  308  209  306 
หน้ีสินภาษีผอ่นช าระ 75  312  75  254 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้าค่าบริการพลงังานคา้งจ่าย 354  351  255  255 
อื่น ๆ 536  457  346  285 
 1,174  1,428  885  1,100 
        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,133  1,137  1,133  1,137 
รวม 2,307  2,565  2,018  2,237 
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ยอดเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

สกุลเงินบาท 1,025  1,312  771  1,007 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,267  1,250  1,247  1,230 
อื่น ๆ 15  3           -           - 
รวม 2,307  2,565  2,018  2,237 
 

หน้ีสินภาษผ่ีอนช าระ - กรมสรรพากร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมียอดหน้ีสินภาษีผ่อนช าระกรมสรรพากรคงเหลือทั้ งหมด 120 ล้านบาท และ 254 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยบริษทัตอ้งผอ่นช าระเป็นรายเดือน รวม 5 งวด ๆ ละ 14.96 ลา้นบาท ส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2564  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จี เจ สตีล มียอดหน้ีสินภาษีผอ่นช าระกรมสรรพากรคงเหลือทั้งหมด 58 ลา้นบาท (2563: ไม่มี)  
 

ภายใตก้ารผ่อนช าระหน้ีดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดต้กลงจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 5 โฉนด และจดจ านองเคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบ
น ้ามนั ร่วมกบัการค ้าประกนัโดยบริษทัแห่งหน่ึง เพื่อเป็นหลกัประกนัการผอ่นช าระ ในเดือนเมษายน 2563 จี เจ สตีล ไดจ่้ายช าระหน้ีสินภาษี
ผอ่นช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ครบถว้นแลว้ และไดป้ลอดจ านองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบัในเดือนสิงหาคม 2563 
 

20. ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

หุน้กู ้ 167  150  167  150 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและ        
     การประนีประนอมยอมความ        
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11  17  11  17 
       กิจการอ่ืน 145  107  31  6 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 569  177  506  462 
อื่น ๆ         
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 170  119  157  119 
       กิจการอ่ืน 133  124  125  111 
รวม 1,195  694  997  865 
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ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

สกุลเงินบาท 389  335  333  599 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 773  321  640  242 
อื่น ๆ  33  38  24  24 
รวม 1,195  694  997  865 

 
21. หนีสิ้นจำกกำรยกเลกิแผนฟ้ืนฟูกจิกำรและกำรประนีประนอมยอมควำม 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟกิูจการ - กิจการอ่ืน 246  247  73  77 
หน้ีสินจากการประนีประนอมยอมความ        
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 162  224  162  224 
       กิจการอ่ืน 593  234  597  234 
รวม 1,001  705  832  535 

        
ส่วนท่ีหมุนเวียน 353  488  184  318 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 648  217  648  217 
รวม 1,001  705  832  535 
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รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 
2562 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 705  659  535  479 
โอนมาจากบญัชีเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการอ่ืน          -  107           -  107 
โอนมาจากบญัชีเงินกูย้มืระยะส้ันจาก        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          -  30           -  30 
โอนมาจากบญัชีเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย          -  587           -  587 
โอนมาจากบญัชีเจา้หน้ีการคา้ 383           -  383           - 
แปลงหน้ีเป็นทุนในระหวา่งปี          -  (579)           -  (579) 
จ่ายช าระคืน (66)  (92)  (64)  (89) 
โอนสุทธิกบัเงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า (หมายเหตุ 15) (22)           -  (22)           - 
ปรับปรุงอตัราแลกเปล่ียน 1  (7)           -           - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 1,001  705  832  535 

 
ยอดหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

สกุลเงินบาท 906  610  832  535 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 84  84           -           - 
อื่น ๆ  11  11           -           - 
รวม 1,001  705  832  535 
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บริษัท 
  

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกจิการ  
 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัไดค้รบก าหนดช าระหน้ีในปี 2561 แต่บริษทัไดผ้ิดนดัช าระพร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายในอตัรา
ดอกเบ้ียผิดนดัช าระหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นแผนปรับโครงสร้างหน้ี และนบัตั้งแต่วนัผิดนดัช าระไดแ้สดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

หน้ีสินจากการประนีประนอมยอมความ - กจิการอื่น 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาประนีประนอมยอมความกบัเจา้หน้ีหลายราย หน้ีสินจากการประนีประนอมยอมความมีก าหนดการผ่อนช าระคืนเป็น     
รายเดือนและมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2564 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาช าระหน้ี (Settlement Agreement) และสัญญาค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาปรับโครงสร้าง 
(Termination Fee Restructuring Agreement) กับเจ้าหน้ีรายหน่ึง (ผูส้นับสนุนทางการเงิน) โดยให้มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 
ภายใตสั้ญญาดงักล่าว บริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งผ่อนช าระคืนเป็นรายไตรมาสส าหรับยอดหน้ีสินท่ีมีขอ้ยุติแลว้เป็นจ านวนเงิน 283.1 ลา้นบาท 
และค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกสัญญาจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท บวกดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี        
1 มิถุนายน 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2568 ในการน้ี บริษทัมีขาดทุนจากการประนีประนอมยอมความจ านวนเงิน 30 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึก
ไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ดี บริษทัมี
หน้ีสินท่ียงัไม่มีขอ้ยติุซ่ึงเจา้หน้ีเรียกร้องใหช้ าระจ านวนเงิน 266.3 ลา้นบาท และมีเงินจ่ายล่วงหนา้ซ่ึงบริษทัเรียกร้องจากเจา้หน้ีจ านวนเงิน 68 
ล้านบาท โดยคู่สัญญาตกลงท่ีจะจ่ายช าระหน้ีสินท่ีไม่มีข้อยุติตามการค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงเจ้าหน้ีต้องยื่นค าร้องต่อ
อนุญาโตตุลาการไทย ส านกังานศาลยติุธรรมภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีในสัญญา หน้ีสินจากการประนีประนอมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจด
จ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและจ าน าหุน้ของ จี เจ สตีล ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 และ 12 และสินทรัพยข์องกรรมการและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง 
 

จี เจ สตีล 
 

ในปี 2541 จี เจ สตีล ประสบปัญหาทางการเงิน จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ท าให้ จี เจ สตีล ไม่สามารถช าระหน้ีท่ีมีอยู่ได ้และในเดือน
เมษายน 2543 จี เจ สตีล ไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใตศ้าลลม้ละลายกลาง โดยในปี 2545 ศาลลม้ละลายกลางไดใ้ห้ความเห็นชอบ
แผนฟ้ืนฟูกิจการ ต่อมาในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 จี เจ สตีล ได้ยื่นค าร้องขอยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง และวนัท่ี             
2 มีนาคม 2552  ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าส่ังใหย้กเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 
 

หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของ จี เจ สตีลไดค้รบก าหนดช าระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่ จี เจ สตีล ไดผ้ิดนัดช าระหน้ี          
ซ่ึง จี เจ สตีล ไดด้ าเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพื่อขอขยายระยะเวลาการช าระหน้ี ดงันั้น จี เจ สตีล จึงแสดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการ
คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวม ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดงักล่าวยอดหน้ี
คงเหลือสามารถถูกเรียกช าระคืนไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผิดนดัช าระ 
 

ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2563 จี เจ สตีล ไดจ่้ายช าระหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการจ านวนเงิน 0.6 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ีวนัผิดช าระตามค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 37  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 

88 

22. เงินกู้ยืมจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน - สุทธิ 
 
     ลา้นบาท 
  จ านวน   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
วงเงินสินเช่ือ 

 (ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

   
2563 

  
2562 

  
2563 

  
2562 

บริษัท            
Link Capital I             
วงเงินสินเช่ือ A              30   906  910  906  910 
วงเงินสินเช่ือ B   2563: 33.35 

(2562: 12.84) 
   

1,007 
  

389 
  

1,007 
  

389 
วงเงินสินเช่ือ C  14.10   426  428  426  428 

จีเอส ซีเคียวริต้ี  -            -           -           -  313 
ACO I  -   314  314  314  314 
            

จี เจ สตีล            
Link Capital I             
เงินกูว้งแรก              30   906  910           -           - 
เงินกูว้งท่ีสอง                 5   151  152           -           - 

รวม     3,710  3,103  2,653  2,354 
            

เงินกูย้มืระยะส้ัน     1,433  817   1,433   1,130 
เงินกูย้มืระยะยาว     2,277  2,286   1,220   1,224 
รวม     3,710  3,103  2,653  2,354 
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 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
        

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   1,433   817   1,433   1,130 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี          -  (6)           -  (6) 
สุทธิ  1,433   811   1,433   1,124 
        

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,277  2,286   1,220   1,224 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี (26)  (38)  (19)  (25) 
 2,251  2,248  1,201  1,199 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (625)  (314)  (314)  (314) 
สุทธิ 1,626  1,934  887  885 

 
ยอดเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

สกุลเงินบาท 314  314  314  627 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 3,396  2,789  2,339  1,727 
รวม 3,710  3,103  2,653  2,354 

 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้ผิดนดัช าระหน้ีลงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 จาก Link Capital I (ผูใ้ห้กู)้ และผูใ้ห้กูต้กลง
ไม่ท าการเรียกร้องใด ๆ ตาม Standstill Agreement จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ดงันั้น บริษทัจึงแสดงรายการเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัดงักล่าวในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามตารางการจ่ายช าระท่ีระบุไว้
ในสัญญาวงเงินสินเช่ือ  
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียและก าหนดเวลาช าระคืนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16 และค ้ าประกนัโดย           
การจดจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและจ าน าหุ้นของ จี เจ สตีล ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 และ 12 และ สินทรัพยข์อง
กรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
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23. ประมำณกำรหนีสิ้นหมุนเวยีน 
 
   งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
    

ค าส่ังของ 
วตัถุดิบท่ียงั 
ไม่ไดรั้บมอบ 

  
 

ภาระหน้ีสินจาก 
คดีฟ้องร้อง 

 ผลแตกต่าง 
จากการปรับ 
โครงสร้างหน้ี 
รอการรับรู้ 

  
 
 

รวม 
          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   40  292  102  434 
เพิ่มข้ึน   87  45  -  132 
ลดลง   (21)  (10)  (102)  (133) 
ลดลงจากการแปลงหน้ีเป็นทุน   -  (327)  -  (327) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562   106  -  -  106 
เพิ่มข้ึน   45  -  -  45 
ลดลง   (151)  -  -  (151) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563   -  -  -  - 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 
  

ค าส่ังของ 
วตัถุดิบท่ียงั 
ไม่ไดรั้บมอบ 

  
 

ภาระหน้ีสินจาก 
คดีฟ้องร้อง 

 ผลแตกต่าง 
จากการปรับ 
โครงสร้างหน้ี 
รอการรับรู้ 

  
หน้ีสินจาก 

การค ้าประกนั 
บริษทัยอ่ย 

  
 
 

รวม 
          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  292  102  242  636 
เพิ่มข้ึน 87  45  -  -  132 
ลดลง -  (10)  (102)  (242)  (354) 
ลดลงจากการแปลงหน้ีเป็นทุน -  (327)  -  -  (327) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 87  -  -  -  87 
เพิ่มข้ึน 5  -  -  -  5 
ลดลง (92)  -  -  -  (92) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 -  -  -  -  - 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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91 

ประมำณกำรหนีสิ้นจำกกำรค ำ้ประกนับริษทัย่อย 
 
เดิมเม่ือพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของ โอเอซี ท่ีไม่สามารถท่ีจะจ่ายช าระหน้ีสินต่าง ๆ ของโอเอซีได ้และบริษทัในฐานะเป็นบริษทัใหญ่    
ซ่ึงมีภาระท่ีตอ้งเขา้ร่วมรับผิดชอบภาระหน้ีสินของ โอเอซี ดงันั้น บริษทัจึงพิจารณาบนัทึกประมาณการภาระผกูพนัดงักล่าวเป็นประมาณการ
หน้ีสินจากการค ้าประกนับริษทัยอ่ย ซ่ึงมีจ านวน 242 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ต่อมารายการดงักล่าวเสร็จส้ินลงแลว้ บริษทัจึงตดัจ าหน่ายประมาณการหน้ีสินจากการค ้าประกนับริษทัยอ่ยดงักล่าวออกจากงบการเงินและ
กลบัรายการรับรู้เป็นรายไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จในไตรมาส 3 ปี 2562 แลว้ 
 
24. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี 5  272  2  13 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและเจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 54  54  43  43 
อื่น ๆ 6  11  5  10 
รวม 65  337  50  66 

 
ยอดหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

สกุลเงินบาท 31  303  27  43 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 32  32  23  23 
อื่น ๆ 2  2              -              - 
รวม 65  337  50  66 

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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25. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์  
  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

 
184 

  
143 

  
78 

  
63 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 13  15  5  5 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 5  2  2  2 
ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผนผลประโยชน์           -  37            -  17 
จ่ายผลประโยชน ์ (11)  (13)  (1)  (9) 
โอนไปเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (6)            -            -            - 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
  ประกนัภยั 

 
45 

 
          -  

 
17            - 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์  
  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

 
230 

  
184  

 
101  

 
78 

 
จ านวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ในขาดทุนส าหรับปี :        
-   ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 13  15  5  5 
-   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 5  2  2  2 
-   ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผน 
       ผลประโยชน ์                  - 

 
37                    -  17 

ในขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี :        
-   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์          
       ประกนัภยั 

 
45 

 
          -  17            - 

รวม 63  54  24  24 
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ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
  

งบการเงินรวม 
 2563  2562 
    

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.66 ถึงร้อยละ 1.79 ต่อปี  ร้อยละ 2.8 ต่อปี 
อตัราการเพิ่มของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 5 ต่อปี  ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 3.82 ถึงร้อยละ 17.19 ต่อปี  ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 15 ต่อปี 
อตัรามรณะ ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560  ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560 
  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
    

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.66 ต่อปี  ร้อยละ 2.8 ต่อปี 
อตัราการเพิ่มของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 4 ต่อปี  ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 4.30 ถึงร้อยละ 17.19 ต่อปี  ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 15 ต่อปี 
อตัรามรณะ ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560  ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 

94 

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว 
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล               
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 ผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) / (ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์
พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

       

อตัราคิดลด        
   เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (24)  (18)  (9)  (7) 
   ลดลงร้อยละ 1 28  21  10  8 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน        
   เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 27  20  10  8 
   ลดลงร้อยละ 1 (24)  (18)  (9)  (7) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน        
   เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (11)  (10)  (4)  (4) 
   ลดลงร้อยละ 1 12  10  5  4 
 
แมว้า่การวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการ
ความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 
 
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 5 พฤษภาคม 2562โดยมี
สาระส าคญัคือการปรับเพิ่มอตัราค่าชดเชยให้กบัลูกจา้งท่ีท างานตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปให้ไดค่้าชดเชยอตัราใหม่จากเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานของกลุ่มบริษทัและของบริษทัท่ีค านวณถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จะมีจ านวนเพิ่มข้ึน
ประมาณ 37 ลา้นบาท และ 17 ลา้นบาท ตามล าดบั กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผนผลประโยชน์ดงักล่าวเม่ือ
กฎหมายมีผลบงัคบัใชใ้นก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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26. ทุนเรือนหุ้นและส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
 มูลค่าต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  มูลค่าต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (ลา้นหุน้)  (ลา้นบาท)  (บาท)  (ลา้นหุน้)  (ลา้นบาท) 

ทุนจดทะเบียน            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5  31,612  158,060  5  9,755  48,776 
ลดทุนจดทะเบียน         -          -          -          -  (1,405)  (7,025) 
เพิ่มทุนจดทะเบียน         -          -          -          -  23,262  116,309 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 5  31,612  158,060  5  31,612  158,060 
            

ทุนที่ออกและช าระแล้ว            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5  28,929  144,644  5  6,850  34,251 
เพิ่มข้ึนจากแปลงหน้ีเป็นทุน         -          -          -          -  22,079        110,393 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 5  28,929  144,644  5  28,929  144,644 

 
ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้น  
 
รายการเคล่ือนไหวของส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ลา้นบาท) 
 2563  2562 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม (116,361)  (10,163) 
แปลงหน้ีเป็นทุน           -   (106,198) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม (116,361)  (116,361) 
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บริษัท 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติั 
 
ก) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนจ านวน  48,775.7 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 9,755.15 ล้านหุ้น            

มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) คงเหลือเป็น 41,750.9 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 8,350.18 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) โดยการตดัหุน้
ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั ซ่ึงออกไวเ้พื่อรองรับ GSTEEL-W1 จ านวน 1,135.24 ลา้นหุ้น และ GSTEEL-W2 จ านวน 269.73 
ลา้นหุน้ บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2562 
 

ข) โครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั จ านวน 22,078.58 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท ใหแ้ก่ 
เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1 ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษา ประกอบดว้ย (1) M-Power TT Limited (“เอม็ พาวเวอร์”) (2) บริษทั ดีสินชยัสตีล จ ากดั 
(“ดีสินชยั”) (3) นางวนิดา ยมจินดา (“นางวนิดา”) (4) นางเบญจมาศ พิทกัษธ์รรม (“นางเบญจมาศ”) (5) บริษทั นิวเวิลดอ์ินเตอร์เมทลั 
จ ากดั (“นิวเวิลด์อินเตอร์เมทลั”) (6) นายธนูชยั เวสารัชชานนท์ (“นายธนูชยั”) (7) บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั        
(“ซูพีเรียร์”) และเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2 ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีทางการคา้ตามบนัทึกขอ้ตกลง คือ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited 
(“ACO I”) โดยการแปลงหน้ีเป็นทุน รวมจ านวนหน้ีของเอ็ม พาวเวอร์ หน้ีของดีสินชยั หน้ีของนางวนิดา หน้ีของนางเบญจมาศ หน้ี
ของนิวเวิลดอ์ินเตอร์เมทลั หน้ีของนายธนูชยั หน้ีของซูพีเรียร์ และหน้ีของ ACO I ท่ีจะแปลงหน้ีเป็นทุน (“หน้ีท่ีจะแปลงหน้ีเป็นทุน”) 
คิดเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 4,194.93 ลา้นบาท (“จ านวนหน้ีท่ีจะแปลงหน้ีเป็นทุน”)  

 
บริษทัประสงคท่ี์จะช าระหน้ีท่ีจะแปลงหน้ีเป็นทุน จ านวน 4,194.93 ลา้นบาท เป็นหุ้นสามญัของบริษทั โดยบริษทัจะก าหนดราคา   
แปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุน้ละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 110,392.92 ลา้นบาท เพื่อช าระจ านวนหน้ีท่ีจะแปลงหน้ีเป็นทุน 

 
ค) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนจ านวน  41,750.9 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 8,350.18 ล้านหุ้น            

มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) คงเหลือเป็น 158,059.8 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 31,611.95 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)                     
เพื่อ (1) รองรับการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน จ านวน 22,078.58 ลา้นหุ้น และ 
(2) รองรับการปรับสิทธิการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ภายใต ้GSTEEL-W3 จ านวนไม่เกิน 1,183.19 ลา้นหุ้น บริษทัได้
จดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 
  

ง) อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั จ านวน 22,078.58 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน ดงัน้ี 

-  อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 4,571.10 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ให้แก่ เอม็ พาวเวอร์ ตามโครงการ
แปลงหน้ีเป็นทุน โดยบริษทัจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 868.51 ลา้นบาท           
เพื่อช าระหน้ีเงินตน้ของ เอม็ พาวเวอร์ ในจ านวนเดียวกนั 

-  อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 566.06 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ให้แก่ ดีสินชยั ตามโครงการแปลง
หน้ีเป็นทุน โดยบริษทัจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุน้ละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 107.55 ลา้นบาท เพื่อช าระ
หน้ีเงินตน้ของ ดีสินชยั ในจ านวนเดียวกนั 
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-  อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 52.63 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ให้แก่ นางวนิดา ตามโครงการแปลง
หน้ีเป็นทุน โดยบริษทัจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 10 ลา้นบาท เพื่อช าระหน้ี      
เงินตน้ของ นางวนิดา ในจ านวนเดียวกนั 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 78.95 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ให้แก่ นางเบญจมาศ ตามโครงการ
แปลงหน้ีเป็นทุน โดยบริษทัจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 15 ลา้นบาท เพื่อ
ช าระหน้ีเงินตน้ของ นางเบญจมาศ ในจ านวนเดียวกนั 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 567.31 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ให้แก่ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทลั ตาม
โครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยบริษทัจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 107.79 
ลา้นบาท เพื่อช าระหน้ีเงินตน้ของ นิวเวิลดอ์ินเตอร์เมทลั ในจ านวนเดียวกนั 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 31.58 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ให้แก่ นายธนูชยั ตามโครงการแปลง
หน้ีเป็นทุน โดยบริษทัจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 6 ลา้นบาท เพื่อช าระหน้ี      
เงินตน้ของ นายธนูชยั ในจ านวนเดียวกนั 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 1,749.47 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ให้แก่ ซูพีเรียร์ ตามโครงการแปลง
หน้ีเป็นทุน โดยบริษทัจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุน้ละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 332.40 ลา้นบาท เพื่อช าระ
หน้ีเงินตน้ของ ซูพีเรียร์ ในจ านวนเดียวกนั 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 14,461.49 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ให้แก่ ACO I ตามโครงการแปลง
หน้ีเป็นทุน โดยบริษทัจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 2,747.68 ล้านบาท          
เพื่อช าระหน้ีเงินตน้ของ ACO I ในจ านวนเดียวกนั 

 
จ) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 1,183.19 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ          

GSTEEL-W3 จ านวนไม่เกิน 1,183.19 ลา้นหุ้น ตามเง่ือนไขของการปรับสิทธิท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ี
ของผูอ้อก GSTEEL-W3 

 

การแปลงหน้ีเป็นทุน 
 
เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้โดยการแปลงหน้ีจ านวน 90.39 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท 
จ านวน 2,747.68 ลา้นบาท และแปลงหน้ีเงินบาทจ านวน 1,447.25 ลา้นบาท เป็นทุนจ านวน 110,392.92 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 22,078.58 
ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) ใหก้บัเจา้หน้ีรายใหม่ 
 
การแปลงหน้ีเป็นทุนดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัใชร้าคา 0.19 บาทต่อหุ้นเป็นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของบริษทั ในการแปลงหน้ีเป็นทุน      
ซ่ึงราคาดงักล่าวเป็นการตกลงร่วมกนัทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้บริษทับนัทึกส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัจ านวน 106,198 ลา้นบาท และมีก าไรจาก
การแปลงหน้ีเป็นทุนจ านวน 5,169 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกิจการส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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รายการของหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 เจา้หน้ีรายใหม่  เจา้หน้ีรายอ่ืน  รวม 
      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562        -         -       - 
โอนมาจากบญัชีเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,888  868  4,756 
โอนมาจากบญัชีหน้ีสินท่ีเกิดจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและ      
   ประนีประนอมยอมความ        -  638  638 
โอนมาจากบญัชีดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,503  666  5,169 
รวมยอดหน้ีสิน ณ วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562  8,391  2,172  10,563 
หกั  แปลงหน้ีเป็นทุน (2,748)  (1,447)  (4,195) 
หกั  ก าไรจากการแปลงหน้ีเป็นทุน (4,503)  (666)  (5,169) 
ยอดคงเหลือหน้ีสิน ณ วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562  1,140  59  1,199 
การปรับอตัราแลกเปล่ียน (3)         -  (3) 
ยอดคงเหลือหนีสิ้นจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 1,137  59  1,196 
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จี เจ สตีล 
 
ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ จี เจ สตีล เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติั 
 
ก) การโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 18.5 ลา้นบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ จี เจ สตีล โดย จี เจ สตีล ไดโ้อนทุนส ารอง     

ตามกฎหมายดงักล่าวเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ จี เจ สตีล แลว้  
 

ข) การลดทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 6.90 บาท เป็นหุ้นละ 0.96 บาท            
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ จี เจ สตีล ท าให้ทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล ลดลงจาก 129,298.4 ลา้นบาท เป็น 17,989.3 ลา้นบาท 
และท าให้ทุนช าระแล้วของ จี เจ สตีล ลดลงจาก 96,104.1 ล้านบาท เป็น 13,371.0 ล้านบาท ทั้งน้ี ทุนช าระแล้วท่ีลดลงดังกล่าว               
จี เจ สตีล ไดน้ าไปลา้งส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นจ านวน 61,757.4 ลา้นบาท และลา้งขาดทุนสะสมจ านวน 20,975.7 ลา้นบาท ตามล าดบั          
จี เจ สตีล ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 
 

ค) การลดทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล จากทุนจดทะเบียนจ านวน 17,989.3 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 18,738.89 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 0.96 บาท) คงเหลือเป็น 16,109.9 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 16,781.14 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.96 บาท) โดยการ      
ตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของ จี เจ สตีล จ านวน 1,957.75 ลา้นหุ้น  จี เจ สตีล ได้จดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2562 

 
ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ จี เจ สตีล จากทุนจดทะเบียนจ านวน 16,109.9 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 16,781.14 ลา้นหุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 0.96 บาท) เป็นจ านวน 27,600.8 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 28,750.86 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.96 บาท)                
จี เจ สตีล ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562  

 
จ) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ จี เจ สตีล ดงักล่าวจ านวนไม่เกิน 11,969.72 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.96 บาท ดงัน้ี 

- จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ จี เจ สตีล จ านวนไม่เกิน 11,560.35 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.96 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ                   
จี เจ สตีล ตามสัดส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) ในราคาหุน้ละ 0.13 บาท ในอตัราจดัสรร 1 หุน้เดิม
ต่อ 0.83 หุน้ใหม่ โดยเศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง 

- จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั GJS-W3 จ านวนไม่เกิน 230.54 ลา้นหุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 0.96 บาท และใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั GJS-W4 จ านวนไม่เกิน 178.83 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.96 บาท 

จี เจ สตีล ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 จากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ จี เจ สตีล ตามสัดส่วนการถือหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) จ านวน 11,559.0 ลา้นหุน้ รวมกบัทุน
ช าระเดิมแลว้เป็นจ านวน 25,487.1 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.96 บาท 
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27. ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 
 

บริษัท 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ของบริษทัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาเสนอขาย  2563  2562 
 ต่อหน่วย  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท)  (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม           
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 (GSTEL-W1) 0.002  -  -  5,676  11 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (GSTEL-W2) 0.002  -  -  1,349  3 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GSTEL-W3) 0.000  7,500  -  7,500  - 
   7,500  -  14,525  14 
          

รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี          
-  การหมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ   (7,500)  -  (7,025)  (14) 
          

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 (GSTEL-W1) 0.002  -  -  -  - 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (GSTEL-W2) 0.002  -  -  -  - 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GSTEL-W3) 0.000  -  -  7,500  - 
รวม   -  -  7,500  - 
 

ขอ้มูลของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 GSTEL - W1 (ก) GSTEL - W2 (ก) GSTEL - W3 (ข) 
อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย: หุน้) 1 : 0.200 1 : 0.200 1 : 0.200 
ราคาใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุน้ 1 หุน้ (บาท) 2.75 2.75 2.15 
วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 28 ธนัวาคม 2555 28 มิถุนายน 2556 17 พฤษภาคม 2558 
วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ  26 กนัยายน 2562 26 กนัยายน 2562 17 พฤษภาคม 2563 
 

(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นจ านวน 7,025 ลา้นหน่วย ไม่มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาใช้สิทธิและไดถู้ก

ยกเลิกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัถดัไป 
 

(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นจ านวน 7,500 ลา้นหน่วย ไม่มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิและไดถู้ก
ยกเลิกในวนัถดัไป 

 

จากการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นในวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 จ านวน 7,025 ลา้นหน่วย ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีหน่วยละ 0.002 บาท ไดถู้ก
โอนจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุน้ไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 14 ลา้นบาท 
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จี เจ สตีล  
 
รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของ จี เจ สตีล ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 ราคาเสนอขาย  2563  2562 
 ต่อหน่วย  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท)  (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม           
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GJS-W3) 0.00  3,674  -  3,674  - 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (GJS-W4) 0.00  2,754  -  2,754  - 
รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี          
-  การหมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ   (6,428)  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GJS-W3) 0.00  -  -  3,674  - 

-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (GJS-W4) 0.00  -  -  2,754  - 

 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ จี เจ สตีล คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการปรับราคาการใช้สิทธิและ    
อตัราการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS- W3 และ GJS-W4 โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
27.1 การปรับสิทธิในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของ จี เจ สตีล 
 

 ก่อนการปรับสิทธิ  การปรับสิทธิเน่ืองจากการลดทุน 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W3    
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุน้  1 หน่วย: 0.437 หุน้ 
- ราคาการใชสิ้ทธิ  1.3722 บาท/หุน้  0.1909 บาท/หุน้ 

    
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W4    
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุน้  1 หน่วย: 0.437 หุน้ 
- ราคาการใชสิ้ทธิ 1.3722 บาท/หุน้  0.1909 บาท/หุน้ 
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27.2 การปรับสิทธิในกรณีท่ี จี เจ สตีล จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ จี เจ สตีล ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ จี เจ สตีล ตามสัดส่วนจ านวนหุ้น          
ท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ค านวนไดต้ ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ต่อหุน้ของหุน้สามญัของ จี เจ สตีล 

 
  

การปรับสิทธิเน่ืองจากการลดทุน 
 การปรับสิทธิเน่ืองจาก 

การเพิ่มทุนใหผู้ถื้อหุน้เดิม 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W3    
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุน้  1 หน่วย: 0.500 หุน้ 
- ราคาการใชสิ้ทธิ  0.1909 บาท/หุน้  0.1668 บาท/หุน้ 

    
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W4    
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุน้  1 หน่วย: 0.500 หุน้ 
- ราคาการใชสิ้ทธิ 0.1909 บาท/หุน้  0.1668 บาท/หุน้ 

 
ขอ้มูลของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 GJS-W3 (ก)  GJS-W4 (ข) 
    

อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุน้) 1 : 0.500  1 : 0.500 
ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ (บาท) 0.1668  0.1668 

วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 28 มิถุนายน 2556  28 มิถุนายน 2556 

วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ 7 กุมภาพนัธ์ 2563  11 กุมภาพนัธ์ 2563 

 
(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จี เจ สตีล ไม่มีใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคงเหลือเน่ืองจาก 
 
- เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 3 GJS-W3 จ านวน 3,674 ลา้นหน่วย มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิ

เพียงจ านวน 3,000 หน่วย และใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือไดถู้กยกเลิกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัถดัไป 
 
- เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 4 GJS-W4 จ านวน 2,754 ลา้นหน่วย ไม่มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาใช้

สิทธิและไดถู้กยกเลิกในวนัถดัไป 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 

103 

28. ทุนส ำรองตำมกฎหมำยและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรเป็นทุนส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี    
หลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ทุนส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

รายละเอียดองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ลา้นบาท) 

 2563  2562 
    

เงินท่ีไดรั้บจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ท่ีหมดอาย ุ    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 14            -  
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 1 (GSTEL-W1)           -   11 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2 (GSTEL-W2)           -   3 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 14  14 
 

29. ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ี -  337  -  337 
ก าไรจากการแปลงหน้ีเป็นทุน (หมายเหตุ 26) -  5,169  -  5,169 
รวม -  5,506  -  5,506 

 
เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 บริษทัเจรจากบัสถาบนัการเงินและไดข้อ้ตกลงร่วมกนัให้ช าระหน้ีจ านวนเงิน 106.25 ลา้นบาท (ร้อยละ 50 ของ
เงินตน้รวม) บริษทัจ่ายเพียงร้อยละ 50 ของเงินตน้จ านวนเงินรวม 212.50 ลา้นบาท โดยไดรั้บการยกเวน้เงินตน้ส่วนท่ีเหลือจ านวน 106.25 
ลา้นบาท ดอกเบ้ียคา้งจ่ายจ านวน 152.97 ลา้นบาท และประมาณการหน้ีสินผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ีรอการรับรู้จ านวน 77.75 
ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 336.97 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัไดบ้นัทึกหน้ีสินท่ีไดรั้บยกหน้ีดงักล่าวเป็นก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีใน       
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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30. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
 
รายการค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีส าคญัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดแ้ก่ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถ์าวร (หมายเหตุ 12) 22  947  22  947 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจ าหน่ายเงินลงทุนใน 
  บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 10) - 

 
-  54  
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ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 3  45  -            45 
อื่น ๆ 7  6  8            15 
รวม 32  998  84  1,905 

 
31. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำนที่จดทะเบียน 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน        
โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือนและกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 
ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงั
และจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 
กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนดงักล่าวขา้งตน้เป็นเงินรวมประมาณ 38 ลา้นบาท และ 41 ลา้นบาท ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 ตามล าดบั (ของบริษทัจ านวนเงินประมาณ 15 ลา้นบาท และ 17 ลา้นบาท ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 
2562 ตามล าดบั) 
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32. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 
รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดแ้ก่ 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 15,467         13,601   6,903         4,028 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 23               253   38           (533) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,100            1,819   496             845  
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 950            1,055   380             440  
ค่าสาธารณูปโภค 2,399            1,952  1,108             707  
ค่าก๊าซธรรมชาติ 587               547  307             248  
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถ์าวร 22  947  22  947 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจ าหน่ายเงินลงทุนใน 
  บริษทัยอ่ย          - 

 
         -  54  
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อื่น ๆ 1,066  1,346  492  779  
รวม 21,614  21,520   9,800   8,359  
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33. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไร 
(ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่และจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ในระหว่างปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
แสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท / ลา้นหุน้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้        
ของบริษทัใหญ่ (655)  2,646  (604)  3,345 
        

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 28,929  6,850  28,929  6,850 
ผลกระทบจากการออกหุน้ใหม่           -  1,815            -  1,815 
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  28,929  8,665  28,929  8,665 
        

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของ 
ผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บาท) (0.023)  0.305  (0.021)  0.386 

 
บริษทัไม่ไดแ้สดงก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพราะราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นของบริษทัมี
มูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัของบริษทัและการน าหุน้ท่ีถือเสมือนวา่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวมารวมจะท าใหข้าดทุนต่อหุน้ลดลง 
 
34. กำรเปิดเผยเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะส้ันในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ ลูกหน้ีการคา้ หลกัประกนัเงินสดกบัรัฐวิสาหกิจ เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมี
ภาระผูกพนั เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ดอกเบ้ียคา้งจ่าย หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟู
กิจการและการประนีประนอมยอมความ เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นและกิจการอ่ืน หุ้นกู ้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า นโยบาย
การบญัชีส าหรับการบนัทึกและการวดัมูลค่าของรายการเหล่าน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตุ 3 
 
นโยบำยกำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการ      
ไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเกง็ก าไร
หรือการคา้ 
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กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการคือการท าให้ฐานเงินทุนกลบัมาแข็งแกร่งเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน เจา้หน้ี และตลาด และเพื่อการ
ด าเนินงานทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต และการรักษาไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ อยา่งไรกต็ามกลุ่มบริษทัไม่มีการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 
ณ วนัท่ีรายงานไม่พบวา่มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญัเพราะกลุ่มบริษทัยกเลิกนโยบายท่ีจะใหว้งเงินสินเช่ือแก่ลูกคา้ ตามท่ีกลา่วไว้
ในหมายเหตุ 7 ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีการคา้ หลกัประกนัเงิน
สดกบัรัฐวิสาหกิจ เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ
และการประนีประนอม เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หุ้นกู ้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีโดยอา้งอิงตาม
สัญญา ในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่ไดท้ าสัญญาเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 

                                                             งบการเงินรวม   
                                                             2563 (ลา้นบาท)   
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

 ภายใน 1 ปี  
มากกวา่ 

    1 ถึง 5 ปี  
 

มากกวา่ 5 ปี 
ปรับข้ึนลงตาม 
   ราคาตลาด  

     ไม่มี 
 อตัราดอกเบ้ีย  

 
       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         -        -        - 437        - 437 0.05 - 0.25 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพย ์
   เพื่อคา้ 

        
        - 

        
        - 

        
        - 

        
       - 

 
9 

 
9 

 
- 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ         -        -        -        - 32 32 - 
หลกัประกนัเงินสดกบัรัฐวิสาหกิจ         -        -        -        - 138 138 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมี 
   ภาระผกูพนั 

 
              46 

 
         -   

 
          -  

 
         -  

 
         -  

 
              46 

 
0.25 - 1.05 

รวม              46          -            -             437             179              662  
        
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจา้หน้ีการคา้ 92       -       -       -  438   530  2.00 - 8.82 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  243        -       -  1,133   931   2,307  2.00 - 12.00 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย       -       -       -        - 1,195 1,195 - 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟู 
   กิจการและการประนีประนอม 
    ยอมความ 

 
 

 325  

 
 

 459  

 
 

       - 

 
 

 59  

 
 

 158  

 
 

1,001 

 
 

0.50 - 7.50 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
1,433 

     
     - 

     
       - 

 
       - 

 
      - 

 
1,433 

 
17.65 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
631 

 
1,646 

  
       - 

      
       - 

 
       - 

 
2,277 

 
14.12 - 17.65 

เงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน       -       -        -        - 4 4 - 
หุน้กู ้ 469       -        -        -       - 469 3.00 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า             13               6          -           -           -              19 5.28 - 12.00 
รวม        3,206        2,111          -           1,192          2,726        9,235  
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
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                                                              งบการเงินรวม   
                                                             2562 (ลา้นบาท)   
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

 ภายใน 1 ปี  
มากกวา่ 

    1 ถึง 5 ปี  
 

มากกวา่ 5 ปี 
ปรับข้ึนลงตาม 
   ราคาตลาด  

     ไม่มี 
 อตัราดอกเบ้ีย  

 
       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         -        -        - 464        - 464 0.05 - 0.50 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพย ์
   เพื่อคา้ 

        
        - 

        
       - 

        
       - 

      
        - 

 
5 

 
5 

 
- 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ         -        -        -        - 36 36 - 
หลกัประกนัเงินสดกบัรัฐวิสาหกิจ         -        -        -        - 162 162 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมี 
   ภาระผกูพนั 

 
            46 

 
         -   

 
         -  

 
         -  

 
         -  

 
            46 

 
1.375 - 1.65 

รวม            46          -           -             464           203           713  
        
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจา้หน้ีการคา้ 238        -         -         - 723 961 8.82 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 252        -         - 1,137 1,176 2,565 4.94 - 12.00 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย         -        -         -          - 694 694 - 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟู  
   กิจการและการประนีประนอม 
   ยอมความ 

 
 

455 

     
 

       - 

        
 

         - 

 
 

59 

 
 

191 

 
 

705 

 
 

0.50 - 0.75 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
817 

     
       - 

     
        - 

     
        - 

     
        - 

 
817 

 
14.12, 17.65 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
314 

 
1,972 

  
         - 

        
         - 

 
         - 

 
2,286 

 
14.12 - 17.65 

เงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้        -         -          -          - 4 4 - 
หุน้กู ้ 471         -          -          -          - 471 3.00 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า           -                 1           -            -            -                1 5.28 
รวม         2,547            1,973           -          1,196         2,788        8,504  
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
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                                                        งบการเงินเฉพาะกิจการ   
                                                              2563 (ลา้นบาท)   
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

 ภายใน 1 ปี  
มากกวา่ 

    1 ถึง 5 ปี  
 

มากกวา่ 5 ปี 
ปรับข้ึนลงตาม 
   ราคาตลาด  

     ไม่มี 
 อตัราดอกเบ้ีย  

 
       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         -        -        - 331        - 331 0.05 - 0.10 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพย ์
   เพื่อคา้ 

        
        - 

        
        - 

        
       - 

       
       - 

 
9 

 
9 

        
 - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ         -        -        -        - 4 4  - 
หลกัประกนัเงินสดกบัรัฐวิสาหกิจ           -           -           -            -            138           138  - 
รวม           -           -           -             331           151           482  
        
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจา้หน้ีการคา้ 45       -       -        -  157   202  8.82 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  222        -       -  1,133   663   2,018  2.73 - 12.00 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย       -       -       -        -  997   997   - 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟู 
   กิจการและการประนีประนอม 
    ยอมความ 

 
 

 156  

 
 

 459  

 
 

       - 

 
 

 59  

 
 

 158  

 
 

832 

 
 

0.50 - 6.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
1,433 

     
     - 

     
       - 

 
       - 

 
      - 

 
1,433 

 
17.65 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
314 

       
  906 

  
       - 

   
       - 

 
       - 

 
1,220 

 
14.12 - 17.65 

เงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน       -       -        -        - 4 4  - 
หุน้กู ้ 469       -        -        -       - 469 3.00 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า              7                 4          -           -           -              11 12.00 
รวม        2,646             1,369          -             1,192          1,979        7,186  

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
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                                                       งบการเงินเฉพาะกิจการ   
                                                             2562 (ลา้นบาท)   
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

 ภายใน 1 ปี  
มากกวา่ 

    1 ถึง 5 ปี  
 

มากกวา่ 5 ปี 
ปรับข้ึนลงตาม 
   ราคาตลาด  

     ไม่มี 
 อตัราดอกเบ้ีย  

 
       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         -         -         - 40          - 40 0.05 - 0.25 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพย ์
   เพื่อคา้ 

        
        - 

        
        - 

        
        - 

       
        - 

 
5 

 
5 

 
- 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ         -         -         -         - 30 30       - 
หลกัประกนัเงินสดกบัรัฐวิสาหกิจ          -            -            -         -              162           162 - 
รวม           -            -            -              40             197           237  
        
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจา้หน้ีการคา้           238         -          -         - 390 628 3.26 - 8.82 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        -         -         -         - 92 92 - 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย           239         -          - 1,137 861 2,237 4.94 - 12.00 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย         -         -          -          - 865 865 - 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟู  
   กิจการและการประนีประนอม 
   ยอมความ 

           
 

285 

 
     

       - 

        
 

         - 

        
 

      59 

        
 

        191 

 
 

535 

 
 

0.50, 4.09 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
1,130 

 
       - 

     
        - 

     
        - 

     
        - 

 
1,130 

 
14.12, 17.65 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
314 

 
910 

  
         - 

        
         - 

 
         - 

 
1,224 

 
14.12 - 17.65 

เงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้         -         -          -          - 4 4 - 
หุน้กู ้           471          -            -            -            -             471 3.00 
รวม           2,677             910           -              1,196             2,403        7,186  

 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
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มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกนัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจ   
ในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการและสมมติฐาน
ดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภท 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั: มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายติุธรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั 
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั หรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด 
 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้: มูลค่ายติุธรรมถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด 
 
ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (ระยะส้ัน): มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน 
 
หลกัประกนัเงินสดกบัรัฐวิสาหกิจซ่ึงไม่มีดอกเบ้ียและไม่มีก าหนดคืนท่ีแน่นอน: ราคายติุธรรมไม่สามารถค านวณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย (ระยะยาว) หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ เงินกูย้ืมจากกิจการ           
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นและกิจการอ่ืน และหุ้นกู:้ มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายติุธรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั เน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ีย
ตามทอ้งตลาด 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า: มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายติุธรรมเน่ืองจากหน้ีสินเหล่าน้ีค านวนโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด 

 
35. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มบริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหารการ
จดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า         
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้ าหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
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รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงาน - ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 
 
  งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
             

รายไดจ้ากการขาย  20,616  17,416  77       -  20,693  17,416 
ตน้ทุนขาย  (20,434)  (19,278)  (76)       -  (20,510)  (19,278) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้  182  (1,862)  1       -  183  (1,862) 
รายไดอ้ื่น          484  6,701 
ค่าใชจ่้ายในการขาย          (318)  (239) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          (724)  (940) 
กลบัรายการขาดทุนจากค าส่ังซ้ือของวตัถดิุบ             
   ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ (ขาดทุน)          106  (66) 
ขาดทุนจากการประนีประนอมยอมความ          (30)       - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน          (32)  (998) 
ตน้ทุนทางการเงิน          (872)  (1,139) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี          (1,203)  1,457 

 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนอยูใ่นประเทศไทยเท่านั้น 
 
ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากลูกคา้ 2 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม 8,583         
ลา้นบาท (2562 : ลูกคา้ 3 ราย เป็นจ านวนเงินรวม 7,360 ลา้นบาท) 
 
  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
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36. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้กบับุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการ        
ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 5  13              -  6 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1  14              -  9 
รวม 6  27              -  15 

        
ภาระผกูพนัเพือ่ซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง        
ซ้ือวตัถดิุบ 1,614  1,772  793  953 
ซ้ือก๊าซธรรมชาติ 271  342              -              - 
รวม 1,885  2,114  793  953 

        
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
ซ้ือทรัพยสิ์น 215  135  79  26 

        
หน้ีสินที่อาจเกดิขึน้        
หนงัสือค ้าประกนั 159  170              -           - 
Standby letter of credit               -  793              -  394 
หน้ีสินท่ีไม่สามารถตกลงกนัได ้(หมายเหตุ 21)  266              -  266              - 
รวม 425  963  266  394 
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สัญญำส ำคญั 
 
บริษัท 
 
ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาในการรับบริการดา้นการจดัหาน ้าดิบและการบริหารจดัการระบบน ้า โดยบริษทัตอ้งจ่าย

ค่าบริการท่ีเก่ียวกบัการจดัหาน ้าดิบและการบริหารจดัการระบบน ้าตามปริมาณท่ีใช ้
 
ข) เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ โดยบริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติในแต่ละเดือน

ตามปริมาณท่ีใช ้
 
ค) เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2540 บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือก๊าซออกซิเจน อาร์กอน และไนโตรเจน โดยบริษัทผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายซ้ือ                 

ก๊าซออกซิเจน อาร์กอนและไนโตรเจน ตามปริมาณขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
ง) เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558  บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือไฟฟ้ากบับริษทัผลิตไฟฟ้ารายหน่ึง (ซ่ึงใชแ้ทนสัญญาลงวนัท่ี 19 สิงหาคม 

2551) สัญญามีผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2578 หรือวนัท่ียกเลิกก่อนไดโ้ดยยินยอมร่วมกนัทั้งสองฝ่ายแลว้แต่วนัใดจะถึง
ก่อนก าหนด 

 
โดยบริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการไฟฟ้าตามปริมาณขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญา และจะตอ้งจดัหาหลกัประกนัการจ่ายช าระเป็น
จ านวนเงิน 60 ลา้นบาท แก่บริษทัผลิตไฟฟ้าดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัยงัไม่ไดส่้งมอบหลกัประกนั
ดงักล่าว 

 
จ) เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 บริษทั ไดเ้ขา้ท าสัญญาในการรับบริการดา้นการจดัการกากโลหะ (Slag Handling) และการจดัการเศษเหลก็

เพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่ (Processed Scrap) กบับริษทัรายหน่ึงโดยสัญญามีระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาไปได้อีก 1 ปี       
โดยอตัโนมติั เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะมีการแจง้ยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายถึงความตั้งใจท่ีจะไม่ต่อสัญญาฉบบัน้ี 
อยา่งนอ้ย 6 เดือน ก่อนท่ีจะหมดอายขุองสัญญา 
 
บริษทับนัทึกค่าบริการตามสัญญาดงักล่าวส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวนเงิน 78 ลา้นบาท และ      
45 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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จี เจ สตีล 
 
ก) เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 จี เจ สตีลได้มีการต่ออายุสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติเป็นระยะเวลา 5 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2567             

โดย จี เจ สตีล ผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติในแต่ละเดือนตามปริมาณท่ีใช ้
 
ข) เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 จี เจ สตีล ไดท้  าสัญญาซ้ือก๊าซออกซิเจน อาร์กอนและไนโตรเจนเป็นเวลา 20 ปี โดยค่าใช้จ่ายขั้นต ่า

ภายใตสั้ญญาดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาท ต่อเดือน 
 
ค) เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 จี เจ สตีล ไดเ้ขา้ท าสัญญาการใชบ้ริการกบับริษทัในประเทศสองแห่งเพื่อการขนส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ใน

ประเทศเป็นระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 โดย จี เจ สตีล ผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการขนส่งสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา  

 
จี เจ สตีล บนัทึกค่าบริการขนส่งสินคา้ตามสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวน 
166 ลา้นบาท และ 152 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 
ง) เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 จี เจ สตีล ไดเ้ขา้ท าสัญญาการใชบ้ริการส าหรับจดัการกากแร่ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตและหลอมเป็น

เหล็กแผ่น เพื่อคดัแยกเศษแร่เหล็กท่ีสามารถน ากลบัไปใชเ้พื่อการผลิตไดอี้กกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงมีก าหนด 7 ปี เร่ิมตั้งแต่ 
เดือนสิงหาคม 2561 และสามารถต่ออายสัุญญาไปไดอี้ก 1 ปี โดยอตัโนมติั ยกเวน้ว่าจะมีการแจง้ยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 6 เดือน ก่อนท่ีจะหมดอายขุองสัญญา โดย จี เจ สตีล ผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการจดัการกากแร่ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
 
จี เจ สตีล บนัทึกค่าบริการจดัการกากแร่ ตามสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวน 
74 ลา้นบาท และ 73 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

จ) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จี เจ สตีล มีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายรายเพื่อซ้ือวตัถุดิบภายใตสั้ญญา Consignment โดยความ      
เป็นเจา้ของของสินคา้ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จะเป็นของผูข้าย จี เจ สตีล มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.5  ต่อปี             
(2562: ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 6 ต่อปี)  
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37. คดีควำม 
 
ก) เจ้าหน้ีจ านวน 1 รายได้ยื่นฟ้อง จี เจ สตีล ต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ทุนทรัพย์ฟ้อง        

จ านวนเงิน 0.6 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัท่ีวนัผิดช าระเป็นต้นไปจนกว่า จี เจ สตีล                       
จะช าระเสร็จ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าส่ังให้ จี เจ สตีล จ่ายช าระหน้ีดงักล่าว จี เจ สตีล ไดช้ าระหน้ีตาม
ค าพิพากษาครบถว้นแลว้ในไตรมาส 1 ปี 2563 

 
ข) อดีตพนกังานของ จี เจ สตีล ท่านหน่ึงไดย้ื่นฟ้อง จี เจ สตีล เป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม โดยมีผลนบั

แต่วนัท่ี 10 ธันวาคม 2562 และเรียกร้องให้ จี เจ สตีล จ่ายช าระเงิน 23 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 ศาลชั้นตน้ได้
ตดัสินให้ จี เจ สตีล จ่ายเงินชดเชยแก่พนกังานดงักล่าวเป็นจ านวนเงินรวม 2.4 ลา้นบาท บวกดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะ
ช าระเสร็จส้ิน จี เจ สตีล ไดบ้นัทึกประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องจ านวนเงินรวม 2.4 ลา้นบาท และดอกเบ้ียจ านวนเงิน
ประมาณ 0.2 ลา้นบาท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย” และ “ดอกเบ้ียคา้งจ่าย” ตามล าดบั ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อยา่งไรกดี็ ผูบ้ริหารของ จี เจ สตีล ไดย้ืน่ค  าร้องต่อศาลอุทธรณ์เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 แลว้ 
และศาลไดมี้ค าส่ังนดัไต่สวนมูลฟ้องเพิ่มเติมในวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 
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