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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี เจ สตลี จำกัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : GJS สำหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000401  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรดีร้อนชนิดม้วน 

ที่ต้ังสำนักงานใหญ ่: 88 ช้ัน 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

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

ที่ต้ังโรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 
331 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

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

โฮมเพจบริษัท : www.gjsteel.co.th 

วันที่ก่อต้ังบริษัท : 5 มกราคม 2537 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 9 สิงหาคม 2538 

วันเร่ิมซื้อขายหลักทรัพย์คร้ังแรก : 2 กรกฎาคม 2539 

กำลังผลิตสูงสุด : 1,500,000 ตันต่อปี 

จำนวนพนกังาน : 680 คน 

ทุนจดทะเบียน : 27,600,824,751.36  บาท  

ทุนชำระแล้ว : 24,467,649,500.16  บาท 

ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามญัจำนวน 25,487,134,896 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม ถึง 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  

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) 267-8222 

E-mail : IR@gjsteel.co.th 

ข้อมูลสำคัญอื่น : - ไม่มี - 
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สารจากประธานกรรมการ 

 

 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกในปี 2563 
ถือเป็นปีท่ีหนักหนาสาหัสที่สุดปีหนึ่งในตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
ทางรัฐบาลไทยได้ดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างทันท่วงทีเพื่อควบคุม
การแพร่กระจายของเชื ้อไวรัสและชะลอการหดตัวของเศรษฐกิจ  
โดยคาดการณ์ว่าอัตรา GDP ในปี 2563 จะหดตัวลงอยู่ที่ประมาณ 
4.5% อีกทั ้งย ังส ่งผลกระทบอย่างร ุนแรงต่ออัตราการบริโภค 
เหล็กแผ่นรีดร้อน โดยลดลงถึง 21% ในปี 2563 

เหตุการณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของปี 2563 คือการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหาร โดยมีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ใน
เดือนพฤษภาคมซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุด ซึ่งจากประสบการณ์ที่มากมายของท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเฉพาะ  
ในด้านสินค้าโภคภัณฑ์และการธนาคารนั้น ท่านจึงสามารถให้คำแนะนำแก่คณะผู้บริหารเพื่อเอาชนะสถานการณ์ที่ยากลำบาก  
ผมมีความสุขที่ได้เห็นการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความเสี่ยง และมาตรการการกำกับดูแลกิจการ 
ที่ได้ถูกนำมาปรับใช้กับบริษัทฯ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยพลิกสถานการณ์ธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปีเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ธุรกิจมีความยั่งยืน 
มีคุณค่า และมีความคล่องตัวมากขึ้นในปีต่อๆ ไปอีกด้วย 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณรัฐบาลไทย นักลงทุน และ พันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด และ
ขอช่ืนชมคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนสำหรับความมุ่งมั่นพยายามเพื่อให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ไปด้วยกัน 

 
นายสตเีฟ่น คารล์ สจ๊วต 

ประธานกรรมการ 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั ่วโลก ทำให้ปี 2563 เป็นปี
ประวัติการณ์ที ่ส่งผลกระทบทำให้ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงัก 
อย่างรุนแรง โดยอัตรา GDP ทั ่วโลกคาดว่าจะหดตัวลงประมาณ 4 -4.5%  
ส่วนอัตรา GDP ของประเทศไทยคาดว่าจะลดลงประมาณ 6.5% เมื่อเทียบกับ 
ปี 2562 ทั้งน้ีรัฐบาลทุกประเทศได้พยายามควบคุมความเสียหายและประกาศใช้
มาตรการต่างๆ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยทางรัฐบาลไทยก็ได้ประกาศมาตรการ 
ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้อัตราการเติบโตกลับไปสู่ระดับเดียวกบัช่วงกอ่นเกิด
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ ่งจากมาตรการที ่ได้มีการประกาศใช้และ 
ที่อยู ่ระหว่างการพิจารณา ทางธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าอัตรา GDP  
จะเติบโตขึ้น 3.2% ในปี 2564 

ภาวะเศรษฐกิจหดตัวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคอุตสาหกรรมเหล็ก โดยปริมาณการบริโภคเหล็กทั้งหมดในประเทศไทย
ลดลงจาก 18.6 ล้านตันในปี 2562 เหลือเพียง 16.4 ล้านตันในปี 2563 ลดลง 12% ในส่วนของเหล็กแผ่นรีดร้อนซ่ึงกำลังเผชิญกับ
ความท้าทายเนื่องจากมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าสิ้นสุดระยะลงในปี 2562 ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนักในปี 2563 และ
ปริมาณการบริโภคลดลง 21% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยสรุปภาพรวมในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประมาณการบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อนใน
ประเทศไทยลดลงจาก 7.3 ล้านตันในปี 2561 เหลือ 5.4 ล้านตันในปี 2563 โดยลดลงถึง 26% ทั้งนี้ ทางบริษัท จี เจ สตีล จำกัด 
(มหาชน) ได้เข้าร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทยเพื่อชี้แจงสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยทาง
หน่วยงานกำลังดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากและจากความสามารถในการทำกำไรที่ลดลง ทางบริษัทฯได้ดำเนินมาตรการลด
ต้นทุนระยะยาวหลายประการ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมโลหะเพื่อลดต้นทุนโลหะ  การใช้ระบบค่าแรงจูงใจ 
ที่เชื่อมโยงกับประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต โครงการเกษียณอายุโดยสมัครใจเพื่อลดต้นทุนแรงงาน เป็นต้น นอกจากน้ี 
ทางบริษัทยังให้ความสำคัญกับการรักษาสมรรถภาพของอุปกรณ์และได้มีการลงทุนด้านการบำรุงรักษา เพื่อลดต้นทุนและ  
เพิ่มคุณภาพ ซึ่งมาตรการใหม่เหล่านี้ควบคู่กับสภาวะตลาดที่ดีขึ้นช่วยให้บริษัทฯสามารถเริ่มฟื้นตัวได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3  
ของปี 2563 

เมื่อก้าวเข้าสู่ปี 2564 คาดว่าปริมาณการบริโภคเหล็กในประเทศไทยจะเติบโตขึ้น 4.6% ตามข้อมูลของสถาบันเหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) ประกอบกับการดำเนินมาตรการปรับปรุงภายในองค์กรทั้งหมด ส่งผลให้ตอนน้ีบริษัทมีสถานภาพ
ที่ดีขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาของตลาดที่คาดว่าจะเป็นไปในทางที่ด ี

ท้ายน้ี ผมขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน และรัฐบาลไทย  
ที่ใหก้ารสนับสนุนเราในช่วงเวลาที่ยากลำบากน้ี และขอรับรองว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกด้าน
เพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า 

  

 นายคนิสร์ สุคนธมาน 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

ดร. สมศักดิ์  
ลีสวัสดิ์ตระกูล 

ประธานกิตติมศักด์ิ 

 
นายสตีเฟ่น  
คาร์ล สจ๊วต 

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 

   

 
 

 
 

 

รศ. นิพัทธ์  
จิตรประสงค์ 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
นายยิ่งศักดิ์  

เจนรถา 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
  

 
 

 
 

  

นายยรรยง  
คุโรวาท 

กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

 
นายสมชัย 

ลีสวัสดิ์ตระกูล 
กรรมการ 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
 

 

 
 

 
 

 

นายริชาร์ด 
จิม ย ี
กรรมการ 

 

 
นายแอนเดรอัส 
ไรซัล วัวร์ลูมิส 

กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

  

 
 

 
 

 

นายสุดีร์  
มาเหชาวารี 

กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

 
นายคนิสร์  
สุคนธมาน 

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

  

 
 

 
 

 

นางสาวอาทยา  
สุขโท 

เลขานุการบริษัท 
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รายนามคณะผู้บริหาร 

 

นายคนิสร์  
สุคนธมาน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
คุณหญิงปัทมา  
ลีสวัสดิ์ตระกูล 

ประธานเจ้าหน้าที่ 
สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 

นายสิทธิศักดิ์  
ลีสวัสดิ์ตระกูล 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
นายราจีฟ  

ชวาเวิ๊ด 
ประธานเจ้าหน้าที่ 

สายงานบัญชีและการเงิน 
 

 

นายสุดชาย  
วิสุทธิธรรม 

ประธานเจ้าหน้าที่ 
สายงานการผลิต 

 
 

 

 

รายนามคณะบริหาร 

 

นายคนิสร์  
สุคนธมาน 

ประธานคณะบริหาร 

 
นายสิทธิศักดิ์  

ลีสวัสดิ์ตระกูล 
คณะบริหาร 

 
     

 

นายวราวุธ  
สุวรรณศร 

คณะบริหาร 

 
นายราจีฟ  

ชวาเวิ๊ด 
คณะบริหาร 

 
     

 

นายสุดชาย  
วิสุทธิธรรม 

คณะบริหาร 

 
นายยศกร  

ศรีสุขสวัสดิ์ 
คณะบริหาร 
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ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร 
 นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต  
 อายุ 70 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • ประธานกรรมการ 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 30 สิงหาคม 2560  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 3 ปี 4 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไฟเฟอร์ 

มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยไรท์สเตท 

เมืองเดย์ทัล มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 สิงหาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน - Founder & Director, SK Capital Management Co., Ltd., 

Chiang Mai 
- Executive Adviser ,Shine Asset Improvement & Consulting 

Co., Ltd., Chiang Mai 
  - Board of Director, Vorrawut Group, Chiang Mai  
 2559 ถึง ปัจจุบัน - Executive Chairman of Air International Thermal Systems a 

Private Equity held company  
 2549 ถึง 2558 - Vice President, General Manager of Emerson Asia Pacific 

- Formerly 10 year BOD Kirloskar Copeland Pune, India 
- Formerly BOD TATA Toyo Radiator Pune, India 

 ตั้งแต่ ปี 2520 - Founder & Director, SK Capital Management Co., Ltd., 
Chiang Mai 

- Executive Adviser ,Shine Asset Improvement & Consulting 
Co., Ltd., Chiang Mai 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 

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

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ไม่มี 
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 รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ 
 อายุ 77 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 2 มิถุนายน 2551  
 จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ  
 12 ปี 6 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท MBA in International Trade & Finance, 

Gothenburg School of Economics and Business 
Administration, Sweden 

  - ปริญญาตรี สาขาพาณิชย์ศาสตร์ (เกียรตินิยม “ดีมาก”) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุ่นท่ี 2 

  - ว.ป.ร.อ. รุ่น 377 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี 85 (85/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Executives 

(CGE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors 

(FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 2554 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2551 ถึง ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

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

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ไม่มี 
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 นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา 
 อายุ 73 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 26 มิถุนายน 2561  
 จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ  
 2 ปี 6 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (Mini MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  - ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  - หลักสูตรการอบรมการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน  

คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Nomination and 

Governance Committee Program (RNG) (รุ่นท่ี 8/2016) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) (รุ่นท่ี 9/2014)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
(รุ่นท่ี 111/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 2556 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2553 ถึง 2554 - ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหาร  

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด 
 2551 ถึง 2552 - รองประธานและผู้จัดการท่ัวไป 

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จำกัด 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

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

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ไม่มี 
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 นายยรรยง คุโรวาท 
 อายุ 82 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 กรรมการผู้มีอำนาจ 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 13 พฤษภาคม 2558  
 จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ  
 5 ปี 7 เดือน  
 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา  
 6 มกราคม 2560 ถึง สิงหาคม 2560 - ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ 
 13 พฤษภาคม 2558 ถึง 6 มกราคม 2560 - กรรมการผู้มีอำนาจ 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  

รุ่นท่ี 5 (วปรอ. 355) 
  - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Boardroom Success through 

Financing and Investment (BFI) (รุ่นท่ี 4/2561)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 
(รุ่นท่ี 41/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Social Responsibility 
(CSR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 2560 ถึง ธันวาคม 2562 - กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 2547 ถึง 2560 - กรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2558 ถึง ปัจจุบัน - นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 
 2550 ถึง ปัจจุบัน - อุปนายกราชยานยนต์ สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 2546 ถึง ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษา บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด 
 2552 ถึง 2554 - กรรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 2546 ถึง 2550 - ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดปทุมธานี 
 2543 ถึง 2553 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี โอเปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด 
 2539 ถึง 2543 - ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

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

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ไม่มี 
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 นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกลู 
 อายุ 58 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • กรรมการผู้มีอำนาจ 

• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 9 กรกฎาคม 2558  
 จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ  
 5 ปี 5 เดือน  
 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา  
 ธันวาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2563 - ท่ีปรึกษาด้านสื่อสารราชการ 
 2556 ถึง ธันวาคม 2562 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านสื่อสารราชการ 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Northrop University, USA 
  - Business course, Columbus Business University, USA 
  - การบริหารธุรกิจสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม  

สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
สำนักงานศาลยุติธรรม 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ
ของการเป็นกรรมการ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program  
(DCP 162/2012), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นท่ี 1 ผู้บริหารระดับสูง  
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 ธันวาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2563 - ท่ีปรึกษาด้านสื่อสารราชการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 2558 ถึง ธันวาคม 2562 - กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 2556 ถึง ธันวาคม 2562 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านสื่อสารราชการ 

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไม่มี 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

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

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ไม่มี 
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 นายริชาร์ด จิม ย ี
 อายุ 51 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • กรรมการ 

• กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 30 สิงหาคม 2560  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 3 ปี 4 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Laws (Taxation), 

New York University School of Law, USA 
  - Juris Doctor, Loyola Law School, USA 
  - Bachelor of Arts in Economics, 

University of California, Berkeley, USA 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของ

การเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) (รุ่นท่ี 146/2018)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2558 ถึง 26 พฤศจิกายน 2563 - Director, Jamestrong Investment Holding Limited  
 2563 ถึง ปัจจุบัน - Partner, Ares SSG Capital Management (Hong Kong) 

Limited 
 2557 ถึง 2563 - General Counsel & Managing Director, 

SSG Capital Management (Hong Kong) Limited 
 2552 ถึง 2557 - Managing Director & Chief Operating Officer, 

ABAX Global Capital 
 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 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 30 สิงหาคม 2560  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 3 ปี 4 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  
 ธันวาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  

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

บริษัท จี 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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 นายสุดีร์ มาเหชาวารี 
 อายุ 57 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • กรรมการผู้มีอำนาจ 

• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 30 สิงหาคม 2560  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 3 ปี 4 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - Chartered Accountant,  

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

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

Commerce, St. Xavier's 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของ

การเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 ธันวาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 ธันวาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2564 - คณะ Strategic Steering Committee 

บริษัท จี 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 
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 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 
  - บริญญาบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

วตท. 14 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 พฤษภาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

บริษัท จี 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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 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิต์ระกูล 
 อายุ 55 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 1 มีนาคม 2554  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 9 ปี 9 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  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Wharton-NIDA Executive Leadership 

Program, University of Pennsylvania 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ 

ตลาดทุน (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  
 2550 ถึง ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม  

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 2545 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท จี 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 และการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
- ประธานอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา 
- กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล 
- กรรมการบริหารสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย 
- นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 

- ของตนเอง 29,206,943 หุ้น (ร้อยละ 0.11) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 
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 นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 
 อายุ 42 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 12 ธันวาคม 2562  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 1 ปี  
 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา 
 สิงหาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 - Deputy Chief Executive Officer - Production and 

Commercial 
 พฤษภาคม 2560 ถึง สิงหาคม 2562 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการผลิต 
 2554 ถึง พฤษภาคม 2560 - กรรมการ 
 2557 ถึง เมษายน 2560 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านปฏิบัติการ และรักษาการผู้อำนวยการ

บริหารฝ่ายการตลาด 
 2554 ถึง 2557 - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด 
 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 

- โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายองค์กรธุรกิจ การธนาคารและ
การเงิน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ
ของการเป็นกรรมการ 

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

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 ธันวาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน - รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

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

Commercial 
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 

 พฤษภาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2560 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการผลิต  
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 

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

 2557 ถึง เมษายน 2560 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านปฏิบัติการ  
และรักษาการผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด  
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 

 2554 ถึง 2557 - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด  
บริษัท จี 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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 นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด 
 อายุ 48 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน  
 วันเข้าดำรงตำแหน่ง  
 1 มีนาคม 2562  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 1 ปี 9 เดือน  
 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา  
 2560 ถึง มีนาคม 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 
 กรกฎาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน  

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

บริษัท จี 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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 นายสุดชาย วิสุทธิธรรม 
 อายุ 51 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการผลิต  
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 12 ธันวาคม 2562  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 1 ปี  
 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา 
 มิถุนายน 2547 ถึง ธันวาคม 2562 - ผู้จัดการท่ัวไป - วางแผนการผลิตและพัฒนาคุณภาพ 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโลหการ  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ 
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 กรกฎาคม 2539 ถึง กันยายน 2543 - Caster Supervisor 

Nakornthai Sirip Mill Public Company Limited 
(Former name of G J Steel Public Company Limited) 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น 
 มีนาคม 2544 ถึง มิถุนายน 2547 - Senior Manager of Operation Division 

Siam Poongsan Metal Company Limited 
 พฤศจิกายน 2543 ถึง มีนาคม 2544 - Production Manager 

Siam Aviation Industries Company Limited 
 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 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 12 ธันวาคม 2562  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 1 ปี  
 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา 
 มีนาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 - รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านบัญชีและการเงิน 
 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 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  
 9 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 สตีล จำกัด (มหาชน) 
 สิงหาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนก - กฎหมายพาณิชย์ 

บริษัท จี 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 เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (hot-rolled coil) 
เป็นผลิตภัณฑ์หลัก โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทจะถูกนำไปใช้โดยตรงในงานก่อสร้าง การชลประทานและวิศวกรรมโยธา 
และใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นและเหล็กแผ่นชุบสังกะสี 
ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอีกมาก อุตสาหกรรมแปรรูปเหล็กแผ่นสำหรับงานก่อสร้าง ได้แก่ ท่อเหล็ก และเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (สำหรับรถโดยสาร รถบัส รถบรรทุก) และช้ินส่วน
สำหรับยานพาหนะ 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 60 มม. และนำเหล็กแท่งแบนท่ีได้ 
มาผ่านกระบวนการรีดร้อนเพื่อรีดลดขนาดให้ได้เป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนขนาดความหนาในช่วง 1.2-25.0 มม. ตามคำสั่งของลูกค้า 
ทั้งนี้ กระบวนการผลิตข้างต้นจะเป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง โดยใช้เวลาการผลิตทั้งกระบวนการเพียง 3.5 ช่ัวโมง 

โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Rolling mill) ของบริษัทได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับการผลิตได้
สูงสุดถึง 3.0 ล้านตัน ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1.5 ล้านตันต่อปี และมีกำลังการผลิตที่มีผลตามส่วนผสมของผลิตภณัฑ์
ตามความต้องการของตลาดที่หลากหลาย (various product mix) เท่ากับ 1.2 ล้านตันต่อปี ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนที่
ผลิตได้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย (มอก.) และนอกจากนี ้สามารถผลิตสินค้าได้
มาตรฐานสากลอย่าง มาตรฐานของญี่ปุ่น (JIS) สหรัฐอเมริกา (ASTM และ SAE) ยุโรป (EN, DIN และ BS) มาเลเซีย (MS) ฯลฯ 
ตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกด้วย 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ 

วิสัยทัศน ์

“เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงชั้นนำในประเทศ และภูมิภาคอาเซียนในฐานะบริษัทผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่มี
คุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ” 

พันธกิจ 

1. มุ่งสู่ตลาดสากลด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กท่ีหลากหลาย 
2. มุ่งสู่การเจริญเติบโตด้วยการขยายกำลังการผลิตและผลิตสินค้าด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสม 
3. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
4. มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
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% ในปี 2564 ตามข้อมูลของสมาคมเหล็กโลก ในขณะที่คาดว่าประเทศจีนจะรักษา ระดับ 
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 ซึ่งนำไปสู่การประกาศภาวะฉุกเฉินทำให้เกิดข้อจำกัด
ในการเดินทางที่เข้มงวด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงส่งผลกระทบต่อประมาณความต้องการ
เหล็กในปี 2563 อีกด้วย อย่างไรก็ตาม จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย และเงินกระตุ้นจำนวนมากที่ได้อัดฉีด
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ คาดว่าประมาณความต้องการเหล็กจะเติบโตขึ้น 4.1 % ในปี 2564 ตามข้อมูลของสถาบันเหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) 
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วัตถุประสงค์หลักของบริษัท 

- มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมผ่านทางวงจร
ธุรกิจที่หลากหลาย 

- ดำเนินการลงทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของโรงงานและเครื่องจักร เพื่อให้แน่ใจว่ามีการชำรุดเสื่อมสภาพน้อยที่สุด 
และมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง 

- เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

- ร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กต่างๆ และขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

- ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อย่างเคร่งครัด 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

เหตุการณ์สำคัญในปี 2563 

• บริษัทฯ ได้นำระบบค่าแรงจูงใจใหม่มาปรับใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ชั้นเลิศและ EBITDA ให้มากที่สุด ซึ่งจากการดำเนินการได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ทั้งยังช่วยส่งเสริมการทำงาน
เป็นทีม และช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ กำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ช้ันเลิศจึงเพิ่มขึ้น และมาตรการในการลดต้นทุนอื่นๆ ก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี  

• เพื่อให้บรรลุแผนการลดต้นทุนในระยะยาว ทางบริษัทฯ ได้ประกาศโครงการเกษียณอายุโดยสมัครใจซึ่งจะช่วย
ให้สามารถลดจำนวนพนักงานลงได้จำนวนหนึ่ง 

เหตุการณ์สำคัญในปี 2562 

• ไตรมาสแรกของปี มีการหยุดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ในส่วนของเตาอาร์คไฟฟ้า  และเครื่องจักรบริเวณโรงหลอมเหล็ก  
ซึ่งส่งผลให้โรงงานต้องหยุดการผลติชั่วคราว อย่างไรก็ดี บริษัท ได้ดำเนินการซ่อมแซมและจดัหาอุปกรณ์สำรองอยา่ง
เร่งด่วน เพื่อให้สามารถกลับมาผลิตได้ภายในต้นเดือนมีนาคม และขณะนี้  บริษัท อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อ
ประกันภัยสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต 

• มีการผลิตเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 2 แต่ขณะเดียวกัน บริษัท ก็ได้รับผลกระทบจากสินค้านำเข้าอย่างมาก เนื่องมาจาก
การยุติการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นมว้น 
ที่เพ่ิมขึ้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 อีกทั้ง ยังได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของตลาดเหล็กทั่วโลกในช่วงครึ่ง
ปีแรก ซึ่งส่งผลต่อทั้งราคาและปริมาณขายสินค้าของบริษัท 

• ปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรเพิ่มเติม ด้วยการจัดการงานที่ตกค้างในส่วนการซ่อมบำรุง , โครงการระดมทุน 
รวมถึงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ, พัฒนาสินค้าเกรด AK สำหรับนำไปใช้ผลิตถังแก๊ส ให้สามารถทน
แรงดันได้มากขึ้นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบปีก่อนหน้า ค่า MC อยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ของการผลิตทั้งหมด 
ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ประจำปี 

• การผลิตเหล็กแผ่นบาง ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการนำเข้าสินค้าเหล็กเผ่นเคลือบสังกะสี 
• การบริโภคออกซิเจนและผลผลิตมีแนวโน้มดีขึ้น แต่การบริโภคก๊าซธรรมชาติ, คาร์บอน, วัสดุสิ้นเปลืองในการหล่อเหล็ก ฯลฯ 

มีความผันผวนขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต 
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• ใช้เศษเหล็กในประเทศเพิ่มข้ึนเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณการใช้ทั้งหมด และลดการใช้เหล็กดิบลงต่ำกว่าร้อยละ 20 
• การใช้เงินลงทุน : การอัพเกรดเครื่องม้วนเหล็ก , ระบบระบายความร้อนด้วยการสเปรย์แบบอิเล็กโทรด , โครงการ

ปรับปรุงโรงหล่อเหล็ก,  รวมถึงโครงการที่สำคัญๆหลายโครงการที่ได้วางแผนไว้ จะเริ่มดำเนินการในปี 2563 
• หาแหล่งผู้ขายสินค้ารายใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในเรื่องเงินทุนสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต 
• หาลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มเติม : นโยบายการกำหนดราคาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้าจาก

ต่างประเทศ 

เหตุการณ์สำคัญในปี 2561  

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับการปรับโครงสร้างทางการเงิน 

• เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตมีประสิทธิภาพดีขึ้นจากการทำการซ่อมบำรุงทั้งในส่วนที่เป็นการทำย้อนหลังและ
ตามโปรแกรมที่กำหนดไว้โดยการใช้จ่ายเงินลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นประมาณ 50% 
จากปีก่อนและจะยังคงผลักดันให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป 

• โรงงานได้ทำการผลิตในช่วงเวลา off peak และบางส่วนในช่วง on-peak เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเพิ่มระดับ
การผลิตและการขาย 

• สัดส่วนการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนได้มีการปรับปรุง โดยมีการเพิ่มการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนขนาดบางเป็น 
19.1% และปริมาณสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ไม่ใช่เกรดทั่วไปอย่าง SS400 และ SPHC ได้มีการผลิตกว่า 40,000 ตัน 
รวมทั้งได้มีความคิดริเริ่มในการผลิตเหล็กแรงดึงสูงและเหล็กสำหรับผลิตถังแก๊สเกรดต่างๆ 

• การใช้ก๊าซธรรมชาติ, คาร์บอน, ออกซิเจน, วัสดุสิ้นเปลืองหล่อและอื่นๆ มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา 
• เริ่มมีส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนไปยังตลาดต่างประเทศหลังจากที่ไม่ได้มีการส่งออกมาเป็นระยะเวลานาน 
• ทำการเพิ่มนักการเงินเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจัดหาเงินทุนสำหรับการจัดหาวัตถุดิบ 
• ขยายฐานลูกค้าและซัพพลายเออร์ให้กว้างขึ้น 
• การอนุรักษ์พลังงาน บริษัทประสบความสำเร็จในการลดอัตราการใช้ก๊าซธรรมชาติลงมาอยู่ที่ 1.05 ล้านบทีียูต่อตัน 

ซึ่งเป็นค่าท่ีต่ำสุดในรอบ 10 ปี และอัตราการใช้ก๊าซออกซิเจนยังคงลดลงมาถึงระดับต่ำสุดตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการที่ 
36.89 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน อีกด้วย 

 
ปี 2564 เดือนกุมภาพันธ ์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้ยกเลิกคณะ Strategic 
Steering Committee โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี ้ การยกเลิกคณะ Strategic Steering 
Committee ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัทแต่อย่างใด 

ปี 2563 เดือนพฤศจิกายน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวอาทยา 

สขุโท ดํารงตําแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 

ปี 2563 เดือนสิงหาคม 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสตีเฟ่น 
คาร์ล สจ๊วต ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 
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ปี 2563 เดือนกรกฎาคม 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องแมนดาริน เอบ ีช้ัน 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) 
จำก ัด เป ็นผ ู ้สอบบัญชีของบร ิษ ัท และแสดงความเห ็นต ่องบการเง ินของบร ิษ ัท พร ้อมกำหนดค่าสอบสำหรับ  
งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ปี 2563 เดือนเมษายน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นายคนิสร์ สุคนธมาน 
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

ปี 2562 เดือนธันวาคม 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเรื่องสำคัญ ดังนี้  

• แต่งตั้งนางขวัญใจ เกษมล้นนภา ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 
• แต่งตั้ง Strategic Steering Committee ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และ

ดูแลการประกอบดำเนินธุรกิจประจำวันของคณะกรรมการบริหาร และแต่งตั้งคณะ Strategic Steering Committee 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 
1) ดร. สมศักดิ์ ลสีวัสดิ์ตระกูล 
2) นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล 
3) นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา 
4) นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส 
5) นายชาราด บาจไพ 
6) นายสุดีร์ มาเหชาวารี 
7) นายดาเวนเดอร์ ชุค 

ปี 2562 เดือนมิถุนายน 
บริษัทได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2) จาก Asia 

Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เป็นผลให้ 
ACO I ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 10,909,511,456 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.80 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 

ปี 2562 เดือนพฤษภาคม 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งข่าวการรับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีทุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุนเป็นจำนวน 

27,600,824,751.36 บาท ทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 24,467,648,060.16 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 25,487,133,396 หุ้น 

ปี 2562 เดือนเมษายน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติรวมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
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ปี 2562 เดือนมกราคม 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 14 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา 

แกรนด์ กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้มีอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

• อนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 
จำนวน 18,507,421.67 บาท ไปชดเชยผลขาดทุนสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ ้นสุด ณ วันที่  
30 กันยายน 2561) จำนวน 18,507,421.67 บาท  

• อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 6.90 บาท เป็นหุ้นละ 
0.96 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และจากการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น 
(Par Value) ดังกล่าว จะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจากเดิม จำนวน 129 ,298,350,418.50 บาท เป็น
จำนวน 17,989,335,710.40 บาท และจะทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัท ลดลงจากเดิมจำนวน 96,104,091,707.70 บาท 
เป็นจำนวน 13,371,004,063.68 บาท ทั้งนี้ ทุนชำระแล้วที่ลดลงอันเป็นผลจากการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว 
บริษัทจะนำไปล้างส่วนต่ำมูลค่าหุ้น จำนวนประมาณ 61,757,357,060.14 บาท และลดขาดทุนสะสมจำนวนประมาณ 
20,975,730,583.88 บาท ตามลำดับ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 
2561 โดยเมื่อมีการลดขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสมเหลือจำนวน 23,023,481.28 บาท 

• อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,957,748,965 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.96 บาท จากเดิม 
ทุนจดทะเบียน 17,989,335,710.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 16,109,896,704 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงัไม่ได้
ออกจำหน่ายของบริษัทท้ังหมดก่อนท่ีจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

• อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 11 ,490,928,047.36 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 
16,109,896,704 บาท เป็นจำนวน 27,600,824,751.36 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 11,969,716,716 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ ้นละ 0.96 บาท (1) เพื ่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่  
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อ
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 

ปี 2561 เดือนพฤศจิกายน 
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาและอนุมัติ เพื่อเสนอ 

ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา 
แกรนด์ เลขท่ี 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

• พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 
2561) จำนวน 18,507,421.67 บาท ไปชดเชยผลขาดทุนสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 
30 กันยายน 2561) จำนวน 18,507,421.67 บาท  

• พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 6.90 บาท 
เป็นหุ้นละ 0.96 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และจากการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่  
ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ดังกล่าว จะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจากเดิม จำนวน 129,298,350,418.50 บาท 
เป็นจำนวน 17,989,335,710.40 บาท และจะทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัท ลดลงจากเดิมจำนวน 96,104,091,707.70 บาท 
เป็นจำนวน 13,371,004,063.68 บาท ทั้งนี้ ทุนชำระแล้วที่ลดลงอันเป็นผลจากการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว 
บริษัทจะนำไปล้างส่วนต่ำมูลค่าหุ้น จำนวนประมาณ 61,757,357,060.14 บาท และลดขาดทุนสะสมจำนวนประมาณ 
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20,975,730,583.88 บาท ตามลำดับ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 
2561 โดยเมื่อมีการลดขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสมเหลือจำนวน 23,023,481.28 บาท 

• พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,957,748,965 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.96 บาท 
จากเดิมทุนจดทะเบียน 17,989,335,710.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 16,109,896,704 บาท โดยการตัดหุ้น 
ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทท้ังหมดก่อนท่ีจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

• พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 11,490,928,047.36 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 16,109,896,704 บาท เป็นจำนวน 27,600,824,751.36 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจำนวน 
11,969,716,716 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.96 บาท (1) เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) 
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 

ปี 2561 เดือนสิงหาคม 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ได้พิจารณา
คุณสมบัติของนายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ แล้วเห็นว่า นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย มีคุณสมบตัิ
ของการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด จึงได้มีมติแต่งตั้งนายชัยณรงค์ 
มนเทียรวิเชียรฉาย ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 10 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 

ปี 2561 เดือนมิถุนายน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ได้พิจารณา

และมีมติแต่งตั้ง นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน ศ. ดร. นฤมล สอาดโฉม 

ตามวาระที่เหลืออยู่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 26 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างรายได้ 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการขาย             

เหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) 11,316 98.26% 12,905 97.27% 29,877 99.00% 
เหล็กจากการปรับสภาพผิว (RTM)       63   0.55%       18 0.13%        33   0.11% 

รายได้จากการขายรวม 11,379 98.81% 12,923 97.40% 29,910 99.11% 
รายได้อื่น         

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 38 0.33% 216 1.63% 105 0.35% 
กลับรายการขาดทุนจากการ- 

ลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ 
 

19 
 

0.17% 
 

21 
 

0.16% 
 
- 

 
- 

การขายเศษวสัดุเหลือท้ิงจากการ
ผลิต 

 
43 

 
0.37% 

 
57 

 
0.43% 

 
36 

 
0.12% 

รายได้อื่น ๆ 35 0.31% 21 0.15% 7 0.02% 
ดอกเบี้ยรับ 2 0.01% 20 0.15% 3 0.01% 
กำไรจากตัดจำหน่ายหนีส้ินท่ี-

หมดอายุความสุทธิ 
        -            -      10    0.08%     119     0.39% 

รายได้รวม 11,516 100.00% 13,268 100.00% 30,180 100.00% 

ปริมาณการขายของบริษัทในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้ 

     (หน่วย: ตัน) 

ปริมาณการขาย ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 

ปริมาณการขายในประเทศ          
- บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง - - 16,555 2.33% 33,948  2.35% 

- กลุ่มอื่น ๆ 704,433 99.32% 693,787 97.67% 1,351,556  93.37% 

รวมปรมิาณการขายในประเทศ 704,433 99.32% 710,342 100.00% 1,385,504  95.72% 

ปริมาณการขายในต่างประเทศ   4,801        0.68%           -             - 61,967    4,28%             

รวม 709,234 100.00% 710,342 100.00% 1,447,471  100.00% 

สัดส่วนยอดขายภายในประเทศและต่างประเทศต่อยอดขายรวมของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรดีร้อนชนิดม้วนของบริษัทในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้ 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ในประเทศ 11,302 99.32% 12,923 100.00% 28,887 96.58% 

ต่างประเทศ      77     0.68%         -            -   1,023     3.42% 

รวม 11,379 100.00% 12,923 100.00% 29,910 100.00% 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสายผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1) เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) 
2) เหล็กแผ่นรีดร้อนปรับสภาพผิวชนิดม้วน (Tempered Hot Rolled Coil) 
3) เหล็กแผ่นรีดร้อนล้างผิวและเคลือบน้ำมัน (Hot Rolled Pickled and Oiled Product) 

โดยผลิตภณัฑ์เหล่านี้จะมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ดังต่อไปนี ้

ชนิด การนำไปใช้ 
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน  
(Hot Rolled Coil) 

ท่อเครื่องกล ท่อไฟฟ้า ท่อน้ำ การก่อสร้าง เหล็กตัวซี ห้างที่ใช้ใน
การก่อสร้าง เสาไฟฟ้า ถังแก๊ส ท่อสตีมดำ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ต้านทานการกัดกร่อนจากบรรยากาศ ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น 

เหล็กแผ่นรีดร้อนปรับสภาพผิวชนิดม้วน 
(Tempered Hot Rolled Coil) 

เครื่องมือการเกษตร การก่อสร้างทั่วไป แผ่นเหล็กโครงสร้าง  

เหล็กแผ่นรีดร้อนล้างผิวและเคลือบน้ำมัน  
(Hot Rolled Pickled & Oiled Product) 

คัสซีรถ ล้อรถ คอมเพรสเซอร์ โครงตู้เย็น โครงตู้ไมโครเวฟ 

 

กระบวนการผลิตของบริษัท 
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บริษัทใช้วิธีการผลิตแบบโรงงานผลิตเหล็กขนาดย่อม แทนวิธีการผลิตแบบโรงงานผลิตเหล็กครบวงจร นอกจากนี้
โรงงานของบริษัทยังมีข้อได้เปรียบโรงงานผลิตเหล็กขนาดย่อมอื่นๆ  โดยใช้เทคโนโลยีการป้อนเศษเหล็กแบบต่อเนื่อง 
(ConSteel ® Process) ซึ ่งพัฒนาขึ ้นโดยบริษัท Intersteel Technology Inc. และการหล่อเหล็กแท่งแบนอย่างบาง  
ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัท SMS Group โดยเหล็กที่หล่อออกมาจะเข้าสู่เตาอบแบบอุโมงค์ เข้าสู่กระบวนการรีดร้อนโดยผ่านแท่นรีด 
6 แท่น จากนั้นเข้าสู่กระบวนการทำให้เย็นโดยใช้ม่านน้ำ (Laminar cooling) และผ่านเข้าเครื่องม้วนต่อไป วิธีการผลิตที่
ผสมผสานเทคนิคการหล่อเหล็กแบนและการรีดร้อนเข้าด้วยกัน เรียกว่าสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนขนาดย่อม (Compact 
Strip Production - CSP) 

กระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีการป้อนเศษเหล็กแบบตอ่เนื่องและสายการผลิตเหลก็แผ่นรดีรอ้นขนาดย่อมท่ีบรษิทั
เลือกใช้นั้น ได้มีการติดตั้งในโรงงานอื่นๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอิตาลี ข้อดีของเทคโนโลยีและเทคนิคดังกล่าวมี
ดังต่อไปนี้ 

1. เทคโนโลยีการป้อนเศษเหล็กแบบต่อเนื่อง ช่วยลดเวลาและลดการใช้พลังงานในการหลอมในเตาหลอมไฟฟ้า 
(EAF) เนื่องจากไม่ต้องเปิดฝาเตาหลอมเพื่อรับเศษเหล็ก จึงไม่มีการสูญเสียพลังงาน ในขณะที่ลำเลียงเศษเหล็ก
มาที่เตา เศษเหล็กจะได้รับไอความร้อนจากเตาหลอมไฟฟ้า ก่อนจะส่งเข้าไปยังขั้นตอนการหลอมทำให้
สามารถรักษาพลังงานให้คงท่ีได้ 
กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตของบริษัทถูกลง ทั้งต้นทุนในการหลอม
และหล่อเหล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ ่งต้นทุนค่าไฟฟ้า ซึ ่งคิดเป็นต้นทุนที่ต่ำเมื ่อเทียบกับโรงงานผลิตเหล็ก  
ขนาดย่อมรายอื่นๆ 

2. พัฒนาการของเทคนิคการหล่อเหล็กแท่งแบนอย่างบาง (Thin Slab Casting) โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มมากนัก 
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนได้ 

3. การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนด้วยเทคนิคการหล่อเหล็กแท่งแบนอย่างบาง สามารถลดต้นทุนการผลิตได้มาก 
ประการแรกคือ ค่าพลังงาน โดยจะช่วยลดการสูญเสียพลังงานในขั้นตอนการส่งเหล็กแท่งแบนผ่านเตาอบ
แบบอุโมงค์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีดร้อนโดยตรงในขณะที่เหล็กแผ่นยังคงมีอุณหภูมิที่ 900-1000 องศา
เซลเซียส อีกประการหนึ่งคือ ขนาดของความหนาที่เริ ่มรีด โดยเริ่มการรีดลดขนาดที่ความหนา 50-60 
มิลลิเมตร แทนการเริ่มรีดลดขนาดที่ความหนา 200-250 มิลลิเมตร ตามแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุน
การซ่อมบำรุงด้วย 

4. กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องจากการแปรรูปวัตถุดิบเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ภายในเวลาไม่ถึง  
5 ช่ัวโมง ทำให้ไม่มีสินค้าระหว่างผลิต ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่มีความคล่องตัวและทันต่อเวลา 

เทคโนโลยีการป้อนเศษเหล็กแบบต่อเนื่องและเทคนิคการหล่อเหล็กแท่งแบนอย่างบางเป็นเทคโนโลยีการผลิตเหล็ก
ที่ทันสมัย 

กระบวนการผลิตของบริษัทหลังจากได้เหล็กแผ่นรีดร้อนแล้ว จะสามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื ่องได้อีก   
3 ขั้นตอน ซึ่งเป็นอิสระต่อกันคือ 

1. สายการผลิตปรับสภาพผิวเหล็ก 
2. สายการผลิตล้างผิวและเคลือบน้ำมัน 
3. สายการผลิตเคลือบสังกะสี  
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การตลาดและการแข่งขัน 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ ์

บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านความหนาของเหล็ก เช่น ความหนา
ปกติสูงสุดอยู่ที่ 12.70 มม. แต่บริษัทสามารถพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาถึง 25 มม. ในรูปของม้วน อีกทั้งเรื่องของ
คุณภาพพิเศษ ที่ตลาดยังต้องพึ่งพาการนำเข้า เช่น เหล็กคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมถังแก๊ส เหล็กคุณภาพสำหรับงานเช่ือมและ
ทนแรงดึงสูง 

บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ดังนี ้

1. มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ตามความต้องการตลาด และมีการใช้งานอยู่สม่ำเสมอ   
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับตลาดที่ไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วไป แต่รวมไปถึงอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ และ

อุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดใหญ่ รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและครัวเรือน 
3. พัฒนาเหล็กแผ่นรีดร้อนที่นำไปใช้สำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold-rolled Coil) เหล็กแผ่น

เคลือบสังกะสี (Galvanizing steel) 
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กม้วนท่ีมีความหนาพิเศษ ตามความต้องการของตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน 

กลยุทธ์ด้านราคา 

1. กำหนดราคาที่เหมาะสมโดยอิงราคาตลาดเหล็กโลกและราคาต้นทุนสำหรับสินค้าเหล็กเกรดทั่วไป เพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับสินค้าคู่แข่งได้ และยังรักษาส่วนแบ่งการตลาด และขยายสัดส่วนแบ่งตลาดให้เพิ่มขึ้น 

2. มีการปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ต้นทุนการผลิตต่ำ และมีโอกาสเข้าสู่ตลาดใหม่ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

3. บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งได้ทั้งในเรื่องคุณภาพและเกรด จึงสามารถกำหนดราคาขายท่ี  
สูงกว่าได้ รวมทั้งบริการหลังการขายให้ดียิ่งข้ึน 

4. การให้ข้อมูลกับลูกค้ามากขึ้น เพื่อให้ความมั่นใจในการบริโภคเหล็กของบริษัท รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

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  
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ช่องทางการจัดจำหน่าย 

สำหรับการขายในประเทศ บริษัทมีการจัดจำหน่ายสินค้าผ่าน 2 ช่องทางดังนี้ 

1. การจัดจำหน่ายโดยตรง (Direct Sale) 

บริษัทมีแผนที่จะจัดจำหน่ายโดยตรงสำหรับกลุ่มลูกค้าประเภทศูนย์บริการเหล็ก ผู้ผลิตท่อเหล็ก ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
และผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของยอดจำหน่ายภายในประเทศท้ังหมด 

2. การจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนขายส่ง (Wholesaler) 

สำหรับกลุ่มลูกค้าอ่ืนๆ ซึ่งเป็นลูกค้ารายเล็กและมีจำนวนมาก บริษัทจะทำการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนขายส่ง ซึ่งจะ
ทำให้บริษัทลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานขายและค่าใช้จ่ายด้านการตลาดได้มาก นอกจากนี้ยังเป็นการแบ่งภาระความเสี่ยง
ด้านเครดิตในลูกค้ากลุ่มนี้ให้กับตัวแทนขายส่งเป็นผู้รับผิดชอบ บริษัทคาดว่าจะขายผ่านช่องทางนี้เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 
ของยอดจำหน่ายภายในประเทศ 

บริษัทมีแผนที่จะกลับมาส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อรักษาความสมดุลของราคาและอุปทานในตลาด รวมถึง
เป็นการเทียบระดับสินค้ากับผู้ผลิตอื่นในระดับโลกและสร้างช่ือเสียงของบริษัทในระดับโลก 

กลยุทธ์การตลาด 

1. บริษัทมีลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมผู้ผลิตท่อ กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตเหล็ก
แผ่นรีดเย็น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าศูนย์บริการเหล็กแผ่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มลกูค้า
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการใช้เหล็กคุณภาพพิเศษ  

2. บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นตลอดเวลา โดยการลงทุนในเรื่องของเครื่องมือใหท้ันสมัย 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพ ปรับปรุงคุณภาพ และลดต้นทุนในการผลิต 

3. บริษัทมีการส่งทีมงานท่ีมีความสามารถและความชำนาญในการนำเหล็กไปใช้ในงานต่างๆ และยังให้การสนับสนุนให้
ความรู้เกี่ยวกับเหล็กแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้เหลก็
ให้เหมาะสม 

4. บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างความเชื่อมั่นในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงต่อเวลา ทำให้
ลูกค้าสามารถวางแผนและบริหารปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม 

5. บริษัทให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยได้มีการสำรวจและรับ
ฟังความคิดเห็นจากลูกค้าเป็นระยะๆ ทำให้บริษัททราบถึงความต้องการที่ถูกต้องและเหมาะสมของลูกค้าได้อย่างชัดเจน 
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ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก 

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยปี 2563 

จากข้อมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) รายงานยอดการผลิตเหล็กสำเร็จรูปของไทย
ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2563 อยู่ที ่ 7.19 ล้านตัน ลดลง 7.86% เมื ่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
หากพิจารณาจำแนกยอดการผลิตตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่า เป็นการผลิตเหล็กทรงยาว (Long steel products) อยู่ที่ 4.59 
ล้านตัน หดตัวลดลง 9.07% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ยอดผลิตกลุ่มเหล็กทรงแบน (Flat steel 
products) อยู่ท่ี 2.60 ล้านตัน หดตัว 5.63% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิตมากทีส่ดุ
คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบางและเป็นม้วน (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 : ศูนย์ขอ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก สถาบันเหลก็และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย     

สำหรับปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปภายในประเทศของไทย  (Total Apparent Finished Steel 
Consumption) ในปี 2563 อยู่ท่ี 16.48 ล้านตัน หดตัว 11.59% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา หากพิจารณา
ปริมาณการใช้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่า ปริมาณการใช้เหล็กทรงยาวลดลง 9.86% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผา่นมา 
อยู่ท่ี 6.32 ล้านตัน ขณะที่ปริมาณการใช้เหล็กทรงแบนก็มีการหดตัวลง 12.63% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
อยู่ที่ 10.12 ล้านตัน โดยผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการใช้งานมากที่สุด คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) 5.63 ล้านตัน รองลงมา
คือ เหล็กแผ่นเคลือบ 4.85 ล้านตัน และเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณรีดร้อน 3.74 ล้านตัน ตามลำดับ 
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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 หากพิจารณาสัดส่วนการใช้เหลก็นำเข้าเทียบกับการใช้เหล็กผลิตในประเทศ อยู่ที่ 63.14% 
ต่อ 36.86% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไทยมีการพึ่งพาสินค้านำเข้าเหล็กปริมาณค่อนข้างสูง 

สำหรับยอดการส่งออกเหล็กสำเร็จรูปของไทยในปี 2563 อยู่ที่ 1.11 ล้านตัน หดตัว 19.75% ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มี
การส่งออกมากที่สุดคือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อยู่ที่ 231,082 ตัน รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ท่อมีตะเข็บ 189,996 ตัน  
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศปี 2563 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของไทยไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตขั้นต้นที่เริ่มจากการถลุงจากแร่เหล็ก ดังนั้น
โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของไทยจึงเริ่มจากการผลิตในอุตสาหกรรมขั้นกลาง ด้วยการหลอมเศษเหล็กจาก
โรงงานที่มีเตาหลอมเศษเหล็กด้วยเตา Electrical arc furnace (EAF) ของผู้ผลิตในประเทศไทย จากนั้นจึงส่งต่อไปยังการผลิต 
ในขั้นปลาย โดยแบ่งเป็นอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long steel products) อาทิ Bar, HR section, Wire rod, Cold-drawn bar, 
Steel wire, Seamless pipes เป็นต้น และอุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน (Flat steel products) อาทิ HR plate, HR sheet, 
CR sheet, Coated, Cold-formed section, Welded pipe เป็นต้น จากนั้นจึงส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เหล็กต่อไป 
สำหรับภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผน่รีดรอ้นไทย ข้อมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) รายงาน
ยอดการผลิต การนำเข้า การส่งออก และปริมาณการใช้ ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2563 ดังนี ้ 

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)         
ปี 2562 ปี 2563 % เปลี่ยนแปลง 

(ไม่รวมเหล็กแผ่นรีดร้อนไร้สนิม) 

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 : ศูนย์ขอ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก 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 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดี่ยวกัน
ของปีก่อน 29.65% และเป็นการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (HR Plate) อยู่ที่ 262,367 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน 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 ตั ้งแต่ช่วงเดือน 
มกราคม ถึง ประมาณเดือนมีนาคม ระดับราคามีการปรับตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2562 อันเนื่องจากในช่วงต้นปี เกิดการ
ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งเริ่มการระบาดในเดือนธันวาคม 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น ประเทศจีน การระบาดของโควิด 19 
ทำให้ประเทศจีนที่เป็นท้ังผู้ผลิตเเละผู้บรโิภคเหล็กอันดับหนึ่งของโลกประสบสภาวะชะงักงันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมือง
อุตสาหกรรมสำคัญและเมอืงอื่นๆ อีกทั้งการระบาดดังกล่าวได้ขยายไปในหลายประเทศท่ัวโลก จึงมีมาตรการล็อกดาวน์เพื่อลด
การแพร่ระบาดของไวรัส ทำให้ภาวะเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงในหลายประเทศ และความต้องการ
ใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นผลให้ระดับราคาเหล็กปรับตัวลงอย่างมาก
ในช่วงต้นปี 2563 จนกระทั่งในช่วงเดือนมีนาคม 2563 การระบาดของไวรัสที่ลดน้อยลงทำให้ทางการจีนเริ ่มผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์ลง ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับมาตรการการกระตุ้น
เศรษฐกิจจากภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ความต้องการเหล็กค่อยๆ เพิ่มขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์
และภาคสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศ เมื่อจีนสามารถควบคุมการระบาดของโควิด 19 ไว้ได้ พร้อมทั้งมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจจากภาครัฐ ทำให้แนวโน้มราคาเหล็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีทิศทางฟื้นตัวขึ้นตามความต้องการที่
ปรับตัวดีขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 เป็นต้นมา โดยภาพรวมตลอดปี 2563 สำหรบัราคา
เหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) และราคาเหล็กเส้น (Rebar) มีการปรับตัวลดลงตามความต้องการที่ลดลงในช่วงไตรมาสแรกของปี 
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และเริ่มฟื้นตัวในช่วงไตรมาสที่ 2 โดยราคาเฉลี่ยของเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 490 ดอลล่ารส์หรัฐ
ต่อตัน ปรับตัวลงร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของปี 2562 และราคาเหล็กเส้น (Rebar) มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 457 
ดอลล่าร์สหรัฐต่อตัน ปรับลงร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ ยของปีก่อน ความผันผวนของราคาเหล็กทั่วโลกเกิดจาก
ผลกระทบของการระบาดของโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักและชะลอตัวลงของทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของ
อุตสาหกรรมเหล็ก ทำให้ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนไปด้วย โดยเฉพาะราคาเศษเหล็ก (Scrap) ที่มีทิศทางปรับตัวลดลงตั้งแต่
ช่วงต้นปี 2563 และเริ่มมีทิศทางปรับขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี โดยเศษเหล็กมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 312 ดอลล่าร์
สหรัฐต่อตัน ราคาลดลงประมาณร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของปีก่อน ซึ่งสภาวะอุตสาหกรรมเหล็กไทยในปี 2563 ก็
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 เช่นเดียวกัน โดยจะพบว่าในภาคอุตสาหกรรมเหล็ก มีการชะลอตัวลงในทุกด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริโภค ด้านการผลิต การนำเข้าและการส่งออก ซึ่งเป็นการลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ส่วนหนึ่ง
เป็นผลกระทบต่อเนื่องจากสงครามทางการค้าในช่วงปี 2562 และผลกระทบหลักจากการระบาดของโควิด 19 ในปี 2563 ที่
ส ่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม กิจกรรมทางเศรษฐกิจที ่ต้องหยุดชะงักมี การดำเนินการได้อย่างไม่เต็มที ่จากการ 
ล็อคดาวน์เพ่ือลดการระบาดของโควิด 19 เชื่อมโยงถึงการชะลอตัวลงด้านอุปสงค์ของผู้บริโภคและกระทบต่อด้านอุปทานด้าน
การผลิตที่หดตัวลง อุตสาหกรรมต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเหล็กไทย ในปี 2563 มีการชะลอตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม
ที่มีการใช้งานเหล็กเข้มข้นอย่างอุสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า  ส่งผลให้ปริมาณ
การบริโภคและการผลิตของผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศลดลงตามไปด้วย  

สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก สมาคมเหล็กโลก หรือ Worldsteel Association คาดการณ์ความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finished steel products) ของโลกปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 4.1 อยู่ที่ 1,795 ล้านตัน
โดยคาดการณ์ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของโลกปี 2564 ของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับป ี2563 โดยกลุ่มสหภาพยุโรป (28 ประเทศ) คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูป ในปี 2564 ขยายตัวอยู่ที่
ร้อยละ 11 กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูป ในปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 5.5  
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 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 โครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยของโครงการที่ได้เริ่มในปี 2563 
จะยังคงเป็นแรงหนุนของความต้องการเหล็กในปี 2564 และอีกส่วนหนึ่งคือ หากเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างเต็มที่แล้วรัฐบาลมีแนวโน้ม 
ที่จะลดนโยบายการกระตุ้นซึ่งทำให้ภาคการก่อสร้างมีการชะลอตัวลง  

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

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

มูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 5.8 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัว 
ร้อยละ 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 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการเริ่มมีวัคซีนเพื่อป้องกัน โดยมีสถานการณ์ที่ต้องจับตาดู 
คือ สถานการณ์การระบาดของการระบาดโควิด-19 ทั ้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ ่งจะส่งผลต่อการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลต่อความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็ก  รวมถึงความไม่แน่นอนของสงครามทางการค้า  
ในการดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ ภายใตก้ารนำของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา "โจ ไบเดน"  

ซึ่งจากการคาดการณ์ว่าความต้องการใช้เหล็กของไทยในปี 2564 จะกลับมาเติบโตได้ ย่อมส่งผลสนับสนุนให้การ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท ในฐานะผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นไปได้ด้วยดี โดยบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานในการ
ดำเนินธุรกิจเป็นหลักและมีกลยุทธ์ในการลดผลกระทบจากปัจจัยลบต่างๆ โดยมุ่งเน้นในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
ยอดขายให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดภายในประเทศเป็นสำคัญ ด้วยการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่ง
ให้เกิดความเป็นเลิศในการดำเนินงานและสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนในประเทศได้  
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ที่มา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

การวางแผนการผลิตในการประกอบธุรกิจ 

เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัท ดูเหมือนมีความคล้ายคลึงกันกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ คือ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) แต่ในความเป็นจริง ลักษณะของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนมีความหลากหลาย
อย่างมากทั้งเกรด (ระดับคุณภาพ) และขนาด โดยหากพิจารณาถึงความคล้ายคลึงหรือการทับซ้อนของสินค้านั้นจำเป็นต้อง
พิจารณารายละเอียดให้ครบถ้วน ท้ัง 3 ประการ ดังน้ี  

1. เกรด (ระดับคุณภาพ) ตามมาตรฐานสากล และตามข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า (tailor-made) ซึ่งโรงงานของบริษัท
และโรงงานของบริษัท จี สตีล สามารถผลิตได้หลายร้อยเกรด 

2. ความกว้าง (Width) โรงงานของบริษัทและโรงงานของบริษัท จี สตีล สามารถผลิตได้ ตั้งแต่ 900 มม. ถึง 1,571 มม. 
โดยทุกความกว้างที่ต่างกันทุก 1 มม. นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกัน รวมเป็นขนาดความกว้างทั้งหมด 672 ขนาด  

3. ความหนา (Thickness or Gauge) โรงงานของบริษัทสามารถผลิตได้ตั้งแต่ 1.20 มม. ถึง 25.00 มม. ส่วนโรงงาน
ของบริษัทจีสตีลสามารถผลิตได้ตั้งแต่ 1.20 มม. ถึง 13.00 มม. โดยความหนาทุก 0.05 มม. นับเป็นผลิตภัณฑท์ี่ไม่
เหมือนกัน รวมเป็นขนาดความหนาทั้งหมด 480 ขนาดความหนา เมื ่อนำเพียงความหนาและความกว้างของ
ผลิตภัณฑ์มาคูณกัน จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดที่แตกต่างกันทั้งหมดกว่า 268,800 ขนาด ทั้งนี้ ยังไม่ได้พิจารณาถึง
จำนวนเกรดที่ผลิตได้อีกหลายร้อยเกรด และไม่ได้จำแนกชนิดของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมดา (basic 
products) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงคุณภาพหรือเพิ่มมูลค่าแล้ว (value-added products) เช่น เหล็กแผ่น
ปรับสภาพผิว (skin-passed), เหล็กแผ่นล้างผิวและเคลือบน้ำมัน (pickled & oiled) เป็นต้น ดังนั้น สายการผลิตจริงจะ
มีจำนวนรายการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันและไม่ทับซ้อนกันเป็นจำนวนมาก  
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อย่างไรก็ตาม ทั้งสองบริษัทได้มีการวางแผนการตลาดร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงและลดการทับซ้อนของผลิตภัณฑโ์ดยที่
บริษัทจะมุ่งเน้นการผลิตเหล็กรีดร้อนที่มีขนาดบางและมีหน้ากว้าง โดยมีความหนาระหว่าง 1.20 ถึง 1.85 มม. (เป็นช่วง
ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบางเป็นพิเศษ) และความหนาระหว่าง 13.00 ถึง 25.00 มม. (ซึ่งเป็นช่วงความหนาพิเศษ) เนื่องจากเหมาะ
กับสายการผลิตและเทคโนโลยีของบริษัทที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นชนิดบางได้ดีกว่า ในขณะที่การผลิตของโรงงานบริษัท  
จี สตีล ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีขนาดตั้งแต่ 1.90 มม. ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการวางแผนการตลาดร่วมกันนั้น  
ทำให้ทั้งสองบริษัทมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น ได้ประโยชน์ Economy of scale ตลอดจนลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต
ที่ไม่ต่อเนื่องจากการที่ต้องผลิตสินค้าหลากหลายลักษณะ  

ในอนาคต บริษัทได้วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมุ่งไปสู่การผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (Galvanizing) และ
เหล็กรีดเย็น (cold-rolled) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กท่ีเป็น value added และเป็น segment ที่มีการเติบโตของความต้องการ
และมีการนำเข้าสูง โดยสายการผลิตของบริษัทได้ถูกออกแบบมาให้รองรับการขยายการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่แล้ว ดังนั้น 
การทับซ้อนของผลิตภัณฑ์จะมีสัดส่วนท่ีลดลงอีกในอนาคต 

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 10.71% ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด เป็นวัตถุดิบที่สะอาดและมีส่วนประกอบ 

ของคาร์บอน ให้พลังงานและช่วยเจือจางธาตุเหลือค้างอื่นๆ (Tramp Elements) ได้แก่ ทองแดง (Cu) ดีบุก (Sn) เป็นต้น 
2.  เศษเหล็กนำเข้า (Import Scrap) นำเข้า 31.56% ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด 
3.  เศษเหล็กในประเทศ (Local Scrap) 54.06% ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด 
4.  เศษเหล็กท่ีกลับมาจากกระบวนการผลิต (Return Scrap) 3.67% ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด 

การจัดหาวัตถุดิบ 

เนื่องจากความต้องการวัตถุดิบ (เศษเหล็กและเหล็กถลุง) มีปริมาณที่สูงมาก ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวภายในประเทศไม่
เพียงพอกับความต้องการในการผลิต ดังนั้น จึงต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบจำนวนมากในปี 2560 บริษัทได้จัดหาวัตถุดิบสำหรับ
เหล็กดิบและเหล็กนำเข้ารวมประมาณ 42.27% และปริมาณเศษเหล็กในประเทศ รวมกับเศษเหล็กที่กลับมาจากกระบวนการผลิต
รวมประมาณ 57.73% 

วัตถุดิบอื่นๆ 

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

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ความเสี่ยงจากการผลิต การจัดซ้ือเศษเหล็ก และการขนส่งสินค้า 

ความเสี่ยงการผลิต จากการจัดการหา ซ่อมแซม เคร่ืองจักรสำรองทดแทนเคร่ืองจักรชำรุดเสื่อมสภาพ 
เนื่องจากเครื่องจักรขนาดใหญ่ มีลักษณะพิเศษเฉพาะ เกิดความเสื่อมสภาพ ชำรุดจากการใช้งาน บริษัทจึงมีการ

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

ความเสี่ยงจากการจัดซ้ือเศษเหล็กในประเทศ 

เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล็กซึ่งบริษัทสามารถจัดหาได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยเศษเหล็กในประเทศ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ของวัตถุดิบหลัก บริษัทวางแผนที่จะเพิ่มปริมาณการซื้อเศษเหล็กในประเทศที่มีราคาและคุณภาพ
เท่าเทียมกันหรือดีกว่าการซื้อเศษเหล็กต่างประเทศ โดยการขยายฐานของผู้ขายในประเทศที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงซึ่งมี
โรงงานและเครื่องจักรในการจัดการเศษเหล็กเป็นของตัวเอง อันจะส่งผลให้ลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนเศษเหล็กและเพิ่ม
ความน่าเช่ือถือของคุณภาพเศษเหล็ก สำหรับความเสี่ยงด้านราคาของเศษเหล็กจากอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศที่เป็นเศษเหล็ก
คุณภาพสูงที่บริษัทต้องใช้ในการผลิตนั้น บริษัทวางแผนที่จะซื้อเศษเหล็กจากต่างประเทศที่มีคุณภาพเทียบเท่าด้วยเช่นกัน  
เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุน หากการขึ้นราคาของเศษเหล็กในประเทศเกินเหมาะสม 

ความเสี่ยงจากการจัดซ้ือเศษเหล็กและเหล็กดิบต่างประเทศ 

ปัจจัยความเสี่ยงของการจัดซื้อเศษเหล็กและเหล็กดิบจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยด้านราคาและจำนวน
วัตถุดิบที่มีอยู่ในตลาดซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดโลก และส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัท จึงต้องติดตามความ
เคลื่อนไหวของตลาดเหล็กและเหล็กถลุงโลกอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อให้เพียงพอ
กับความต้องการ สอดคล้องกับราคาสินค้าที่ขาย ไม่ให้มีผลกระทบด้านการผันผวนของราคามากเกินไป โดยการสั่งซื้อใน
ปริมาณที่เพียงพอสำหรับใช้ในการผลิตเท่านั้น รวมทั้งการขยายฐานผู้ขายเศษเหล็กให้มากขึ้น ในปี 2563 ปัญหาความไม่แน่นอน 
ของระยะเวลาการขนส่งอันเกิดจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การขนส่งที่มีการชะลอ บริษัทจึงต้องวางแผนการสั่งซื้ออย่าง
ระมัดระวังไม่ให้เกิดการล่าช้า การประสานกับฝ่ายผลิตให้ทราบถึงสถานการณ์เศษเหล็กโลก การปรับสัดส่วนการใช้เศษเหล็ก
หรือเหล็กดิบให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการหยุดผลิตเนื่องจากขาดวัตถุดิบ รวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงของการรับวัตถุดิบด้อยคุณภาพ 
น้ำหนักขาด ท่ีแก้ไขโดยการระบุเง่ือนไขการเคลมและการชดใช้ในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบให้เหมาะสมและรัดกุม 

ความเสี่ยงด้านการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า 

การจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า บริษัทใช้บริการรถขนส่งภายนอก เพื่อให้มีปริมาณรถขนส่งที่เพียงพอ สามารถจัดส่งสินค้า
แก่ลูกค้าได้ครบถ้วนตามกำหนด มีอัตราการจัดส่งสูงขึ้น และควบคุมค่าขนส่งได้ บริษัทจึงทำสัญญาระยะยาวกับบริษัทตัวแทนขนส่ง 
(Transportation Agencies) มากกว่า 1 ราย โดยกำหนดอัตราค่าขนส่งในแต่ละช่วงราคาน้ำมันที่มีการปรับขึ้นลง และ 
ในกรณีที่บริษัทขนส่งไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้หรือสินค้าเสียหายในระหว่างการขนส่ง บริษัทสามารถเรียกค่าชดเชย
ความเสียหายจากบริษัทขนส่งได้ 
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ความเสี่ยงด้านการตลาดและการจัดจำหน่าย 

ความเสี่ยงจากการผันผวนของความต้องการและราคาผลิตภัณฑ์ อันเกิดจากวัฏจักรธุรกิจขาลง 

เนื่องจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องบางประเภทที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น อุตสาหกรรมท่อเหล็ก อุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง อาทิเช่น โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) มีลักษณะขึ้นลงตามวัฏจักรธุรกิจ ส่งผลให้ความต้องการ
และราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความผันผวนตามไปด้วย ซึ่งอาจส่งผลต่อผลกำไรของบริษัทในอนาคตได้ในช่วงธุรกิจขาลง  

นอกจากนี้ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นสินค้าที่มีความต้องการนำไปใช้ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมเหล็กรีดเย็นสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ เหล็กชุบสังกะสี เหล็กแผ่นที่ใชใ้น
อุตสาหกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าด้วยประสิทธิภาพการผลิต และความสามารถในการแข่งขันในระดับปัจจุบัน
หากเกิดสภาวะความต้องการสินค้าหรือราคาสินค้าลดต่ำลงมากในช่วงวัฏจักรขาลงแล้ว บริษัทสามารถที่จะทำการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น หลากหลายมากข้ึน รวมทั้งขยาย
ฐานลูกค้ามากขึ้น และมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ อีกทั้งนโยบายภาครัฐท่ีส่งเสริมอุสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ ซึ่งช่วย
ลดความเสี่ยงของบริษัทได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้มีการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนน้อยลง ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์เหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนดีขึ้นในระดับที่เหมาะสม  

นอกจากนี้ บริษัทมีการควบคุมผลต่างของราคาขายกับต้นทุนการผลิต โดยการบริหารการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งปริมาณ
และราคาให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้า  

ความเสี่ยงด้านการเงิน 

ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ส่งผลต่อกำไรและขาดทุนของบริษัทได้ เนื่องจากบริษัทมีการ

สั่งซื้อวัตถุดิบหลักทั้งเศษเหล็กและเหล็กถลุงจากต่างประเทศ ทำให้มีรายจ่ายเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ในขณะที่บริษัทมีรายได้
จากการขายส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลบาท บริษัทคาดว่าจะได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่มาก ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ทำสัญญา
ป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศลดลง ประกอบกับบริษัทมีการส่ง
สินค้าออกไปจำหน่ายในต่างประเทศเป็นเงินสกุลต่างประเทศด้วยเช่นกัน 

ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อกับลูกค้า  

บริษัทมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของลูกค้ารายใหม่ก่อนให้วงเงินสินเช่ือ และมีการสอบทาน
สถานะของลูกค้าปัจจุบันเพื่อทบทวนวงเงินสินเชื่ออย่างน้อยปีละครั้ง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน   

บริษัทมีการจัดทำ Financial Projection รายเดือนและ 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 เพื่อบำบัดโลหะหนักที่อาจ
ปนเปื้อนมาสู่น้ำท้ิงของระบบหอหล่อเย็น แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้นำน้ำท้ิงนั้นไปใช้การพรมตะกรันเหล็กขณะร้อน ซึ่งน้ำ
ดังกล่าวจะระเหยสู่บรรยากาศทั้งหมด ตลอดจนปลูกต้นไม้สลับฟันปลาเพื่อเป็นแนวกันฝุ่นและเสียงรอบโรงงาน ซึ่งมาตรการต่างๆ 
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิง่แวดล้อมในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงจาก การที่เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
กับระบบบำบัดมลพิษมีสภาพความเสื่อมตามระยะเวลาจึงทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงอันอาจเป็นเหตุให้เกดิมลพิษ
หลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ และสร้างความเสียหายหรือผลกระทบต่อชุมชนหรือต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้บริษัทมี
ต้นทุนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อมและชุมชนให้กลับมาดังเดิม หรือบริษัทอาจต้องเพ่ิมระบบตรวจสอบและ
ควบคุมมลภาวะให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่อาจเข้มงวดขึ้นในอนาคต ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องหากบริษัทไม่สามารถลดมลภาวะหรอืมลพิษท่ีเกิดขึ้นได้ และในที่สุดอาจส่งผลกระทบต่อธรุกจิ 
ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในอนาคต 

บริษัทจึงมีการว่าจ้างบริษัทที่เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เข้าทำการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงานเป็นประจำทุกๆ 
รอบ 6 เดือนตามมาตรการ EIA และได้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมแห่งประเทศไทย และกรมการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทจึงเช่ือมั่นว่าจะไม่ประสบปัญหาในเรื่องดังกล่าว 

ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อพนักงาน 

บริษัทประกอบธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมหนัก ทำให้พนักงานของบริษัทอาจได้รับอันตรายที่เกิดจากกระบวนการ
หลอมเหล็ก หล่อเหล็ก และรีดเหล็ก และการขนถ่ายวัสดุที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งอาจส่งผลทำให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
จากการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่ได้รับอันตราย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าปรับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการจัดทำแผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) และมาตรการด้านความปลอดภัยในขณะทำงานที่
ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง อีกทั้งได้รับใบรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 ในการ
ป้องกันหรือลดอัตราความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้จาก
ข้อมูลในอดีตพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทตั้งแต่ก่อตั้งโรงงานมีอัตราต่ำ และไม่เคยมีกรณีร้องเรียนเรียกค่าเสียหาย
จากการละเมิดต่อพนักงานเลย 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

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

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

อนึ่งเนื่องจากในปัจจุบันยังพบว่า ผู้นำเข้าได้มีความพยายามที่จะหลบเลี่ยงมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาด 
เพื่อหลีกเลี ่ยงการต้องจ่ายอากรตอบโต้การทุ่มตลาดเพิ่มเติมจากภาษีนำเข้าปกติอยู่เสมอ ทำให้มาตรการที่บังคับใช้ไร้
ประสิทธิผลและขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งมาตรการตอบโต้การอุดหนุนก็ยังขาดกฎหมายลูกทำให้ยังขอใช้มาตรการตอบโต้การ
อุดหนุนไม่ได้อีกด้วย 

ด้วยเหตุนี้ ทางภาครัฐโดยกรมการค้าต่างประเทศ จึงได้ทำการเสนอปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ให้เกิดประสทิธิผลและมี
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้เพิ่มขึ้นโดย 

• ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมและป้องกันการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
• เพิ่มมาตรการควบคุมการจัดเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
• ออกกฎหมายลูกสำหรับมาตรการตอบโต้การอุดหนุน  

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ฉบับ
ปรับปรุงใหม่นี้ ได้เพิ่มเติมบทบัญญัติข้างต้นและได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือ่วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และให้
มีผลบังคับใช้วันท่ี 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 ้งแต่ว ันที่  
13 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2566 

• การขยายเวลาบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและ 
ไม่เป็นม้วนที่นำเข้าจาก 14 ประเทศ ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี มีผลตั้งแต่วันท่ี 23 พฤษภาคม 2558 ถึง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และได้เริ่มกระบวนการไต่สวนในการต่ออายุมาตรการอยู่ โดยในช่วงที่มีการไต่สวน
ให้มีการเก็บหลักประกันอากรตอบโต้ต่อไปจนกว่าจะมีผลขั้นที่สุด 

• มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิด
จากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี เป็นระยะเวลา 5 ปี มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2565 
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ปัจจุบัน บริษัทได้ร่วมกับอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นคำขอต่อกรมการค้าต่างประเทศ จำนวน 
1 มาตรการ ได้แก่ 

• ยื่นคำขอต่อกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อพิจารณาขยายเวลาบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับ
สินค้าเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นมว้นท่ีนำเข้าจาก 14 ประเทศ ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี  

ซึ่งปัจจุบันกรณีดังกล่าว อยู่ในกระบวนการไต่สวนฯ โดยในส่วนของกรณีการขยายเวลาบังคับใช้มาตรการตอบโต้การ
ทุ่มตลาดสำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่นำเข้าจาก 14 ประเทศนั้น ทางภาครัฐให้มีการเก็บ
หลักประกันอากรตอบโต้ต่อไปจนกว่าจะมีผลขั้นที่สุด 

การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าวของภาครัฐสามารถบรรเทาปัญหาทางการค้าอันเนื่องมาจากการทุ่มตลาด
โดยประเทศท่ีถูกใช้มาตรการดังกล่าวได้ ทำให้อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยรวมยังคงเดินหน้าต่อไปได้ นอกจากนี้ บริษัท
ได้ร่วมกับผู้ผลิตในประเทศรายอื่นๆ ติดตามสถานการณ์การทุ่มตลาดที่อาจจะเกิดขึ ้นจากประเทศอื่นๆ หรือในลักษณะอื่นๆ  
อย่างต่อเนื่อง เพื่อยับยั้งหรือป้องกันการก่อให้เกิดการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากการทุ่มตลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อน
ในประเทศไทยต่อไป 

ความเสี่ยงจากการควบคุมราคาของภาครัฐ 

ในช่วงตลอดปี 2563 เหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นสินค้าหนึ่งในหลายรายการสินค้าควบคุมตามประกาศของกระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านปริมาณและราคาขายสินค้าในประเทศ แต่ไม่ได้ควบคุม
ราคาขายแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทได้ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลปริมาณสินค้าและราคาขายในประเทศแก่กรมการค้า
ภายในเป็นอย่างดีโดยตลอด ในกรณีที่ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแต่ละราย รวมถึงบริษัทต้องการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าสามารถ
ทำได้โดยแจ้งข้อมูลแก่กรมการค้าภายในทราบ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กรมฯ แจ้งขอ บริษัทจึงมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่
อาจจะถูกยับยั้งการปรับขึ้นราคาสินค้าหากราคาขายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือในกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ใช้
มาตรการขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าอุปโภคหรือโภคภัณฑ์ ที่อาจจะกระทบต่อความสามารถในการสร้างรายได้และการทำ
กำไรบ้างเล็กน้อยบางช่วงเวลาในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาให้สูงถึงในระดับที่จำเป็น ก็สามารถช้ีแจงรายละเอียดต้นทุน
วัตถุดิบและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกับราคาขายที่จะปรับขึ้นอย่างสมเหตุสมผลตามข้อเท็จจริงและแจ้งถึงความ
จำเป็นในการปรับขึ้นราคาได้ต่อไป 

ความเสี่ยงทั่วไป 

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินกิจการเนื่องจากปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 

บริษัทอาจจะมีความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ จากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้หลายประการเช่น จากการก่อ
วินาศกรรม ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุในอุตสาหกรรม การก่อการร้าย ปัญหา และความผิดพลาดจากเทคนิค 

ทั้งนี้ ในแต่ละปัจจัยที่กล่าวมาอาจจะควบคุมไม่ได้ แต่บริษัทมีความเชื่อมั่นในการป้องกันและแก้ไข ไม่ให้เกิดปัญหา
ถึงขั้นรุนแรงก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้อย่างเป็นนัยสำคัญ เช่น การให้การฝึกอบรมพนักงานให้ มีทักษะและความชำนาญ 
อย่างสม่ำเสมอ การให้ความรู้อบรมความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรทำงานให้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทมีระบบ
รักษาความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งเป็นพนักงานของบริษัทและการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพเข้ามาดูแลและตรวจตราการเข้า-ออกอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง และบริษัทได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งให้
ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินในกรณีภัยที่กระทำด้วยเจตนาร้ายและภัยจากธรรมชาติทุกประเภท  
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ส่วนในด้านแรงงานสัมพันธ์ บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้าง รวมทั้งคณะกรรมการดูแลด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม CSR ที่จะเป็นตัวแทนดูแลความเป็นอยู่สวัสดิการของพนักงานให้เหมาะสมและเป็นธรรม 

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 
โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการ
ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านทุจริต การให้หรือ
การรับสินบน (Anti-Corruption  and Anti-Bribery Policy) ไว้เป็นนโยบายในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที ่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ
สำหรับผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งที่บริษัทได้เข้าร่วมสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(CAC) และ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นสมาชิก
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมทั้งได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยกำหนดความรับผิดชอบและ
แนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกกิจกรรม และได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กับ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิร่วมกัน
ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

อีกทั้งบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำการประเมิน วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการในการ
บริหารความเสี่ยงของธุรกิจ และการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 27,600,824,751.36 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 
25,487,134,896 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.96 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 24,467,649,500.16 บาท  

ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของ 
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 

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

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

3. Nomura Singapore Limited-Customer Segregated 
Account 

1,988,214,549 7.80 

4. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 1,881,648,600 7.38 

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

6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation 
Limited, Singapore Branch 

454,111,692 1.78 

7. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซสี์ (ประเทศไทย) จำกัด 412,500,000 1.62 

8. นายสมชาย ปดัภัย 397,400,058 1.56 

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 395,569,506 1.55 

10. นางสาววรัญญา ฉัตรพริิยะพันธ์ 330,000,100 1.29 

11. ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ 5,919,097,187 23.23 

 รวม 25,487,134,896 100 

การออกหลักทรัพย์อื่น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญคงเหลือเนื่องจาก 

- เมื ่อวันที ่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ใบสำคัญแสดงสิทธิซ ื ้อหุ ้นครั ้งที ่ 3 GJS-W3 จำนวน 3,674 ล้านหน่วย  
มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิเพียงจำนวน 3,000 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือได้ถูกยกเลิก
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันถัดไป 

- เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นครั้งที่ 4 GJS-W4 จำนวน 2,754 ล้านหน่วย ไม่มี 
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิและได้ถูกยกเลิกในวันถัดไป 
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ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว มีลักษณะสำคัญ ดังนี ้

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ คร้ังท่ี 3 (ปี 2556) (“GJS-W3”) 

ประเภท ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นของบริษัทประเภทระบุช่ือผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ 
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธ ิ 3,674,429,663 หน่วย 
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ
คงเหลือ 

1,837,214,832 หุ้น 
 

เสนอขาย ผู ้ถ ือห ุ ้นเด ิมของบร ิษ ัทที ่จองซื ้อห ุ ้นสามัญเพิ ่มทุนที ่ออกและเสนอขายให้แก่  
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและได้รับจัดสรร ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วย 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2555 

ราคาเสนอขาย 0 บาท 
อาย ุ 7 ปี 
วันที่ออกหลักทรัพย ์ วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2556 
วันหมดอาย ุ วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 
อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 0.500 หุ้น 
ราคาการใช้สิทธิ 0.1668 บาทต่อหุ้น 
วันเร่ิมใช้สิทธิคร้ังแรก วันท่ี 28 มิถุนายน 2556 
วันสิ้นสุดการใช้สิทธ ิ วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ คร้ังท่ี 4 (ปี 2556) (“GJS-W4”) 

ประเภท ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นของบริษัทประเภทระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ 
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธ ิ 2,754,167,306 หน่วย 
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้
สิทธิคงเหลือ 

1,425,167,788 หุ้น 

เสนอขาย บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยของ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่ง
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
และได้รับจัดสรรในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ 

ราคาเสนอขาย 0 บาท 
อาย ุ 7 ปี 
วันที่ออกหลักทรัพย ์ วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2556 
วันหมดอาย ุ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 
อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 0.500 หุ้น 
ราคาการใช้สิทธิ 0.1668 บาทต่อหุ้น 
วันเร่ิมใช้สิทธิคร้ังแรก วันท่ี 28 มิถุนายน 2556 
วันสิ้นสุดการใช้สิทธ ิ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คือ ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทนุเพิ่ม
หรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการ
ดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้
บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัท
มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาด
หรือมีเหตุการณ์อื่นใดท่ีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น 
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โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย 

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

ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 

 รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 
1.  นายสตเีฟ่น คาร์ล สจ๊วต(1) ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. รศ. นิพัทธ์  จิตรประสงค ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายยิ่งศักดิ์  เจนรถา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายยรรยง คุโรวาท กรรมการ / กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
5. นายสมชัย  ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการ / กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
6. นายริชาร์ด  จิม ย ี กรรมการ / กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
7. นายแอนเดรอสั  ไรซลั วัวร์ลมูิส กรรมการ / กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
8. นายสุดรี์  มาเหชาวาร ี กรรมการ / กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
9. นายคนิสร์  สุคนธมาน(2) กรรมการ / กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

หมายเหตุ 

1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต ให้ดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติแต่งตั้ง นายคนิสร์ สุคนธมาน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และ
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และให้ นายคนิสร์ สุคนธมาน อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี โดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 มีกรรมการมีที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ราย ได้แก่  
ดร. ชัยณรงค ์มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ และนางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้ 

“(1) นายยรรยง คุโรวาท หรือ นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส 
หรือ นายสุดีร์ มาเหชาวารี หรือ นายคนิสร์ สุคนธมาน คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) 
นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส นายสุดีร์ มาเหชาวารี นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือและประทับตรา
สำคัญของบริษัท” 
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โครงสร้างการจัดการ 

ผังโครงสร้างองคก์ร ณ วนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2564 
หมายเหต ุ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้ยกเลิกคณะ Strategic Steering Committee โดยมีผลต้ังแต่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

คำนิยาม 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่งไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำของ
บริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 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 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
และบริหารความเสี่ยง 

คณะบริหาร 

1. นายสตเีฟ่น คาร์ล สจ๊วต     

2. รศ. นิพทัธ ์ จิตรประสงค ์     

3. นายยิ่งศักดิ ์ เจนรถา     

4. นายยรรยง   คุโรวาท     

5. นายสมชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูล     

6. นายริชาร์ด จิม ย ี     

7. นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลมูิส     

8. นายสุดรี์   มาเหชาวาร ี     

9. นายคนิสร ์  สุคนธมาน     

            

การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมทั้งหมด จำนวน 12 ครั้ง ซึ่งการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับ 
ของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัด บริษัทมีการจัดส่งระเบียบวาระการประชุม
ล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยเร็วที่สุด และสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องให้กรรมการได้ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้
กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีเลขานุการคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมและจดบันทึก
รายงานการประชุม ตอบข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถ
ติดตามและตรวจสอบได้ 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563 ดังนี ้

ลำดับ รายชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท 
จำนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

จำนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน 
จำนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดีและ
บริหารความเสี่ยง 
จำนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

การเข้าร่วมการ
ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2563 

1. นายสตเีฟ่น คาร์ล สจ๊วต 12 / 12 10 / 10 4 / 4 4 / 4  
2. รศ. นิพทัธ ์ จิตรประสงค ์ 12 / 12 10 / 10 4 / 4 -  
3. นายยิ่งศักดิ ์ เจนรถา 12 / 12 10 / 10 - 4 / 4  
4. นายยรรยง   คุโรวาท 12 / 12 - - -  
5. นายสมชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูล 11 / 12 - 4 / 4 -  
6. นายริชาร์ด จิม ย ี 12 / 12 - - 4 / 4  
7. นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส 12 / 12 - - -  
8. นายสุดรี์  มาเหชาวาร ี 12 / 12 - 2 / 4 -  
9. นายคนิสร ์(1)  สุคนธมาน 9 / 9 - - -  

หมายเหตุ 

1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติแต่งตั้ง นายคนิสร์ สุคนธมาน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

คณะผู้บริหาร 

*         = ประธาน 
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คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 5 คน ดังนี ้

ลำดับ รายชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง 
1. นายคนิสร์  สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายสิทธิศักดิ์  ลีสวสัดิ์ตระกลู รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. คุณหญิงปัทมา  ลีสวสัดิ์ตระกลู ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม 
4. นายสุดชาย  วิสุทธิธรรม 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 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

3. รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวม และพิจารณานโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้การ
ดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณที่ได้รบัการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

4. พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินการต่าง ๆ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติของ
บริษัท หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว 

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

6. แต่งตั ้งผู ้มีอำนาจลงนามในเอกสารต่าง ๆ ของบริษัททั้งด้านบัญชี การเงิน การสั่งซื ้อ การผลิต การขาย และ 
การบริหารทั่วไป รวมทั้งเอกสารสำคัญอื่น ๆ 



รายงานประจำปี 2563 | Annual Report 2020 
 

 58 
 

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

8. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้ง
ทนายความเพือ่ฟ้องร้องดำเนินคดี หรือเข้าสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

9. มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควร และสามารถยกเลกิ
เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้ 

10. รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการต่าง  ๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะบริหาร และ
คณะกรรมการบริษัท 

11. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว 

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เมื่อตำแหน่งกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมี
หน้าที่คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะใน
ด้านต่าง ๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นลำดับ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

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

2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ 

3. เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดง
ความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศ
เวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ 

เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาว
อาทยา สุขโท ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
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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 

นางสาววราภรณ์ เฉลิมรัตนโกมล ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีหน้าที่แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับการทำบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง
วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  

สำหรับในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประกอบการ ผลงาน 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสำหรับปี 2563 ไว้ในอัตราเดียวกับปี 2562 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้ 

ตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 

ตำแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
ประจำตำแหน่ง 
(บาท/เดือน) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบ้ีย
ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 
ประธานกรรมการ 60,000 - 6,250 
กรรมการ - 20,000 5,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 - 6,250 
กรรมการตรวจสอบ - - 5,000 
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - - 6,250 



รายงานประจำปี 2563 | Annual Report 2020 
 

 60 
 

ตำแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
ประจำตำแหน่ง 
(บาท/เดือน) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบ้ีย
ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - - 5,000 
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง - - 6,250 
กรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ีและบริหารความเสี่ยง - - 5,000 
ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ - - - 

หมายเหตุ 

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัท และได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จ และค่าเบ้ียประชุม และกรณีที่กรรมการดำรง

ตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว 

ค่าตอบแทนกรรมการแยกรายบุคคล สำหรับปี 2563 

รายชื่อกรรมการ 
บำเหน็จ 
กรรมการ 
(บาท) 

ค่าเบี้ยประชุม (บาท) 

รวม (บาท) 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 
สรรหาและ

กำหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ 
ท่ีดีและบริหาร 

ความเสี่ยง 
1. นายสตเีฟ่น(1)  คาร์ล สจ๊วต 440,000  66,250  50,000  20,000 25,000  601,250  
2. รศ. นิพทัธ ์ จิตรประสงค ์ 720,000  60,000  62,500  25,000 -    867,500  
3. นายยิ่งศักดิ์  เจนรถา 240,000  60,000  50,000  -    20,000 370,000  
4. นายยรรยง คุโรวาท 240,000  60,000  -    -    -    300,000  
5. นายสมชัย(5)  ลีสวัสดิ์ตระกูล 80,000  15,000  -    5,000  -    100,000  
6. นายริชาร์ด(3) จิม ย ี -    -    -    -    -    -    
7. นายแอนเดรอัส(3) ไรซัล วัวร์ลมูิส -    -    -    -    -    -    
8. นายสุดรี์(3) มาเหชาวาร ี -    -    -    -    -    -    
9. นายคนิสร์(2) (4)  สุคนธมาน - - - - - - 
รวมท้ังสิ้น 1,720,000  261,250  162,500  50,000  45,000  2,238,750  

หมายเหตุ 
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต ให้ดำรงตำแหน่งประธาน

กรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติแต่งตั้ง นายคนิสร์ สุคนธมาน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ

ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
3. กรรมการได้แสดงความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม 
4. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัท และได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม 
5. นับตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2563 นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหารของบริษัท  
6. รายละเอียดสำหรับค่าตอบแทนของกรรมการที่ได้พ้นจากตำแหน่ง สำหรับปี 2563 เป็นดังนี้ 

ลำดับ รายชื่อกรรมการท่ีได้พ้นจากตำแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ 
จำนวน (บาท) 

1.  ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 175,000 

2.  นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล 457,500 

3.  นายอัมเรนดรา*  พราสาด ชาวดรี - 

รวม 632,500 

หมายเหต ุ *นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จ และค่าเบ้ียประชุม 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่นๆ  

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

เงนิ  เดือนและค่าแรง 24 27 
ค่าสวัสดิการ 2 1 
เงนิ  สมทบกองทนุ  สาํ รองเลี้ยงชีพ 1 1 
รวม 27 31 

หมายเหตุ  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จํานวน 5 ราย  

บุคลากร   
จำนวนบุคลากร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานรวม 680 คน โดยจำแนกตามสายงานต่างๆ มรีายละเอยีดดังนี ้

สายงาน จำนวนพนกังาน (คน) 

สำนักงาน 40 
โรงงาน 640 
รวม 680 

 
ค่าตอบแทนพนักงาน จำนวนเงิน (ล้านบาท) 

 รวม (ประกอบด้วย เงินเดือนรวม เงินสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ และอื่นๆ) 

571 

โดยจำแนกตามเพศ อายุ และระดบั มีรายละเอียดดังนี ้

จำแนกตามเพศ จำนวนพนกังาน (คน) สัดส่วน (%) 

เพศชาย 562 82.65 
เพศหญิง 118 17.35 
รวม 680 100 

 
จำแนกตามอาย ุ จำนวนพนกังาน (คน) สัดส่วน (%) 

น้อยกว่า 30 ปี 117 17.21 

30 ถึง 50 ปี 509 
54 

74.85 

มากกว่า 50 ป ี 54 7.94 

รวม 680 100 
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จำแนกตามระดับ จำนวนพนกังาน (คน) สัดส่วน (%) 

เจ้าหน้าท่ี - ผู้จัดการส่วน 650 95.59 

ผู้จัดการแผนก 18 2.65 

ผู้จัดการทั่วไป 12 1.76 

รวม 680 100 

 
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

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

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานได้ตามเป้าหมายและทั่วถึง โดยแบ่งออกเป็นการจัด
อบรมสัมมนาภายในองค์กร จำนวน 49 หลักสูตร และการจัดอบรมสัมมนาภายนอกองค์กร จำนวน 38 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตร
ที่จัดขึ้นนั้นมีความหลากหลาย และคำนึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงานของพนักงาน รวมถึงการพัฒนาพนักงาน 
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ตามสายงานของแต่ละบุคคล และตอบสนองต่อเป้าหมายและ  
การเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป 
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การกำกับดูแลกิจการ 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะกำกับดูแลธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิ จการที่ดี ตระหนักถึง
ประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ 
ผู้ถือหุ้นในระยะยาวอกีด้วย คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นนโยบายที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรขึ้น และได้ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีดงัต่อไปนี้ 

1. การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า และมีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

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

และภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

4. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลและการบริหารงานต้องเป็นไปด้วย
ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ  

5. การบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  
6. การควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท 
7. การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ 

ตลอดปี 2563 คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการของ
บริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำเอาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self-Assessment) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารการจัดการที่มปีระสทิธิภาพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการให้ความสำคัญต่อสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ  

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
(“CG Code”) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท โดยได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body)  
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงได้ทบทวน ประเมินนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ในด้านการกำกับดูแล
กิจการตามหลัก CG Code ในแต่ละข้อ และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง หรือ
เลขานุการบริษัทปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจของบริษัท  และแนวทางการดำเนินการต่างๆ ให้
สอดคล้องกับหลัก CG Code และทันต่อการพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย 

สำหรับปีที่ผ่านมามีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจะรายงานให้ทราบ 
แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุน้ 

1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์
อักษรขึ้นเมื่อปี 2549 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจต่างๆ ท่ีสำคัญ ตลอดจนปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดนโยบายไว้ดังนี้ 

นโยบายเกีย่วกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น 
สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือ
แก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

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

3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการริดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถอืหุ้น 
เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น 

4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบัน 
การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น 

1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้นำนโยบายสิทธิของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติและมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิ  
ตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษพร้อมกัน โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น  

1.3 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวนัประชุม ในวันประชุม และหลังวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 

ในการจัดส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าท่ีกฎหมายได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูลมากขึ้น 

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
ไม่ได้นำมาในการมอบฉันทะ พร้อมท้ังจัดทำป้ายสัญลักษณ์สำหรับ ผู้ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออกที่
ประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่ 

ขณะประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบ
การนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดมีความประสงค์ดังกล่าว นายจารุพฒัน ์บุญ-หลงที่ปรกึษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร ์แอนด ์
แม็คเค็นซี่ จำกดั เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ร่วมกับทางบริษัทดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตาม
กฎหมาย และตามข้อบังคับบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศแจ้งจำนวน และสัดส่วน ผู้ถือหุ้นท่ีประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าประชุม และ
แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ รวมถึง
แจ้งวิธีลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน 

หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้นำเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม 
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น รวบรวมจัดทำเป็น “รายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หลังการประชุม บริษัทได้บันทึกภาพบรรยากาศการประชุม พร้อมเผยแพร่
ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เป็นที่ได้รับทราบถึงรายละเอียดข้อมูลการประชุม นอกเหนือจากรายงานการประชุมที่ได้เผยแพร่
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.4 การป้องกันกรณีการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมลูและสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ทั้งในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทไม่มีการแจกโดยกะทันหัน  
ซึ่งเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในท่ีประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไมแ่จ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้า ซึ่งในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าวนี้ 

1.5 การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธ ิ

บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยการนำระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงโดยวิธีบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียงให้กับ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองก่อนการประชุม 

บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งใน 
วันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบใน 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าวลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
ทุกครั้ง 

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล
ข่าวสารและสารสนเทศท่ีเป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ  

1.6 การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็น 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความ
คิดเห็น โดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งได้มีการบันทึกข้อซักถาม สำคัญในเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง 

บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยรายละเอียดสาระสำคัญของการซักถามในระหว่างการ
ประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสามารถใช้อ้างอิงในภายหลัง และช่วยให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม
สามารถติดตามรายละเอียดได้ 
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1.7 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
ทั้งนี้ กรรมการบริษัททั้ง 11 ท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน รวม 12 ท่าน 
เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

2.1 นโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายในการอำนวยความ
สะดวกให้แกผู่้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้ดังต่อไปนี้ 

นโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเคารพถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ สำหรับการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งได้แก่ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า การเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ
ล่วงหน้า การส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นต้น 

3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นศึกษา
ข้อมูลล่วงหน้าก่อนการตัดสินใจ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการ
ลงคะแนนเสียงเองได้ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการมอบฉันทะโดยบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย  
1 คนเป็นทางเลือกไว้ เป็นต้น 

2.2 หลักเกณฑก์ารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

บริษัทได้เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม
ล่วงหน้า บริษัทได้จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้รวบรวม
วาระการประชุมและนำเสนอต่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาก่อนในเบื้องต้น หากกรรมการอิสระพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความ
เหมาะสมก็ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาออกเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นต่อไป  
ซึ่งปรากฏว่า ในระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยหลักเกณฑ์การเสนอเพิ่มวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ
หลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันท่ีถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการ
ประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท 
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3. เกณฑ์การพิจารณาที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม  
1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตาม

ความเป็นจริง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด 
2) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนนิการ

กำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้งอยู่แล้ว 
3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว 
4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมี

นัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 
5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติ

สนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 

6) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือเรื่องที่ซ้ำกับท่ีได้เคยเสนอมาก่อนแล้ว 
7) เรื่องที่ขัดกับข้อบังคับบริษัท กฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง 

หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ 
8) เรื่องปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนืออำนาจควบคุมที่บริษัทจะดำเนินการได้ 

4. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ
บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป 

2.3 การพิจารณาไม่เพ่ิมวาระการประชุมผู้ถือหุน้ล่วงหน้า 

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นท่ีได้กำหนดไว้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการแจกเอกสาร
ที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบเป็นการล่วงหน้า 

2.4 หลักเกณฑก์ารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 

บริษัทได้เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยได้จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 4 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจำปี 2563 ซึ ่งมีเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื ่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที ่ผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมาตาม
กระบวนการสรรหาที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม ก็ให้นำเสนอต่อ  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งปรากฏว่าในระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อมีดังนี้ 
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1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้นอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ
หลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอช่ือบุคคลเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 
12 เดือน 

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มจำนวน 3 แบบฟอร์ม 
ดังต่อไปนี้ 

1) แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
2) แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
3) หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ 

3. ในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกดั 
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท 

4. คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู ้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื ่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

2.5 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสอืมอบฉันทะ 

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

2.6 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียง 

คณะกรรมการบริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์
จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียง
แทนผู้ถือหุ้น จำนวน 2 คน คือ ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย และ รองศาสตราจารย์นิพัทธ ์จิตรประสงค์ เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ 

2.7 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้ 
และแจกในขณะลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เช่น การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล เป็นต้น รายละเอียด
การนับคะแนนเสียงดังกล่าวมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีหาก
มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นในภายหลัง 

2.8 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผู ้บริ หาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื ่อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช้
ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้งมาตรการดังกล่าวผา่น
ทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิจทางการจัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เลขานุการ
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และติดตามให้คณะกรรมการบรษิัทและผู้บริหาร
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือการทำรายการระหว่างกัน
ของกรรมการและผู้บริหาร 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

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

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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้ 

3.1.1) พนักงานและครอบครัว 

นโยบายเกีย่วกับการดูแลพนักงานและครอบครัว 

1. บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ อาทิ รายได้
ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลา โบนัสประจำปี เงินพิเศษรางวัลการผลิต การประกันชีวติและ
ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

2. บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้มีการอบรมและสัมมนา
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เป็นต้น 

3. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมิน ผลงานพนักงาน  
การรักษาความลับประวัติการทำงาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน เป็นต้น 

4. บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น  

5. บริษัทมีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอยา่งมี
ประสิทธิผล อาทิ บริษัทจัดให้มีการดำเนินการ 5 ส. จัดตั้งหน่วยงานด้านความปลอดภัยขึ้น เพื่อควบคุมและดูแล
เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เป็นต้น 
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3.1.2) ลูกค้า และเจ้าหนี ้

นโยบายเกีย่วกับการดูแลลูกค้า 

1. บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต  
ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

2. บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้
ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม
มาตรการดังต่อไปนี้ 
1) ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า 
2) ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด 
3) การเสนอราคาและเง่ือนไขการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน 
4) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับลูกค้าของบริษัท 
5) พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตาม

ผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้าผ่านทาง 

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ ์
บริษัท จี เจ สตลี จำกัด (มหาชน) 88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ช้ัน 24 ถนนสีลม 

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทร. 02-267-8222 ต่อ 5417 

E-mail : allbangkokmarketing@gjsteel.co.th 

นโยบายเกีย่วกับการดูแลเจา้หนี ้

1. บริษัทมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ  
ซึ่งกันและกัน 

2. บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเง่ือนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด 

3.1.3) ผู้ถือหุ้น 

นโยบายเกีย่วกับการดูแลผู้ถือหุ้น 

1. บริษัทมีหน้าท่ีปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่ง
ในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง
หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ 

2. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิใน
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถาม
ต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น ผ่านทาง 
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งานกำกับดูแลกจิการ (Compliance Department) 
บริษัท จี เจ สตลี จำกัด (มหาชน) 88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ช้ัน 24 ถนนสีลม 

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทร. 02-267-8222 ต่อ 5954 

E-mail : compliance@gjsteel.co.th 

3. บริษัทต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น 

3.1.4) ชุมชนรอบโรงงาน  

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนรอบโรงงาน 

1. บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน 

2. บริษัทมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที ่ดี ตลอดจนรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขในกรณีที ่เกิดปัญหาต่างๆ  
ที่ได้รับผลมาจากการดำเนินการของบริษัทอย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียมกัน 

3. บริษัทมีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ 
ด้วยความเต็มใจ และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม  

3.1.5) หน่วยงานราชการ 

นโยบายเกีย่วกับการดูแลหน่วยงานราชการ 

1. บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้ ทั้งยังส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติให้ดียิ่งข้ึน และ/หรือมากกว่าท่ีกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ 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 
3) ต้องรักษาความลับของ Supplier และ Contractor โดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าใดๆ จาก 

Supplier และ Contractor รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของ Supplier และ Contractor รายหนึ่ง
หรือหลายรายให้กับ Supplier และ Contractor รายอื่นๆ รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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3.1.7) นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงิน 

นโยบายเกีย่วกับการดูแลนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงิน 

1) บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท และ
แนวโน้มผลประกอบการในอนาคตได้ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย และการกำกับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล 

2) บริษัทจะอำนวยความสะดวกโดยจัดทำข้อมูลแนะนำการลงทุนของบริษัทให้แก่นักลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์ และ 

ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์ (Investor Relations - IR) 
บริษัท จี เจ สตลี จำกัด (มหาชน) 88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ช้ัน 24 ถนนสีลม 

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทร. 02-267-8222 ต่อ 5954 
E-mail : IR@gjsteel.co.th 

3.1.8) นักวิชาการ 

นโยบายเกีย่วกับการดูแลนักวิชาการ 

1. บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้รับทราบข้อมูลวิธีการ กระบวนการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ 
เพื่อเป็นประโยชน์ในงานด้านวิชาการ และการทำวิจัยต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในประเทศ 

2. บริษัทสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตลอดจนร่วมศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในการเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เช่น 
ด้านเครื่องจักร 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. เลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบให้ปฏิบัติซึ่งหน้าท่ีในการรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2. คณะกรรมการบริษัทจะแนะนำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีทราบข้อมูลภายในหลีกเลี่ยงการซื้อขายหุ้นของ
บริษัทก่อนการเปิดเผยข้อมูลที ่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริษัท ซึ ่งมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน กล่าวคือ เป็นเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูล อันอาจเป็น การ
กระทำผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงานดังต่อไปนี้ 

3.3 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน 

1. ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สิน ซึ่งควรเป็นของบริษัท 
หรือควรเป็นของลูกค้าของบริษัท 

2. ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ หรือการมีกิจกรรมส่วนตัว และการมีผลประโยชน์ทางการเงินซึ่ง
อาจขัดแย้งกับหน้าท่ีการงานท่ีผู้บริหารและพนักงานผูกพันอยู่ 

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

4. บริษัทจะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารและพนักงานในกรณีที่อาจจะนำไปสู่สถานการณ์
ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของบริษัท 

5. การที่ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดำรงตำแหน่งภายนอกองค์กร 
อาทิ การเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือเป็นพนักงานในองค์กรอื่นๆ กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และลูกค้าของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทำให้เกิดผล
เสียหายต่อบริษัท 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 

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

สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นกรณีความเสียหายจากการละเมิด และไม่มีความ
เสียหายจากเรื่องอื่นๆ หรือข้อร้องเรียนเรื่องการจำกัดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิต่างๆ 

4. ชุมชนรอบโรงงาน 

มาตรการป้องกันการละเมดิต่อชุมชนรอบโรงงาน 

บริษัทมีการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อชุมชนและสังคมรอบโรงงาน ด้วยการปฏิบัติตามนโยบาย
การดูแลสังคมและชุมชน ในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับสังคมและชุมชนรอบข้าง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชน
ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี 
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ดังนั้น ที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่เคยได้รบัการร้องเรยีนกรณคีวามเสียหายจากการละเมิดต่อชุมชนและสงัคมรอบข้าง ทั้งนี้
หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทมีมาตรการการจัดการ โดยมีหน่วยงานฝ่ายบุคคลของโรงงานทำหน้าที่รั บเรื่องร้องเรียน
โดยตรง และรายงานต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 

5. หน่วยงานราชการ 

มาตรการป้องกันการละเมดิต่อหน่วยงานราชการ 

บริษัทมีการป้องกันกรณีความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ โดยบริษัทมีหน่วยงานฝ่าย
กฎหมายที่จะทำหน้าที่ในการติดตามดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานในบริษัทให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายอยู่อย่างสม่ำเสมอ 

ดังนั้น ที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่เคยปรากฏว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ 

6. Supplier และ Contractor 

มาตรการป้องกันการละเมิดต่อ Supplier และ Contractor 

บริษัทมีการป้องกันกรณีความเสียหายในการละเมิดต่อ Supplier และ Contractor โดยบริษัทมีนโยบายในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ Supplier และ Contractor ทุกราย รวมถึงมีการปฏิบัติต่อ Supplier และ Contractor ทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน  

ดังนั้น ที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่เคยปรากฏเรื่องความเสียหายจากการละเมิดดังกล่าว 

7. นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงิน 

มาตรการป้องกันการละเมดิต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงิน 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท และ
แนวโน้มผลประกอบการในอนาคต อีกทั้งมีการจัดทำข้อมูลแนะนำการลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการสอบถามข้อมูลผ่านทาง
นักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-267-8222 ต่อ 5954 หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท 

ดังนั้น ที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากการไม่ได้รับทราบข้อมูลจากนักวิเคราะห์ นักลงทุน และ
สถาบันการเงินแต่อย่างใด 

8. นักวิชาการ 

มาตรการป้องกันการละเมดิต่อนักวิชาการ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิชาการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และให้ข้อมูลวิธีการ กระบวนการดำเนินงานในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ ตลอดจนร่วมมือกับนักวิชาการในการศึกษาปรับปรุงเทคโนโลยีในการ
ผลิตต่างๆ ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 

ดังนั้น ที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่เคยปรากฏเรื่องความเสียหายในการละเมิดดังกล่าว 
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9. สถาบันการศึกษา 

มาตรการป้องกันการละเมดิต่อสถาบันการศึกษา 

บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมโรงงานของบริษัทและจัดบรรยายให้ความรู้
ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตของบริษัทแก่สถาบันการศึกษา ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ 

ดังนั้น ที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่เคยปรากฏเรื่องความเสียหายในการละเมิดดังกล่าว 

10. สื่อมวลชน 

มาตรการป้องกันการละเมดิต่อสื่อมวลชน 

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องการคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพแก่สื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัท  
สู่สาธารณชนอย่างเคร่งครัด และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ 

ดังนั้นที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่เคยปรากฏเรื่องความเสียหายในการละเมิดดังกล่าว 

3.5 กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทได้จัดให้มีตู้รับข้อร้องเรียนและ/หรือแสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งอย่างเด่นชัดบริเวณด้านหน้าสำนักงาน และ
ด้านหน้าโรงงานของบริษัท และเพิ่มช่องทางในการอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรง 

2. บริษัทได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ โดยหน่วยงานความปลอดภัย และฝ่าย
บุคคลจะเดินทางไปประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินการด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตของโรงงานใหก้ับ
ชุมชนโดยรอบได้ทราบและทำความเข้าใจ ตลอดจนสอบถามถึงความคิดเหน็ต่างๆ ของคนในชุมชน 

3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีช่องทางการส่งข้อเสนอแนะถึงกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อนักลงทุน 
4. บริษัทได้จัดให้มีการส่งตัวแทนของบริษัทเพ่ือเข้าเยี่ยมเยียนชุมชนในพื้นที่รอบๆ โรงงานเป็นประจำทุกปี 

3.6 กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของธุรกิจ นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท และการกระทำที่
อาจส่อถึงการคอร์รัปช่ัน พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางร้องเรียน ดังนี้ 

• กรณีเร่ืองร้องเรียนภายในองค์กร 

ช่องทางที่ 1 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) 

โทร. 02-267-8222 ต่อ 5610, 5611 
e-mail : IA@gjsteel.co.th 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

บริษัท จี เจ สตลี จำกัด (มหาชน) 
 88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ช้ัน 24 ถนนสีลม 

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
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ช่องทางที่ 2 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร 
(Human Resource and Administration Department) 

โทร. 038-345-950 ต่อ 1320 
e-mail : HR@gjsteel.co.th 

ตู้รับคำร้องเรียน ท่ีตั้ง: หน้าบริเวณทางเข้าของโรงงาน และ สำนักงานใหญ ่

• กรณีเร่ืองร้องเรียนภายนอกองค์กร 

หน่วยงานกำกับดูแลกจิการ (Compliance Department) 
บริษัท จี เจ สตลี จำกัด (มหาชน) 88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ช้ัน 24 ถนนสีลม 

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทร. 02-267-8222 ต่อ 5151, 1559 

e-mail : compliance@gjsteel.co.th 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการไม่เปิดเผยแต่จะเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้แจ้งเบาะแส
เป็นความลับ ได้กำหนดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส  

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1 ผลการปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ 
ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส 
ผ่านช่องทางระบบ online ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งไม่เคยถูกสำนักงาน 
ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามกำหนด นอกจากนี้บริษัท
ยังได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ และปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลาที่ต้ อง
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้บริษัทยังได้นำข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข่าวสารต่างๆ 
ของบริษัทเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน 

4.2  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงไว้ดังต่อไปนี้ 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง 

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความยุติธรรม และการจูงใจที่เพียงพอ สามารถเทียบเคียงกับ
ค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
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2. โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื ่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ ่งได้แก่  
การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี การกำหนดค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรวมถึงค่าเบี้ยประชุม 

3. ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทน 
และรายละเอียดค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ยังต้องเปิดเผยถึงส่วนที่กรรมการ
ได้รับจากการทำหน้าท่ีอื่นให้บริษัท เช่น ที่ปรึกษา และรวมถึงส่วนท่ีได้รับจากการเป็นกรรมการและการทำหน้าท่ีอื่น  

4. ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการที่ทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารและได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัท 
มิให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณานำเสนอวงเงินและรายละเอียดการตอบแทนกรรมการ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแก่กรรมการ ซึ่งมิได้เป็น
พนักงานและผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

4.3  รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

4.4 ความสัมพันธก์ับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
เชื่อถือได้ เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส รวมถึงข้อมูลทั่วไปที่มีความสำคัญที่อาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทได้ 
โดยมอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  
ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ทั่วไป รวมถึงภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.gjsteel.co.th) ซึ่งใช้เป็น
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ข่าวบริษัทที่มี
ผลต่อการตัดสินใจลงทุน ข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รายละเอียดการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกยิ่งข้ึน  

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกจิการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะกำกับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยตระหนักถึง
ประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น
ในระยะยาวอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นนโยบายที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ดังมีรายละเอียดนโยบายการกำกั บดูแล
กิจการที่ดี ดังต่อไปนี ้

1. การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
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3. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทั่วถึง เท่าเทียมกัน 
และภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

4. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลและการบริหารงานต้องเป็นไปด้วย
ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ 

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 ทำให้การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยการ
พิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ 

บริษัทคำนึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง (Check and Balance) นอกจากน้ียังได้
กำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที ่ช ัดเจน (Board Diversity) ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท  
มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา
และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที ่ เพื ่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที ่เข้มแข็ง และได้จัดให้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยงานคณะกรรมการบริษัทในการศึกษารายละเอียด ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน และ
กลั่นกรองกิจการที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันมี
การแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 5 ชุด ซึ ่งมีบทบาทและหน้าที ่แตกต่างกัน โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ
“คณะอนุกรรมการ” 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ โดยเปิดเผยชื่อ
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
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ของบริษัทและของผู้ถือหุ้น ตลอดจนทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึง
ได้เป็นผู้นำในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณ มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการ
ระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่าง
ผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทระหว่างคณะกรรมการบรษิัทกับผู้บริหารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
อำนาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างอิสระ 

5.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทำรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ และฝ่ายบริหาร ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบ
จริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยยึดผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งยึดถือ
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมมีส่วนร่วมในการพิจารณารายการ และ
กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่
นำเสนอนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป ในรายงานประจำปี 

5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน (Code of Conduct) เพื ่อให้
ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ และยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและ
เคร่งครัด โดยครอบคลุมทั้งด้านการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเท่า
เทียมและเป็นธรรม การป้องกันการละเมิดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ และการใช้
ข้อมูลในทางที่ผิด ตลอดจนเรื่องการรับสินบน ของขวัญ และของรางวัล รวมถึงการร่วมมือต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแลให้การประกอบธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที ่ของกรรมการ  
การดำเนินการของฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั ่นอยู่ในกรอบของคุณธรร ม และจริยธรรมอันดี 
นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของบริษัท 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 โดยมีการถ่วงดุลของกรรมการอิสระ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 
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5.7 การรวมหรือแยกตำแหน่งเพ่ือการถ่วงดุลอำนาจการบริหารงาน 

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแบ่งแยกขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท 
คณะบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และบริหารความเสี่ยง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธาน
กรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดย ไม่จำกัด และสามารถที่จะสอบทาน
ถ่วงดุลการบริหารงานได้ 

5.8 บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ในปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทไดท้ำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้ง
กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงตามงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความ
เห็นชอบในนโยบายดังกล่าวไว้แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นไว้แล้ว และได้เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าใหม่ รวมทั้งดำเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานเดิม เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ซึ่งอาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทไม่มีรายการดังกล่าว 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ 
ซึ่งจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งมีความอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีการทบทวนระบบดังกล่าว
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

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 หรือมอบข้อพิพาทใดๆ  
ให้อนุญาโตตุลาการ ท้ังนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด 
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5. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัท 
และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น 

6. ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม 
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกระแสเงินสด และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกระแสเงินสด และบัญชีกำไรขาดทุน 
และคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

9. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ และ
ยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน 

10. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
11. จัดตั้งให้มีคณะกรรมการชุดย่อย อาทิเช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งตรวจสอบและควบคุมดูแล 
12. จัดให้มีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี ่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู ้บริหารมีระบบ หรือ

กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดทำ
ระบบควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง 

13. จัดการควบคุมให้ดูแลการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เกิดความความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยต้องคำนึงถึงคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทกำหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่
กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

14. จัดให้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ ซึ่งครอบคลุม
การทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั ่นทุกรูป
แบบอย่างจริงจังว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย 

15. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อควบคุมการบริหารงานของ
บริษัทในเรื่องที่เปน็สาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

16. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด เพื่อจัดการกิจการของ
บริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับแต่งตั้งแล้วอาจจะถูกถอดถอนโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการได้ 

17. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีสว่นไดเ้สียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไมว่่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ
ถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้กำหนดให้กรรมการท่านนั้นไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนนิการ
ในเรื่องดังกล่าว ท้ังนี้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ 
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5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง และดำเนินการประชุมให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอท่ี
ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ รวมทั้งจัดให้มีการจดบันทึก
รายงานการประชุมทุกครั้งเพื ่อให้กรรมการและผู้เกี ่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทปลายปี 2562 นั้น เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เพื่อให้
กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได ้

ในการกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมประจำปีพร้อมระบุ
เรื่องที่ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องพิจารณาในการ
ประชุมแต่ละครั้งล่วงหน้า เช่น การประชุมในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี และกำหนดวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุม
ในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน จะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสอบทานรายไตรมาสที่ 1 , 2 และ 3 สำหรับ
การจัดประชุมในเดือนธันวาคมจะมีการพิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัท เป็นต้น 

ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการพิจารณา
ล่วงหน้าเฉลี่ย 5 วันก่อนการประชุม และได้มีการจัดทำเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม 

การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด 
โดยเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
เข้าร่วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการ
และผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะใช้เวลาในการประชุมประมาณ 1-2 ชั่วโมง 
ซึ่งเป็นเวลาเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบ
โดยทั่วกัน ทั้งนี้ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการในที่ประชุมใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และสอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใด
สอบถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ในการประชุมแต่ละวาระทุกครั้ง 

5.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

สำหรับในปี 2563 ที ่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว โดยคำนึงถึงความ
เหมาะสมกับภาระหน้าท่ี 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 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำ 
“แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self-Assessment) และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานให้ดีขึ้น เป็นรายบุคคล 

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่
กรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการ และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ประวัติ การถือ
ครองหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ 
รวมถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเชิญกรรมการใหม่ไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทเพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ทราบ 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดทำรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนา
และสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องผู้สืบทอดงานในกรณทีี่
ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไว้แล้ว  

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างสำหรับการพัฒนาผู้บริหาร โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายงานเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กับแผนการสืบทอดงาน 

โดยในปี 2563 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

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 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ที ่ด ีและบริหารความเสี ่ยง คณะบริหาร และคณะ Strategic Steering Committee โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที ่ของ
คณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ตลอดจนมีคุณสมบัติและหน้าท่ีใน
ลักษณะเดียวกับท่ีกำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติ
และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำหน้าท่ี
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าท่ีอื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
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ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัท 
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีใน
การหาแนวทางพิจารณาเรื่องต่างๆ นอกจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลสรุปเรื่องที่สำคัญให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาโดยบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ยังให้ความเห็นจาก การทำหน้าที่ผ่าน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละคนดังนี้ 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ จำนวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ 
จำนวนคร้ังท้ังหมด 

1 รศ. นิพัทธ์*  จิตรประสงค ์ 10 / 10 
2. นายสตเีฟ่น*  คาร์ล สจ๊วต 10 / 10 

3. นายยิ่งศักดิ์*  เจนรถา 10 / 10 

 *กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และสามารถทำหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน 

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2) พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
3) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัทร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ใน

กระบวนการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง 
4) ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ และติดตามให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อบกพร่องนั้น 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) สอบทานหลักฐาน หรือไต่สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมี

นัยสำคัญ หรือมีข้อบกพร่อง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลต่อการดำเนินงาน หรือระบบการ
ควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 

6) สอบทานมาตรฐานของบริษัทในการจัดการการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี 

7) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
8) ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาอนุมัติค่าจ้าง โบนัสหรือค่าตอบแทนอื่นใดของบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน 
9) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเพื่อให้

การพิจารณาอยู่ในแนวทางเดียวกัน  
10) สอบทานขอบเขตการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้มีความสอดคล้องและการมี

สนับสนุนร่วมกัน 
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2. รายงานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเช่ือถือได้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
2) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
3) สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมี

นัยสำคัญ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท 

3. ผู้สอบบัญชภีายนอก 

1) พิจารณา ประเมินผล คัดเลือก เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าท่ีเป็น
ผู้สอบบัญชีบริษัท โดยขึ้นอยู่กับความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรภาระงานของสำนักงานสอบบัญชี และ
ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ เพื่อรับรองความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีที่นอกเหนือจากการตรวจสอบซึ่งมี
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันกระทบต่อความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ และการ
ปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี 

2) เสนอแนะให้ถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
3) เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการ

ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ 
5) พิจารณางานของสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการว่าจ้าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียม หรือการนำเสนอ

รายงานการตรวจสอบ หรือการดำเนินการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านอื่นๆ หรือยืนยันการให้บริการเพื่อบริษัท 
(รวมถึง การแก้ปัญหากรณีที่มีความเห็นแตกต่างของมติที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ระหว่างฝ่ายจัดการและ
ผู้สอบบัญชี) 

4. การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย 

1) ตรวจสอบว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ หรือกฎระเบียบของ
หน่วยงานราชการ 

2) สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดๆ ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดของ 
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 

5. การบริหารความเสี่ยง 

   สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. ความรับผิดชอบอื่นๆ 

   ภารกิจอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. การจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท ให้มีการว่าจ้างหรือนำผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านมาร่วมพิจารณาปรึกษาในการแก้ปัญหาของบริษัท เว้นแต่การให้คำปรึกษาหรือการแก้ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้อง
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กับหน้าท่ี และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะต้องเป็นไปตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดท่ีกรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
(ถ้ามี) ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องนำเสนอ
เรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับ
หรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน โดยผู้เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และใน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งการทำหน้าท่ีอื่นในฐานะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งการทำ
หน้าที่อื่นในฐานะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทกำหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

สำหรับปี 2563 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละคน ดังน้ี 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ จำนวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ 
จำนวนคร้ังท้ังหมด 

1. รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค ์ 4 / 4 
2. นายสตเีฟ่น  คาร์ล สจ๊วต 4 / 4 
3. นายสมชัย  ลีสวสัดิ์ตระกลู 4 / 4 
4. นายสุดรี์  มาเหชาวาร ี 2 / 4 

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 และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัทในแต่ละปี 

5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใด ที่เห็นว่าคณะกรรมการ
บริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัท 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงของบริษัท หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั
ให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของ
การจัดการความเสี ่ยง รายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี ่ยง รวมทั ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี ่ยงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และทำหน้าที่ในการเสนอแนวทางการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่
ดีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบ รวมทั้งข้อกฏหมายที่
เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือเกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการทบทวนระบบและประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และทำหน้าที่ในการเสนอแนวทางการปฏิบัติด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

สำหรับปี 2563 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง จำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง 
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงแต่ละคน ดังน้ี 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ จำนวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ 
จำนวนคร้ังท้ังหมด 

1. นายสตเีฟ่น  คาร์ล สจ๊วต 4 / 4 
2. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา 4 / 4 
4. นายริชาร์ด จิม ย ี 4 / 4 

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกำกับดูแลกจิการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 
1. กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร 
2. ทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลา

ที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการ
ผิดปกติทั้งหลาย รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

3. รายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

4. เสนอและทบทวนนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที ่ดีของบริษัท รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั ่น ต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

5. พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัต ิ ในการกำกับดูแลกิจการที ่ดี เพื ่อนำเสนอหรือแนะนำต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

6. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
8. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 
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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 ให้เป็นคณะ 
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 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการที่เป็นทางการโดยยึดหลักความโปร่งใส

ซึ่งปราศจากอิทธิพลของฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม คือ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาบุคคลดำรงตำแหน่ง
กรรมการโดยทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน ฯลฯ 
เพื่อให้ตรงกับภาระหน้าที่ของกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ และเมื่อคัดเลือกกรรมการ  
ที่เหมาะสมได้แล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป 

กรรมการอิสระ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที ่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ไม่เป็น  
ผู ้ถือหุ ้น รายใหญ่ หรือผู ้มีอำนาจควบคุม โดยให้นับรวมหุ ้นที ่ถือโดยผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย เว้นแต่จะได้พ้นการมี
ลกัษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา  คู่
สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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4. ไม่เป็นบุคคลที่มีหรอืเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคมุ 
ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้น 

6. ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

8. สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทได้ 

อนึ่ง การกำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทดังกล่าว ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขให้มีความเคร่งครัดมากกว่าที่
กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. 

หลักเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ 

บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ 
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่ากรรมการอิสระ
ข้างต้นสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

การสรรหากรรมการ 

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ 

(1) การสรรหากรรมการ 

เมื่อตำแหน่งกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมี
หน้าที่คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะใน
ด้านต่าง ๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นลำดับ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

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

2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ 

3. เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดง
ความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศ
เวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ 
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(2) การสรรหากรรมการ (กรณีที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามกฎหมาย) 

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

การเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระจะต้องได้รับการอนุมัติ
แต่งตั ้งจากที ่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ ้นที ่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถอืหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 ในการเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยกว่ากันไม่ได้ 
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

นอกจากนี้การเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่มิใช่เนื่องมาจากการครบวาระตามกฎหมาย 
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 
ทั้งนี ้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนท่ีจะต้องมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป 

สำหรับในกรณีกรรมการลาออก ซึ่งข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการแทนได้ 

การสรรหาผู้บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด้าน
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยจะดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล โดยถ้าเป็นตำแหน่งระดับเทียบเท่าตั้งแต่ผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไปจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
รับทราบ สำหรับตำแหน่งผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย 

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบทั้งในด้านการเงิน การดำเนินงาน และได้ว่าจ้างที่ปรึกษา
กฎหมายภายนอกที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่วยกำกับดูแลเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานและกิจกรรมสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถทำหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงกำหนดให้สำนัก
ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  
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ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 10 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 

ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้
ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท 
เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  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 3,600,000 บาท  
ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 
-ไม่มี- 

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ 
ในปี 2563 มีหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) ที่

บริษัทยังไม่ได้นำมาปรับใช้ ได้แก่ การจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยใช้
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (CG Self-Assesment) ตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการทํางานใหด้ีขึ้น 
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การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

การจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น 

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

การเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2563 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

จำนวนหุ้นสามัญ (สัดส่วน (%)) เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึ้น/

(ลดลง) ในปี 
2563 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

1. นายสตเีฟ่น คาร์ล สจ๊วต ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

- - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 

2. รศ. นิพทัธ์ จิตรประสงค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

- - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 

3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

- - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 

4. นายยรรยง คุโรวาท กรรมการ - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 

5. นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 

6. นายริชาร์ด จิม ย ี กรรมการ - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 

7. นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส กรรมการ - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 

8. นายสุดรี์ มาเหชาวาร ี กรรมการ - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 

9. นายคนิสร์ สุคนธมาน(1) กรรมการ และ 
ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 

- - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 

10. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าสายงานสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

29,206,943  
(0.11%) 

28,256,943  
(0.11%) 

950,000 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
11. นายสทิธิศกัดิ์ ลีสวสัดิ์ตระกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
12. นายราจีฟ ชวาเวิด๊ ประธานเจ้าหนา้ที่สายงานบัญชีและ

การเงิน  
- - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
13. นายสุดชาย วิสุทธิธรรม ประธานเจ้าหนา้ที่สายงานการผลิต - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
14. นายยศกร ศรสีุขสวัสดิ ์ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี

และการเงนิ และ 
รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานกำกับ
ดูแลและกฎหมาย 

- - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 

15. นางสาวอาทยา สุขโท(2) เลขานกุารบริษัท - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
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หมายเหต ุ

1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติแต่งตั้ง นายคนิสร์ สุคนธมาน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มีมติแต่งตั้งนางสาวอาทยา สุขโท ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายภาพรวม 

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) ภายใต้การบริหารจัดการที ่ยึดหลักการเป็นบรรษัทภิบาลที ่ดี และการให้
ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธาน
เจ้าหน้าท่ีสายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม (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 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อมโดยยึดตามแนวทางวิสัยทัศน์ คือ “เป็นบริษัท
ที่มีช่ือเสียงช้ันนำในประเทศ และภูมิภาคอาเซียนในฐานะบริษัทผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพ” และมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ “อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบ
แทนสู่สังคม” และ “เสริมสร้างคุณค่าให้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ซึ่งถือเป็นภารกิจท่ีสำคัญที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

องค์กรยึดหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติแรงงาน
อย่างเป็นธรรม ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทำการตลาดที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภค และคำนึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
ขององค์กร รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และการให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

การดำเนินงาน 

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษในกรณีที ่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานที่เป็นธรรม สัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

1. การกำกับดูแลองค์กร 

โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีหลักจริยธรรมในการทำงาน 
ยึดถือระเบียบข้อบังคับของบริษัท อยู่ภายใต้ข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่างเคร่งครัด และให้ความเคารพต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บริษัทสัมพันธ์ด้วย ตลอดจนให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่ทำหน้าท่ีกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัท รวมถึงการต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ทั้งในด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและส่วนรวม ทั้งยังสามารถเปิดเผยข้อมูล มีการทบทวนติดตามผ ลการ
ดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

2. สิทธิมนษุยชน 

โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน โดยให้ถือหลักปฏิบัติตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ซึ่งได้ แก่ สิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
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และการทำงาน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก รวมทั้งสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และ
การเมือง โดยไม่เลือกปฏิบัติในด้านเชื้อชาติ ศาสนา ไม่ล่วงละเมิดสิทธิต่างๆ รวมถึงการไม่เอารัดเอาเปรียบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม และรวมถึงกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้จะต้องหลีกเลี่ยง
การร่วมกระทำความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทด้วย 

3. การแข่งขันที่เป็นธรรม 

โดยมีนโยบายในการแข่งขันธุรกิจโดยทำการตลาดอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการต่อต้านการทุ่มตลาด ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทมีความ
เข้มแข็งและต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และปฏิบัติตามนโยบาย
ว่าด้วยเรื่องการแข่งขันอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้วิธีการแข่งขันที่เป็นการเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามที่ไม่
เป็นธรรม และ/หรือเป็นการขัดต่อหลักจริยธรรมทางธุรกิจ 

4. สัมพันธภาพกับพนักงาน 

โดยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในระดับสากล 
และให้พนักงานถือปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทจะรวบรวม
และเก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเฉพาะในส่วนท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือ
เป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายจำเป็นต้องรับทราบเท่านั้น และเปิด
โอกาสให้พนักงานในทุกระดับได้พัฒนาทักษะ ฝึกอบรม เพื่อให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกนัและไม่
เลือกปฏิบัติ 

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายการพัฒนาทักษะฝึกอบรมของพนักงานเฉลี่ย จำนวน 20 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี ซึ่งในปี 2563 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้บริษัทได้จัดให้พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมเฉลี่ยจำนวน 10.97 ชั่วโมง 
ต่อคนต่อป ี

นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการในการส่งเสริมในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมี
การดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล 
และจัดให้มีการอบรมความรู้กับพนักงานในด้านสุขภาพและความปลอดภยัในการทำงาน รวมถึงการตรวจสุขภาพพนักงานเป็น
ประจำทุกป ี

5. สัมพันธภาพกับลกูค้า 

บริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสมัพันธ์และความรว่มมือในระยะยาวกับลกูค้า 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 โดยให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัตติ่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกบั
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 ในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบรษิัทตามความเหมาะสม 

3) จัดให้มีการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและ
หน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นด้วยความเต็มใจ และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่น 

8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติร่วมกันรับผิดชอบในการดูแล
และปรับปรุงกระบวนการผลิต และระบบบำบัดของเสียต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด และต้อง
ดำเนินการแก้ไขในทันทีอย่างจริงจังและเร่งด่วนหากได้รับร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ดำเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นสำคัญ โดยต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไป
จากหลักการข้างต้น และเข้าลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและลูกค้าของบริษัท 

10. การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือซ้ือขายหลักทรัพย์ 

โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องยึดถือและเก็บรักษาข้อมูลภายในเป็นความลับ เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่
นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งหากมี
บุคคลที่รับทราบข้อมูลภายในแล้วนำไปใช้เพื่อการซื้อขายหุ้นของบริษัทโดยข้อมูลนั้นยังมิได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว ย่อมทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนรายอื่นที่ยังไม่มีโอกาสรับทราบข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงได้มี
นโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อการซื้อขายหุ้นของบริษัท 
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11. การต่อต้านการคอร์รัปชั่นและการติดสินบน 

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุริต ยึดมั่นในความรับผดิชอบต่อสังคมและผู้มีสว่นไดเ้สยี
ทุกกลุ่ม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจด
ทะเบียนทั่วไป เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
(Anti-Corruption Policy) และได้ประกาศ สื่อสารและประชาสมัพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อให้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงการปฏิบัติในการ
ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และตามกฎต่างๆ ที่กำหนดมาอย่างครบถ้วน โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุก
คนห้ามให้ หรือ เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่น ให้ หรือ เรียกรับ สินบนหรือ
สิ่งจูงใจแทนตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ด้านการเงินต่างๆ และห้ามไม่ให้ให้
สินบนทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมือง เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นใช้ดุลพินิจในทางที่เอื้อ
ประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อหลักจริยธรรมและต้องมีความผิดทางกฎหมาย รวมถึงห้ามมิให้พนักงานทุก
คนยอมรับของขวัญ ของรางวัล และการรับรองใดๆ ที่ให้โดยคู่ค้าเกินกว่าความเอื้อเฟื้อตามปกติที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดย
ใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันท่ีมีมติให้การรับรอง 

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ทุกคนรวมถึงพนักงานปัจจุบันทุกคนครบถ้วน
เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในการต่อต้านทุจริตของบริษัท
ฯ บทลงโทษ และแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป 

ทั้งนี ้ ผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติในเรื ่อง การต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นและการติดสินบน และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางกล่องรับ ความคิดเห็น 
หรืออีเมล์ หรือโทรศัพท์ แจ้งถึงผู้ตรวจสอบภายในโดยตรง โดยการดำเนินการต่างๆ จะกระทำด้วยความระมัดระวังและเก็บ
เป็นความลับ รวมทั้งจะไม่เปิดเผยและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

- ไม่มี - 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายพร้อมการสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านสังคม ชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล้อมให้เกิด
เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรก็ตาม โดยในระหว่าง
ปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทมีการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี ้
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กิจกรรมภายในองค์กร 

1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณภาพ 

กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วย โดยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท จี เจ สตีล 
จำกัด (มหาชน) ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ส่วนของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่  3 จังหวัดชลบุรี ในปี 2563 
จำนวน 2 ครั้ง เดือน มีนาคม และสิงหาคม ได้รับบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 145 หน่วย หรือ 58,000 มิลลิลิตร และกิจกรรมดังกล่าว
จะยังคงดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป เพราะได้รับความสนใจร่วมกิจกรรมจากผู้บริหารและพนักงานมากขึ้น 

    

2. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี (เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน)  ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกนัปลูก
ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวภายในโรงงานให้มีความร่มรื่นและบำรุงรักษาด้วยการใส่ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องและช่วยลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นที่เกิดจากการสัญจรภายในโรงงาน และสร้างทัศนียภาพที่ดีภายในโรงงานตลอดถึงชุมชนรอบข้างให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เป็น
แผนงานระยะยาวโดยมุ่งหวังให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการดูแลต้นไม้ที่แต่ละคนได้ปลูกให้เกิดเป็นรูปธรรม  โดยในปี 
2563 ได้ปลูกต้นไม้จำนวน 1,289 ต้น พื้นที่ 39,519 ตร.ม. พันธุ์ต้นไม้ที่ปลูกอาทิเช่น อโศกอิเดีย นนทรี สุพรรณิการ์ ประดู่ 
มะฮอกกานี ชงโค ทองอุไร ฯลฯ 

    

    

3.  ส่งเสริมวัฒนธรรมและการอนุรกัษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
กิจกรรมพิธีทำบุญเพ่ือระลึกถึงวันคล้ายวันสรรคต รัชกาลที่ 9 และวางพวงมาลา ระลึกถึง รัชกาลที่ 5 

บริษัทได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ไทย จึงจัดให้มีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 
และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)  
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4. ส่งเสริมสขุภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
โครงการ GJS ห่วงใย ต้านภัยโควิด แจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากผ้า ให้แก่ผู้บริหารและเพื่อรณรงค์ให้พนักงาน

ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ ไวรัสโคโรน่า (Covid-19)  

     

โครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน อาทิเช่น การตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน  
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่  เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายของพนักงานให้แข็งแรง เสริมสร้างภุมิคุ้มกันและลดอัตราการเจ็บป่วย  

    

 

โครงการส่งพนักงานกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2563 “ไม่เร็ว ไม่เสี่ยง เลี่ยง
อุบัติเหตุ” เพื่อให้พนักงานตระหนักและมีความระมัดระวังในการขับขี่และลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  

    

กิจกรรมร่วมกับสังคมและชุมชนรอบข้าง 

1. กิจกรรมวันเด็ก และกิจกรรมวันวิชาการ 

เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนในโรงเรียนรอบๆ องค์กร บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน
อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ซึ่งได้แก ่โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) โรงเรียน
บ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (วัดบ่อวิน) และโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี และยังได้ร่วมกิจรรมวันวิชาการของโรงเรีน 
อาทิเช่น กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นต้น 
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2. โครงการ GJS ฝึกอาชีพเสริมทักษะแก่เยาวชน   

กลุ่มพนักงานของบริษัท แผนกช่างเช่ือมอุตสาหกรรมให้การฝึกอบรมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านบ่อวิน 
(ลิขิตราษฎร์บำรุง) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเชื่อมไฟฟ้า เพื่อส่งเสริม
วิชาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ภายหลังหรือจะไปศึกษาต่อในอนาคตข้างหน้า พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
โต๊ะสำหรับงานเชื่อม และอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานเชื่อมให้แก่ทางโรงเรียนด้วย 

    

3. โครงการ GJS ปันความรู้สู่เยาวชน  

บริษัทฯ ได้ร่วมกับอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึง จุดบ่อวิน จัดโครงการปันความรู้สู่เยาวชน โดย
อบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น CPR โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 60 คน 
เข้าร่วมอบรม ณ อาคารโดม โรงเรียนบ้านบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้และสามารถให้การปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เบื้องต้น 

   

4. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยให้คงอยูส่ืบไป บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่งตัวแทน
บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา โดยจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาร่วมกับโรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรรษฎร์บำรุง) โรงเรียน
บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) ถวายเทียนพรรษาให้กับวัดพันเสด็จใน วัดมาบบอน วัดสันติคีรี วัดเนินกระบก และวัดบ่อวิน ซึ่ง
อยู่ในเขตตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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5. กิจกรรมทอดกฐินและทำโรงทาน 

บริษัทได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทำบุญกฐินสามัคคี โดยตั้งพุ่มกฐินที่สำนักงานใหญ่และโรงงานที่ชลบุรี และส่ง
ตัวแทนออกไปร่วมกิจกรรมออกโรงทานร่วมกับวัดพันเสด็จใน วัดมาบบอน วัดสันติคีรี วัดบ่อวิน และวัดเนินกระบก ตำบลบ่อวิน 
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป 

    

6. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
(12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ) ตัวแทนพนักงานร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมถวายพระพรเนื่องในวันแม่
แห่งชาติ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) และยังได้ร่วมกิจกรรมทำความดีถวายแม่ ด้วยการ
ปลูกต้นไม้ในโครงการสร้างจิตสำนึกอาสาอนุรักษ์ป่าและทรัพยากร ณ บริเวณป่าชุมชนของโรงเรียนด้วย 

    

7. กิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House) ปี 2563 

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และเปิดวิสัยทัศน์ให้กับนักศึกษา  เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อหรือช่อง
ทางการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนรอบรั้วโรงงานจึงได้เปิดบ้านต้อนรับคณะต่างๆ ที่ 
สนใจเข้าเยี่ยมชมดังนี้ 

1. กลุ่มนักศึกษา : โดยได้ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง คณะนักศึกษาสาขา 
โลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของบรษัทฯ เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพและประสบการณ์ด้านการผลิตเหล็กร้อนชนิดม้วน ตลอดจนการดำเนินธุรกิจเหล็ก  
(14 มกราคม 2563) 
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2. กลุ่มลูกค้าและคู่ค้า : โดยได้ต้อนรับคณะลูกค้า T-Rex Steel Company Limited ซึ่งเป็นลูกค้าของ TMT Steel 
Public Company เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็กร้อนชนิดม้วนของบริษัท เพื่อสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทาง
การค้าในอนาคต (16 มกราคม 2563) 

   

3. กลุ่มผู้นำชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : ใน “โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน (ผู้นำ) Open House ประจำปี 
2563” โดยมีผู ้นำชุมชนใกล้เคียงและตัวแทนจากการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 เข้า เยี ่ยมชม
กระบวนการผลิต การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยของบริษัท  (รุ่นท่ี 1 วันท่ี 24 และ รุ่นที่ 2 วันท่ี 29 มกราคม 2563) 

   

   

8. กิจกรรมเย่ียมเยียนเพ่ือเสริมกำลังใจ ผู้ป่วยและผู้สูงอาย ุ(ติดเตียง-ติดบ้าน) 

บริษัทฯ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน และบ่อวิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้สงูอายุ ติดเตียงและติดบ้าน ที่อาศัยอยู่รอบชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง โดยบริษัทได้สนับสนุน
ของเยี่ยมที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย อาทิเช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป อาหารเสริมผู้ป่วย อุปกรณ์ทำแผล เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพชีวิต
ที่ดีของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ 
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9. กิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปราบยุงลาย ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

โดยร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหินและ
บ่อวิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่หยอดทรายอะเบทในแหล่งพื้นที ่ชุมชนบริเวณรอบบริษัทฯ  
เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนย่า 

    

10. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและ ฝึกอาชีพชุมชน 

ร่วมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน (ประชาคม) ตำบลบ่อวิน ณ วัดสันติคีรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี จัดโดยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ กิจกรรมฝึกอาชีพในการอบรมการทำน้ำผลไม้ และเจลแอลกอฮอล์ และ
สบู่เหลว ของชุมชนมาบเสมอ ณ ศูนย์ดำรงธรรมหมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
ห้องสุขาและเพิ่มเติมระบบไฟฟ้า สวนเกษตรเรียนรู้ชุมชนนิคมบ่อวิน ณ ที่ทำการศูนย์ดำรงธรรมหมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอ  
ศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 

    

11. กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพ่ือป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid -19) 

โดยร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่หน้ากากผ้าจำนวน 200 ชิ้นและเจลแอลกอฮอล์ขนาด 
500 มล. จำนวน 50 ขวด แก่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 เพื่อส่งต่อให้แก่ชุมชนและหน่วยงาน ในพื้นที่ในการ
ป้องกันการระบาดของ โรคติดต่อทางเดินหายใจ ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) นอกจากนี้ยังได้มอบน้ำดื่มแก่ประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ณ ท่ีทำการพุทธสมาคมเพียงเยี้ยงไท ศรีราชา จุดบ่อวิน และ จุดสกัดคัดกรองประชาชน (COVID-19) 
ประจำอำเภอศรีราชา 

    

12. กิจกรรมโต๊ะเรียนหนู สู้โควิด-19 

โดยพนักงานบริษัทฯ ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ร่วมกันจัดทำโต๊ะเรียนป้องกันการแพร่เชื้อของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่โคโรน่า (โควิด-19) จำนวน 200 ชุด เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตามมาตรการการป้องกันโควิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ
นอกจากน้ียังได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่โรงเรียนรอบนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 
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13. กิจกรรมจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

โครงการต่อเนื่อง ปีท่ี 2 โดยบริษัทจัดทำชุดถังขยะแบบคัดแยกประเภท จากวัสดุเหลือใช้ ส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้าน
บ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 ชุด และจากการดำเนินโครงการไปสักระยะ
หนึ่งพบว่าโรงเรียนยังขาดที่สำหรับจัดเก็บขยะที่คัดแยกแล้ว โดยเฉพาะขวดพลาสติก  ทำให้ในปีนี้จึงจัดทำตะแกรงจัดเก็บขยะ
รีไซเคิล จำนวน 4 ชุด สำหรับจัดเก็บขยะฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนนำออกไปจำหน่ายสร้างรายได้กลับคืนมา และยังเป็น
การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนในการจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

     

14. กิจกรรม GJS ปันน้ำใจจากพ่ีสู่น้อง  

บริษัทร่วมบริจาคสิ่งของให้เด็ก ณ มูลนิธิคุ้มครองเด็กบ้านครูจา (พัทยา)  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็น
กิจกรรมที่บริษัทจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยคณะผู้บริหารและพนักงานรวบรวมสิ่งของที่เหลือใช้ แต่ยังคงสภาพดี เช่น 
หนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียน เสื้อผ้า และของใช้อุปโภคบริโภคอีกหลายอย่างนำไปมอบให้น้องๆ ด้อยโอกาสที่ได้รับการ
สนับสนุนในปัจจัยพื้นฐานไม่เพียงพอ นอกจากน้ีทีมงานพนักงานจิตอาสา GJS ยังไปติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง (โซล่าเซลล์) เพื่อ
ความปลอดภัยของเด็กๆ ตามความต้องการของทางมูลนิธิฯ อีกด้วย 
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15. กิจกรรม GJS ซ่อม-สร้าง พัฒนาชุมชน 

โครงการจาการร่วมสานเสวนากับชุมชนโดยรอบเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาและปรับปรุงชุมชนในพื้นท่ีใกล้เคียง โดย
ส่งตัวแทนพนักงานจากแผนกท่ีมีทักษะความชำนาญไปร่วมดำเนินโครงการ ได้แก่ การปรับปรุงระบบน้ำและซ่อมแซมอุปกรณ์
ที่ใช้ในห้องสุขาและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (วัดบ่อวิน), ปรับปรุงไฟฟ้า 
หลังคาสวดพระอภิธรรมศพ และสร้างเก้าอี้ถวาย  ณ วัดบ่อวิน, ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ วัดสันติคีรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ของชุมชนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมพนักงานให้มีจิตอาสาร่วมกัน
พัฒนาชมุชนและสังคมบริเวณใกล้เคียงให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 

    

    

16. กิจกรรมประชุมติดตามมาตรการแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

โดยการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวชลบุรี 1 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้นำชุมชน ซึ่งได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน
คณะกรรมการชมุชน และตัวแทนชุมชน (ใกล้เคียง) เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ณ ห้องประชุม บมจ. จี เจ สตีล ซึ่งผู้นำชุมชนก็เห็นถึงความโปร่งใส จริงใจ
และความใส่ใจในการแก้ไขปัญหา ซึ่งส่งผลให้การแก้ไขตามมาตรการทำให้ช่วยลดผลกระทบได้ดี พร้อมมีข้อเสนอแนะในการ
เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน 

ในการพิจารณาจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน บริษัทได้พิจารณาทั้งหมด 5 ส่วนด้วยกัน 
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร ส่วนที ่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื ่อสารข้อมูล และส่วนที ่ 5 ระบบการติดตามและประเมินผล โดย
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ อีกทั้งยังได้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ช่วยทำหน้าท่ีในการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงตลอดทั้งปี 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื ่องเพื ่อเสริมสร้างการกำกับดู แลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2563 แล้ว 
มีสาระสำคัญทั้ง 5 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งแบบระยะสั้น 1 ปี 
แบบระยะปานกลาง 5 ปี และแบบระยะยาว 10 ปี ควบคู่ไปกับการกำหนดงบประมาณประจำปี โดยได้มีการติดตามผลเป็น
ระยะๆ อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงระหว่างดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นตาม
ความเหมาะสม ท้ังนี้เรื่องดังกล่าวได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และได้ทบทวนแล้วว่าสามารถ
ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายจริง โดยวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจและผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลด้วย 

บริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน โดยแยกการบริหารออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของฝ่ายผลิต
และฝ่ายซ่อมบำรุง กับส่วนงานสนับสนุน เพื่อให้สะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

บริษัทมีจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานสำหรับกรรมการ ผู ้บริหารและพนักงาน (Code of 
Conduct) ซึ่งได้กำหนดนโยบายในด้านจริยธรรมและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อให้ครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่าย
บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและคู่ค้าของบริษัท รวมถึง
การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมและผ่านการรับรองในฐานะสมาชิก
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการกำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิดไว้อย่างชัดเจน 

บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ 
และการบริหารทั่วไปแบบรัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้ พร้อมท้ังกำหนดอำนาจอนุมัติเป็นวงเงินไว้อย่างชัดเจน 



รายงานประจำปี 2563 | Annual Report 2020 
 

 108 
 

บริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วย
ในการควบคุมการทุจริต  

ในการกำหนดนโยบายและแผนการปฏบิัติงาน บริษัทได้คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า โดยได้กำหนดไว้เป็นนโยบาย
และเกณฑ์การปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุกราย 
ตลอดจนกำหนดมาตรการให้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์สุจริต เท่าเทียมกัน ห้ามมิให้มีการรับสินบนจากคู่ค้าอย่างเด็ดขาด อีก
ทั้งต้องรักษาความลับของคู่ค้า ห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้าให้กับคู่ค้ารายอื่นรับทราบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละสายงานจะนำเสนอ
ผลการดำเนินงาน ปัญหาและความเสี่ยงท่ีเผชิญอยู่ เข้าหารือในที่ประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไข 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการวิเคราะห์และรายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง และแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้มีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี ่ยงใน
ด้านต่างๆ ตลอดจนกำหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงอันจะเกิดความสูญเสียต่อบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไป
ดำเนินการปฏิบัติตามแผน และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน และมี Work Flow ที ่แสดงถึง
ขั ้นตอนการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงระเบียบอำนาจอนุมัติด้านการเงินและการดำเนินงานอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยระบบ
ที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร และจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้เป็นอย่างดี 

บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน และได้กำหนดไว้เป็นนโยบายเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน 
โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
บริษัทห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้  ในการตัดสินใจอนุมัติ
ธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นสำคัญ และกรณีเป็นธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ง 
จะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ หรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้วแต่กรณี 

บริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามสัญญา และข้อตกลงท่ีมีผลผูกพันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท อีกทั้งบริษัทได้มีมาตรการที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
โดยบริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะด้านจากภายนอก เพื่อให้เข้ามาช่วยสอบทานเอกสาร และให้คำปรึกษาใน
การดำเนินการด้านต่างๆ ตลอดจนบริษัทได้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื ่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด 
กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการ
ปฎิบัติงานด้านการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศดังต่อไปนี้ 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมเอกสารข้อมู ล 
และรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพิจารณาที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า 
และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริษัทจะจัดส่งให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการ
ประชุมใหักับคณะกรรมการก่อนวันประชุมหรือภายในวันประชุม 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่แล้ว 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให้กับกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่
กรรมการบริษัทโดยจัดส่งล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนวันประชุม 

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกรายละเอียดที ่เป็นสาระสำคัญ รวมถึง
ข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง และข้อคัดค้าน (ถ้ามี) และได้ให้คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุม
ครั้งถัดไป ซึ่งประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในรายงานการประชุมได้อย่างอิสระ 

บริษัทได้จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้อย่างเป็นสัดส่วน 

บริษัทได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้การกำกับและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตภายนอก 

บริษัทมีระบบและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางเว็บไซด์และอีเมล
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตามและประเมินผล 

ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส 
นอกจากน้ันบริษัทได้เตรียมจัดทำแผนงบประมาณประจำปีสำหรับใช้ในปีหน้า และจะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ดำเนินงาน และรายงานเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลต่างอย่างเป็นระบบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารทุกสัปดาห์ เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ และหารือถึงแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนั้นยังได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัท โดยเน้นการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในทำหน้าที่จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งครอบคลุมทั้งการเงิน การดำเนินการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งตรวจสอบกา รปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ 

การรายงานผลการตรวจสอบและการรายงานความคืบหน้า ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ถึงสิ่งที่ได้ทำการตัดสินใจดำเนินการในเรื่องต่างๆ หรืออาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 
ทั้งนี้รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่พบ อาทิ เรื่องการทุจริตหรือการกระทำท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 
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รายการระหว่างกัน 

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้น 
และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้  

บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ลักษณะความสัมพันธ ์

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

บริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จำกัด (“โอเอซี”) บริษัทย่อยทางอ้อมของ จี สตีล (ศาลล้มละลายกลางไดม้ีคำสั่ง
พิพากษาให้บริษัทลม้ละลายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563) 

บริษัท สยามโปรเฟสชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด (“เอสพีเอช”) บริษัทย่อยของ จี สตีล 

บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (“จีเอส ซีเคียวริตี้”) บริษัทย่อยของ จี สตีล 

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ Ares SSG Capital 
Partners III, L.P. (“Ares SSG III”) 

Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital”) เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของ Ares SSG 
Capital Partners III, L.P. (“Ares SSG III”) 

Synergy Strategic Solutions Management DMCC (“Synergy”) 

บริษัท เอส เอส พ ีเพลส จำกัด 

มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 

มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท (กรรมการร่วมกันได้ลาออกจากบริษัท
ในไตรมาส 2 ป ี2562)  

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ จี สตีล 

บริษัท พนิช สวัสดิ์ จำกัด บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท และ จ ีสตีล 

บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จำกัด มีกรรมการร่วมกันกับ จี สตีล 

บริษัท เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท (กาญจนบุรี) จำกัด มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท 

บริษัท มหาชยัศูนย์รวมเหลก็ จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของ จี สตีล 

บริษัท เมทัล อินเตอร์ จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของ จี สตีล (จดทะเบยีนเลิกบริษัท
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 

บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของ จี สตีล 

บริษัท ลิเบอร์ตี้ สตีล สยาม จำกัด เป็นบริษัทย่อยของกิจการที่เกีย่วข้องกนักับผู้ถอืหุ้นของ จี สตีล 

บริษัท วอลล์สตรีท ทัลเลทท์ พรีบอนน์ จำกัด มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 

บริษัท หลักทรัพย์ วอลล์สตรีท ทัลเลทท์ พรีบอนน์ จำกัด มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 

บริษัท อันดาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 

บริษัท เกรทสยามสตีลเวิร์คส จำกัด มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท (กรรมการร่วมกันได้ลาออกจากบริษัท
ในไตรมาส 2 ป ี2562) 
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รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2561 ถึงปี 2563  มีรายละเอียดดังนี้   

1. รายการกับบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจำเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2563 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2562 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2561 

- รายได้จากการขายวัตถุดิบและ
สินค้าสำเร็จรูป 

- รายได้ดอกเบี้ยรับ 
- รายได้อื่น 
- ซ้ือวัตถุดิบ 
- ค่าจ้างผลิตสินค้า 
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
- ดอกเบี้ยค้างรับ 
- เจ้าหน้ีการค้า 

144.31 
 
- 

0.07 
37.40 

- 
- 
- 
- 

308.66 
 

17.24 
1.03 

36.43 
274.24 

- 
- 
- 

273.20 
 
- 
- 

668.28 
3,872.87 

94.00 
5.54 
5.85 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ
ในการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะ
รายการค่าจ้างผลิตสินค้า ได้รับอนุมัติจากท่ี
ประช ุมคณะกรรมการบร ิษ ั ท  คร ั ้ ง ท่ี  
10/2560 เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 

 

2. รายการกับบริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จำกัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจำเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2563 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2562 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2561 

- ต้นทุนทางการเงิน 
- เจ้าหน้ีอื่น 
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 
 

- 
- 
- 
 

1.01 
13.45 
4.62 

1.01 
 13.45 

3.61 
 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการท่ีเกิดขึ้นตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ
ในการดำเนินงานของบริษัท 

 

3. รายการกับบริษัท จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลดิ้ง จำกัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจำเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2563 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2562 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2561 

- ค่าธรรมเนียมบริการยืมหุ้น 
 

- - 
 

0.22 
 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการท่ีเกิดขึ้นตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ
ในการดำเนินงานของบริษัท 



รายงานประจำปี 2563 | Annual Report 2020 
 

 112 
 

4. รายการกับ Link Capital I (Mauritius) Limited  

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจำเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2563 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2562 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2561 

- ต้นทุนทางการเงิน 
- commitment fee 
- เงินกู้ยืมระยะสั้น 
- เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ 
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

207.93 
13.37 

311.39 
739.06 
77.93 

 

293.91 
13.53 

- 
1,049.02 

29.29 

439.22 
1.54 

1,239.36 
1,117.52 

33.80 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการที ่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล 
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ภายใต้ความเห็นชอบของที ่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ แจ้ง
ส า รสน เทศผ ่ า น  ตลท .  เ มื่ อ ว ั นท ี ่  13 
พฤศจิกายน 2560 เพื ่อใช้ในการชำระหน้ี
บางส่วน และ เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนิน
กิจการ จัดซื้อวัตถุดิบ และ เพิ่มกำลังการผลิต
ของบริษัท  

 

5. รายการกับ Synergy Strategic Solutions Management DMCC 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจำเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2563 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2562 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2561 

- ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน 
- เจ้าหน้ีอื่น 

2.08 
- 

13.61 
1.49 

- 
- 
 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการเกิดขึ้นตามเงื่อนไขข้อตกลงตาม
สัญญาเงินให้กู้ยืมกับ Link Capital 

 

6. รายการกับบริษัท เอส เอส พี เพลส จำกัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจำเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2563 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2562 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2561 

- ค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนท่ี       
  สำนักงานและค่าบริการอื่นๆ 
- เงินมัดจำค่าเช่าพ้ืนท่ี  
- เจ้าหน้ีอื่น 
 

- 
 
- 
- 
 

4.04 
 

0.63 
0.35 

 

3.80 
 

0.63 
0.34 

 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่า บริษัทมีการเช่า
พื้นท่ีสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยค่าเช่าพื้นที่สำนักงานที่บริษัท เอส 
เอส พี เพลส จำกัด เรียกเก็บจากบริษัท เป็น
อัตราเดียวกับค่าเช่าพื้นที่สำนักงานที่บริษัท 
เอส เอส พี เพลส จำกัด เรียกเก็บจากผู้เช่า
รายอื่น 
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7. รายการกับบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจำเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2563 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2562 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2561 

- รายได้จากการขายสินค้า
สำเร็จรูป 

 

2.01 - 
 

298.01 
 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ
ในการดำเนินงานของบริษัท 

 

8. รายการกับบริษัท พณิชสวัสดิ์ จำกัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจำเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2563 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2562 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2561 

- รายได้จากการขายสินค้า
สำเร็จรูป 

- ซ้ือวัตถุดิบ 
 

- 
 

6.76 

- 
 
- 

102.22 
 
- 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ
ในการดำเนินงานของบริษัท 
 

 

9. รายการกับบริษัท โรงแรม อโนมา กรุงเทพ จำกัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจำเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2563 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2562 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2561 

-  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 

0.03 0.71 
 

0.34 
 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ
ในการดำเนินงานของบริษัท 

 

10. รายการกับบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็กจำกัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจำเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2563 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2562 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2561 

- ซ้ือวัตถุดิบ 
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

- 
- 

- 
7.95 

 

15.49 
7.95 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ
ในการดำเนินงานของบริษัท 
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11. รายการกับบริษัทเดอะ สตีล จำกัด(มหาชน) 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจำเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2563 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2562 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2561 

- รายได้จากการขายสินค้า
สำเร็จรูป 

- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

- 
 
- 

139.96 
 

0.43 

271.03 
 

-  

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ
ในการดำเนินงานของบริษัท 

 

12. รายการกับบริษัท ลิเบอร์ต้ี สตีล สยาม จำกัด 

ลักษณะของรายการ 

ขนาดรายการ/ยอดคงค้าง  
(ล้านบาท) ความจำเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2563 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2562 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2561 

- รายได้จากการขายสินค้า
สำเร็จรูป 

- 146.53 
 

305.94 
 
 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการท่ีเกิดขึ้นตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ
ในการดำเนินงานของบริษัท 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน 

การทำรายการระหว่างกันต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อ  บังคับ 
ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออก
เสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องตรวจสอบและ
ควบคุมดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าว ฝ่ายจัดการและหรือกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่ าวจะ
เป็นผู้ดำเนินการและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ไม่รวมรายการซื้อขายซึ่งเป็นเงื่อนไขปกติธุรกิจ  

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการทำรายการอนุมัติรายการระหว่างกันจะเป็นไปตามระเบียบของบริษัทโดยการขอความเห็น
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลและแจ้งต่อคณะกรรมการหรือขออนุมัตจิาก
คณะกรรมการและ/หรือผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยว
โยงกันด้วยในฐานะบริษัทจดทะเบียนนอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตเกี่ยวกับธุรกจิปกติ 
และการให้กู้ยืม ดังน้ี 

1. ธุรกิจปกติ และรายการสนับสนนุธุรกิจปกติ ซ่ึงมีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป 
ในอนาคต บริษัทอาจมีการทำรายการประเภทธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป

กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในอนาคต เช่น การซื้อขายสินค้า การเช่าพื้นที่สำนักงาน หรือ การใช้สถานที่ในการ
จัดสัมมนา โดยเง่ือนไข การทำรายการระหว่างกันจะเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติเสมือนลูกค้าทั่วไป ในราคาที่เป็นธรรม 
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2. ธุรกิจปกติ และรายการสนับสนนุธุรกิจปกติ ซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ 

ในอนาคต บริษัทอาจมีการทำรายการประเภทธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งไม่มีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป 
และรายการระหว่างกันอื่นๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในอนาคต เช่น การทำธุรกรรมกับพันธมิตรที่ปรึกษา
กลยุทธ์ของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด และหากมีการทำรายการระหว่างกันอ่ืน
เพิ่มเติมในอนาคต บริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการของ
บริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ท่ีตนเองอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการที่ได้ระบไุว้  

3. การให้กู้ยืม 

บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่น รวมทั้งพันธมิตรที่ปรึกษาทางกลยุทธ์อย่างไรก็ตามหากมีความ
จำเป็นที่จะต้องดำเนินการ บริษัทจะต้องปฎิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดย
คณะกรรมการของบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆที่ตนเองอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามขอบเขตอำนาจของ
คณะกรรมการที่ได้ระบุไว้ 

นอกจากนี้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“จี สตีล”) มีความ
คล้ายคลึงกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ทางฝ่ายจัดการของบริษัทจึงได้มีแนวทางใน
การกำหนดมาตรการดังต่อไปนี้ 

1) การลดโอกาสการทำธุรกิจแข่งขนักันระหว่างบริษัทและ จี สตลี 

ฝ่ายจัดการของบริษัทและ จี สตีล จะมีการวางแผนจัดทำแนวทางการขยายธุรกิจในอนาคตของแต่ละ
บริษัทโดยตั้งอยู่บนหลักการว่าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับความชำนาญกระบวนการผลิต กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในปัจจุบันของ
แต่ละบริษัท สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ในอนาคตของแต่ละกลุ่มลูกค้าหลีกเลี่ยงการลงทุนที่ซ้ำซ้อน และ
สร้าง Economy of Scale ในการผลิตและการจัดซื้อวัตถุดิบ 

2) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

ทั ้งสองบริษัทได้บริหารโดยต่างมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเพื ่อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของทั้งสองฝ่ายและฝ่ายจัดการมีนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยดำรงความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการของแต่ละบริษัท 

3) การทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและ จี สตีล  

บริษัทมีนโยบายในการดำรงหลักการทำการค้าปกติทั่วไป (CommercialArm’sLengthBasis) ในการทำ
รายการระหว่างบริษัทและ จี สตีล โดยหากมีการทำรายการระหว่างกันบริษัททั้งสอง ได้จัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่โปร่งใส
ต่อผู้สอบบัญชีของสองบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบและให้ความเห็นความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจะทำการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทอย่างเพียงพอ 
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คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
1. สรุปสาระสำคัญ  

  
หน่วย: ล้านบาท 

สำหรับ  
ปี 2563 

สำหรับ  
ปี 2562 

สำหรับ  

ปี 2561 

Pe
rfo

rm
an

ce
 

รายได้จากการขาย  11,379 12,923 29,910 

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 171 (632) 282 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  (605) (1,353) (836) 

HR
C 

ปริมาณขาย HRC (พันตัน) 709 710 1,447 

ปริมาณการผลติ HRC (พันตัน) 718 683 1,436 

ราคาขายเฉลี่ย (บาท/ตัน) 16,044 18,192 20,663 

 

หน่วย: ล้านบาท 
31 ธันวาคม 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 

Fin
an

ce
  

St
at

us
 หนี้สินรวม  2,197 2,194 5,607 

สินทรัพย์รวม  14,857 15,488 18,824 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,661 13,294 13,217 

2. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  

ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล ไตรมาส 2 ปี 2563 นี้ บริษัทได้ทำการทบทวนและเปลี่ยน แปลงอายุการให้
ประโยชน์ของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จากท่ีเคยประมาณการไว้เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและอายุการให้ประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับโดยอ้างอิงตามรายงานการประเมินของที่ปรึกษาทางวิศวกรอิสระและการบำรุงรักษาอาคาร เครื่องจักรและ
อุปกรณ์  ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีทีต่้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด โดยการเปลี่ยนแปลงประมาณการดงักล่าวได้รบัการ
อนุมัติโดยหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ตามที่
ได้มีการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ น้ัน รายละเอียดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ในงบการเงินมี ดังนี ้  

ประเภทของสนิทรัพย์ถาวร 
ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร (ปี) 

ต้ังแต่ป ี2554 จนถึง 2562 ต้ังแต่ป ี2563 เป็นต้นไป 

อาคาร 20 ปี – 50 ปี 40 ปี -50 ปี 
(อายุคงเหลือไม่เกิน 15 – 25 ปี นับจากป ี 

2563) 

เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 15 ปี– 30 ปี 21 ปี- 41 ปี 
(อายุคงเหลือไม่เกิน 20 ปี นับจากปี 2563) 
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สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ถาวรในครั้งนี้  สืบเนื่องจากบริษัทได้
พิจารณาและทบทวนการคิดค่าเสื่อมราคาในอดีตที่ผ่านมา โดยได้มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอดีตจากการใช้งานของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี 2558-2562 พบว่า ในช่วงดังกล่าวบริษัทไม่ได้มีการใช้งานของเครื่องจกัร
และอุปกรณ์เต็มกำลังการผลิตแต่อย่างใด  โดยทำการผลิตจริงในช่วง Off-peak (ซึ่งเป็นช่วงที่มีอัตราค่าไฟฟ้าต่ำ) มาโดยตลอด
และมีอัตราการใช้กำลังการผลิตจริง (Capacity Utilization) เฉลี่ยเพียงร้อยละ 61 เท่านั้น  ทำให้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบ
เส้นตรงตามประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ถาวรเดิมนั้น  ไม่สอดคล้องกับการอัตราใช้งานของเครื่องจักรทีอ่ยู่
ในระดับต่ำส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาที่บันทึกมีอัตราที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น  ดังนั้น บริษัทจึงมีการศึกษาและให้บริษัทที่ปรึกษาทาง
วิศวกรอิสระมาประเมินสภาพสินทรัพย์ถาวรและจัดทำ Health Study Report เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผลของรายงาน
สรุปว่าอายุการให้ประโยชน์ของอาคารควรมีอายุสั้นกว่าประมาณการเดิม ด้วยเหตุผลจากสภาพของอาคารและการดูแล
ซ่อมแซมที่ผ่านมา  ในส่วนของสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้การผลิตโดยรวมอยู่ในสภาพดีและหากมีการบำรุงรักษาอย่าง
สม่ำเสมอนั้น อายุการให้ประโยชน์ของเครื่องจักรได้ประมาณการไว้ไม่เกิน 20 ปี นับจากปี 2563 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรสุทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์นั้น มีจำนวนท้ังหมด 6,685 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.84 ของสินทรัพย์ถาวรรวมของบริษัทที่มีอยู่ 12,651 ล้านบาท ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 

บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีในงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยไม่ได้ย้อนการบันทึกการเปลี่ยนแปลงประมาณการของงบการเงินในอดีตที่มีค่าเสื่อมราคาสูง  
ทำให้ค่าเสื่อมราคาใหม่โดยรวมมีจำนวนลดลง ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการดังกล่าวต่องบการเงินสำหรบัปี
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 
ผลกระทบค่าเสื่อมราคาจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการของสนิทรัพย์ถาวร                        หน่วย: ล้านบาท 

ระยะเวลาตามงบการเงิน 
ค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้

ประโยชน์ตามประมาณการเดิม 

ค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้
ประโยชน์ตามประมาณการใหม่ 

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 763 359 

ในการนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประมาณอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าวที่ได้

บันทึกไว้ในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และได้ให้ข้อสรุปอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินดังกล่าว    

3. แนวโน้มทางธุรกิจ  

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

ปริมาณ HRC รวม  
(หน่วย: ล้านตัน)  

ปี 2563 ปี 2562 
% การเปลี่ยนแปลง  
2563 เทียบกับ 2562 

ปี 2561 
% การเปลี่ยนแปลง 
2563 เทียบกับ 2561 

ผลิต 2.60 2.76 -6% 3.20 -19% 
นำเข้า 2.79 4.04 -31% 3.96 -30% 
ส่งออก 0.02 0.01 136% 0.07 -75% 
บริโภค 5.37 6.79 -21% 7.09 -24% 
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ตามคำช้ีนำจากทั่วโลกและมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลไทยดำเนินการ ช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเหล็กเริ่มดีขึ้นในช่วง
ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และจากการคาดการณ์ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) คาดว่าการบริโภคเหล็กจะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ในปี 2564 

4. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

  31 ธค. 2563 31 ธค. 2562 31 ธค. 2561 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้             
รายได้จากการขาย 11,379  99% 12,923  97% 29,910  99% 
กำไรจากการตดัจำหน่ายหนี้สินทีห่มดอายุความสุทธิ 0  0% 10  0% 119  0% 
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 38  0% 216  2% 105  0% 
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้ 0  0% 0  0% 1  0% 
กลับรายการขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไมไ่ด้รบัมอบ 19  0% 21  0% 0  0% 
รายได้อื่น      80  1%       97  1%       45  0% 
รวมรายได้ 11,517  100% 13,268  100% 30,180  100% 
ค่าใช้จ่าย             
ต้นทุนขาย             

 - ต้นทุนของสินค้าท่ีขาย 11,223  97% 13,386  101% 29,342  97% 
 - ต้นทุนการผลติที่ว่างเปล่า 69  1% 242  2% 125  0% 
 - กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ    (84) -1%    (73) -1%    160  1% 
รวมต้นทุนขาย 11,208  97% 13,555  102% 29,628  98% 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 170  1% 174  1% 362  1% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 492  4% 543  4% 500  2% 
หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสญู 0  0% 0  0% 10  0% 
ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบทีย่ังไม่ได้รับมอบ 0  0% 0  0% 41  0% 
ต้นทุนทางการเงิน    251  2%     348  3%     475  2% 
รวมค่าใช้จ่าย 12,122  105% 14,621  110% 31,016  103% 
กำไร (ขาดทุน) สำหรับป ี (605) -5% (1,353) -10% (836) -3% 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:        
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหมไ่ว้ในกำไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง: 
       

 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์
ประกันภัย 

  (28) 0%        0  0%      0  0% 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป ี (633) -6% (1,353) -10% (836) -3% 
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• รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 11,379 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จากการที่ราคาขายโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 12 การริเริ่ม
การประหยัดต้นทุนหลายอย่างควบคู่ไปกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเหล็กช่วยให้ บริษัท ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในครึ่งปีหลัง 
โดยมีกำไรขั้นต้นสำหรับงวดไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 เป็นบวกอยู่ท่ี 183 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2563 
อยู่ท่ี 80 ล้านบาท 

• กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  

บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับปี 2563 และ ปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 38 ล้านบาท และ 216 ล้านบาท 
ตามลำดับ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น  

• รายได้อื่น ๆ 

รายได้อื่นๆ สำหรับปี 2563 และ ปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท และ 97 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุส่วนใหญ่
สำหรับการลดลงของรายได้อื่น ๆ มาจากดอกเบี้ยรับลดลง  

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2563 และ 2562 เป็นจำนวนเงิน 492 ล้านบาท และ 543 ล้านบาท ตามลำดับ 
ลดลงจากปีก่อนจำนวน 51 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดต้นทุนด้านกำลังคน, ค่าที่ปรึกษาและการยุติสัญญาที่ปรึกษา
ธุรกิจในปี 2563 

• ต้นทุนทางการเงิน  

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2563 และ 2562 เป็นจำนวนเงิน 251 ล้านบาท และ 348 ล้านบาท ตามลำดบั 
โดยต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจำนวน 96 ล้านบาท เป็นผลจากในปีก่อน ได้มีการลดลงของเงินทุนหมุนเวียน และ ได้มีการจา่ย
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีก่อน  

• ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

บริษัทฯ มีขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ในปี 2563 จำนวน 28 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษัทได้ดำเนินการทบทวนประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นระยะเวลาสามปี ซึ่งประมาณการหนี้สินที่ต้อง
บันทึกเพิ่มนี้จะแสดงเป็นผลขาดทุนในส่วนของขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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5. ฐานะทางการเงินของบริษัท 

  31 ธค. 2563 31 ธค. 2562 31 ธค. 2561 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย ์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 107  1% 424  3% 201  1% 
ลูกหนี้การค้า 28  0% 6  0% 14  0% 
สินค้าคงเหลือ 1,361  9% 1,367  9% 3,861  21% 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กจิการที่เกีย่วข้องกัน 0  0% 0  0% 94  0% 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   152  1%    85  1%   268  1% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,647  11% 1,882  12% 4,438  24% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อท่ีดินและอาคาร 210 1% 210 1% 210 1% 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 12,651  85% 13,049  84% 13,839  74% 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5  0% 6  0% 7  0% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น     344  3%     340  3%    330  1% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,210  89% 13,606  88% 14,386  76% 
รวมสินทรัพย ์ 14,857  100% 15,488  100% 18,824  100% 

สินทรัพย์รวม 

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 14,857 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2562 จำนวน 631 ล้านบาท 
โดยประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,647 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากสิ้นปี 2562 และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
จำนวน 13,210 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากสิ้นปี 2562  

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 107 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 75 โดยมี
สาเหตุจากกระแสเงินสดรับที่ได้จากการดำเนินกิจการหลัก ลดลงจากปีก่อน อันสืบเนื่องจากราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนตกต่ำลงมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2562 จนถึงครึ่งปีแรกในปี 2563 นอกจากนี้บริษัทมีภาระใช้จ่ายสำหรับงบลงทุนซ่อมแซมบำรุงรักษา
เครื่องจักร และ ภาระค่าดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม  
• ลูกหนีก้ารค้า 

ณ สิ้นปี 2563 และ 2562 บริษัทมีลูกหนี้การค้าจำนวน 28 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลูกหนี้ท่ีเพิ่มขึ้น
จำนวน 22 ล้านบาท มาจากภาวะตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นช่วงขาข้ึนในช่วงปลายปี 2563 ดังนั้นจึงทำให้มีความต้องการ
สินค้าอย่างมากจากลูกค้าส่งผลใหม้ียอดลูกหนีค้งเหลือมากขึ้นในช่วงสิ้นปี 
• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

ณ สิ้นปี 2563 และ 2562 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 152 ล้านบาท และ 85 ล้านบาทตามลำดับ ลดลง 
67 ล้านบาท สาเหตสุ่วนใหญ่มาจากบัญชีเงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินค้าให้แก่ซัพพลายเออร์ทีเ่พิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 51 ล้านบาท 
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• ที่ดินอาคารและอุปกรณ์  
ณ สิ้นป ี2563 และ 2562 บริษทัมีท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิจำนวน 12,651 ล้านบาท และ 13,049 ล้านบาท 

ตามลำดับ ลดลง 398 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 3 เกิดจากการตดัค่าเสื่อมราคาประจำปี  
  31 ธค. 2563 31 ธค. 2562 31 ธค. 2561 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้             
หนี้สินหมุนเวียน             

เจ้าหนี้การคา้ 328  2% 333  2% 2,033  11% 
เจ้าหนี้อ่ืน และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 289  2% 340  2% 661  4% 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 11  0% 20  0% 33  0% 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 0 0% 0  0% 1,239  7% 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 199  1% 137  1% 132  1% 
หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการ 169  1% 170  1% 180  1% 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ที่ถึงกำหนดขำระภายในหนึ่งปี 
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2% 
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0% 
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หนี้สินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกำหนดชำระภายใน
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ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน 0  0% 19  0% 41  0% 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น     15  0% 18  0% 31  0% 

รวมหนี้สินหมนุเวียน 1,327  9% 1,038  7% 4,350  23% 
หนี้สินไม่หมนุเวียน             
เจ้าหนี้อ่ืน และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0  0% 0  0% 58  0% 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกีย่วข้องกัน-สุทธิ 739  5% 1,049  7% 1,118  6% 
หนี้สินตามสญัญาเช่า-สุทธิ 2  0% 1  0% 1  0% 
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์
พนักงานเมื่อเกษียณอาย ุ
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รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน   870  6% 1,156  7% 1,257  7% 
รวมหนี้สิน 2,197  15% 2,194  14% 5,607  30% 

หนี้สินรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 3 ล้านบาท โดย
ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนรวม จำนวน 1,327 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากสิ้นปี 2562 และหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 
จำนวน 870 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25 จากสิ้นปี 2562  

• เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำนวน 289  ล้านบาท และ 340 
ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 51 ล้านบาท เนื่องจากการชำระหนี้  
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• เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า จำนวน 11 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท 
ตามลำดับ ลดลงจำนวน 9 ล้านบาท เนื่องจากมีการขายแบบเครดิตเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2563  

• ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีดอกเบี ้ยค้างจ่าย จำนวน 199 ล้านบาท และ 137 ล้านบาท 
ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 62 ล้านบาท เนื่องจากมีผลขาดทุนในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2563 ส่งผลให้ประสบปัญหาสภาพคล่อง 
ดังนั้นในไตรมาส 3 และ 4 ปี 2563 บริษัทได้ขอเลื่อนการจ่ายชำระดอกเบี้ยออกไปก่อน ด้วยเหตุดังกล่าวส่งผลให้ดอกเบี้ยค้าง
จ่ายสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน  

• ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 311 ล้านบาท (10.5 ล้าน เหรียญ
สหรัฐฯ) ที่จะถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี  

• ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมสี่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 6 ล้านบาท 
ตามมาตรฐานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่กำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าดำเนินงาน 
ทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ   

• ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน 

บริษัทได้กลับรายการประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบท่ีได้เคย
ตั้งไว้เมื่อปี 2562  และ บันทึกเป็นรายได้ในปี 2563 เนื่องจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 ราคาตลาดของเหล็กแผ่นรีดร้อนมีการ
ปรับตัวราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน   

• ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิจำนวน 739 ล้านบาท (24.5  
ล้าน เหรียญสหรัฐฯ )  
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• ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีประมาณการหนี ้ส ินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อ
เกษียณอายุ จำนวน 128 ล้านบาท และ 106 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 22 ล้านบาท ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการ
บริษัทได้มีการทบทวนประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

  31 ธค. 2563 31 ธค. 2562 31 ธค. 2561 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ส่วนของผู้ถือหุน้             
ทุนจดทะเบียน 27,601    27,601    129,298    
ทุนที่ออกและชำระแล้ว  24,468  165% 24,468  158% 96,104  511% 
ส่วนเกิน (ต่ำ) กว่ามูลค่าหุ้น (9,667) (65%) (9,667) (62%) (61,757) 328% 
ทุนสำรองตามกฎหมาย 0  0% 0  0% 19  0% 
กำไร (ขาดทุน) สะสม (2,449) (16%) (1,816) (12%) (21,457) 114% 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 310  2% 310  2% 310  2% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,661  85% 13,294  86% 13,218  70% 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,857  100% 15,488  100% 18,824  100% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 12,661 ล้านบาท ลดลง 633 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 5 
จากสิ้นปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 605 ล้านบาท และมีขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งแสดงอยู่ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จำนวน 28 ล้านบาท 
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6. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) (Current Ratio)  1.24   1.81  1.02 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) (Quick Ratio)  0.10   0.41  0.05 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (Operating Cash Flow Ratio)  (0.01)  0.14   0.21  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  
(Operating Efficiency Ratio)    

 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) (Accounts Receivable Turnover)  667  1,287  1,277 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) (Days of Receivables)  0.55   0.28  0.29 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) (Inventory Turnover)  8    5  8 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน) (Days of Inventory on Hand)  44   70  44 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) (Accounts Payable Turnover)  34    9  21 
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) (Days of Payables)  11    39  18 
ระยะเวลาการแปลงเป็นเงินสด (วนั) (Cash Conversion Cycle)  34    32  27 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)     
อัตรากำไรขั้นต้น (%) (Gross Profit Margin) 2% -5% 1% 
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) (Operating Profit Margin) -3% -8% -1% 
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ก่อนดอกเบี้ย ภาษี และ ค่าเสื่อมราคา (%) 
(EBITDA Margin) 

2% -1% 2% 

อัตรากำไรสุทธิ (%) (Net Profit Margin) -5% -10% -3% 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (Return on Equity) -5% -10% -6% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (Return on Assets) -4% -8% -4% 
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เทา่) (Total Assets Turnover)  0.76    0.77  1.57 
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Leverage Ratio)     
อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) (Debt to Equity Ratio)  0.17    0.17  0.42 
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio) -0.10  1.10  1.57 
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) (Dividend Payout Ratio)  -     -    - 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

ในปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างมากในประเทศไทย และ ตลาดการค้าที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดำเนินนโยบายการขายที่เน้นขายเงินสด และ การติดตามชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ 
การติดตามการวางแผนการผลิตและขายสินค้าที่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และการสั่งซื้อวัตถุดิบกับผู้ขายที่สามารถ
ให้เครดิตเทอมได้ เป็นต้น 
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• อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ที่มีค่ามากกว่า 1 (บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีมากกว่าหน้ีสินหมุนเวียน) 
• อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ที่มีค่าน้อยกว่าปีก่อน (บริษัทมีสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็น

เงินสดได้ช้าลงกว่าปีก่อน) 
• อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Operating Cash Flow Ratio) ติดลบในปีน้ี เนื่องจากบริษัทใช้เงินสดสูงกว่าที่

ได้รับจากกิจกรรมดำเนินงาน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพี่มขึ้นของสินค้าคงเหลือในช่วงปลายปี  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operating Efficiency Ratio) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เป็นการสะท้อนประสิทธิภาพของสินทรัพย์ และ หนี้สินที่แสดงอยู่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน ว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  
• อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) (Accounts Receivable Turnover) ในปีนี ้มีค่าที ่ต่ำกว่าปีก่อน และ 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) (Days of Receivables) มีค่าสูงกว่าปีก่อน สืบเนื่องจากการขายเครดิตเพิ่มขึ้นในช่วง
ปลายปี หากพิจารณาทั้งปี บริษัทมียอดขายแบบเครดิตเทอมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 3.93 

• อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) ( Inventory Turnover) ในปีนี้มีค่าสูงกว่าปีก่อน  และ ระยะเวลาขาย
สินค้าเฉลี่ย (วัน) (Days of Inventory on Hand) ที่มีค่าน้อยกว่าปีก่อน สืบเนื่องจาก บริษัทได้วางแผนการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการในตลาด เพื่อให้สต็อกสินค้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม  

• อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) (Accounts Payable Turnover) ที่มีค่าที่สูงกว่าปีก่อน และ ระยะเวลาชำระหนี้ 
(วัน) (Days of Payable) ที่มีค่าต่ำกว่าปีก่อน สืบเนื่องจาก บริษัทมีการบริหารการจัดการด้านเงินสดเพื่อจ่ายชำระหนี้
บ่อยขึ้น 

• ระยะเวลาการแปลงเป็นเงินสด (วัน) (Cash Conversion Cycle) มีจำนวนวันที่ใกล้เคียงกับปีก่อน  แสดงถึงบรษิัท
ยังคงมีการวางแผน บริหารจัดการด้านการเงิน ด้วยความระมัดระวัง  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio) 

ในปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรโดยรวมดีกว่าปีก่อน ถึงแม้ว่าราคาตลาดของเหล็ก
แผ่นรีดร้อน จะมีราคาลดลงตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ในปี 2562 จนถึงไตรมาสที่ 2 ในปี 2563 ทั้งนี้ตลาดได้ปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลัง
ของปี 2563 จึงทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินโครงการลดต้นทุนหลายประการ ทำให้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไรปรับปรุงดีขึ้นจากปีก่อน เช่น อัตรากำไรขั้นต้น (%) (Gross Profit Margin),  
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) (Operating Profit Margin), อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ก่อนดอกเบี้ย ภาษี และ ค่า
เสื่อมราคา (%) (EBITDA Margin),อัตรากำไรสุทธิ (%) (Net Profit Margin), อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (Return on 
Equity) และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (Return on Assets)  

อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Leverage Ratio) 

ในปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ ดังน้ี  
• อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) (Debt to Equity Ratio) ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน 
• อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) (Interest Coverage Ratio) มีค่าที่นอ้ยกว่าปีก่อน เนื่องจากในปีที่ผ่าน

มาได้รับผลกระทบของภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโคโรนา  (โควิด 19) 
ทำให้บริษัทมีเงินสดใช้ไปมากกว่าที่ได้รับจากการดำเนินงาน จึงสะท้อนให้เห็นว่าความสามารถในการชำระดอกเบี้ยที่
มีค่าต่ำกว่าปีก่อน 
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7. งบกระแสเงินสด 

  31 ธค. 2563 31 ธค. 2562 31 ธค. 2561 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดำเนินงาน       

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (605) (1,353) (836) 

รายการปรับปรุง       

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 526  900  882  

ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด 78  74  112  

ดอกเบี้ยรับ (2) (20) (3) 

ต้นทุนทางการเงิน 251  348  475  

กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้ 0  0  (1) 

กำไรจากการตดัจำหน่ายหนี้สินทีห่มดอายุความสุทธิ 0  (10) (119) 

กำไรจากการลา้งบัญชีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (10) 0  0  

ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกดิขึ้นจริง - สุทธิ (8) (87) (30) 

หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสญู 0  0  10  

กลับรายการขาดทุนจากการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ (84) (73) 160  

ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบทีย่ังไม่ได้รับมอบ (19) (21) 41  

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 10  29  8  

ขาดทุนจากการตดัจำหน่ายสินทรพัย์ 2  4  0  

รายได้จากการชดเชยความเสียหายจากประกันภัย - สุทธิ (2) 0  0  

ประมาณการภาระหนีส้ินจากคดีฟอ้งร้อง 2  0  0  

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน       

ลูกหนี้การค้า  (22) 8  19  

สินค้าคงเหลือ 89  2,568  (743) 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (66) 177  112  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (81) (85) (146) 

เจ้าหนี้การคา้ (5) (1,683) 1,186  

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 1  (13) (160) 

เจ้าหนี้อ่ืน และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (60) (385) (144) 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (3) (12) 10  

จ่ายชำระหนีส้ินผลประโยชน์พนักงาน (10) (4) (0) 

รับดอกเบี้ย    0     3      3  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (17) 365  838  
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  31 ธค. 2563 31 ธค. 2562 31 ธค. 2561 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ       

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กจิการที่เกีย่วข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น) 0  94  0  

ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ (128) (112) (81) 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มตีัวตน (2) (2) (3) 

รับเงินชดเชยความเสียหายจากประกันภัย 16  0  0  

รับดอกเบี้ย      2  23      0  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (113) 3  (84) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0  624  0  

ชำระคืนหนี้สินภายใต้แผนฟ้ืนฟู (2) (3) (7) 

ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0  (1,864) (230) 

ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0  0  (361) 

จ่ายชำระหนีส้ินตามสญัญาเช่า (5) (1) (1) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 0  1,503  0  

จ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้สามัญเพิ่มทุน 0  (74) 0  

จ่ายต้นทุนทางการเงิน (180) (331) (533) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (188) (144) (1,131) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (317) 224  (377) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 424  201  578  

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด  
 (0) 

 
 (1) 

 
 (0) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 107  424  201  

ในปี 2563 และ 2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 605 ล้านบาท และ 1,353 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะ
ที่กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไป 17 ล้านบาท และ ในปี 2562 บริษัทเงินสดสุทธิได้มา 
365 ล้านบาท  

สำหรับกิจกรรมด้านการลงทุน บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในปี 2563 113 ล้านบาท เกิดจากการใช้ไปเพื่อซื้อสินทรัพย์
ใหม่ทดแทนสำหรับอะไหล่เครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ 

สำหรับกิจกรรมด้านการจัดหาเงิน บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในปี 2563 และ 2562 จำนวน 188 ล้านบาท และ 144 
ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี 2563 และ สำหรับ
ปี 2562 สำหรับการได้เงินสดจากการเพิ่มทุน และจากการชำระบัญชีสินค้าคงเหลือได้นำจ่ายชำระหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
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8. ภาระผูกพันนอกงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้ 
หน่วย: ล้านบาท 

ภาระข้อผูกพัน รวม 
ระยะเวลาการชำระ 

ภายใน 1 ปี ปีที่ 2 และ 3 ปีที่ 4 และ 5 ปีที่ 6 ขึ้นไป 

ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าดำเนินการ 5.85 5.10 0.75                  -                   -    

ภาระผูกพันด้านการซื้อ 1,227.35 1,027.18 141.30 58.87                -    

ภาระผูกพันด้านหนีส้ินอ่ืน ๆ 159.26 159.26                  -                     -                   -    

รวม 1,392.46 1,191.54 142.05 58.87               -    
 
9. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต 

บริษัทนำเข้าเศษเหล็ก เหล็กถลุง (Pig Iron) และวัตถุดิบย่อย (Sub Raw Material) และเงินกู้จำนวนมากในรูป
เงินตราต่างประเทศ ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนจึงมีผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้บริหารความเสี่ยงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีการกำหนดราคาขายโดยอ้างอิงราคาขายในตลาดโลก  
ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐเป็นหลัก นอกจากนี้บริษัทมีแผนปรับตัวโดยจัดทำโครงการหลายโครงการเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆ และผู้นำเข้า ท้ังในรูปของการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต เป็นต้น 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน)  

งบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

งบการเงินประจำปี 2563 



รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ ผูถื้อหุ้นบริษทั จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี
ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชี
ท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณ  
อื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำร
แสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้  

การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตดงัน้ี 

ก) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 4 ผูบ้ริหำรไดท้ ำกำรทบทวนและเปล่ียนแปลงอำยุกำรให้ประโยชน์ของอำคำร  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
จำกท่ีเคยประมำณกำรไวเ้ดิม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภำพและอำยกุำรให้ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ กำรเปล่ียนประมำณกำรอำยกุำรให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ดงักล่ำวไดรั้บกำรอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 
17 มิถุนำยน 2563  

ข) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 1 เร่ิมตั้งแต่ตน้ปี 2563 กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบเชิงลบอย่ำงมำกต่อเศรษฐกิจ
ระดับประเทศและระดับโลก ซ่ึงอำจมีผลกระทบเชิงลบอย่ำงมำกต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของบริษทั   
อย่ำงไรก็ดี ผลท่ีสุดในเร่ืองดงักล่ำวไม่สำมำรถทรำบได้ในปัจจุบนัและผลกระทบเชิงลบต่อบริษทัไม่สำมำรถประมำณกำรได้อย่ำง
สมเหตุสมผลในขณะน้ี 

ทั้งน้ี ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำกเร่ืองท่ีเนน้ดงักล่ำว 

เร่ืองอ่ืน 

งบกำรเงินของบริษทั จี เจ สตีล จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่น โดยไดแ้สดงควำมเห็น
ไวอ้ยำ่งไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2563 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุด ตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
ส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ได้น ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรของผู้สอบบัญชี 

การประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
   

บริษทัมีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงแสดงในรำคำทุนหักค่ำเส่ือม
รำคำสะสมและค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีมีจ ำนวนเงินท่ี
เป็นสำระส ำคญั 
  
ผูบ้ริหำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำส ำหรับท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เม่ือมี
ข้อบ่งช้ีกำรด้อยค่ำโดยประมำณจำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน     
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนท่ีพิจำรณำโดยผูบ้ริหำรมำจำกมูลค่ำจำก
กำรใช้ ซ่ึงประมำณกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีได้รับในอนำคตท่ี
เกิดขึ้ นจำกกำรใช้สินทรัพย์นั้ นและกำรก ำหนดสมมติฐำนท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ประมำณกำรอตัรำกำรเติบโตของธุรกิจ ประมำณ
กำรรำยได้และอัตรำส่วนต่ำงของรำคำขำยกับต้นทุนเศษเหล็ก    
และประมำณกำรงบจ่ำยลงทุน ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใชจ่้ำย
ในกำรด ำเนินงำน  
 

กำรใช้ดุลยพินิจและขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ของผูบ้ริหำรและอตัรำ   
คิดลดกระแสเงินสด จะไดรั้บผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
สภำพเศรษฐกิจและสภำวะตลำดในอนำคตได ้ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงให้
ควำมส ำคญัเร่ืองน้ีในกำรตรวจสอบ 
 

 
 

• ท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้       
รับคืนท่ีใชใ้นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ 
 

• ประเมินควำมเหมำะสมของขอ้สมมติฐำนที่ส ำคญัซ่ึงผูบ้ริหำร
ใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงินสด รวมถึงอตัรำคิดลด
ท่ีใชใ้นกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนำคต 
 

• เป รียบเทียบและประเ มินประมำณกำรกระแสเ งินสด               
ข้อสมมติฐำนหลักและอัตรำคิดลดกับงบประมำณและ       
แผนธุรกิจของผู้บ ริหำร ผลกำรด ำ เนินงำนในอดีตกับ              
ผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึ้นจริงในปัจจุบนั สภำพเศรษฐกิจและ
อุตสำหกรรม 

 

• ทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของตำม
แบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีผู ้บริหำรใช้ และเปรียบเทียบกับ
มูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

• พิจำรณำควำมเพียงพอและเหมำะสมของกำรเปิดเผยขอ้มูล
ของบริษทัในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนขอ ง
ผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนนั้น ซ่ึงคำดว่ำรำยงำนประจ ำปีจะถูกจดัเตรียมให้ขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ควำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอื่น  
 
ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอื่นมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคัญกบั       
งบกำรเงินหรือกับควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคญัหรือไม่  
 
เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปได้ว่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำ รเร่ือง
ดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน  

ผู้บริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน               
และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด  
 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับ             
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิก
บริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ได้ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำม
มำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิด
จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือ      
ทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี  
 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำร
ตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง  

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ี
เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด 
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน  

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษทั  

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำขึ้นโดยผูบ้ริหำร  

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชี
ท่ีได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคัญท่ีเก่ียวกับเหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั 
ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้
กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บจนถึงวนัที่ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษทั
ตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและ
เหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำให้มีกำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ได้พบในระหว่ ำงกำร
ตรวจสอบของขำ้พเจำ้  
 
ขำ้พเจำ้ได้ให้ค ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและได้
ส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ีองอื่นซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำ
ว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ  
 
จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ได้พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นในงวด
ปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใน
รำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้
เสียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 
 
 
 
 
(นำงสำววิมลศรี จงอุดมสมบติั)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3899 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ 2564 
 



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

สิ น ท รั พ ย์

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 106,593,691           424,062,101           

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 7 27,922,175             6,196,512               

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 4, 8, 16, 33 1,361,359,108        1,366,609,957        

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน - สุทธิ 5, 9 151,578,570           85,084,093             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,647,453,544        1,881,952,663        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือทีดินและอาคาร 10 210,000,000           210,000,000           

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4, 11, 15, 21, 33, 35 12,651,015,945      13,049,272,540      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน - สุทธิ 12 5,215,597               6,494,070               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน  - สุทธิ 5, 14 343,721,902           340,185,345           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,209,953,444      13,605,951,955      

รวมสินทรัพย์ 14,857,406,988      15,487,904,618      

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 2563 2562

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้ 8, 16 328,134,141           333,324,560           

เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5, 17 289,209,148           340,170,757           

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 10,506,608             19,799,767             

ดอกเบียคา้งจ่าย 5, 18 198,592,331           137,094,718           

หนีสินจากการยกเลิกแผนฟืนฟูกิจการ 19 168,530,256           170,123,670           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 5, 20 311,389,181           -                          

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11, 21 5,740,013               438,781                  

ประมาณการหนีสินหมุนเวยีน 4, 22 -                          19,175,314             

หนีสินหมุนเวยีนอืน 23 15,240,652             17,871,920             

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,327,342,330        1,037,999,487        

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 5, 20 739,059,084           1,049,023,546        

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 11, 21 2,311,604               950,062                  

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนผลประโยชน์พนกังานเมอืเกษียณอายุ 24 128,175,780           105,685,887           

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 869,546,468           1,155,659,495        

รวมหนีสิน 2,196,888,798        2,193,658,982        

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 25

- ทุนจดทะเบียน 27,600,824,751      27,600,824,751      

- ทุนทีออกและชาํระแลว้ 24,467,649,500      24,467,648,060      

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้ 26 -                          -                          

ส่วนตาํกวา่มูลค่าหุน้สามญั 25 (9,667,487,640)       (9,667,486,450)       

ขาดทุนสะสม (2,449,324,888)       (1,815,597,192)       

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 27 309,681,218           309,681,218           

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 12,660,518,190      13,294,245,636      

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,857,406,988      15,487,904,618      

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5 11,379,228,023      12,922,809,092      

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ 38,126,372             215,925,699           

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสังซือของวตัถุดิบทียงัไม่ไดรั้บมอบ 4, 22 19,175,314             21,389,840             

รายไดอื้น 5 80,132,366             107,843,709           

รวมรายได้ 11,516,662,075      13,267,968,340      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 4, 29

- ตน้ทุนของสินคา้ทีขาย 5 11,222,681,539      13,385,969,008      

- ตน้ทุนการผลิตทีสูญเปล่า 69,225,314             241,851,797           

- กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (83,585,796)            (72,802,730)            

รวมตน้ทุนขาย 11,208,321,057      13,555,018,075      

ค่าใชจ่้ายในการขาย 29 170,162,523           174,375,018           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 5, 29 492,162,333           543,453,591           

ตน้ทุนทางการเงิน 5, 15 251,275,182           347,691,068           

รวมค่าใช้จ่าย 12,121,921,095      14,620,537,752      

ขาดทุนสําหรับปี (605,259,020)          (1,352,569,412)       

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 24 (28,468,676)            -                          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (633,727,696)          (1,352,569,412)       

ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 30 (0.024)                     (0.063)                     

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 7



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนตาํกวา่ จดัสรรเป็นทุน องคป์ระกอบอืน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของส่วนของผูถื้อหุน้ สุทธิ

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

การลดมูลค่าหุน้สามญัเพอืชดเชยผลขาดทุนสะสม 25 (82,733,087,643)   61,757,357,060    -                        20,975,730,583    -                        -                        

การโอนทุนสาํรองตามกฎหมายเพอืชดเชยผลขาดทุนสะสม 25 -                        -                        (18,507,422)          18,507,422           -                        -                        

ออกหุน้สามญัเพมิทุน 25 11,096,643,996    (9,667,486,450)     -                        -                        -                        1,429,157,546      

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        (1,352,569,412)     -                        (1,352,569,412)     

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

ออกหุน้สามญัเพมิทุน 25, 26 1,440                    (1,190)                   -                        -                        -                        250                       

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        (633,727,696)        -                        (633,727,696)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 24,467,649,500    (9,667,487,640)     -                        (2,449,324,888)     309,681,218         12,660,518,190    

บาท

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 8



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับปี (605,259,020)          (1,352,569,412)       

รายการปรับกระทบขาดทุนสาํหรับปีเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)

กิจกรรมดาํเนินงาน:

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 525,845,828           900,055,978           

ค่าตดัจาํหน่ายลูกรีด 77,886,845             74,413,022             

ดอกเบียรับ (1,618,424)              (19,793,710)            

ตน้ทุนทางการเงิน 251,275,182           347,691,068           

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายหนีสินทีหมดอายคุวาม - สุทธิ -                          (10,387,557)            

กาํไรจากการลา้งบญัชีเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (10,000,657)            -                          

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทียงัไม่เกิดขึนจริง - สุทธิ (8,303,048)              (87,438,095)            

กลบัรายการค่าเผอืการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (83,759,722)            (72,802,730)            

กลบัรายการขาดทุนจากคาํสังซือของวตัถุดิบทียงัไม่ไดรั้บมอบ (19,175,314)            (21,389,840)            

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังานเมอืเกษียณอายุ 10,338,684             29,051,262             

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,962,476               4,105,007               

รายไดจ้ากการชดเชยความเสียหายจากประกนัภยั - สุทธิ (1,835,675)              -                          

ประมาณการภาระหนีสินจากคดีฟ้องร้อง 2,400,000               -                          

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง  (เพมิขึน):

ลูกหนีการคา้ (21,725,663)            7,695,936               

สินคา้คงเหลือ 89,010,571             2,567,581,631        

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (66,494,477)            177,449,381           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (81,423,402)            (84,533,129)            

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง):

เจา้หนีการคา้ (4,750,382)              (1,682,896,330)       

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 707,499                  (12,882,734)            

เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (59,725,106)            (384,752,467)          

หนีสินหมุนเวยีนอืน (2,736,718)              (12,361,335)            

จ่ายผลประโยชน์พนกังานเมอืเกษียณอายุ (9,839,624)              (3,506,000)              

รับดอกเบีย -                          2,554,223               

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (17,220,147)            365,284,169           

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 9



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับเงินจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          94,000,000             

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (128,457,826)          (112,468,238)          

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (1,682,762)              (1,501,000)              

รับเงินชดเชยความเสียหายจากประกนัภยั 15,985,622             -                          

รับดอกเบีย 1,618,424               22,779,213             

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (112,536,542)          2,809,975               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          624,380,000           

จ่ายชาํระคืนหนีสินภายใตแ้ผนฟืนฟูกิจการ (2,008,429)              (2,604,146)              

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          (1,863,742,400)       

จ่ายชาํระคืนหนีสินตามสัญญาเช่า (5,426,532)              (501,600)                 

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพมิทุน 250                         1,502,670,541        

จ่ายค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการออกหุน้เพมิทุน -                          (73,512,995)            

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (180,271,695)          (330,828,307)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (187,706,406)          (144,138,907)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) - สุทธิ (317,463,095)          223,955,237           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 424,062,101           201,031,915           

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของ

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (5,315)                     (925,051)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินปี 106,593,691           424,062,101           

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 10



บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

2563 2562

ข้อมูลเพมิเติมงบกระแสเงินสด

1) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพมิขึนโดย

-  หนีสินตามสัญญาเช่า 12,229,520             -                          

-  เจา้หนีอืน - สุทธิ 193,288                  -                          

-  จ่ายชาํระเงินสด 128,457,826           112,468,238           

รวม 140,880,634           112,468,238           

2) ตดัจาํหน่ายลูกหนีการคา้ 351,818,433           -                          

บาท
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บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    

1   ขอ้มูลทัว่ไป โครงสร้างการถือหุ้นและการด าเนินงานต่อเน่ือง   
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน  
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
4   การเปล่ียนแปลงประมาณการจากปีก่อน  
5   รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
6   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
7   ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  
8   สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  
9   สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น - สุทธิ  
10   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร  
11   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
12   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น - สุทธิ  
13   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
14   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ  
15   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
16   เจา้หน้ีการคา้  
17   เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  
18   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  
19   หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ  
20   เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  
21   หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ  
22   ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน  
23   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  
24   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  
25   ทุนเรือนหุ้นและส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้น  
26   ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น  
27   องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถื้อหุ้น  
28   กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานท่ีจดทะเบียน  
29   ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ  
30   ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  
31   การเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงิน  
32   ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  
33   ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
34   คดีความ  
35   วงเงินสินเช่ือเพื่อการด าเนินงาน  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 
1.1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนดงัน้ี 
 
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 88 อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
   
โรงงานผลิต : เลขท่ี 358 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี ทางหลวง 331 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวนัที่ 2 กรกฎาคม 2539  
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 
 

1.2 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นดงัน้ี 
 

  สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
รายช่ือผูถื้อหุ้น  2563  2562 

     

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

  
40.45 

  
40.45 

บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (“จี สตีล”)  8.24  8.24 
นางจารุณี ชินวงศว์รกุล  7.38  7.38 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  1.62  1.62 
บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จ ากดั (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 
   เป็นบริษทัยอ่ยของจี สตีล โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 

  
1.21 

  
1.21 
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1.3 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สถานะทางการเงินบางส่วนของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

    ลา้นบาท 
ปัจจยัเส่ียงต่อการด าเนินงานต่อเน่ือง      2563  2562 
         

(1) ขาดทุนส าหรับปี      (605)  (1,353) 
(2) ขาดทุนสะสม      (2,449)  (1,816) 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไม่มีเหตุท่ีท าให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีสาระส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เน่ืองจากบริษทัไดบ้รรลุตามแผนงานต่าง ๆ โดยด าเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหญ่ ซ่ึงไดด้ าเนินการจ่ายช าระหน้ี
และแปลงหน้ีดงักล่าวเป็นทุนเสร็จเรียบร้อยแลว้ในปี 2560 รวมทั้งไดรั้บวงเงินสินเช่ือเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานเพ่ิมเติม 
ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 35 และรวมถึงแผนปรับโครงสร้างทุนตามท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 
เม่ือวนัที่ 14 มกราคม 2562 และต่อมาเม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้เพ่ิมเติมกบักระทรวงพาณิชยจ์าก
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามท่ีไดก้ล่าวไว้
ในหมายเหตุ 25 นอกจากน้ีบริษทัยงัมีแผนงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรในอนาคตดงัน้ี 
 
ก) การด าเนินการผลิต 
 

บริษทัด าเนินการผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการใช้ไฟฟ้าน้อย (ซ่ึงมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าลดลง และอตัราค่าไฟฟ้าท่ีลดลง) และ
บริษทัมีแผนปรับตวัโดยจดัท าโครงการหลายโครงการเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง และผูน้ าเขา้ทั้งในรูป
ของการลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต เป็นตน้ 

 
ข) การสนบัสนุนจากภาครัฐ 
 

บริษทัไดร่้วมกบัผูผ้ลิตเหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศรายอื่น ๆ (เรียกรวมกนัเป็น “อุตสาหกรรมภายใน”)  ยื่นค าร้องต่อภาครัฐ โดย
กระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง ท่ีมีสาเหตุจากการทุ่มตลาดโดยสินคา้
เหล็กแผ่นรีดร้อนที่น าเขา้จากต่างประเทศ  และจากปริมาณการน าเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ซ่ึงส่ง  
ผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกด้วย ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั กระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศบงัคับใช้
มาตรการเยียวยาทางการคา้ท่ีเป็นมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Antidumping Measures) และมาตรการปกป้องจากสินคา้น าเขา้  
ท่ีเพ่ิมขึ้น (Safeguard Measures)  เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัสินคา้น าเขา้และสามารถ
ปรับตวัเพ่ือแข่งขนักบัสินคา้น 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 

 
* กลุ่มอุตสาหกรรมภายในไดย้ื่นค าร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาบงัคบัใชม้าตรการตอบ
โตก้ารทุ่มตลาด (Antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศ เม่ือวนัที่ 5 พฤษภาคม 2563 (เผยแพร่ลงใน        
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัที่ 20 พฤษภาคม 2563) “เปิดการทบทวนความจ าเป็นในการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น ท่ีมีแหล่งก าเนิดจากประเทศญ่ีปุ่ น สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้สหพนัธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไตห้วนั สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวกั และประเทศโรมาเนี ย ต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณา
ทบทวนความจ าเป็นในการขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด  โดยมีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทบทวนดงักล่าว และในระหว่างการพิจารณาการทบทวนให้เรียกเก็บหลกัประกนัการช าระอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้
ดงักล่าวต่อไปในอตัราเดิมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการเดิมเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

 
มำตรกำรปกป้องจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำที่เพ่ิมขึน้ (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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ค) ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศ (แหล่งท่ีมา : สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย) 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดเป็นมว้น (ลา้นตนั) ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิมขึ้น / (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 องค์การอนามยัโลกได้ประกาศว่าการระบาดของไวรัสโคโรนา (“โควิด-19”) เป็นการระบาดขนาดใหญ่ท่ีเป็น          
ท่ีทราบกนัว่าได้ระบาดไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการจ ากดัการเดินทาง การปิดเมืองและการออก
มาตรการป้องกันล่วงหน้าในหลายประเทศ ภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ท าให้เกิดความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจอย่างมากในประเทศไทยและตลาดการคา้ท่ีบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจ ปัจจุบนั รัฐบาลไทยไดป้ระกาศเคอร์ฟิวและอาจปิดเมืองออกไป
จนกระทัง่ส้ินเดือนมีนาคม 2564 
 
บริษทัไม่สามารถประมาณผลกระทบเชิงลบทางดา้นการเงิน  จากโควิด-19 ต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เพื่อเปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินไดอ้ย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีแน่นอนว่ามาตรการต่าง ๆ ท่ีประเทศไทยและทัว่โลกออกมาเพ่ือ
ยบัยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบเชิงลบต่อรายได้และการด าเนินงานในอนาคตของบริษทั บริษทัจะคอยติดตามผลกระทบ      
เชิงลบของโควิด-19 ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัอย่างต่อเน่ือง บริษทัจะยงัคงจดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสม
และทนัการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อการด าเนินงานในอนาคตของบริษทั 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ทั้งน้ี งบการเงินน้ีมีวตัถุประสงค ์  
ท่ีจดัท าขึ้นเพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น 
 
เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงิน บริษทัได้จดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ีซ่ึงได้น าเสนอเพ่ือ
วตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพ่ือใชใ้นประเทศเท่านั้น 
 

มาตรฐานการบัญชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน 
 
บริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน  การรายงาน
ทางการเงิน 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  การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของตราสารอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง 

 
ฝ่ายบริหารของบริษทัได้ประเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สัญญาเช่า” 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า 
และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 
การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบั
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

 
บริษทั (ในฐานะผูเ้ช่า) รับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี 16 มาปฏิบัติใช้เป็นคร้ังแรก             
โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี บริษทัเลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 กบั
สัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน โดยการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ด้วยมูลค่า
ปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิมของบริษทั ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
และรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นรายสัญญาในจ านวนเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนในการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า
ท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
น้ีมาถือปฏิบติั 
 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (อตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในอตัราร้อยละ 12 ต่อปี) มีดงัน้ี 
 

  เพ่ิมขึ้น 
(ลา้นบาท) 

   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- อาคารเช่า และยานพาหนะ (รวมอยูภ่ายใต ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์)  10 
   

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ   
-   หมุนเวียน  5 
-   ไม่หมุนเวียน  5 
รวม  10 
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3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ   
 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดในมือเป็นเงินท่ีบริษทัเก็บไวใ้ชเ้พ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไป ส่วนรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแสรายวนั
ซ่ึงเป็นเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงและพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีแน่นอนและมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ย 
 
ลูกหนีแ้ละค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) 
 
ในปี 2563 บริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน บริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเส่ียงทางด้านเครดิต  แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตปรับปรุง
ด้วยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางด้านเศรษฐกิจ 
 
ในปี 2562 บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบัจ านวนหน้ีที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ทั้งน้ี โดยการประมาณจาก
ประสบการณ์ในการเรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่การวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ี 
 
กำรตีรำคำสินค้ำคงเหลือ 
 
บริษทัตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุน (วิธีราคาทุนถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
 
ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอื่นเพ่ือให้สินคา้อยู่ในสภาพและสถานท่ีปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้
ส าเร็จรูปและงานระหว่างท าท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิต
ตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการตน้ทุนการผลิตท่ีท าให้แลว้เสร็จและ
ค่าใชจ่้ายจ าเป็นในการขาย 
 
บริษทัตั้งค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้คงเหลือส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 
บริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เกี ่ยวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญา Consignment เมื่อบริษทัไดร้ับโอนสิทธิและความ
รับผิดชอบในทางกฎหมายและความเป็นเจา้ของในเชิงเศรษฐกิจของสินคา้ดงักล่าวแลว้ 
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ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม
และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือสินทรัพยถ์ูกขายหรือตดัออกจากบญัชี ตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกตดั
ออกจากบญัชี ก าไรหรือขาดทุนจากการขายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะบนัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
 
ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค  านวณจากราคาทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัต่อไปน้ี 
 
 ปี 
 2563  2562 
    

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20  5 - 20 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 - 50  20 - 50 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 20 - 41  15 - 30 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 5 - 10  5 - 10 
ยานพาหนะ 5  5 
 
บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม 
 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และค่ำเส่ือมรำคำ 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้รับรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจาก         
การดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จ านวนเงินของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดขึ้น และการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล
หรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
 
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถาน
ท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 
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ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ค  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าคงเหลือ หรืออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่าโดยประมาณดงัต่อไปน้ี  
 
 ปี 
  

อาคารเช่า 3 
ยานพาหนะ 2 - 5 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่นท่ีบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ปี 
  

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 10 
ใบอนุญาตในการผลิต 25 
 
วิธีการตัดจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปีบัญชีและปรับปรุงตาม        
ความเหมาะสม 
 
ต้นทุนลูกรีดรอตัดจ ำหน่ำย 
 
ตน้ทุนลูกรีดรอตดัจ าหน่ายแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมโดยมีการตดัจ าหน่ายตามปริมาณการใชง้าน 
 
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดหำเงินกู้รอตัดบัญชี 
 

บริษทัตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูร้อตดับญัชีเป็นตน้ทุนทางการเงินในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายสุัญญาเงินกู ้
 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
บริษทัจะพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย ์ เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน    
(ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ หรือมูลค่าจากการใชแ้ลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า) ต ่ากว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว โดยท่ีการ
สอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
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ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยการลดราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้นให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน และบนัทึกการปรับลดมูลค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือปรับลดส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาของสินทรัพยใ์นกรณีท่ีสินทรัพยเ์หล่านั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมขึ้นมาก่อน บริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าซ่ึงได้
บนัทึกไวใ้นปีก่อน ๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลงโดยบนัทึกไวใ้นบัญชี
รายไดอ้ื่น หรือน าไปเพ่ิมส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี ทั้งน้ี จ านวนเงินท่ีเกิดจากการกลบัรายการน้ีจะตอ้งไม่สูงกว่า
มูลค่าตามบญัชี (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือรายจ่ายตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
 
หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการและจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่าย
ตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึง
ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนทางการเงินในก าไรหรือขาดทุน 
 
ประมำณกำรหนีสิ้น 
 
บริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินตามภาระหน้ีสินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปไดท่ี้จะก่อให้เกิดภาระหน้ีสินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต
และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีตามภาระหน้ีสินดงักล่าวและสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ บริษทัจะ
พิจารณามูลค่าของประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงมูลค่าของประมาณการหน้ีสินตามประมาณการท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในปัจจุบนั ในกรณีท่ีมูลค่าของเงินถูกกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของเวลา จ านวนเงินประมาณการ
หน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินจะบนัทึกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 
 
ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษยีณอำยุ 
 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุค  านวณจากการประมาณจ านวนผลประโยชน์ท่ีพนกังานควรไดรั้บเป็นการตอบ
แทนส าหรับบริการท่ีพนกังานให้ในงวดปัจจุบนัและในงวดก่อน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวพิ้จารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมขึ้น และวดัมูลค่าแต่ละหน่วย
แยกจากกนัเพื่อรวมเป็นภาระผูกพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตและก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที บริษทัรับรู้การช าระผลประโยชน์ของโครงการเม่ือมีการลดขนาดโครงการลงและการช าระผลประโยชน์เกิดขึ้น ก าไรหรือ
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังาน     
วดัค่าโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้อตัราส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาล 
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กำรใช้วิจำรณญำณและกำรประมำณกำร 
 
ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นตอ้งใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน  
ท่ีกระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย ์และหน้ีสิน เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น     
ดว้ยเหตุดงักล่าวผลของรายการเม่ือเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดป้ระมาณการไว ้
 
การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท างบการเงินน้ีได้มีการสอบทานอย่างสม ่าเสมอ การเปล่ียนแปลงการประมาณการ 
ทางบญัชีจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงก็ต่อเม่ือผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมีผลต่อ งวดบญัชีนั้นหรือจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหรือในงวดอนาคตถา้ผลของการเปล่ียนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
 
การใช้วิจารณญาณ 
 
ข้อมูลเก่ียวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน คือ     
สัญญาเช่า 
 
ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ี รับรู้
ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
- การใชป้ระโยชน์ของขาดทุนทางภาษี 
- ขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
- การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ
- ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
- การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
- การพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 
กำรรับรู้รำยได้ 
 
ในการพิจารณาว่าจะรับรู้รายไดห้รือไม่ บริษทัไดด้ าเนินการ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การระบุสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
2) การระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
3) การก าหนดราคาของรายการ 
4) การปันส่วนของราคาของรายการให้กบัภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
5) การรับรู้รายไดเ้ม่ือบริษทัปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
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บริษทัรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือตลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือบริษทัไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน โดยการส่งมอบสินคา้หรือ
บริการท่ีสัญญาว่าจะให้ลูกคา้ 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการด้วยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซ่ึงไม่รวม
จ านวนเงินที่เก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้
สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญั
ของรายได้ท่ีรับรู้สะสม ดงันั้น รายได้ท่ีรับรู้จะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากข้อมูลในอดีต รายได้จากการ
ให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้ห้บริการ 
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนที่แทจ้ริงของสินทรัพย์ 
 
รายได้อ่ืน 
 
รายไดอ้ื่นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 
 
รายจ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายจ่ายนั้น ส่วนรายจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนไดบ้นัทึกรวมไวใ้น
บญัชีอาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
สัญญำเช่ำ - เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 
 
ณ วนัเร่ิมต้นสัญญา บริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือ
ประกอบด้วยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยท่ี์ระบุได้ส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบั     
ส่ิงตอบแทน 
 
บริษทั (ในฐานะผูเ้ช่า) ประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของสัญญาเช่า      
ท่ีมีผลอยู่ ณ วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการ
ขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมี
ความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  
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สัญญาเช่ารับรู้สินทรัพย์ (สินทรัพยสิ์ทธิการใช้) และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 
บริษทัเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่า นบัจากวนัที่สัญญา
เช่ามีผลและไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่า
ซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบด้วย การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หักลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และ
จ านวนเงินท่ีคาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายช าระตามสัญญาเช่ายงัรวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิ
การเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษัทจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายช าระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า                 
หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  
 
บริษทัค านวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ีย
ตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถก าหนดได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิมอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล
ปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัจะวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าเพ่ิมขึ้นเพ่ือสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพ่ือสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี บริษทั
จะวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการ
ซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
 
สัญญำเช่ำ - เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563 
 
สัญญาเช่าการเงิน 
 
การเช่าซ่ึงบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  
สินทรัพยท่ี์ไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญา
เช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่าหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน
และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะ
บนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและผลตอบแทนในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยย์งัตกเป็นของผูใ้ห้เช่าจะบนัทึกบญัชีโดยถือเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดจากสัญญาเช่าด าเนินงานดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า          
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ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใช้จ่ายดงักล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็น
ตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้อง
หรือเพ่ือขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียแทจ้ริง 
 

รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
ตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงคงอยู่ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรหรือ
ขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 
 

ภำษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินไดค้  านวนจากผลก าไรส าหรับปีโดยพิจารณาถึงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงถึงผลกระทบทางภาษีสุทธิ
ของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย  ์      
ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีด้วยอตัราภาษีท่ีคาดว่าจะต้องใช้ในงวดท่ีบริษทัจะได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีสิน การวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสะทอ้นให้เห็นถึง
ผลทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้นตามลกัษณะท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระราคาตามบญัชีของหน้ีสิน 
ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

บริษทัรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเม่ือมีความเป็นไปได้ว่าก าไรทางภาษีมีเพียงพอส าหรับการใช้ ประโยชน์ของสินทรัพย์          
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทได้ประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีไม่ได้รับรู้ใหม่               
บริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ในอดีตเท่ากบัจ านวนท่ีพบว่ามีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัจะได้รับ
ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้น บริษทัลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลงดว้ยจ านวนท่ีบริษทั
พิจารณาแลว้เห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่อีกต่อไปท่ีบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช ้
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพย์
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั
ส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นบริษทัมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้
ของปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 
  

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารขาดทุนสุทธิดว้ยจ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหว่างปี 
 

รำยงำนทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทั (ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) จะแสดงถึง
รายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
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เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการ
เฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มี
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั บริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบาย
การบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
 
• การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 
บริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแส
เงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
 
บริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
เง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ใน
วนัที่ระบุไวเ้ท่านั้น  
 
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ี
เกิดขึ้นจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลงหรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ตราสารทุน) 
 
ณ วนัที่รับรู้รายการวนัแรก บริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้เป็นตราสารทุนที่ก  าหนดให้วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณา
เป็นรายตราสาร ผลก าไรและขาดทุนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  
 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ้ื่นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนใน
สินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน บริษทัจะรับรู้รายการนั้นในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
 
นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อก าหนดให้ประเมิน             
การดอ้ยค่า 
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สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การ
เปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในก าไรหรือขาดทุน 
 
ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวหมายรวมถึงตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้  เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงบริษทั
ไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพยท์างการเงินที่มีกระแสเงินสดท่ีไม่ได้รับช าระ
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 
 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดถือเป็นรายไดอ้ื่นในก าไรหรือขาดทุน 
 
• การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน 
 
ยกเว้นหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ บริษัทรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการท ารายการ               
และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี       
ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในก าไรหรือขาดทุน 
 

• การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชีเม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ี
จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการ
ควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 
 
บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุด
ลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนั
อย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้
ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในก าไรหรือขาดทุน  
 

• การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
  
บริษทัรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน    
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมด          
ท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บช าระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่ไดม้า 
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ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก บริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพย์
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก บริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  
 
บริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
บริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์    
ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  
 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีเม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป 
  

• การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนัและแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัมีสิทธิบงัคบั
ใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และบริษทัมีความตั้งใจท่ีจะช าระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละ
ช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
 
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 
บริษทัใชวิ้ธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะ
ใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแทน 
 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื่นที่สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ใชร้าคาและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอื่นซ่ึงเป็นขอ้มูลจากรายการในตลาด 

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

ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 น้ี ผูบ้ริหารไดท้ าการทบทวนและเปล่ียนแปลงอายกุารให้ประโยชน์ของอาคาร 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จากท่ีเคยประมาณการไวเ้ดิม  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพและอายุการให้ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ตามรายงานการ
ประเมินของท่ีปรึกษาอิสระทางดา้นวิศวกรรมแห่งหน่ึงในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 การเปล่ียนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 โดยวิธีการตดั
ค่าเส่ือมราคาใชวิ้ธีเส้นตรงตามเดิม อายกุารให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไวมี้การเปล่ียนแปลงจากท่ีใชเ้ร่ิมในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงัน้ี 
 

  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยถ์าวร (ปี) 
ประเภทของสินทรัพยถ์าวร  ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2562  ตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 

     

อาคาร  20 - 50  40 - 50 
(อายคุงเหลือไม่เกิน 15 - 25 ปี นบัจากปี 2563) 

     

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

 

บริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการดงักล่าวต่องบการเงินส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 อายกุารให้ประโยชน์

ตามประมาณการเดิม 
 อายกุารให้ประโยชน์

ตามประมาณการใหม่ 
  

ผลต่าง 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563      
อาคาร - ราคาทุน 3,954  3,954            - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,637)  (2,665)  (28) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (48)  (48)            - 
สุทธิ 1,269  1,241  (28) 
      

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - ราคาทุน 15,700  15,700            - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (10,346)  (9,914)  432 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (342)  (342)            - 
สุทธิ 5,012  5,444  432 
รวมมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 6,281  6,685  404 
      

สินคา้คงเหลือ 1,403  1,396         (7) 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (35)  (35)         -  
สุทธิ 1,368  1,361         (7) 
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 ลา้นบาท 
 อายกุารให้ประโยชน์

ตามประมาณการเดิม 
 อายกุารให้ประโยชน์

ตามประมาณการใหม่ 
  

ผลต่าง 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

     

      

ค่าเส่ือมราคาอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 763  359  (404) 

หกั ปันส่วนเขา้สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ     7 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีบนัทึกเขา้ (ก าไร) ขาดทุน     (397) 

ซ่ึงประกอบดว้ย      
-  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย     (381) 
-  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูญเปล่า     (20) 
-  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     4 
รวม     (397) 
      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ)  (84)   (84)                        - 
      

ขาดทุนจากค าสั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ      
   (กลบัรายการ)  (19)   (19)                        - 
      

รวมทั้งส้ิน     (397) 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

32 

5. รำยกำรบัญชีกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน  
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือ
ควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือ
ในทางกลับกัน หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น                 
การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 
ช่ือกิจกำร 

 ประเทศท่ีจัดตั้ง/
สัญชำติ 

  
ประเภทของธุรกิจ 

  
ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

       

บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน)   
 (“จี สตีล”) 

 ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็  บริษทัใหญ่  

บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จ ากดั 
 (“โอเอซี”) 

 ไทย  ให้ค าปรึกษาทางดา้นธุรกิจ  บริษทัยอ่ยทางออ้มของ จี สตีล  
(ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งพิพากษาให้
บริษทัลม้ละลายเม่ือวนัที่ 31 สิงหาคม 2563) 

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลด้ิง   
 จ ากดั (“เอสพีเอช”) 

 ไทย  ลงทุนในบริษทัอื่น  บริษทัยอ่ยของ จี สตีล 

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

 ไทย  กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการปรับโครงสร้าง 

 บริษทัยอ่ยของ จี สตีล  
 

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการลงทุน 

 เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 
Ares SSG Capital Partners III, L.P. (“Ares 
SSG III”) 

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

 สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

 กิจการท่ีตั้งโดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการลงทุน 

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

Synergy Strategic Solutions  
    Management DMCC (“Synergy”) 

 สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

 ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั เอส เอส พี เพลส จ ากดั  ไทย  ให้เช่าส านกังาน  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั (กรรมการ
ร่วมกนัไดล้าออกจากบริษทัในไตรมาส 2  
ปี 2562) 

บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)  ไทย  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็  มีผูถื้อหุ้นร่วมกนักบั จี สตีล 
บริษทั พนิชสวสัด์ิ จ ากดั  ไทย  จ าหน่ายเหลก็  บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั และ  

จี สตีล 
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากดั  ไทย  โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม  มีกรรมการร่วมกนักบั จี สตีล 
บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท  
 (กาญจนบุรี) จ ากดั 

 ไทย  โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม  มีผูถื้อหุ้นร่วมกนักบับริษทั 
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ช่ือกิจกำร 

 ประเทศท่ีจัดตั้ง/
สัญชำติ 

  
ประเภทของธุรกิจ 

  
ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

       

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั *  ไทย  จ าหน่ายเหลก็  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้นของ จี สตีล  

บริษทั เมทลั อินเตอร์ จ ากดั  ไทย 
 

 จ าหน่ายเหลก็  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้นของ จี สตีล 
(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัที่  
23 พฤษภาคม 2562) 

บริษทั เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน) *  ไทย 
 

 การผลิตและจ าหน่ายเหลก็  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้นของ จี สตีล  

บริษทั ลิเบอร์ต้ี สตีล สยาม จ ากดั *  ไทย 
 

 จ าหน่ายเหลก็  เป็นบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั 
ผูถื้อหุ้นของ จี สตีล 

บริษทั วอลลส์ตรีท ทลัเลทท ์พรีบอนน์  
   จ ากดั 

 ไทย 
 

 นายหนา้เก่ียวกบัเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั หลกัทรัพย ์วอลลส์ตรีท  
   ทลัเลทท ์พรีบอนน์ จ ากดั 

 ไทย 
 

 นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั อนัดาดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั  ไทย 
 

 ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีพกัอาศยั 

 มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั เกรทสยามสตีลเวิร์คส จ ากดั  ไทย  ซ้ือมาขายไปเหลก็มว้น  มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
(กรรมการร่วมกนัไดล้าออกจากบริษทัใน
ไตรมาส 2 ปี 2562) 

ผูบ้ริหารส าคญั  ไทย 
 
 
 

 

 -  บุคคลท่ีมีอ านาจ และความรับผิดชอบการ
วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ  
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะท า
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

*   บริษทัเหล่าน้ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่าเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563 เน่ืองจากผูถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่าวถือหุ้นใน จี สตีล  
ไม่ถึงร้อยละ 10 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
   

ขายวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินคา้ส าเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ  อตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา 
ซ้ือวตัถุดิบ  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป  ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ค่าจา้งผลิตสินคา้  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน  อตัราตามท่ีตกลงตามสัญญา 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
บริษัทใหญ่ (จี สตีล)    
ขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป 144  309 
ดอกเบ้ียรับ -  17 
รายไดอ้ื่น -  1 
ซ้ือวตัถุดิบ 37  36 
ค่าจา้งผลิตสินคา้ -  274 
    
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืน    
ขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป 2  286 
ซ้ือวตัถุดิบ 7  - 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย -  5 
ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 2  14 
ตน้ทุนทางการเงิน 221  305 
    
ผู้บริหำรส ำคัญ    
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั    

ผลประโยชน์ระยะสั้น 30  31 
ผลประโยชน์ระยะยาว 0.6  1.9 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  
 

  ลา้นบาท 
 หมายเหตุ 2563  2562 
     

เงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผู้ขำยสินค้ำ 9    
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทั มหาชยั ศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั              -  8 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า              -  (8) 
สุทธิ              -              - 

     
เงินมัดจ ำ 14    
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน     
เอส เอส พี เพลส              -  1 

     
เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 17    
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน     
โอเอซี              -  13 
เอส เอส พี เพลส              -  1 
Synergy              -  1 
รวม              -  15 

     
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ 20    
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน     
Link Capital I   1,050  1,049 

     
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 18    
กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน     
โอเอซี              -  5 
Link Capital I  78  29 
รวม  78  34 
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เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน  
 
ในระหว่างปี 2562 บริษทัไดรั้บช าระหน้ีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัพร้อมดอกเบ้ียจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ครบถว้น
เรียบร้อยแลว้เป็นจ านวนเงินรวม 116.5 ลา้นบาท  
 
สัญญำส ำคัญที่ท ำกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
สัญญาจ้างผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (Tolling Agreement) 
 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 บริษทัได้ท าสัญญาจา้งผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน  (Tolling Agreement) กบั จี สตีล โดยบริษทั (ผูว้่าจา้ง) จะเป็น       
ผูจ้ดัหาวตัถุดิบหลกัท่ีส าคญั และจดัส่งวตัถุดิบถึงโรงงาน และ จี สตีล (ผูรั้บจา้ง) จะเป็นผูรั้บจา้งผลิตเหลก็แผน่รีดร้อน (Hot Roll Coils)  จนถึง
การจดัส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ตามค าสั่งขายของบริษทั สัญญารับจา้งผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนมีอายุ 1 ปี นับจากวนัท าสัญญา และต่ออายุ
อตัโนมติัต่อไปไดอ้ีก 1 ปี หากไม่มีหนงัสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 90 วนั ทั้งน้ี จี สตีล จะเรียกเก็บค่าบริการในอตัราตามท่ี    
ตกลงตามสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 บริษทัไดท้ าหนงัสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหน้า โดยให้สัญญามีผลจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 
2562   
 
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 
 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพื่อให้ค าแนะน า    
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต EBITDA และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการเดือนละ 41,667 เหรียญสหรัฐ ต่อมาเม่ือวนัที่ 18 มีนาคม 
2563 บริษทัไดท้ าหนงัสือแจง้การยกเลิกสัญญาแก่ผูใ้ห้กูแ้ละบริษทัท่ีปรึกษาทางธุรกิจแลว้ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 
สัญญาอ่ืน ๆ 
 
ในอดีตเม่ือปี 2556 บริษทัไดท้ าบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพ่ือยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นภายใตส้ัญญาประนีประนอมหน้ีสินจ านวนรวม 25.08 
ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายช าระหน้ีสินแก่โอเอซีแลว้จ านวน 11.63 ลา้นบาท คงเหลือภาระหน้ีจ านวน 13.45 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ศาลลม้ละลายกลางได้มีค  าสั่งให้โอเอซีลม้ละลาย อย่างไรก็ดี การด าเนินการลม้ละลาย               
อยู่ระหว่างด าเนินการโดยเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ ซ่ึงจะเป็นผูด้  าเนินการเพ่ิมเติมเก่ียวกบัยอดเงินท่ีตอ้งช าระ ดงันั้น บริษทัจึงยงัไม่กลบั
รายการภาระหน้ีสินดงักล่าวเป็นก าไรจากการตดัจ าหน่ายหน้ีสินท่ีหมดอายคุวาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 107  424 

 
ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

สกุลเงินบาท 105  411 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 2  13 
รวม 107  424 

 
7. ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ  
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

กิจการอื่น ๆ 28  358 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ               -  (352) 
สุทธิ 28  6 
    

กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในระหว่างปี (352)                - 
    

ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญในระหว่างปี 352                - 
    

    
 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 2                - 
คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี    
-  ไม่เกิน 3 เดือน 26  6 
-  มากกว่า 12 เดือน               -  352 
รวม 28  358 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ               -  (352) 
สุทธิ 28  6 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัส าหรับการขายในประเทศคือขายเงินสดและไม่เกิน 7 วนัท าการ และการขายต่างประเทศ
เป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็น 
 
ยอดมูลหน้ีและยอดสุทธิท่ีคา้งช าระจากลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ตามตาราง
ขา้งล่างดงัน้ี  
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

ลูกหน้ีการคา้ - ลูกคา้รายท่ี 1 -  352 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  (352) 
สุทธิ               -                - 

 
บริษทัไม่มีรายการขายกบัลูกคา้ในประเทศท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัไดย้ื่นค าฟ้องต่อลูกคา้รายท่ี 1 ท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิดสัญญาซ้ือขายระหว่างกนั ต่อมา
เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2563 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าพิพากษาให้ลูกคา้รายท่ี 1 ลม้ละลายและไดน้ดัไต่สวนกรรมการบริษทัของลูกคา้ดงักล่าว
โดยเปิดเผยในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดท้ ารายงานสรุปขอปิดคดีต่อผูพ้ิพากษา
ศาลลม้ละลายกลางและศาลไดมี้ค าสั่งให้ปิดคดีเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ดงันั้น บริษทัไดพิ้จารณาตดัหน้ีสูญดงักล่าวตามท่ีไดรั้บอนุมติั
จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 12/2563 เม่ือวนัที่ 16 ธนัวาคม 2563 
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ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

สกุลเงินบาท 28  358 

 
8. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

สินคา้ส าเร็จรูป 361  346 
วตัถุดิบ 445  418 
วสัดุและอุปกรณ ์ 85  127 
อะไหล่ 415  336 
สินคา้ระหว่างทาง 90  259 
รวม 1,396  1,486 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (35)  (119) 
สุทธิ 1,361  1,367 
    

กลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือในระหว่างปี  84  73 
    

มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ีจ าน าเพ่ือค ้าประกนัเจา้หน้ีการคา้ (หมายเหตุ 16) 61                - 
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9. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

เงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้    
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั               -  8 
     กิจการอื่น ๆ 120  61 
 120  69 
     หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (11)  (11) 
 109  58 
    

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 9  9 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และอื่น ๆ 34  18 
    

สุทธิ 152  85 

 
เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2562 บริษทัได้ยื่นค าฟ้องต่อตวัแทนบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศไทยต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้ เน่ืองจากจ าเลยได้ท า
เอกสารปลอมแปลงบญัชีธนาคารเพ่ือการจ่ายช 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 าสั่งนดัไต่สวนมูลฟ้องเพ่ิมเติมในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2564 และวนัที่ 27 พฤษภาคม 2564 
 
10. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือที่ดินและอำคำร 
 
เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 บริษทัและผูข้ายท่ีดินไดน้ าโฉนดท่ีดิน 5 ฉบบั ซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดินและอาคารจ านวน 
210 ลา้นบาท จดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัการผ่อนช าระภาษีอากรของบริษทั และ  จี สตีล ต่อกรมสรรพากรในวงเงินรวม 330 ลา้นบาท 
(เฉพาะของบริษทั 206 ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 17 ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัได้จ่ายช าระหน้ีสินภาษีผ่อนช าระท่ีคงเหลือ
ดงักล่าวครบถว้นแลว้และไดท้ าการปลอดจ านองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบัในเดือนสิงหาคม 2563 แลว้ จนถึงปัจจุบนับริษทัอยู่ระหว่างการโอน
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวจากผูข้าย 
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11. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 ลา้นบาท 
       เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ  อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ       
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    งานระหว่าง   

 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
รำคำทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 866  6,247  17,933  179  5  6,816  32,046 
เพ่ิมขึ้น         -          -  11  9          -  92  112 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (18)  (4)          -          -  (22) 
โอนเขา้ (โอนออก)         -          -  27  1          -  (28)          - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 866  6,247  17,953  185  5  6,880  32,136 
เพ่ิมขึ้น 10  7  26  12  2  73  130 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐาน              
  การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16              
  มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563         -  5          -          -  5          -  10 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (146)  (4)  (1)          -  (151) 
โอนเขา้ (ออก) 1          -  93  1          -  (95)          - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 877  6,259  17,926  194  11  6,858  32,125 
              

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 42  4,270  10,132  150  2          -  14,596 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 5  92  791  9  1          -  898 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย           -            -  (14)  (4)          -          -  (18) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 47  4,362  10,909  155  3          -  15,476 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 5  124  382  9  3          -  523 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย         -          -  (129)  (3)  (1)          -  (133) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 52  4,486  11,162  161  5          -  15,866 
              

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และ              
    วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 23  76  390          -          -  3,122  3,611 
กลบัรายการ         -          -  (3)          -          -  -  (3) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 23  76  387          -          -  3,122  3,608 
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 ลา้นบาท 
       เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ  อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ       
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    งานระหว่าง   

 ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 796  1,809  6,654  30          -  3,758  13,047 

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน         -          -          -          -  2          -  2 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 796  1,809  6,654  30  2  3,758  13,049 
              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 802  1,694  6,377  33          -  3,736  12,642 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้         -  3          -          -  6          -  9 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 802  1,697  6,377  33  6  3,736  12,651 

 
รายละเอียดของงานระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

โครงการเหลก็เคลือบสังกะสี 5,038  5,038 
โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525 
อื่น ๆ 295  317 
รวม 6,858  6,880 
หกั ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,122)  (3,122) 
สุทธิ 3,736  3,758 

 
มูลค่าตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์บางรายการของบริษทัซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่บริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในสินทรัพย์
เหล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวนเงินรวมประมาณ 709 ลา้นบาท และ 742 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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การทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การก าหนดขอ้สมมติฐานมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแนวโนม้ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตและขอ้มูลในอดีต
จากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนปี 2563 มีดงัน้ี 
 
วิธีการประเมินมูลค่า : วิธีคิดลดกระแสเงินสด 
   
ระยะเวลา : ประมาณการทางการเงิน 5 ปี ค านวณจากผลประกอบการในอดีตและประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บใน

อนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดท่ี้คาดไว  ้
   
อตัราการเติบโตของ
ปริมาณขาย 

: ในอตัราร้อยละ 1 ต่อปีในปีแรก และร้อยละ 3 ต่อปีในปีท่ี 2 ถึงปีท่ี 5 

   
อตัราการเติบโตของ
ราคาขาย 

: ในอตัราร้อยละ 21 ต่อปีในปีแรก และร้อยละ 3 ต่อปีในปีท่ี 2 ถึงปีท่ี 5 

   
มูลค่าสุดทา้ย  : อตัราการเติบโตสุดทา้ยร้อยละ 0 ต่อปี จากกระแสเงินสดรับสุทธิในปีท่ี 5 
   
อตัราคิดลด : อตัราร้อยละ 10.61 ต่อปี ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของตน้ทุนเงินทุน ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเฉล่ียของ

ต้นทุนหน้ีสิน อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง ผลตอบแทนท่ีชดเชยความเส่ียงท่ีเพ่ิมขึ้ นและ               
ค่าเบตา้ของบริษทั 

   
อื่น ๆ : สมมติฐานอื่น ๆ เก่ียวกบัการประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งประมาณการจากขอ้มูลทางการเงิน

ในอดีต และประมาณการผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโต
ของอุตสาหกรรมท่ีคาดไว ้

 
จากการทดสอบการด้อยค่าขา้งตน้ ผูบ้ริหารพบว่ามูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม 2563 ไม่มีการด้อยค่า
เพ่ิมขึ้น 
 
ในเดือนธนัวาคม 2562 ผูบ้ริหารของบริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระให้ท าการประเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 
2562 ตามรายงานลงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ประกอบกบัการประเมินมูลค่าการใช้สินทรัพยโ์ดยผูบ้ริหารของบริษทัเอง  (ใช้อตัราคิดลดใน
อตัราร้อยละ 8.22 ต่อปี) ผลการประเมินดงักล่าวพบว่ามูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ไม่มีการดอ้ยค่า
เพ่ิมขึ้น 
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การทดสอบความอ่อนไหวจากการทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
เน่ืองมาจากความผนัผวนของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการค านวณ  
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที่วดัมูลค่า (วนัที่ 31 ธันวาคม 
2563) โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอื่น ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมของมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

  ผลกระทบเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่ายติุธรรม  
  ของมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
  ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
   (ลา้นบาท) 
  สมมติฐาน   สมมติฐาน  
  เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น  เปล่ียนแปลงลดลง 

อตัราคิดลด     
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5  (768)  843 
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 1  (1,469)  1,774 
     
อตัราการเติบโตของปริมาณขาย     
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 5  77  (76) 
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 10  154  (153) 
     
อตัราการเติบโตของราคาขาย     
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 5  734  (731) 
- เปล่ียนแปลงร้อยละ 10  1,471  (1,460) 

 
แมว่้าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค  านึงถึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้การประมาณการทางการเงินดงักล่าว        
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีจดจ านอง 
 
บริษทัไดย้ื่นฟ้องจ าเลย 3 รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพ่ือขอให้ทรัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูแ้ละรับจ านองหลกัประกนัแทนผูถื้อตราสารหน้ี
หุ้นกูต่้างประเทศของบริษทัท าการไถ่ถอนจ านองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดท้ าการช าระหน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าวตาม
แผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้ ต่อมาในวนัที่  28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัชนะคดีและมีค าสั่งให้จ าเลยทั้ง 3 
ราย ท าการไถ่ถอนจ านองหลักประกัน  ปัจจุบันบริษทัได้ด าเนินการไถ่ถอนหลักประกันกับจ าเลยอีก 2 รายแล้ว และบริษทัอยู่ระหว่าง
กระบวนการไถ่ถอนหลกัประกนัจากจ าเลยรายท่ี 3 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  จ านวนเงินรวม 7,571 ลา้นบาท และ 7,695 
ลา้นบาท ตามล าดบั ไดถู้กน าไปจ านองเป็นหลกัประกนัล าดบัท่ีหน่ึงกบัผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูต้ามท่ีกล่าวขา้งตน้ และจ านองหลกัประกนัล าดบั
ท่ีสองส าหรับการใชว้งเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (วงเงินจดจ านองเป็นจ านวนเงิน 6,619  ลา้นบาท) ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหต ุ15, 20 และ 35 
 
หลักประกันส าหรับภาระหนี้สินทางภาษี 
 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดจ านองเคร่ืองจกัรของบริษทั (เคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบ
น ้ ามนั) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีมูลค่าสุทธิทางบัญชี 616 ลา้นบาท และ 659 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อเป็นหลกัประกัน
ส าหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของบริษทั จ านวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2556 บริษทัได้ด าเนินการจด
จ านองเคร่ืองจกัรกบัส านกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดจ่้ายช าระหน้ีสินภาษี
ผอ่นช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ครบถว้นแลว้ และไดป้ลดจ านองแลว้เม่ือวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563  
 
เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้วางหลกัประกนัเพ่ิมเติมเป็นโฉนดท่ีดิน 5 ฉบบั กบักรมสรรพากร 
และเม่ือวนัที่ 29 กนัยายน 2558 บริษทัไดด้ าเนินการจดจ านองท่ีดินแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดจ่้าย
ช าระหน้ีสินภาษีผอ่นช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวครบถว้นแลว้และไดป้ลอดจ านองโฉนดท่ีดิน 1 ฉบบัในเดือนสิงหาคม 2563 แลว้ 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดม้าจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธิ  
 
 ลา้นบาท 
 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์  ใบอนุญาตในการผลิต  รวม 
รำคำทุน      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 206  40  246 
เพ่ิมขึ้น 1                             -  1 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 207  40  247 
เพ่ิมขึ้น 2                             -  2 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 209  40  249 
      
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 199  29  228 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2                             -  2 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 201  29  230 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 3  -  3 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 204  29  233 
      
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 และ       
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2563                            -  11  11 
      
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 6                             -  6 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 5                             -  5 

 
มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่นบางรายการของบริษทัซ่ึงตดัค่าตดัจ าหน่ายเต็มจ านวนแลว้  แต่บริษทัยงัสามารถใช้ประโยชน์ใน
สินทรัพยเ์หล่านั้นได ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวนเงินรวมประมาณ 203 ลา้นบาท และ 184 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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13. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
ผลแตกต่างชัว่คราว    
- ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ -  70 
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 7  24 
- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้แก่ผูข้ายสินคา้ 2  2 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 722  722 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 2  2 
- ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา 538  523 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 411  411 
- ประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ -  4 
- ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังาน 26  21 
- เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3                 - 
 1,711  1,779 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษ ี 449  480 
รวม 2,160  2,259 

 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2564 ถึง 2568 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนั
นั้น บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทั
จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
 
บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 2,086  2,086 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (2,053)  (2,053) 
 33  33 
    

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระผกูพนัส าหรับ    
   การซ้ือก๊าซธรรมชาติและการใชฟ้ลีทการ์ด 46  46 
ลูกรีดรอตดัจ าหน่าย - สุทธิ 261  231 
เงินมดัจ า    
   กิจการอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั                -  1 
   กิจการอื่น ๆ 1  1 
อื่น ๆ 3  28 
สุทธิ 344  340 

 
งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงัก 
 
งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงักได้แก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของบริษทัตัดสินใจชะลอ
โครงการน้ีตั้งแต่ปี 2542  และเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ส านักงานส่งเสริมการลงทุนได้มีค  าสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต 
Direct Reduced Iron โดยไม่มีภาระภาษีอากรขาเขา้ดา้นเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบ 
 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของการลงทุนไดถู้กบนัทึกลดมูลค่าตามราคาบงัคบัขายจ านวน  33 ลา้นบาท ตามเกณฑ์ราคาตลาดของเศษเหล็ก จากการ
ทดสอบการดอ้ยค่า ผูบ้ริหารพบว่ามูลค่าตามบญัชีของงานระหว่างก่อสร้างท่ีหยุดชะงกั ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไม่มีการดอ้ยค่า
เพ่ิมขึ้น 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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15. หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 
  ลา้นบาท 
 หมายเหตุ 2563  2562 
ส่วนท่ีหมุนเวียน     
เจา้หน้ีการคา้ - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 16 47              - 
เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - ส่วนที่ไม่มีหลกัประกนั 17 21  13 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ - ไม่มีหลกัประกนั 19 169  170 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัที่ถึงก าหนดช าระ     
   ภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 5, 20 311              - 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - มีหลกัประกนั 21 6              - 
     

รวมส่วนท่ีหมุนเวียน  554  183 
     

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - มีหลกัประกนั 5, 20 739  1,049 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ - มีหลกัประกนั 21 2  1 
     

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  741  1,050 
     

รวม  1,295  1,233 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแยกแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 554  183 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 741  1,050 
รวม 1,295  1,233 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย ์ดงัน้ี 
 

  ลา้นบาท 
 หมายเหตุ 2563  2562 
     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 7,571  7,695 
 

  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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ยอดหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตรา ไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

สกุลเงินบาท 103  260 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,181  962 
สกุลเงินยโูร 8  8 
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 3  3 
รวม 1,295  1,233 
 

16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

กิจการอื่น ๆ 328  333 
 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี   
 

 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

สกุลเงินบาท 207  92 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 121  227 
สกุลเงินยโูร    -  14 
รวม 328  333 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซ่ึงบริษทัไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าวตัถุดิบ
ภายใตส้ัญญา Consignment จึงมียอดคงคา้งเป็นจ านวนเงิน 44 ลา้นบาท (2562: ไม่มียอดเจา้หน้ีคงคา้ง)  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เจา้หน้ีการคา้รายหน่ึงค ้ าประกนัโดยสินค้าคงเหลือเป็นจ านวนเงิน 61 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8        
(2562: ไม่มี)  
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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17. เจ้ำหนีอ่ื้นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  15 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า 99  96 
หน้ีสินภาษีผอ่นช าระ -  58 
อื่น ๆ 190  171 
รวม 289  340 

 
หนี้สินภาษีผ่อนช าระ - กรมสรรพากร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมียอดหน้ีสินภาษีผอ่นช าระกรมสรรพากรคงเหลือทั้งหมด 58 ลา้นบาท (2563: ไม่มี) 
 
ภายใตก้ารผ่อนช าระหน้ีดงักล่าว บริษทัไดต้กลงจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 1 โฉนด และจดจ านองเคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบน ้ามนั 
ร่วมกบัการค ้าประกนัโดยบริษทัแห่งหน่ึง เพื่อเป็นหลกัประกนัการผอ่นช าระ  
 
ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัได้จ่ายช าระหน้ีสินภาษีผ่อนช าระท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ครบถ้วนแล้ว และได้ปลอดจ านองโฉนดท่ีดิน          
และเคร่ืองจกัรดงักล่าวแลว้ในเดือนสิงหาคม 2563 และเดือนพฤศจิกายน 2563 ตามล าดบั 
 
ยอดเจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

สกุลเงินบาท 255  317 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 20  20 
สกุลเงินยโูร 14  3 
รวม 289  340 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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18. ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

เจา้หน้ีการคา้              1  2 
เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13  5 
เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากกิจการอื่น ๆ 6                  - 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 114  101 
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 65  29 
รวม 199  137 
 
ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

สกุลเงินบาท 58  51 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 133  79 
สกุลเงินยโูร 6  5 
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 2  2 
รวม 199  137 
 

19. หนีสิ้นจำกกำรยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจกำร 
 
ในปี 2541 บริษทัประสบปัญหาทางการเงิน จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ท าให้บริษทัไม่สามารถช าระหน้ีท่ีมีอยู่ได ้และในเดือนเมษายน 
2543 บริษทัไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใตศ้าลลม้ละลายกลาง โดยในปี 2545 ศาลลม้ละลายกลางได้ให้ความเห็นชอบแผนฟ้ืนฟู
กิจการ ต่อมาในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 บริษทัได้ย่ืนค าร้องขอยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง และวนัท่ี 2 มีนาคม 2552       
ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งให้ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 
 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

ณ วนัที่ 1 มกราคม 170  180 
จ่ายช าระคืนระหว่างปี (2)  (3) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหว่างปี 1  (7) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 169  170 



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ซ่ึงรวมไวใ้นงบการเงินมีดงัน้ี 
 

     ลา้นบาท 

กลุ่มเจา้หน้ี   วนัครบก าหนดช าระ  2563  2562 
        

กลุ่มท่ี 4  พนกังาน กรกฎาคม 2558  4  4 
กลุ่มท่ี 5  หน้ีค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ ์ ตุลาคม 2554  8  8 
กลุ่มท่ี 13  เจา้หน้ีอื่น ตุลาคม 2554  157  158 
รวม     169  170 

 
ตารางการช าระหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละรายในกลุ่ม 4 และ 13 ไม่ไดเ้ป็นวนัเดียวกนัเหมือนกนัทั้งหมด ขึ้นอยู่กบัวนัท่ีท่ีมีการตกลงในการสรุป     
มูลหน้ีของเจา้หน้ีแต่ละราย อยา่งไรก็ตาม ก าหนดเวลาแรกท่ีเจา้หน้ีในกลุ่ม 4 และ 13 จะไดรั้บช าระหน้ีคือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 
 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัได้ครบก าหนดช าระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่บริษทัได้ผิดนัดช าระหน้ี ซ่ึงบริษทัได้
ด าเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพ่ือขอขยายระยะเวลาการช าระหน้ี ดงันั้น บริษทัจึงแสดงหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดงักล่าว ยอดหน้ีคงเหลือสามารถถูกเรียกช าระคืน
ไดท้นัที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผิดนดัช าระ 
 
ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัได้จ่ายช าระหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการจ านวนเงิน 0.6 ล้านบาท บวกดอกเบ้ียในอตัรา          
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที่วนัผิดช าระตามค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 34 
 
ยอดหน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

สกุลเงินบาท 74  75 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 84  84 
สกุลเงินยโูร 8  8 
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 3  3 
รวม 169  170 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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20. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ 
 
  จ านวน   ลา้นบาท 

วงเงินสินเช่ือ  (ลา้นเหรียญสหรัฐ)   2563  2562 
        

เงินกูว้งแรก - เงินกู ้  30   906  910 
เงินกูว้งท่ีสอง - เงินกูแ้ละ Standby letter of credit  5   151  152 
รวม     1,057  1,062 

     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   1,057  1,062 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชี  (7)  (13) 
  1,050  1,049 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (311)              - 
สุทธิ  739  1,049 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

ณ วนัที่ 1 มกราคม  1,049  2,381 
กูยื้มเพ่ิมขึ้นระหว่างปี             -  624 
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระหว่างปี             -  (1,864) 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมรอตดับญัชีระหว่างปี (6)  (13) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหว่างปี 7  (79) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  1,050  1,049 

 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียและก าหนดการจ่ายช าระ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 35 และค ้าประกนัโดยจ านอง
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11  
 
ยอดเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,057  1,062 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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21. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 8.82  1.50 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (0.77)  (0.11) 
 8.05  1.39 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี (5.74)  (0.44) 
สุทธิ 2.31  0.95 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทั มีหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
  

เงินตน้ 
 
ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

 
 

รวม 
  

เงินตน้ 
 
ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี 

 
 

รวม 
            

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 5.74  0.60  6.34  0.44  0.06  0.50 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2.31  0.17  2.48  0.95  0.05  1.00 
รวม 8.05  0.77  8.82  1.39  0.11  1.50 

 
บริษทัท าสัญญาเช่าหลายฉบบักบับริษทัลิสซ่ิงและบริษทัเอกชนในประเทศหลายแห่ง บริษทัมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นตามสัญญา
เช่าเม่ือส้ินสุดตามสัญญาเช่า หรือเพื่อควบคุมและใชสิ้นทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 โดยบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
และขอ้จ ากดัต่าง ๆ ที่ก  าหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว 
 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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22. ประมำณกำรหนีสิ้นหมุนเวียน 
 
รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนของผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ียงัไม่ได้รับมอบส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี          
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

ณ วนัที่ 1 มกราคม  19  41 
ลดลงระหว่างปี (19)  (22) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม                   -  19 

 
23. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 11  11 
ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษ ี 3  6 
อื่น ๆ 1  1 
รวม 15  18 

 
ยอดหน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

สกุลเงินบาท 4  7 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 9  9 
สกุลเงินยโูร 2  2 
รวม 15  18 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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24. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที่ 1 มกราคม 106  80 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 10  10 
ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผนผลประโยชน์               -  20 
จ่ายผลประโยชน์ (10)  (4) 
โอนไปเป็นเจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (6)                - 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั               28                - 
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 128  106 

 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 2563  2562 
ในขาดทุนส าหรับปี :    
-  ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 10  10 
-  ตน้ทุนบริการในอดีตเน่ืองจากเปล่ียนแผนผลประโยชน์               -  20 
ในขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี :    
-  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 28                - 
รวม 38  30 
 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

  2563  2562 
     

อตัราคิดลด  ร้อยละ 1.79 ต่อปี  ร้อยละ 2.8 ต่อปี 
อตัราการเพ่ิมของเงินเดือนท่ีคาดไว ้  ร้อยละ 5.00 ต่อปี  ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  ร้อยละ 3.82 ถึงร้อยละ 11.46 ต่อปี  ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี 
อตัรามรณะ  ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560  ร้อยละ 100 ตามตารางอตัรามรณะปี 2560 
 

  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล               
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื่น ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 2563  2562 
ผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ     
   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม    
อตัราคิดลด    
   เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (15)  (11) 
   ลดลงร้อยละ 1 18  13 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน    
   เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 17  12 
   ลดลงร้อยละ 1 (15)  (11) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน    
   เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 (7)  (6) 
   ลดลงร้อยละ 10 7  7 
 
แมว่้าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการ
ความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่าง ๆ 
 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัที่ 5 พฤษภาคม 2562โดยมี
สาระส าคญัคือการปรับเพ่ิมอตัราค่าชดเชยให้กบัลูกจา้งท่ีท างานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปให้ได้ค่าชดเชยอตัราใหม่จากเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานของบริษทัท่ีค านวณถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นประมาณ 20 ลา้นบาท 
โดยบริษทัไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ านวนในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แลว้ 
 

  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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25. ทุนเรือนหุ้นและส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุ้นส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 2563  2562 
 มูลค่าต่อหุ้น  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน  มูลค่าต่อหุ้น  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (ลา้นหุ้น)  (ลา้นบาท)  (บาท)  (ลา้นหุ้น)  (ลา้นบาท) 

ทุนจดทะเบียน            
ณ วนัที่ 1 มกราคม 0.96  28,751  27,601  6.90  18,738  129,298 
ลดมูลค่าหุ้นสามญั         -          -          -  (5.94)          -  (111,309) 
ลดทุนจดทะเบียน         -          -          -  (0.96)  (1,957)  (1,879) 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน         -          -          -  0.96  11,970  11,491 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 0.96  28,751  27,601  0.96  28,751  27,601 
            

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว            
ณ วนัที่ 1 มกราคม 0.96  25,487  24,468  6.90  13,928  96,104 
ลดมูลค่าหุ้นสามญั         -          -          -  (5.94)          -  (82,733) 
ออกหุ้นใหม่         -          -          -  0.96  11,559  11,097 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 0.96  25,487  24,468  0.96  25,487  24,468 
 

ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้น  
 

รายการเคล่ือนไหวของส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

ณ วนัที่ 1 มกราคม (9,667)  (61,757) 
ลดมูลค่าหุ้นสามญั           -   61,757 
ออกหุ้นใหม่           -   (9,667) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม (9,667)  (9,667) 

 
  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
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ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัที่ 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติั 
 
ก) การโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 18.5 ลา้นบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั บริษทัไดโ้อนทุนส ารองตามกฎหมาย

ดงักล่าวเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัแลว้  
 

ข) การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 6.90 บาท เป็นหุ้นละ 0.96 บาท เพื่อชดเชย
ผลขาดทุนสะสมของบริษทัท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัลดลงจาก 129,298.4 ลา้นบาท เป็น 17,989.3 ลา้นบาท และท าให้ทุนช าระ
แลว้ของบริษทัลดลงจาก 96,104.1 ลา้นบาท เป็น 13,371.0 ลา้นบาท ทั้งน้ี ทุนช าระแลว้ท่ีลดลงดงักล่าว บริษทัไดน้ าไปลา้งส่วนต ่ากว่า
มูลค่าหุ้นจ านวน 61,757.4 ล้านบาท และล้างขาดทุนสะสมจ านวน 20,975.7 ล้านบาท ตามล าดับ บริษทัได้จดทะเบียนการลดทุน
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัที่ 18 มีนาคม 2562 
 

ค) การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนจ านวน  17,989.3 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 18,738.89 ลา้นหุ้น มูลค่า  
หุ้นละ 0.96 บาท) คงเหลือเป็น 16,109.9 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 16,781.14 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.96 บาท) โดยการ      
ตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัจ านวน 1,957.75 ลา้นหุ้น บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ
วนัที่ 19 มีนาคม 2562 

 
ง) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนจ านวน 16,109.9 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 16,781.14 ลา้นหุ้น มูลค่า  

หุ้นละ 0.96 บาท) เป็นจ านวน 27,600.8 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 28,750.86 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.96 บาท) บริษทัได้      
จดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัที่ 20 มีนาคม 2562  

 
จ) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัดงักล่าวจ านวนไม่เกิน 11,969.72 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.96 บาท ดงัน้ี 
 

- จดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 11,560.35 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.96 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั     
ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่  (Right Offering) ในราคาหุ้นละ 0.13 บาท ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ      
0.83 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 

 

- จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั GJS-W3 จ านวนไม่เกิน 230.54 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 0.96 บาท และใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั GJS-W4 จ านวนไม่เกิน 178.83 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.96 บาท 

 

- บริษทัได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 จากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จ านวน 11,559.0 ล้านหุ้น รวมกับ         
ทุนช าระเดิมแลว้เป็นจ านวน 25,487.1 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.96 บาท ทั้งน้ี การเพ่ิมทุนดงักล่าวส่งผลให้บริษทัมีส่วน
ต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัเพ่ิมขึ้นจ านวน 9,594 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นเพ่ิมทุนเป็นจ านวน 73.5 ลา้นบาท ซ่ึงน ามา
บนัทึกเป็นส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัดว้ย 
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26. ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัส 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 วนัที่ 1 มกราคม           
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GJS-W3) 0.00  3,674  -  3,674  - 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (GJS-W4) 0.00  2,754  -  2,754  - 
รายการเปล่ียนแปลงระหว่างปี          
-  การหมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ   (6,428)  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม          
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (GJS-W3) 0.00  -  -  3,674  - 

-  ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (GJS-W4) 0.00  -  -  2,754  - 

 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัที่ 14 มกราคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิใน
การซ้ือหุ้นสามญั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W3 และ GJS-W4 โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
26.1 การปรับสิทธิในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั 
 

 ก่อนการปรับสิทธิ  การปรับสิทธิเน่ืองจากการลดทุน 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W3    
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุ้น  1 หน่วย: 0.437 หุ้น 
- ราคาการใชสิ้ทธิ  1.3722 บาท/หุ้น  0.1909 บาท/หุ้น 

    
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W4    
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุ้น  1 หน่วย: 0.437 หุ้น 
- ราคาการใชสิ้ทธิ 1.3722 บาท/หุ้น  0.1909 บาท/หุ้น 
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26.2 การปรับสิทธิในกรณีท่ีบริษทั จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้น       
แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ค านวนไดต้ ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของ
หุ้นสามญัของบริษทั 

 
  

การปรับสิทธิเน่ืองจากการลดทุน 
 การปรับสิทธิเน่ืองจาก 

การเพ่ิมทุนให้ผูถื้อหุ้นเดิม 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W3    
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุ้น  1 หน่วย: 0.500 หุ้น 
- ราคาการใชสิ้ทธิ  0.1909 บาท/หุ้น  0.1668 บาท/หุ้น 

    
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W4    
- อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย: 0.437 หุ้น  1 หน่วย: 0.500 หุ้น 
- ราคาการใชสิ้ทธิ 0.1909 บาท/หุ้น  0.1668 บาท/หุ้น 

 
ขอ้มูลของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 GJS-W3 (ก)  GJS-W4 (ข) 
    

อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุ้น) 1 : 0.500  1 : 0.500 
ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 1 หุ้น (บาท) 0.1668  0.1668 

วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 28 มิถุนายน 2556  28 มิถุนายน 2556 

วนัที่สุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ 7 กุมภาพนัธ์ 2563  11 กุมภาพนัธ์ 2563 

 
(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่มีใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัคงเหลือเน่ืองจาก 
 
- เม่ือวนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 3 GJS-W3 จ านวน 3,674 ลา้นหน่วย มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิ

เพียงจ านวน 3,000 หน่วย และใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือไดถู้กยกเลิกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัถดัไป 
 
- เม่ือวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2563 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 4 GJS-W4 จ านวน 2,754 ลา้นหน่วย ไม่มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาใช้

สิทธิและไดถู้กยกเลิกในวนัถดัไป 
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27. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
รายละเอียดองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
เงินท่ีไดรั้บจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นท่ีหมดอาย ุ    
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 1 (ก) 162  162 
-  ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 2 (ข) 148  148 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 310  310 

 
(ก) จากการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 1 ในปี 2554 จ านวน 3,234 ล้านหน่วย ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีหน่วยละ 0.05 บาท              

ไดถู้กโอนจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้นไปยงัองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 
162 ลา้นบาท 

 
(ข) จากการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 2 ในปี 2560 จ านวน 4,933 ล้านหน่วย ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีหน่วยละ 0.03 บาท              

ไดถู้กโอนจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้นไปยงัองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวนเงิน 
148 ลา้นบาท 

 
28. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำนท่ีจดทะเบียน 
 
บริษทัได้จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน        
โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของ
เงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและ
จดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที่ไดรั้บอนุญาต 
 
บริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนดงักล่าวขา้งตน้ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเป็นเงินรวมประมาณ 23 ลา้นบาท และ 24 ลา้นบาท 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ตามล าดบั 
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29. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 
รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดแ้ก ่
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
    

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 8,564  9,573 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป (15)  786 
ค่าจา้งผลิตสินคา้           -  274 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 604  975 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 571  615 
ค่าสาธารณูปโภค 1,292  1,245 
ค่าก๊าซธรรมชาติ 280  299 
ค่าใชจ่้ายอื่น 575  506 
รวม 11,871  14,273 

 
30. ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 
 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากขาดทุนส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัแสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 ลา้นบาท / ลา้นหุ้น 
 2563  2562 
    

ขาดทุนส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั (605)  (1,353) 
    

จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัที่ 1 มกราคม 25,487  13,928 
ผลกระทบจากการออกหุ้นใหม่                   -  7,695 
จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  25,487  21,623 
    

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.024)  (0.063) 

 
บริษทัไม่ไดแ้สดงขาดทุนต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพราะราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของ
บริษทัมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัและการน าหุ้นที่ถือเสมือนว่ามีการใชสิ้ทธิดงักล่าวมารวมจะท าให้ขาดทุนต่อ หุ้น
ลดลง 
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31. กำรเปิดเผยเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้า        
เจ้าหน้ีการค้า เจ้าหน้ีอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ดอกเบ้ียค้างจ่าย หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ี     
เก่ียวขอ้งกนัและหน้ีสินตามสัญญาเช่า นโยบายการบญัชีส าหรับการบนัทึกและการวดัมูลค่าของรายการเหล่าน้ีได้เปิดเผยไวใ้นนโยบาย      
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตุ 3 
 
นโยบำยกำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงิน 
 
บริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการ      
ไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือ
การคา้ 
 
กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการคือการท าให้ฐานเงินทุนกลบัมาแข็งแกร่งเพ่ือรักษาความเช่ือมั่นของผูล้งทุน เจ้าหน้ีและตลาด และเพ่ือการ
ด าเนินงานทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต และการรักษาไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
 
ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
 
บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ อยา่งไรก็ตามบริษทัไม่มีการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่บริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 
ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญัเพราะบริษทัยกเลิกนโยบายท่ีจะให้วงเงินสินเช่ือแก่ลูกคา้ ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 7 ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้ หน้ีสินจากการยกเลิกแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีโดยอา้งอิงตามสัญญา     
ในปัจจุบนัผูบ้ริหารไม่ไดท้ าสัญญาเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอัตรา
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 

                                                   2563 (ลา้นบาท)   
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

 ภายใน 1 ปี  
มากกว่า 

    1 ถึง 5 ปี  
 

มากกว่า 5 ปี 
ปรับขึ้นลงตาม 
   ราคาตลาด  

     ไม่ม ี
 อตัราดอกเบ้ีย  

 
       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         -        -        - 107          - 107 0.05 - 0.25 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ         -        -        -       - 28 28 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั          46           -            -         -        -            46 0.25 - 1.05 
รวม          46           -            -          107          28         181  
        
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจา้หน้ีการคา้ 47        -          -         - 281 328 2.00 - 3.50 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 21        -          -         - 268 289 2.00 - 7.50 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย         -        -        -       - 199 199 - 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 169        -          -         -          - 169 7.50 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       
              317 

 
740 

  
         - 

 
        - 

 
         - 

 
1,057 

 
14.12 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า               6               2           -            -            -                8 5.28 - 12.00 
รวม            560          742           -            -             748        2,050  
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                                                   2562 (ลา้นบาท)   
                       อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   อตัราดอกเบ้ีย 
  

 ภายใน 1 ปี  
มากกว่า 

    1 ถึง 5 ปี  
 

มากกว่า 5 ปี 
ปรับขึ้นลงตาม 
   ราคาตลาด  

     ไม่ม ี
 อตัราดอกเบ้ีย  

 
       รวม  

ท่ีแทจ้ริง 
(ร้อยละต่อปี) 

        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         -        -        - 424          - 424 0.22 - 0.50 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ         -        -        -       - 6 6 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั          46           -            -          -        -            46 1.375 - 1.65 
รวม         46           -            -             424            6         476  
        
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจา้หน้ีการคา้         -        -          -         - 333 333 - 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13        -          -         - 327 340 7.50 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย         -        -        -       - 137 137 - 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ 170        -          -         -          - 170 7.50 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

       
         - 

 
1,062 

  
         - 

 
        - 

 
         - 

 
1,062 

 
14.12 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า           -               1           -            -            -                1 5.28 
รวม            183       1,063           -            -             797        2,043  
 
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกนัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจ   
ในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั บริษทัใชว้ิธีการและสมมติฐาน
ดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลคา่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละประเภท 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระผกูพนั: มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายุติธรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั 
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั หรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด 

 
ลูกหน้ีการคา้ เจ้าหน้ีการคา้ เจ้าหน้ีอื่นและค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย: มีราคาตามบัญชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน        
ทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 
หน้ีสินจากการยกเลิกแผนฟ้ืนฟูกิจการ เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั: มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายุติธรรมอย่างเป็น 
สาระส าคญั เน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า: มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายุติธรรมเน่ืองจากหน้ีสินเหล่าน้ีค  านวนโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด  



บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

68 

32. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
บริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและ
โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า บริษทัมี
ส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ไดก้ าหนดจากสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 
รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงาน - ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 
 
  ลา้นบาท 
  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายไดจ้ากการขาย  11,302  12,923  77       -  11,379  12,923 
ตน้ทุนขาย  (11,132)  (13,555)  (76)       -  (11,208)  (13,555) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้  170  (632)  1       -  171  (632) 
รายไดอ้ื่น          137  345 
ค่าใชจ่้ายในการขาย          (170)  (174) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          (492)  (544) 
ตน้ทุนทางการเงิน          (251)  (348) 
ขาดทุนส าหรับปี          (605)  (1,353) 

 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพยท่ี์อยูใ่นประเทศไทยเท่านั้น  
 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีรายได้จากลูกคา้ 2 ราย จากการขายสินคา้ในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม 6,081 ลา้นบาท 
(2562: ลูกคา้ 4 ราย จ านวนเงินรวม 8,192 ลา้นบาท) 
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33. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้กับบุคคลหรือกิจกำรท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 
 
 ลา้นบาท 
 2563  2562 
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการ    
ระยะเวลาท่ีไม่เกิน 1 ปี 5  7 
ระยะเวลาท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี               1  5 
รวม 6  12 

    
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน    
ซ้ือทรัพยสิ์น 136  109 

    
ภาระผูกพันเพ่ือซ้ือวัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง    
ซ้ือวตัถุดิบ 821  819 
ซ้ือก๊าซธรรมชาติ 271  342 
รวม 1,092  1,161 

    
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น    
หนงัสือค ้าประกนั 159  170 
Standby letter of credit -  399 
รวม 159  569 

 
สัญญาส าคัญ 
 
(ก) เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 บริษทัไดมี้การต่ออายสุัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติเป็นระยะเวลา 5 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2567 โดยบริษทั

ผกูพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติในแต่ละเดือนตามปริมาณท่ีใช ้
 
(ข) เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือก๊าซออกซิเจน อาร์กอนและไนโตรเจนเป็นเวลา 20 ปี โดยค่าใชจ่้ายขั้นต ่าภายใต้

สัญญาดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาท ต่อเดือน 
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(ค) เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 บริษทัได้เขา้ท าสัญญาการใชบ้ริการกบับริษทัในประเทศสองแห่งเพื่อการขนส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ใน
ประเทศเป็นระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 โดยบริษทัผกูพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าบริการขนส่งสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

 
ค่าบริการขนส่งสินคา้ตามสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวน 166 ลา้นบาท และ 
152 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 
(ง) เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาการใชบ้ริการส าหรับจดัการกากแร่ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตและหลอมเป็นเหลก็

แผ่น เพื่อคดัแยกเศษแร่เหล็กท่ีสามารถน ากลบัไปใช้เพื่อการผลิตไดอ้ีกกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงมีก าหนด 7 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2561 และสามารถต่ออายุสัญญาไปได้อีก 1 ปี โดยอตัโนมติั ยกเวน้ว่าจะมีการแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อกัษรล่วงหน้า     
อยา่งนอ้ย 6 เดือน ก่อนท่ีจะหมดอายขุองสัญญา โดยบริษทัผกูพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าบริการจดัการกากแร่ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  
 
ค่าบริการจดัการกากแร่ ตามสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวน 74 ลา้นบาท และ        
73 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

(จ) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายรายเพื่อซ้ือวตัถุดิบภายใตส้ัญญา Consignment โดยความเป็น
เจา้ของของสินคา้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ะเป็นของผูข้าย บริษทัมีภาระผกูพนัที่จะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.5  ต่อปี  (2562: ร้อยละ 
3 ถึงร้อยละ 6 ต่อปี)  

 
34. คดีควำม 
 
(ก) เจา้หน้ีจ านวน 1 รายได้ย่ืนฟ้องบริษทัต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบัติตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ทุนทรัพยฟ้์องจ านวนเงิน        

0.6 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที่วนัผิดช าระเป็นตน้ไปจนกว่าบริษทัจะช าระเสร็จ ต่อมาเม่ือวนัท่ี        
23 กนัยายน 2562 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าสั่งให้บริษทัจ่ายช าระหน้ีดงักล่าว บริษทัไดช้ าระหน้ีตามค าพิพากษาครบถว้นแลว้ในไตรมาส 1    
ปี 2563 

 
(ข) อดีตพนักงานของบริษทัท่านหน่ึงได้ยื่นฟ้องบริษทัเป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม โดยมีผลนับแต่วนัที่      

10 ธันวาคม 2562 และเรียกร้องให้บริษทัจ่ายช าระเงิน 23 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 ศาลชั้นตน้ได้ตดัสินให้บริษทั
จ่ายเงินชดเชยแก่พนักงานดังกล่าวเป็นจ านวนเงินรวม 2.4 ล้านบาท บวกดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน บริษทั           
ไดบ้นัทึกประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องจ านวนเงินรวม 2.4 ลา้นบาท และดอกเบ้ียจ านวนเงินประมาณ 0.2 ลา้นบาท ไวเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของ “เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย” และ “ดอกเบ้ียคา้งจ่าย” ตามล าดบั ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
อย่างไรก็ดี ผูบ้ริหารของบริษทัไดย้ื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2563 แลว้ และศาลได้มีค  าสั่งนัดไต่สวนมูลฟ้อง
เพ่ิมเติมในวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 
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35. วงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรด ำเนินงำน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือจาก Link Capital I (Mauritius) Limited ดงัต่อไปน้ี 

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 บริษทัได้เขา้
ท าสัญญาแกไ้ขสัญญาคร้ังท่ี 6 เพื่อขอขยาย
ระยะเวลาช าระเงินกู้ ร้อยละ 30 ของเงินกู้
จ านวนเงิน 9 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไปเป็นช าระ
ใ น วัน ค รบ ก า หน ด ปี สุ ด ท้ า ย  ( วัน ท่ี
31 มกราคม 2565) สัญญาแก้ไขดังกล่าวมี
ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัที่ 29 มกราคม 2564

2) ยอดเงินกู้คงเหลือมีก าหนดจ่ายช าระ ใน
วนัครบก าหนดปีสุดท้าย (ครบรอบปีท่ี 5
นับจากวนัท่ีมีการเบิกใช้คร้ังแรกในวนัท่ี
31 มกราคม 2565)

วงเงินกูท่ี้สอง - เงินกู ้และ
Standby letter of credit 

45 45  - เงินกูใ้นอตัราร้อยละ 12 ต่อปี 

- Standby letter of credit อัตร า
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 นับจากวนัท่ีมีการเบิกใชค้ร้ัง
แรก (ครบก าหนดวนัที่ 11 ตุลาคม 2564 **)

2) ยอดเงินกู้คงเหลือมีก าหนดจ่ายช าระ ใน
วันครบก าหนดปีสุดท้าย (ครบรอบปีท่ี 5
นับจากวันท่ีมีการเบิกใช้คร้ังแรกในวนัท่ี
10 ตุลาคม 2565)

รวม 75 75 

* บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย บริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูใ้ห้แก่ผูใ้ห้กูใ้นอตัราร้อยละ 2 ของเงินกูย้ืมท่ีมีการเบิกใช้
** วนัท าการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา

วงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัค ้าประกนัโดยจ านองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 
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