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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : GSTEL ส าหรับหุ้นสามัญ 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107538000746 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่: 88 ชั้น 18 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500 

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

ที่ตั้งโรงงาน : 55 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ต าบลหนองละลอก  
อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 21120 
โทรศัพท์ (038) 869-323 โทรสาร (038) 869-333  

โฮมเพจบริษัท : www.gsteel.com 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 31 ตุลาคม 2538 

วันที่เริ่มการผลิต: 1 พฤศจิกายน 2542 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหนา่ยเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดม้วน และเหล็กแผน่หนา (Slab) 

 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

  ขนาดความกวา้ง 900 – 1,550 มม. 
 ขนาดความหนา 1.0 – 13.0 มม. 

เหล็กแผ่นหนา (Slab)  

 ขนาดความกวา้ง  900 – 1,550 มม. 

  ขนาดความหนา 80 – 100 มม. 

เทคโนโลยีการผลิต : การหลอมเหล็ก - ใช้ชุดเตาหลอมไฟฟา้จากเยอรมนี 

 การหล่อเหล็ก - ใช้ชุดเคร่ืองหล่อเหล็กแท่งแบนขนาดกลางจากญี่ปุน่ 

 การรีดเหล็ก - ใช้ชุดเคร่ืองรีดแผ่นเหล็กจากญี่ปุ่น 

ก าลังผลิต : 1,800,000 ตันต่อป ี

จ านวนพนักงาน : 651 คน 

ทุนจดทะเบียน : 48,775,743,730.00 บาท  

ทุนช าระแล้ว : 34,250,904,820.00 บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด: หุ้นสามัญจ านวน 6,850,180,964 หุ้น  
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท 

รอบระยะเวลาบัญช ี: 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
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บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : 

หุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร 10400  

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

หุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited 

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

ผู้ตรวจสอบบัญช ี: ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จ ากัด 

 นายชัยยุทธ อังศุวิทยา (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3885) หรือ 

 นางณัฐสรัคร์ สโรชนันทจ์ีน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563) 

 เลขที่ 491/27 อาคารสีลมพลาซ่า ชั้น1 ถนนสลีม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท์ (02) 234-1676 โทรสาร (02) 237-2133  

นักลงทุนสัมพันธ์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  

โทรศัพท ์(02) 267-8222 ต่อ 1229 และ 1438 

E-mail : IR@gsteel.com 

ข้อมูลส าคัญอื่น : - ไม่มี - 
 

 “ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท (ถ้ามี)” ทั้งนี้ ในการแสดงข้อมูล
ข้างต้น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์สามารถพิจารณารูปแบบการอธิบายได้ตามความเหมาะสม โดยอาจใช้วิธิการที่
ช่วยในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจได้ง่ายขึ้น ด้วยก็ได้ เช่น กราฟ ภาพประกอบ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ข้อมูล
ที่เปิดเผยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อความจริงหรือ
ท าให้บุคคลอื่นส าคัญผิดในข้อมูล 
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สารจากประธานกรรมการ 

ในขณะที่เศรษฐกิจโลกในปี 2560 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 3.6 และมีการคาดการณ์ว่าปี 2561 จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 3.7 อย่างไรก็ตามยังคงมีความผันผวนอันเนื่องมาจากความเสี่ยงด้านการเมืองและเศรษฐกิจมหภาคด้านอ่ืนๆ ส าหรับ
เศรษฐกิจของประเทศไทยดูเหมือนยังคงเป็นไปตามแผนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงเช่นกันและคาดว่าจะเติบโตเกินกว่า
ร้อยละ 4 ในปี 2561 ผ่านการลงทุนและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเหล็ก  

อุตสาหกรรรมเหล็กโลกยังคงประสบกับช่วงเวลาที่ท้าทายแม้ว่าผลประกอบการของอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นใน
ระหว่างปี 2560 ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.3 โดยมีผลผลิตเหล็กดิบระดับสูงสุดใหม่ที่ 1,691.2 ล้านตัน สมาคมเหล็กโลก
คาดการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กโลกในปี 2561 ที่ 1,649.5 ล้านตันซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อพิจารณาถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย ณ ปัจจุบันและแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในทศวรรษหน้า ความต้องการใช้เหล็กใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต อย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยยังคงอยู่ภายใต้แรง
กดดันถึงแม้รัฐบาลมีการประกาศใช้และต่ออายุมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและมาตรการปกป้องเพื่อให้อุตสาหกรรมเหล็ก
สามารถแข่งขันได้ รวมถึงกระตุ้นวงจรการลงทุน สร้างโอกาสการจ้างงานและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผ่านการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ การลดต้นทุนและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อื่นๆ 

ปี 2560 เป็นปีที่มีการด าเนินการที่หลากหลายโดยบริษัท ซึ่งเหตุผลหลักมาจากความไม่เพียงพอของแหล่งเงินทุน
หมุนเวียน ภาวะตลาดที่ซบเซาในช่วงแรกของปี ปัญหาในอดีตเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ เป็นต้น บริษัทได้ยื่นค าร้องขอฟื้นฟู
กิจการในเดือนพฤศจิกายน 2560 และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลล้มละลายกลาง ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีการ
เตรียมการเพื่อด าเนินการผลิตในระดับที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2561 โดยคาดหวังผลเชิงบวกของกระบวนการฟื้นฟูกิจการซึ่งจะช่วยให้
มีการจัดหาเงินทุนเข้ามาอย่างเพียงพอโดยผู้ลงทุนใหม่ส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน รายจ่ายลงทุนส าหรับปรับปรุงเครื่องจักร  
การผลิตเหล็กที่มีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น อย่างไรก็ตามภายใต้ภาวะการเงินปัจจุบันของบริษัทรวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามเง่ือนไข
ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการบริษัทจึงได้ด าเนินการรับจ้างผลิตให้แก่บริษัทอ่ืน บริษัทมีอัตราการเติบโตของการผลิตร้อยละ 7 
ส าหรับปี 2560 ซึ่งเป็นการสร้างระดับความเช่ือมั่นแก่พนักงานของบริษัทให้สูงขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 

บริษัทพยายามเพิ่มการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประเทศซึ่งจะช่วยลดการน าเข้า และได้ริเริ่มกลยุทธ์
หลายอย่างเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรส าหรับการเติบโตที่ยั่งยืนทั้งระยะสั้นและระยะยาว และจะด าเนินการโดยทันทีหลังจาก
ได้รับผลที่เอื้ออ านวยจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการ 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจมายังท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ 
พนักงานบริษัทและรัฐบาลประเทศไทยส าหรับการสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากท่านเพื่อน าพาบริษัทเติบโตและกา้วต่อไปในอนาคต 
 

-นายยรรยง  คุโรวาท- 

นายยรรยง  คุโรวาท 
ประธานกรรมการ 
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รายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน)  ผู้ผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนแบบครบวงจร หลอม หล่อ รีด ในโรงงานเดียวกัน จึงด าเนินนโยบายทางธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบาย
ในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบใส่ใจในการดูแลกระบวนการผลิต ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ า พลังงานไฟฟ้า และอื่นๆ ผลิ ตสินค้าที่ดีให้แก่
ผู้บริโภค ดูแลและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม อีกทั้งให้ความส าคัญกับการดูแลพนักงานภายใน
องค์กรให้มีความสุข ท างานอย่างปลอดภัย มีสวัสดิการความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนให้การสนับสนุนอบรมพัฒนา
บุคคลากร ให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน เพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอ โดยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นนโยบาย
หลักของบริษัทเสมอมา 

ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้ด าเนินกิจกรรมด้าน CSR โดยแบ่งเป็น การพัฒนาชุมชมและสังคมภายนอก
องค์กร อาทิเช่น การพัฒนาด้านการศึกษาเปิดให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เข้าศึกษาดูงาน ด้านเศรษฐกิจ 
สนับสนุนให้สินค้าชุมชนได้เข้ามาขายในองค์กร ด้านกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ตามเทศกาลต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น 
ด้านศาสนา เข้าร่วมตามประเพณีที่มีในชุมชน  เป็นต้น และ การพัฒนาภายในองค์กรให้มีความสุข (Inner CSR) อาทิ
เช่น การเข้าร่วมโครงการความรู้ด้านสุขภาพมารดาโครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงานและครอบครัว เพื่อป้องกันภาวะ
คลอดก่อนก าหนดกับโรงพยาบาลศิริราช การให้การตรวจสุขภาพกับพนักงานพร้อมติดตามผล การร่วมบริจาคโลหิต 
การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างเข้มงวดและได้รับประกาศ
มาตรฐาน ISO 14001 ต่อเนื่องมาทุกปี 

บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) ยังคงมีความมุ่งมั่นในนโยบายที่จะให้องค์กรเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
พนักงาน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะยังคงมีความมุ่งมั่น
ร่วมกันภายใต้จิตอาสาและความเสียสละอย่างสืบเนื่องต่อไป 

 

คุณหญิงปัทมา ลีสวสัดิต์ระกลู 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (hot-rolled coil) 
เป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งรวมถึงบริการตัดแผ่นหรือตัดซอยเหล็กแผ่นรีดร้อนตามค าสั่งของลูกค้าด้วย และเหล็กแท่งแบน 
(slab) เป็นผลิตภัณฑ์เสริม โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทจะถูกน าไปใช้โดยตรงในงานก่อสร้าง การชลประทานและ
วิศวกรรมโยธา และใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
และเหล็กแผ่นชุบสังกะสีที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอีกมาก อุตสาหกรรมแปรรูปเหล็กแผ่นส าหรับงานก่อสร้าง 
ได้แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รถโดยสาร 
รถบรรทุกและยานพาหนะอื่น ผลิตถังและภาชนะบรรจุน้ ามันหรือก๊าซหุงต้ม อุปกรณ์หรือชิ้นงานส าหรับอุตสาหกรรม
ทั่วไป เป็นต้น 

โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย โดยรวมกระบวน  
การหลอม การหล่อ และการรีดไว้ในโรงงานเดียวกันอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูง  หรือที่เรียกว่า Compact 
Mini Mill ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีการหลอมเหล็กด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) เทคโนโลยี 
การหล่อเหล็กแท่งแบนแบบต่อเนื่อง (Continuous Casting Machine) และเทคโนโลยีการรีดเหล็กแผ่นรีดร้อน  
(Hot Strip Mill) อย่างต่อเนื่องทุกกระบวนการดังกล่าว  

กระบวนการผลิตของบริษัทโดยสังเขปเริ่มจากน าเศษเหล็ก ( ferrous scrap) และเหล็กถลุง (pig Iron)  
มาหลอมรวมกันในเตาอาร์คไฟฟ้าจนได้เป็นน้ าเหล็กที่อุณหภูมิประมาณ 1,600 องศาเซลเซียส แล้วน าไปปรับปรุง
คุณภาพน้ าเหล็กด้วยการเติมสารปรุงแต่งต่างๆ เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานหรือตามข้อก าหนดของลูกค้า จากนั้น
จึงน าน้ าเหล็กที่ได้เข้าสู่กระบวนการหล่อแบบต่อเนื่องเป็นเหล็กแท่งแบน (slab) ขนาดกลาง ความหนา 80-100 มม. 
และน าเหล็กแท่งแบนที่ได้มาผ่านกระบวนการรีดร้อนเพื่อรีดลดขนาดให้ได้เป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนขนาดความหนา
ในช่วง 1.0-13.0 มม. ตามค าสั่งของลูกค้า ซึ่งโรงงานของบริษัทเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย และมีเพียงไม่  
กี่โรงงานในโลกที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ระดับความหนาต่ าสุด 1.0 มม. ทั้งนี้กระบวนการผลิตข้างต้นจะเป็น
กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง โดยใช้เวลาการผลิตทั้งกระบวนการเพียง 3.5 ชั่วโมง 

โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับการผลิตได้สูงสุดถึง 
3.4 ล้านตัน ซึ่งปัจจุบันมีก าลังการผลิตอยู่ที่ 1.8 ล้านตันต่อปี และมีก าลังการผลิตที่มีผลตามส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
ตามความต้องการของตลาดที่หลากหลาย (various product mix) เท่ากับ 1.5 ล้านตันต่อปี ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น 
รีดร้อนที่ผลิตได้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย (มอก.) และนอกจากนี้สามารถผลิต
สินค้าได้มาตรฐานสากลอย่าง มาตรฐานของญี่ปุ่น (JIS) สหรัฐอเมริกา (ASTM และ SAE) ยุโรป (EN, DIN และ BS) ฯลฯ 
ตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกด้วย  



 รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

7 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและนโยบายในการด าเนินธุรกิจ 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นผู้น าในอุตสาหกรรมเหล็กระดับโลก” 

พันธกิจ 

1. มุ่งสู่ตลาดสากลด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลากหลาย 
2. มุ่งสู่การเจริญเติบโตด้วยการขยายก าลังการผลิตและผลิตสินค้าด้วยต้นทุนต่ า 
3. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
4. พัฒนาทรัพยากรบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบแทนสู่สังคม 
6. เสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. ร่วมมือต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2560 เป็นปีที่มีการพัฒนาของตลาดเหล็กทั่วโลกเป็นอย่างดีในด้านของการเติบโตของการผลิต โดย
ผลผลิตเหล็กโตขึ้นร้อยละ 5.3 หรือคิดเป็น 1 ,691.1 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากประเทศจีน ซึ่งเติบโตร้อยละ 
831.7 และคิดเป็นร้อยละ 49 ของผลผลิตทั่วโลก ตลาดเหล็กทั้วโลกปรับตัวดีขึ้น เนื่องมาจากความต้องการของ
เหล็กในตลาดโลกที่สูงขึ้น และราคาเหล็กที่สูงขึ้นในครึ่งหลังของปี 2560 ในขณะที่ความต้องการเหล็กในหลายๆ 
ภูมิภาคปรับตัวสูงขึ้น การใช้งานเหล็กในประเทศไทยกลับปรับตัวลดลง คิดเป็นร้อยละ 13.69 ในปี 2560 การใช้งาน
เหล็กทรงยาวลดลงร้อยละ 25.7 และเหล็กทรงแบนลดลงร้อยละ 5.9 ในปี 2560 ผลผลิตเหล็กในประเทศไทย
คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 6.86 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 3.72 คิดเป็นร้อยละ 30-40 ของก าลังการผลิตทั้งหมด ความต้องการ
เหล็กต่อหัว (Per capita steel consumption) ในประเทศไทยคิดเป็น 251 กิโลกรัม น้อยกว่าความต้องการเหล็กต่อ
หัวในประเทศจีนที่ 493 กิโลกรัม แต่สูงกว่าความต้องการเหล็กต่อหัวเฉลี่ยทั่วโลกที่ 208 กิโลกรัม ทั้งนี้ ประเทศไทย
ยังมีการน าเข้าเหล็กอยู่ดังเช่นปีที่ผ่านมา โดยประเทศผู้ผลิตหลัก เช่น จี น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ออสเตรเลีย 
และอิยิปต์ยังคงส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กมายังประเทศไทย ส่งผลให้การแข่งขันภายในประเทศมีอยู่สูงมาก อย่างไร  
ก็ตาม ในปี 2561 ความต้องการเหล็กในประเทศไทยยังคงได้รับการคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นเป็น 18.6 ล้านตัน (16.64 
ล้านตันในปี 2560) จากโครงการภาครัฐที่เน้นการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ อุตสากรรมเหล็กใน
ประเทศจะได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57 ของความต้องการเหล็กทั้งหมดใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นวัตถุดิบ โดยในปีนี้ บริษัทมีเป้าหมายการด าเนินธุรกิจในการปรับปรุง
คุณภาพการผลิตของสายการผลิตในปัจจุบันให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า 

นอกจากนี้ บริษัท ได้มีการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรผู้ผลิตจากต่างประเทศ ที่ผลิตเหล็กคุณภาพสูง เพื่อ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เฉพาะด้าน การปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการเพิ่มความสามารถในการ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าที่น าเข้าได้ และตอบสนองความต้องการและโอกาสในการ
ขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตไทยมีจุดเด่นอยู่แล้ว ในเรื่องของการประหยัดทั้งต้นทุนและเวลาในการขนส่ง 
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เหตุการณ์ส าคัญในรอบปี 2560 

ปี 2560 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับการปรับโครงสร้างทางการเงิน 

 เดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทด าเนินกิจการภายใต้กระบวนการเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ และค าร้องขอฟื้นฟู
กิจการ อยู่ในการพิจารณาของศาลล้มละลายกลาง  

 บริษัทมีกลยุทธ์ที่ท าให้สามารถด าเนินกิจการได้ตามปกติผ่านการรับจ้างผลิต (Tolling) ภายใต้กระบวนการ
เข้าแผนฟื้นฟูกิจการ 

 เพิ่มการลงทุนเพื่อปรับปรุงสภาพเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และเป็นการเตรียมความพร้อมภายหลังจากที่ศาลมีค าตัดสินเร่ืองกระบวนการเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ 

 เพิ่มปริมาณการค้ากับลูกค้าและคู่ค้า 

ปี 2560 เดือนพฤศจิกายน  

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) (“จีเจ”) ได้ว่าจ้างบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (“จีสตีล”) ผลิตสินค้า
เหล็กแผ่นรีดร้อน โดยเร่ิมท าการผลิตเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา ภายใต้เงื่อนไขการช าระเงินโดยการ
จ่ายเงินล่วงหน้า 75% และ 25% เมื่องานเสร็จ เมื่อเปรียบเทียบกับการที่จีสตีลขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่นๆ จีสตีล
จะได้รับเงินจากลูกค้าภายใต้เงื่อนไขการช าระเงินล่วงหน้า 100% ในคราวเดียว  ในส่วนของต้นทุนการผลิต  
เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตของจีสตีลแล้ว จะเห็นว่าต้นทุนการผลิตของจีเจถูกกว่า ประมาณ 100 กว่าบาทต่อ
ตัน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากค่าไฟฟ้า อันเป็นผลมาจากการออกแบบเครื่องจักรที่ใช้การผลิตของจีเจที่แตกต่าง อย่างไรก็
ตาม หากเปรียบเทียบกับความสามารถในการผลิตจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง จะเห็นว่า ก าลังการผลิต
ของจีเจ จะอยู่ที่ประมาณ 7.5 หม่ืนตันต่อเดือน กรณี หากจีเจต้องการเพิ่มก าลังการผลิตให้ได้ถึง 1.2 แสนตันต่อเดือน
แล้ว จีเจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่มีอยู่ รวมถึงการใช้ระยะเวลา
ระยะหนึ่ง เพื่อท าการทดสอบระบบของเครื่องจักรดังกล่าวที่ใช้ในการเพิ่มก าลังการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนที่ใช้ใน
การผลิตของจีเจสูงขึ้นจากเดิมอย่างแน่นอน และเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตของทั้งสองบริษัทแล้ว อาจจะมี
มูลค่าเท่ากันหรือสูงกว่าต้นทุนในการจ้างจีสตีลผลิตในขณะนี้ก็เป็นได้ ด้วยเหตุผลข้างต้น และเพื่อตอบสนองความ
ต้องการการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้ แต่จีเจยังไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันเวลาอย่างแน่นอน จึงได้ว่าจ้าง
จีสตีลผลิตสินค้าให้  ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลงบการเงินของจีเจเอง เมื่อได้ว่าจ้างจีสตีลผลิตสินค้าให้ ยอดขายของจีเจ
เพิ่มข้ึนจาก 7.5 หม่ืนตันต่อเดือนเป็นประมาณ 1.2 แสนตันต่อเดือน 

ปี 2560 เดือนสิงหาคม  

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอโนมา  
แกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ มีมติไม่อนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้
และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่ได้มีการตกลงกับ SSG 
Capital Holdings Limited (SSG CH), SSG Capital Partners III, L.P. (SSG III) และ Kendrick Global Limited 
(KG) (รวมเรียกว่า “กลุ่ม SSG”) และได้มีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน Link Capital I (Mauritius) Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของของกลุ่ม SSG ตามสัญญา
กู้ยืมเงินซึ่งมีวงเงินกู้จ านวน 41,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1,414,878,111.11 บาท  
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 มีดังนี้ 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1. นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธิ์ 503,059,120 7.34 
2. กลุ่มคุณหญิงปัทมา ลีสวสัดิ์ตระกูล  405,895,200 5.93 
3. นายณัฐพล จุฬางกูร 386,459,900  5.64 
4. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 305,766,000 4.46 
5. นายทวีฉัตร จฬุางกูร 271,217,700 3.96 
6. นายกฤษนนัทร์ เกวล ี 240,470,800 3.51 
7. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED  178,440,083 2.61 
8. บริษัท บริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  160,567,780 2.34 
9. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS 

SWITZERLAND AG  
122,323,761 1.79 

10. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 100,000,000 1.46 
11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 4,175,980,620 60.96 

 รวม 6,850,180,964 100.00 

หมายเหตุ  

1. กลุ่มคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 395,895,200 5.78% 
2. เด็กหญิงสุธิดารัตน์ ลสีวัสดิ์ตระกูล 5,000,000 0.07% 
3. เด็กหญิงสุรัติพร ลีสวัสดิ์ตระกูล 5,000,000 0.07% 

2. โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
1. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 29.42% 
2. บริษัท มาร์โค เวลท์ อินเวสเม้นท์ จ ากัด 25.38% 
3. นางสาวเมธิกานต์ ชุตพิงศ์สิริ 19.81% 
4. นายมานิตย ์เจียจวบศิลป ์ 15.39% 
5. นางปทุม เจียจวบศิลป ์ 10.00% 



 รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

10 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากตลาดในประเทศมีความ

ต้องการสูงทั้งจากในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและภาคอุตสาหกรรมการผลิต อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยมีการส่งสินค้า

ไปขายยังต่างประเทศ เพื่อเป็นการรักษาฐานตลาดนอกประเทศไว้รองรับกับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท  

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้ 

        (หน่วย : พันบาท) 

รายได้ 

(รวมบริษัทและบรษิัทย่อย) 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

รายได้ในประเทศ             

-บริษัทที่เก่ียวข้องกัน(1) 5,874,010 22.74% 419,222 1.9 719,672 3.1 

-กลุ่มอื่นๆ 19,830,975 76.77% 21,259,533 97 22,104,343 96.2 

รวมรายได้ในประเทศ 25,704,985 99.50% 21,678,755 98.9 22,824,015 99.3 

ต่างประเทศ 0 0.00% 4,871 0 2,473 0 

รวม 25,704,985 99.50% 21,683,626 98.9 22,826,488 99.3 

รายได้อื่น(2) 128,005 0.50% 236,050 1.1 158,209 0.7 

รายได้รวม 25,832,990 100.00% 21,919,676 100 22,984,697 100 

หมายเหตุ   

1. บริษัทที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย บจก. มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก , บจก.ลิเบอร์ตี้ สตีล สยาม , บจก. เมทัล 

อินเตอร,์ บมจ. เดอะสตีล และบริษัท พนิชสวัสดิ์ จ ากัด 

2. รายได้อื่นของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษซาก ผลิตภัณฑ์พลอยได้ กลับรายการหนี้สูญและหนี้

สงสัยจะสูญ ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือก าไรจาก

อัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และกลับรายการประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ 
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          (หน่วย: ตัน) 

ปริมาณการขาย 
2560 2559 2558 

(เฉพาะของบริษัท) 

ปริมาณขายในประเทศ       
-บริษัทที่เก่ียวข้อง 29,948 19,133 23,806 
-กลุ่มอื่นๆ 539,276 585,246 590,842 
รวมปริมาณขายในประเทศ 569,224 604,379 614,648 
ต่างประเทศ   - 231 

รวม 569,224 604,379 614,879 

สัดส่วนยอดขายภายในประเทศและต่างประเทศต่อยอดขายรวมของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ของบริษัทระหว่างปี 2558 ถึง 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

         (หน่วย : ล้านบาท) 

ยอดขาย 
2560 2559 2558 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

ในประเทศ 25,705 100.00% 21,679 99.98 22,824 99.99 

ต่างประเทศ 0 0.00% 5 0.02 2 0.01 

รวม 25,705 100.00% 21,684 100 22,826 100 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์  

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแผ่นหนา (Slab) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต้นน้ าของ

อุตสาหกรรมเหล็กแผ่น โดยเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดล้างผิวเคลือบน้ ามัน เหล็กเคลือบสังกะสี

แบบจุ่มร้อนและอบอ่อน เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเคลือบสังกะสี และเหล็กรีดเย็น ซึ่งน า ไปใช้อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัท มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของไทย (มอก.) และมาตรฐานสากล 

ได้แก่ มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น (JIS G, SPHC, SPHD, SS, SN, SPHT, SV, SMA และ SPA-H) มาตรฐานสหรัฐอเมริกา 

(ASTM, SAE, AISI และ API) มาตรฐานเยอรมัน (DIN) และมาตรฐานอังกฤษ (BS) มีขนาดความกว้างตั้งแต่ 

900-1,550 มิลลิเมตร ความหนาตั้งแต่ 1-13 มิลลิเมตร และน้ าหนักของขนาดม้วนตั้งแต่ 8 ตันถึง 28 ตัน  

รายละเอียดขนาดผลิตภัณฑ์ของบริษัท สรุปได้ดังนี้ 

ลักษณะของผลิตภัณฑ ์ รายละเอียด 
ความกว้าง 900 - 1,550 มิลลิเมตร 

ความหนา 1 - 13 มิลลิเมตร 
น้ าหนักต่อความยาว 8.3 - 18 กิโลกรัมต่อมิลลิเมตร 

น้ าหนักทั้งหมดของม้วนเหล็ก 8 - 28 ตัน 
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เทคโนโลยีที่ใชใ้นการผลิต 

บริษัทมีโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นรูปแบบกะทัดรัดใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตที่มีความทันสมัย คือ เทคโนโลยีที่รวมการผลิตทั้งระบบหลอม หล่อ และรีดเข้าด้วยกันเป็นกระบวนการผลิต
ต่อเนื่อง โดยมีรอบการผลิตที่สั้น คือ ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมงต่อรอบ ในการแปรสภาพวัตถุดิบจนได้เป็น
ผลิตภัณฑ์ รายละเอียดเทคโนโลยีที่ส าคัญมีดังนี้ 

 

 

 

 

1. เทคโนโลยีการหลอมเศษเหล็กโดยเตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) พร้อมเตาปรับปรุงน้ าเหล็ก 
(Ladle Heat Furnace) โดยเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นของบริษัท Mannesmann Demag Huttentechnik 
ประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการหลอมเหล็กที่ใช้ไฟฟ้าแรงสูง ท าการอาร์คเหล็กถลุง (Pig Iron) และ
เศษเหล็ก (Scrap) ให้หลอมละลาย ทั้งนี้ในการผลิตจะมีการใช้ก๊าซออกซิเจน และ ก๊าซอื่นๆ เพื่อเพิ่ม
อุณหภูมิในการหลอมละลาย และรักษาคุณภาพน้ าเหล็ก จากนั้นจึงใช้เตาปรับปรุงน้ าเหล็กในการปรุง  
น้ าเหล็กให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ โดยมีก าลังการผลิตที่ 2.2 ล้านตันต่อปี 

 
 
 
 
 
 

2. เทคโนโลยีการหล่อเหล็กแผ่นหนาขนาดกลาง (Continuous Medium Slab Casting) เป็นเทคโนโลยีของ
บริษัท Sumitomo Heavy Industries แห่งประเทศญี่ปุ่น ใช้ในการหล่อเหล็กหนาขนาดกลางความหนา
ตั้งแต่ 80-100 มิลลิเมตร โดยมีก าลังการผลิตที่ 1.8 ล้านตันต่อปี  

 
 
 
 

  

การหลอม 
(Electric Arc 

Furnace) 

  

การหล่อ 
(Continuous 
Medium Slab 

Casting) 

 

การรีด 
(Hot Strip 

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

 
 
 
 
 

 

กระบวนการผลิต 

บริษัทผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยการหลอมเศษเหล็ก และเหล็กถลุง ด้วยวิธีการอาร์คไฟฟ้าให้ได้น้ าเหล็กแล้ว
น าไปหล่อให้เป็นแผ่นเหล็ก เพื่อน าไปรีดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. กระบวนการหลอมเหล็ก (Melting Process) เป็นกระบวนการหลอมเหล็ก โดยการน าเศษเหล็กและเหล็ก
ถลุงมาหลอมในเตาหลอมไฟฟ้า แล้วน าไปผ่านกระบวนการปรับปรุงน้ าเหล็กในเตาปรับปรุงคุณภาพ 

2. กระบวนการหล่อแผ่นเหล็ก (Casting Process) เป็นกระบวนการน าน้ าเหล็กที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วมาหล่อ
เป็นเหล็กแผ่นขนาดความหนา 80-100 มิลลิเมตร  

3. กระบวนการรีดแผ่นเหล็ก (Rolling Process) เป็นกระบวนการน าเหล็กแผ่นหนาจากเตาปรับอุณหภูมิมารีด
ลดขนาด หลังจากนั้นจึงผ่านเข้าสู่เครื่องม้วนแผ่นเหล็ก (Down Coiler) แล้วล าเลียงไปเก็บยังลานพักสินค้า 
(Coil yard) ต่อไป 
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การตลาดและการแข่งขัน 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ ์

บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในความใหม่และคุณภาพพิเศษ ที่
ตลาดยังต้องพึ่งพาการน าเข้า เช่น เหล็กคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมถังแก๊ส เหล็กเกรดพิเศษใช้ท าท่อ (API) เหล็ก
คุณภาพส าหรับงานเชื่อมและทนแรงดึงสูง  

บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

1. มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ตามความต้องการตลาด และมีการใช้งานอยู่สม่ าเสมอ   

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับตลาดที่ไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วไป แต่รวมไปถึงอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ 
และอุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดใหญ่ รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและครัวเรือน 

3. พัฒนาเหล็กแผ่นรีดร้อนที่น าไปใช้ส าหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold-rolled Coil) 
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (Galvanizing steel) 

4. พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กม้วนที่มีความหนาพิเศษ ตามความต้องการของตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน 

กลยุทธ์ด้านราคา 

1. ก าหนดราคาที่เหมาะสมส าหรับสินค้าเหล็กเกรดทั่วไป เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าคู่แข่งได้ และยังรักษา
ส่วนแบ่งการตลาด 

2. มีการปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ต้นทุนการผลิตต่ า และมีโอกาสเข้าสู่ตลาดใหม่ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

3. บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งได้ทั้งในเร่ืองคุณภาพและเกรด จึงสามารถก าหนดราคา
ขายที่สูงกว่าได้ 

4. การให้ข้อมูลกับลูกค้ามากข้ึน เพื่อให้ความมั่นใจในการบริโภคเหล็กของบริษัท รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ศูนย์บริการตัดเหล็ก (Steel Service Centre) คือ ผู้ที่ซื้อเหล็กรีดร้อนและรีดเย็นเพื่อน ามาตัดออกเป็นขนาด
ต่างๆ หรือขึ้นรูปเป็นเหล็กรูปแบบต่างๆ ส าหรับจ าหน่ายให้กับผู้ใช้อีกทอดหนึ่ง  

2. ผู้ผลิตท่อเหล็ก (Pipe Maker) ได้แก่ โรงงานผลิตท่อเหล็กขนาดต่างๆ เพื่อใช้ในงานท่อ รวมทั้งผลิตเพื่อ
ส่งออกไปขายต่างประเทศ  

3. ผู้ใช้โดยตรงอื่นๆ (Direct User) เช่น ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นในประเทศ ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า  
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ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ส าหรับการขายในประเทศ บริษัทมีการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่าน 2 ช่องทางดังนี้ 

1. การจัดจ าหน่ายโดยตรง (Direct Sale)  

บริษัทมีแผนที่จะจัดจ าหน่ายโดยตรงส าหรับกลุ่มลูกค้าประเภทศูนย์บริการเหล็ก ผู้ผลิตท่อเหล็ก ผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ และผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของยอดจ าหน่ายภายในประเทศทั้งหมด 

2. การจัดจ าหน่ายผ่านตัวแทนขายส่ง (Wholesaler) 

ส าหรับกลุ่มลูกค้าอื่นๆ ซึ่งเป็นลูกค้ารายเล็กและมีจ านวนมาก บริษัทจะท าการจัดจ าหน่ายผ่านตัวแทนขาย
ส่ง ซึ่งจะท าให้บริษัทลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานขายและค่าใช้จ่ายด้านการตลาดได้มาก นอกจากนี้ยังเป็น
การแบ่งภาระความเสี่ยงด้านเครดิตในลูกค้ากลุ่มนี้ให้กับตัวแทนขายส่งเป็นผู้รับผิดชอบ บริษัทคาดว่าจะขายผ่าน
ช่องทางนี้เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของยอดจ าหน่ายภายในประเทศ 

 บริษัทมีแผนที่จะกลับมาส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อรักษาความสมดุลของราคาและอุปทานในตลาด 
รวมถึงเป็นการเทียบระดับสินค้ากับผู้ผลิตอื่นในระดับโลกและสร้างชื่อเสียงของบริษัทในระดับโลก 

กลยุทธ์การตลาด 

1. บริษัทมีลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ชัดเจนมากข้ึน เช่น กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมผู้ผลิตท่อ กลุ่มลูกค้าผู้ผลิต
เหล็กแผ่นรีดเย็น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าศูนย์บริการเหล็กแผ่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
กลุ่มลูกค้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการใช้เหล็กคุณภาพพิเศษ  

2. บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นตลอดเวลา โดยการลงทุนในเรื่องของเครื่องมือให้
ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพ ปรับปรุงคุณภาพ และลดต้นทุนในการผลิต 

3. บริษัทมีการส่งทีมงานที่มีความสามารถและความช านาญในการน าเหล็กไปใช้ในงานต่างๆ และยังให้การ
สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับเหล็กแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเกิดประโยชน์
สูงสุดในการใช้เหล็กให้เหมาะสม 

4. บริษัทประสบความส าเร็จอย่างมากในการสร้างความเชื่อมั่นในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงต่อเวลา 
ท าให้ลูกค้าสามารถวางแผนและบริหารปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม 

5. บริษัทให้ความส าคัญต่อการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัท อย่างสม่ าเสมอ โดยได้มีการส ารวจ
และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าเป็นระยะๆ ท าให้บริษัททราบถึงความต้องการที่ถูกต้องและเหมาะสมของ
ลูกค้าได้อย่างชัดเจน 



 รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

17 
 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

การผลิตและก าลังการผลิต 

โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัท ตั้งอยู่บนที่ดินจ านวนประมาณ 429 ไร่ ในสวนอุตสาหกรรม เอส เอส 
พี ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงงานที่มีกระบวนการผลิตเหล็กครบวงจร ทั้งหลอม 
หล่อ และรีด อยู่ในโรงงานเดียวกัน หรือที่เรียกว่า Compact Mini Mill และเป็นการผลิตแบบต่อเนื่อง ซึ่งมีก าลังการ
ผลิตสูงสุด (Design Capacity) ที่ 1.8 ล้านตันต่อปี โดยขณะนี้มีประสิทธิภาพก าลังการผลิต (Effective Capacity)  
ที่ 1.5 ล้านตันต่อปี และโรงงานสามารถขยายก าลังการผลิตสูงสุดได้ถึง 3.4 ล้านตันต่อปี ด้วยการติดตั้งเครื่องจักร
บางส่วนเพิ่มเติม  

กระบวนการผลิตทั้งหมดบริษัทจะใชเ้วลาทัง้สิ้นประมาณ 3.5 ชั่วโมง โดยโรงงานเปิดด าเนินการผลิตได้ตลอด 
24 ชั่วโมง เฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งช่วงเวลาการผลิตจะแบ่งเป็น 3 กะ และใช้คนงาน 4 ชุดหมุนเวียนสลับกัน
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้โรงงานจะมีการหยุดซ่อมบ ารุงประจ าปี ปีละ 1 ครั้งๆ ละประมาณ 7-10 วัน ซึ่งการซ่อมบ ารุงจะ
ด าเนินการและควบคุมโดยวิศวกรของบริษัท 

วัตถุดิบและสาธารณปูโภคส าคัญที่ใช้ในการผลิต 

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

ส าหรับสาธารณูปโภคที่ส าคัญที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ก๊าซออกซิเจน 
ก๊าซชนิดอื่นๆ รวมถึงน้ าดิบ 

วัตถุดิบหลักในการผลิต เป็นต้นทุนหลักที่ใช้ในการผลิตคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ ร้อยละ 70 ของต้นทุนการผลิต
ทั้งหมดโดยวัตถุดิบหลักประกอบด้วย เศษเหล็ก และเหล็กถลุง สารปรุงแต่ง และสารผสม เช่น ปูนขาว อัลลอยย์ เป็นต้น 

กลยุทธการจัดซื้อวัตถุดบิ 

บริษัทมีการท าสัญญาซื้อขายวัตถุดิบจากต่างประเทศ คือ เศษเหล็กและเหล็กถลุง กับ บริษัทผู้ค้าในรูปแบบ
สัญญา CMA หรือการขายวัตถุดิบพร้อมจัดสินเชื่อให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะท าการก าหนดราคาซื้อกับบริษัทผู้ขาย
วัตถุดิบเป็นราคาปัจจุบัน ณ วันสั่งซื้อวัตถุดิบ ซึ่งท าให้บริษัทสามารถก าหนดต้นทุนการผลิตแต่ละครั้งของบริษัท โดย
ช าระตามจ านวนที่เบิกใช้จริงด้วยราคาปัจจุบัน ณ วันที่สั่งซื้อวัตถุดิบที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถ
สั่งซื้อวัตถุดิบเข้ามาเก็บไว้ได้เพียงพอ โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดจนกว่าจะมีการเบิกใช้วัตถุดิบดังกล่าว ทั้งนี้ จะมี
การท าสัญญาย่อยส าหรับการสั่งซื้อแต่ละคร้ังเพื่อก าหนดรายละเอียดและราคาของวัตถุดิบ 

บริษัทมีนโยบายจัดเก็บวัตถุดิบไว้ในลานจัดเก็บประมาณ 30-60 วัน เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอที่จะป้อนเข้าสู่
ระบบการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกระบวนการผลิตของบริษัทมีความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบ โดยสามารถ
เลือกส่วนผสมที่แตกต่างกันไประหว่างเศษเหล็กเกรดต่างๆ กับเหล็กถลุงได้  ท าให้บริษัทสามารถวางแผนการจัดหา
วัตถุดิบแต่ละชนิดได้ตามภาวะอุปทานราคาวัตถุดิบ 
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การวางแผนการผลิตในการประกอบธุรกิจ  

เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัท ดูเหมือนมีความคล้ายคลึงกันกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย 
คือ บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) แต่ในความเป็นจริง ลักษณะของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนมีความหลากหลาย
อย่างมากทั้งเกรด (ระดับคุณภาพ) และขนาด โดยหากพิจารณาถึงความคล้ายคลึงหรือการทับซ้อนของสินค้าที่ผลิต
โดยสองบริษัทนั้น จ าเป็นต้องพิจารณารายละเอียดในมุมมองต่างๆ ดังนี้  

1. เกรด (ระดับคุณภาพ) ตามมาตรฐานสากล และตามข้อก าหนดเฉพาะของลูกค้า (tailor-made) ซึ่งโรงงาน
ของบริษัทและโรงงานของบริษัท จี เจ สตีล สามารถผลิตได้หลายร้อยเกรด 

2. การผสมผสานของความหนา (Thickness) และความกว้าง (Width) โรงงานของบริษัทและโรงงานของบริษัท 
จี เจ สตีล สามารถผลิตได้ ตั้งแต่ 900 มม. ถึง 1,571 มม. โดยทุกความกว้างที่ต่างกันทุก 1 มม. นับเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกัน รวมเป็นขนาดทั้งหมดมากกว่า 672 ขนาด  

เมื่อน าความหนาและความกว้างของผลิตภัณฑ์มาคูณกัน จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดที่แตกต่างกันทั้งหมดกว่า  
200,000 ขนาด ทั้งนี้ ยังไม่ได้พิจารณาถึงจ านวนเกรดที่ผลิตได้อีกหลายร้อยเกรด และไม่ได้จ าแนกชนิดของผลิตภัณฑ์
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมดา (basic products) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงคุณภาพหรือเพิ่มมูลค่าแล้ว (value-added 
products) เช่น เหล็กแผ่นปรับสภาพผิว (skin-passed), เหล็กแผ่นล้างผิวและเคลือบน้ ามัน (pickled & oiled) เป็น
ต้น ดังนั้น สายการผลิตจริงจะมีจ านวนรายการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันและไม่ทับซ้อนกันเป็นจ านวนมาก 

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองบริษัทได้มีการวางแผนการตลาดร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงและลดการทับซ้อนของผลิตภัณฑ์
โดยที่จีเจ สตีลจะมุ่งเน้นการผลิตเหล็กรีดร้อนที่มีขนาดบางและมีหน้ากว้าง โดยมีความหนาระหว่าง 1.20-1.95 มม. 
(เป็นช่วงผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบางเป็นพิเศษ) เนื่องจากเหมาะกับสายการผลิตและเทคโนโลยีของจีเจ สตีล ที่สามารถ
ผลิตเหล็กแผ่นชนิดบางได้ดีกว่า ในขณะที่การผลิตของบริษัท ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีขนาดหนากว่า 
2 มม. ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการวางแผนการตลาดร่วมกันนั้น ท าให้ทั้งสองบริษัทมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น  
ได้ประโยชน์จาก Economy of scale ตลอดจนลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตที่ไม่ต่อเนื่องจากการที่ต้องผลิต
สินค้าหลากหลายลักษณะ  
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ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก 

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยปี 2560 
จากข้อมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ( ISIT) รายงานยอดการผลิตเหล็ก

ส าเร็จรูปในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2560 มีจ านวน 6.87 ล้านตัน ลดลง 13.72% เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า (2559) โดยในปี 2560 มีการผลิตเหล็กทรงแบนเพิ่มขึ้น 9.28% อยู่ที่ 2.92 ล้านตัน อย่างไรก็ตามการผลิต
เหล็กทรงยาวกลับลดลงอย่างมากถึง 25.38% โดยมีปริมาณการผลิตรวมทั้งสิ้น 3.94 ล้านตัน เป็นผลมาจากการผลิต
เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณรีดร้อนลดลง 32.86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 3.19 ล้านตัน ส่วน
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มากที่สุดคือเหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่งในปี 2560 มียอดการผลิตรวมทั้งสิ้น 2.72 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 
8.68% รองลงมาคือเหล็กแผ่นรีดเย็นที่ 1.96 ล้านตัน เพิ่มข้ึน 6.19% เมื่อเทียบกับปีก่อนและเหล็กเคลือบ 1.47 ล้าน
ตัน เพิ่มขึ้น 3.07% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งบริษัท มีส่วนช่วยในการเพิ่มยอดผลิตของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนใน
ประเทศ โดยมียอดการผลิตที่สูงขึ้น 7% มากกว่าในปี 2559 

ผลติภณัฑเ์หล็กส ำเร็จรูป (หนว่ย : ตนั) ปี 2559 ปี 2560 % เปลีย่นแปลง

การผลติ 7,957,351 6,865,628 -13.72%

การน าเขา้ 12,614,629 11,326,134 -10.21%

การสง่ออก 1,294,821 1,553,247 19.96%

การบรโิภค 19,277,158 16,638,515 -13.69%

ผลติภณัฑเ์หล็กทรงยำว (หนว่ย : ตนั) ปี 2559 ปี 2560 % เปลีย่นแปลง

การผลติ 5,281,006 3,940,866 -25.38%

การน าเขา้ 3,125,418 2,614,416 -16.35%

การสง่ออก 816,505 917,682 12.39%

การบรโิภค 7,589,920 5,637,600 -25.72%

ผลติภณัฑเ์หล็กทรงแบน (หนว่ย : ตนั) ปี 2559 ปี 2560 % เปลีย่นแปลง

การผลติ 2,676,344 2,924,761 9.28%

การน าเขา้ 9,489,211 8,711,718 -8.19%

การสง่ออก 478,317 635,565 32.88%

การบรโิภค 11,687,239 11,000,914 -5.87%

ทีม่า : ศนูย์ขอ้มูลเชงิลกึอุตสาหกรรมเหล็ก สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แหง่ประเทศไทย  
ส าหรับปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปภายในประเทศของไทย (Total Apparent Finished Steel 

Consumption) ในปี 2560 อยู่ที่ 16.64 ล้านตัน ลดลง 13.69% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา หาก
พิจารณาปริมาณการใช้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่าปริมาณการใช้เหล็กทรงยาวหดตัว 25.72% เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 5.64 ล้านตัน ขณะที่ปริมาณการใช้เหล็กทรงแบนก็มีการหดตัวลดลง 5.87% เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 11.00 ล้านตัน โดยผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการใช้งานมากที่สุด คือ เหล็กแผ่นรีด
ร้อน (Hot rolled) 7.08 ล้านตัน รองลงมาคือ เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณรีดร้อน 5.39 ล้านตัน และเหล็กแผ่น
เคลือบ 3.81 ล้านตัน ตามล าดับ 
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การน าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปของไทยในปี 2560 อยู่ที่ 11.33 ล้านตัน ลดลง 10.21% เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการน าเข้ามากที่สุดคือ เหล็กแผ่นรีดร้อน 4.16 ล้านตัน รองลงมาคือ เหล็กแผ่นเคลือบ 2.56 
ล้านตัน และเหล็กลวด 1.30 ล้านตัน ตามล าดับ หากพิจารณาสัดส่วนการใช้เหล็กน าเข้าเทียบกับการใช้เหล็กผลิตใน
ประเทศ อยู่ที่ 68.07% ต่อ 31.93% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไทยมีการพึ่งพาสินค้าน าเข้าเหล็กปริมาณค่อนข้างสูง 

ส าหรับยอดการส่งออกเหล็กส าเร็จรูปของไทยอยู่ที่ 1.55 ล้านตัน ขยายตัว 19.96% ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการ
ส่งออกมากที่สุดคือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อยู่ที่ 353,539 ตัน รองลงมา คือ เหล็กแผ่นเคลือบ 219,798 ตัน  
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา  

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศปี 2560 
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของไทยไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตขั้นต้นที่เริ่มจากการถลุงจากแร่เหล็กที่มี

ต้นทุนในการผลิตที่ต่ า ดังนั้นอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของไทยจึงเร่ิมจากการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กข้ันกลาง
ด้วยการหลอมเศษเหล็กจากโรงงานที่มีเตาหลอมเศษเหล็กด้วยเตา Electrical arc furnace (EAF) ของผู้ผลิตใน
ประเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีต้นทุนสูงในการผลิตและมีความผันผวนในด้านของราคาค่อนข้างมาก จากนั้นผลิตภัณฑ์
ที่ได้จึงถูกส่งต่อไปยังการผลิตในขั้นปลาย 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 ส าหรับภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 
ข้อมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) รายงานยอดการผลิต การน าเข้า การส่งออก และ
ปริมาณการใช้ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 2560 ดังนี้ 

 

ผลติภณัฑเ์หล็กแผน่รดีรอ้น (หนว่ย : ตนั)

(ไมร่วมเหล็กแผน่รดีรอ้นไรส้นมิl)

การผลติ 2,676,344 2,924,761 9.28%

การน าเขา้ 4,684,252 3,865,120 -17.49%

การสง่ออก 16,195 10,322 -36.27%

การบรโิภค 7,344,401 6,779,559 -7.69%

ผลติภณัฑเ์หล็กแผน่รดีรอ้นแผน่หนำ (หนว่ย : ตนั)

(ไมร่วมเหล็กแผน่รดีรอ้นไรส้นมิl)

การผลติ 175,016 206,205 17.82%

การน าเขา้ 486,363 424,603 -12.70%

การสง่ออก 3,296 1,654 -49.83%

การบรโิภค 658,082 629,154 -4.40%

ผลติภณัฑเ์หล็กแผน่รดีรอ้นแผน่บำง (หนว่ย : ตนั)

(ไมร่วมเหล็กแผน่รดีรอ้นไรส้นมิl)

การผลติ 2,501,328 2,718,556 8.68%

การน าเขา้ 4,197,890 3,440,517 -18.04%

การสง่ออก 12,899 8,668 -32.80%

การบรโิภค 6,686,319 6,150,405 -8.02%

ทีม่า : ศนูย์ขอ้มูลเชงิลกึอุตสาหกรรมเหล็ก สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แหง่ประเทศไทย

ปี 2559

ปี 2559 ปี 2560 % เปลีย่นแปลง

ปี 2559 ปี 2560 % เปลีย่นแปลง

ปี 2560 % เปลีย่นแปลง
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 ยอดการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ภายในประเทศปี 2560 อยู่ที่ 2.92 
ล้านตัน ขยายตัว 9.28% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR 
sheet) อยู่ที่ 2.72 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 8.68% ขณะที่ยอดการผลิตเหล็ก
รีดร้อนแผ่นหนา (HR plate) ก็มีการขยายตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 17.82% อยู่ที่ 206,205 ตัน  

 ส าหรับปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
ภายในประเทศปี 2560 อยู่ที่ 6.78 ล้านตัน ลดลง 7.69% โดยแยกเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR 
sheet) อยู่ที่ 6.15 ล้านตัน หดตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 8.02% และเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อน
แผ่นหนา (HR plate) อยู่ที่ 629,154 ตัน หดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 4.40%  

 ส่วนการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน ทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนของไทยปี 2560 ลดลง 17.49% อยู่ที่ 3.87 
ล้านตัน โดยเป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR sheet) 3.44 ล้านตัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดี่ยว
กันของปีก่อน 18.04% และเป็นการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (HR Plate) อยู่ที่ 424,603 ตัน ลดลง
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 12.70% ซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตในประเทศที่สูงขึ้น 

 การส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อน ทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ของไทยในปี 2560 อยู่ที่ 10,322 ตัน ส่งออก
ลดลง 36.27% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR sheet) 8,668 
ตัน หดตัว 32.80% จากช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน และเป็นการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (HR 
plate) 1,654 ตัน หดตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ก่อน 49.83%  

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยปี 2561  

ในปี 2560 ราคาเหล็กในตลาดโลกฟื้นตัวมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงปี 2555 แต่ยังต่ ากว่าปี 2551 อยู่มาก 
ผู้ผลิตเหล็กได้รับอานิสงค์จากราคาผลิตภัณฑ์เหล็กที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ยอดการผลิตเหล็กของโลกขยายตัวร้อยละ 5.3 
ขณะที่ความต้องการใช้เหล็กทั่วโลกขยายตัวเพียงร้อยละ 2.9 สะท้อนปัญหาก าลังการผลิตส่วนเกิน (Excess 
Capacity) ของอุตสาหกรรมเหล็กที่ยังคงมีอยู่ ประเทศผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ยังคงมุ่งส่งออกเหล็กไปเจาะตลาดทั่วโลก 
ท าให้ประเทศต่างๆ ให้ความส าคัญกับการใช้มาตรการทางการค้า ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเหล็กมี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยในปี 2560 ที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเหล็กล้น
ตลาดด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งภาวะดังกล่าวได้สร้างแรงกดดันและส่งผลต่อผู้ผลิตเหล็กในประเทศต่างๆ อย่างมาก จนท า
ให้เกิดการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด Anti-dumping (AD) เพิ่มขึ้นจากหลายประเทศ รวมถึงไทยที่มีการออก
และการต่ออายุมาตรการเยียวยาทางการค้าที่เป็นมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาด (Antidumping measures) 
และมาตรการปกป้องจากสินค้าน าเข้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard measures) เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมภายในได้มีเวลา
ปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าน าเข้าที่มีราคาถูกกว่าได้ ในขณะที่นโยบายการปรับลดก าลังการผลิตของ
อุตสาหกรรมเหล็กของจีน คาดว่าไม่สามารถช่วยลดก าลังการผลิตส่วนเกินได้ในระยะเวลาอันสั้น ขณะที่ปริมาณความ
ต้องการในการใช้เหล็กในประเทศจีนยังไม่มีแนวโน้มฟื้นตัว ดังนั้นคาดว่าผู้ผลิตเหล็กในประเทศต่างๆ รวมถึงไทยจะ
เผชิญกับการแข่งขันจากเหล็กน าเข้าในปี 2561 ต่อไปอีก 
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ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก สมาคมเหล็กโลก หรือ Worldsteel คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็ก
ส าเร็จรูปของโลกปี 2561 มีแนวโน้มขยายตัว 1.6% อยู่ที่ 1,648 ล้านตัน อุตสาหกรรมเหล็กโลกเข้าสู่ช่วงฟื้นตัว
หลังจากที่ผ่านจุดต่ าสุดในช่วงปี 2558 และคาดว่าความต้องการใช้เหล็กดิบของโลกจะขยายตัวในระดับปานกลางในปี 
2561 โดยปัจจัยเสี่ยงมาจากเศรษฐกิจจีนขยายตัวในอัตราที่ลดลง โดยสมาคมเหล็กโลกคาดว่าแนวโน้มความต้องการ
ใช้เหล็กของจีนปี 2561 ยังคงอ่อนตัวและไม่น่าจะเติบโตมากกว่าช่วงปี 2560 สาเหตุหลักมาจากการที่รัฐบาลจีน
พยายามปรับสมดุลทางเศรษฐกิจและสนับสนุนมาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ขณะที่ประเทศก าลังพัฒนา เช่น อียิปต์ 
บราซิล อาร์เจนติน่า เม็กซิโก และอินเดียได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศ แม้ว่าปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจอินเดียจะชะลอตัวลง แต่การปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลอินเดียจช่วยเร่งให้เกิด
การลงทุนที่ดีส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจเติบโตในปีต่อๆ ไป ส่วนภูมิภาคอาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคที่เศรษฐกิจเติบโตสูง 
โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ ขณะที่ประเทศไทยและมาเลเซียเศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ช้าลง  

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้ประมาณการการขยายตัวของ GDP ส าหรับปี 2561 ไว้ที่ 3.6 – 4.6% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 

 การขยายตัวในเกณฑ์ดีของเศรษฐกิจโลกยังเป็นปัจจัยสนับสนุนภาคส่งออกอย่างต่อเนื่อง  

 แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น  

 การปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน  

 สาขาเศรษฐกิจส าคัญมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่องจากปีก่อน 

 การปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานและฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ  

แต่อย่างไรก็ยังคงต้องเฝ้าระวังถึงปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกและทิศทางการด าเนินนโยบายการเงินของประเทศส าคัญๆ ประกอบด้วย  

 ความคืบหน้าของแผนการปฏิรูปภาษีและกฎหมายงบประมาณของสหรัฐฯ ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่จะล่าช้า 

 ทิศทางการด าเนินนโยบายด้านการค้าของสหรัฐฯ และผลการเจรจา NAFTA ที่อาจส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นและเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของการค้าโลก  

 การเจรจา Brexit ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่จะยืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ  สหราช
อาณาจักรและสหภาพยุโรป และ  

 เงื่อนไขทางการเมืองในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะการเมืองในประเทศสเปนซึ่งนาไปสู่การ
เลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงปลายปี 2560 และผลการเลือกตั้งทั่วไปของอิตาลีในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 รวมทั้ง
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศบนคาบสมุทรเกาหลี  และปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน และเลบานอน  

ส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย ทางสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) ได้
ประมาณการความต้องการใช้เหล็กของไทยในปี 2561 อยู่ที่ 18.6 – 19.1 ล้านตัน ซึ่งขยายตัว 11.72% ถึง 14.72% 
โดยเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่หดตัว 13.69% และจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปถึงปี 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมปลายน้ าที่ใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบ อันได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
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ส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย ทางสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) ได้
ประมาณการความต้องการใช้เหล็กของไทยในปี 2561 อยู่ที่ 18.6 – 19.1 ล้านตัน ซึ่งขยายตัว 11.72% ถึง 14.72% 
โดยเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่หดตัว 13.69% และจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปถึงปี 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมปลายน้ าที่ใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบ อันได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 

แนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

จากการคาดการณ์ในแง่บวกและแง่ลบของอุตสาหกรรมเหล็กทั้งในและต่างประเทศ บริษัทได้ให้ความส าคัญ
กับปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินธุรกิจเป็นหลักและมีกลยุทธ์ในการลดผลกระทบจากปัจจัยลบต่างๆ โดยมุ่งเน้นในการ
ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มยอดขาย โดยบริษัทได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มยอดขายให้ได้มากข้ึนกว่า 32% ในปี 2561 เมื่อเทียบ
กับปี 2560 ที่ผ่านมา โดยจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดภายในประเทศเป็นส าคัญ ด้วยการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งให้เกิด
ความเป็นเลิศในการด าเนินงานและสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและหลากหลายให้กับลูกค้า ซึ่งปริมาณการ
ผลิตที่สูงขึ้นจะช่วยลดการน าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนในประเทศได้ โดยบริษัทตั้งใจจะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก
การคาดการณ์การเติบโตของ GDP ในปี 2561 ที่เกินกว่า 4% 
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ผังโครงสร้างองค์กร  

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านการค้า 

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านบัญชีและ

การเงิน 

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านการสื่อสาร

ราชการ 

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านสารสนเทศ 

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านการผลิต 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน 

ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัท 
 นายยรรยง คุโรวาท 
 อายุ 79 ปี  
 ต าแหน่งปัจจุบัน  
 ประธานกรรมการ  

- กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
- กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

 

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง   
 9 มกราคม 2560   
 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง  
 1 ปี   
 การด ารงต าแหน่งท่ีส าคัญในบริษัทที่ผ่านมา  
 ตั้งแต่ปี 2547 ถึง มกราคม 2560 กรรมการ 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  

รุ่นท่ี 5 (วปรอ. 355) 
  - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาการปกครอง  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)  

รุ่นท่ี 41/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 สิงหาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 มกราคม 2560 ถึง สิงหาคม 2560 ประธานกรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 2547 ถึง มกราคม 2560 กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2558 ถึง ปัจจุบัน  นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 
 2550 ถึง ปัจจุบัน  อุปนายกราชยานยนต์ สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 2546 ถึง ปัจจุบัน ท่ีปรึกษา บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จ ากัด 
 2552 ถึง 2554 กรรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 2546 ถึง 2550 ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
 2543 ถึง ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี โอเปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด 
 2539 ถึง 2543  ผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่มี 
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 ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช 
 อาย ุ89 ปี  
 ต าแหน่งปัจจุบัน  
 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
 วันเข้าด ารงต าแหน่ง  
 22 มิถุนายน 2547  
 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง  
 13 ปี  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 25 
  - ปริญญาโท สาขาการคลัง Pennsylvania University, USA 
  - ประกาศนียบตัรช้ันสูงทางการบญัชี (เทียบเท่าปริญญาโท) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
  - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - สภาวิชาชีพบัญชี (CPA-Thailand) 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบตัร หลักสตูร Audit Committee Program 

(ACP) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

จดทะเบียนอื่น  
 

 2542 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เอ็ม บี เค ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

 2542 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท มูราโมโต้ อีเลคตรอน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

บริษัท ส านักงานกฎหมายฟาร์อสี (ประเทศไทย) จ ากัด 
 2528 - ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท กาญจนเ์จียน จ ากัด 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่ม ี
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ ไม่ม ี



 Annual Report 2017 

G Steel Public Company Limited 
 

27 

 นายธีระพล ปุสสเด็จ 
 อาย ุ67 ปี  
 ต าแหน่งปัจจุบัน  
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 - กรรมการบริหารความเสีย่ง  
 วันเข้าด ารงต าแหน่ง  
 21 มกราคม 2556  
 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง  
 5 ปี  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - MBA (Finance), University. of Detroit, Michigan, USA 

  - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 114/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 

(AACP) รุ่น 18/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

จดทะเบียนอื่น  
 

 ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษทั ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2555 – 2556 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย ไอบีเจลิสซิ่ง จ ากัด 
 2552 - 2555  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ  

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท กรุงไทยแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท น้ าตาลไทยเอกลักษณ์ จ ากัด 
อนุกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (บสท.) 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่ม ี
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ ไม่ม ี
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 ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิรเิลิศ 
 

อายุ 40 ปี 
 

 ต าแหน่งปัจจุบัน  

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

 - กรรมการบริหารความเสีย่ง  
 - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง  

 6 พฤศจิกายน 2560  

 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 5 เดือน  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

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

Asian Institute of Technology 

  - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

  - บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่ม ี

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  ไม่ม ี

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่ม ี

 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ ไม่ม ี
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 คุณหญิงปัทมา ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 
อาย ุ53 ปี 

 

 ต าแหน่งปัจจุบัน  

 กรรมการ 
- ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง  

 ปี 2550  
 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง  

 10 ปี  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัครสิเตยีน 

  - ปริญญาดุริยางคศาสตร์ ดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  - ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาการจัดการ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 
- ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑิต กิตตมิศักดิ์การบริหารทั่วไป 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

The University of Manchester ประเทศอังกฤษ  
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Wharton-NIDA Executive 

Leadership Program, University of Pennsylvania 
- ประกาศนียบตัร หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ 

ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง 

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

อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 
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 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและ
ทักษะของการเป็นกรรมการ 

- ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Certification Program 
(DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลักสตูร The Role of Chairman Program 
(RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors 
(FSD) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2550 ถึง ปัจจุบัน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม  

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากัด 
  ประธานชมรมผูรู้้คุณแผ่นดิน 
  ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม  

กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม กระทรวงวฒันธรรม 
กรรมการกลาง มลูนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการบรหิารสถาบัน 
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ประธานวงดุรยิางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย 
ประธานท่ีปรึกษามูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ 
นายกกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียง 
แห่งประเทศไทย 
นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์
กรรมการมลูนิธิเพ่ือการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสนับสนุนส่งเสริมศลิปิน ในคณะท างาน
ผู้ทรงคุณวุฒิของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ าคณะกรรมมาธิการปฏิรูปกีฬา 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง 395,895,200 หุ้น (ร้อยละ 5.78) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 10,000,000 หุ้น (ร้อยละ 0.14) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่ม ี
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ม ี
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 นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย  
 

อาย ุ73 ปี 
 

 ต าแหน่งปัจจุบัน  
 กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง  
 ตั้งแต่ปี 2543   
 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง  
 13 ปี  
 การด ารงต าแหน่งท่ีส าคัญในบริษัทที่ผ่านมา  
 2556 ถึง สิงหาคม 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา  
 - ปริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management 
 - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 สิงหาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ  

บริษัท จี เจ สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2557 ถึง ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ Salan Development Co., Ltd. 
 2550 ถึง ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยเซนจอห์น มหาวิทยาลัยเซนจอห์น 
 2545 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากัด 
 2537 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซนตจ์อห์นเพ่ือการศึกษา จ ากัด 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
- ของตนเอง 300,000 หุ้น (ร้อยละ 0.004) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่ม ี
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ม ี
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 นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน 
   
 อาย ุ63 ปี  
 ต าแหน่งปัจจุบัน  
 กรรมการ  
 - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 วันเข้าด ารงต าแหน่ง  
 11 สิงหาคม 2558  
 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง  
 2 ปี 5 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาศิลปศาสตร์ มหาบณัฑติ (สาขาผู้น าสังคมธุรกิจและการเมือง) 

มหาวิทยาลยัรังสติ  
  - ปริญญาวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
  - ปริญญาศิลปศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
  - หลักสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

จากสถาบันพระปกเกลา้ 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

(41/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
 

 2558 – สิงหาคม 2560 กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
บริษัท จี เจ สตลี จ ากัด (มหาชน) 

 2556 - 2558 กรรมการตรวจสอบ บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2560 – ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

กลาง 
 2548 - 2559  กรรมการ มูลนิธสิงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัด

นนทบุรี 
 2547 - 2559  ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบรุี 
 2552 - 2554 กรรมการผู้จดัการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
 2543 - 2547 กรรมการผู้จดัการ บริษัทบริหารสนิทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
- ของตนเอง 5,420 หุ้น (ร้อยละ 0.00008) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 
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 ผศ. โกมล วงศ์อภัย 
  

 

 อายุ 80 ปี  
 ต าแหน่งปัจจุบัน  
 กรรมการ 

- กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
 

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง  
 11 สิงหาคม 2558  
 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 2 ปี  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท M.A. (English) Teaching), Certificate in                

Intensive Linguistics, Ball University, USA 
  - ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (English Understudies) 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 
ไม่ม ี

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2558 – สิงหาคม 2560 กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2552 - ปัจจุบัน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดรางบัว 
 2542 - 2554 ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2541 - 2546 อาจารย์พิเศษโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
 2528 - 2546 ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ภูริช จ ากัด 
 2530 - 2540 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาภาษาต่างประเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2535 - 2535 อาจารย์พิเศษคณะเทคนิคการแพทย์  

โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 
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 นายริวโซ โอกิโน 
 

 

 

 อายุ 74 ปี  

 ต าแหน่งปัจจุบัน  

 กรรมการ  

- กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

 

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง  

 ตั้งแต่ปี 2548  

 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง  

 13 ปี  

 การด ารงต าแหน่งท่ีส าคัญในบริษัทที่ผ่านมา  

 2558 – กันยายน 2560 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Keio University, Japan 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

จดทะเบียนอื่น  

 

 2558 – กันยายน 2560 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษัท จี เจ สตลี จ ากัด (มหาชน) 

 2548 – สิงหาคม 2560 กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 2543 - 2547  กรรมการ Sun call Corporation 

 2508 - 2543  กรรมการ Itochu Corporation 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 

 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 
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 นายสมชัย ลีสวสัดิต์ระกูล 

 
 

 

 อาย ุ55 ปี  

 ต าแหน่งปัจจุบัน -  

 กรรมการ  
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
- กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
- ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านสื่อสารราชการ  
- กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง  

 9 กรกฎาคม 2558   

 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 2 ปี  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
  - ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ Northrop University, USA  
  - Business course, Columbus Business University, USA 
  - การบริหารธุรกิจสังหารมิทรัพย์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
  - ผู้บรหิารกระบวนการยตุิธรรม ระดับสูง วิทยาลัยการยตุิธรรม สถาบัน

พัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม ส านักงานศาลยตุิธรรม 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบตัร หลักสตูร Director Certification Program (DCP 

162/2012), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - หลักสตูรภมูิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2555 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

 2558 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

บริษัท จี เจ สตลี จ ากัด (มหาชน) 

 2556 ถึง ปัจจุบัน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านสื่อสารราชการ 

บริษัท จี เจ สตลี จ ากัด (มหาชน) 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไม่ม ี

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่ม ี

 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ไม่ม ี
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 นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล 
   
 อายุ 50 ปี  
 ต าแหน่งปัจจุบัน  
 กรรมการ  

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านบัญชีและการเงิน  
- เลขานุการบริษัท 

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง 20 มีนาคม 2558 
 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 3 ปี 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตรการอบรม Strategic CFO in Capital Markets 

Program รุ่นท่ี 5 ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 2017)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program  

(DCP 215/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านบัญชีและการเงิน 

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 2548 - 2549 ผู้อ านวยการสินเชื่อบรรษัทธนกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

(เดิมธนาคารไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน)) 
 2539 - 2548 ผู้ช่วยผู้อ านวยการสินเชื่อบรรษัทธนกิจ  

ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) (เดิมธนาคารเอเชีย จ ากัด (มหาชน)) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2555 ถึง 2557  ผู้แนะน าธุรกิจส าหรับตลาดประเทศไทย Bank of Singapore  

(a Private banking of OCBC group) 
 2553 ถึง 2555  ผู้อ านวยการบริหารและหัวหน้าฝ่ายบรรษัทธนกิจ Oversea-Chinese 

Banking Corporation Ltd., Bangkok Branch 
 2549 ถึง 2553 ผู้อ านวยการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ (ลูกค้ารายใหญ่) Hong Kong and 

Shanghai Banking Corporation Ltd., Bangkok Branch 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 

 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่มี 
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 นางสาวเมธิกานต ์ชุตพิงศ์สิริ 
 

 
 

 อาย ุ51 ปี  
 ต าแหน่งปัจจุบัน  

 กรรมการ 
- ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านการจัดการ 

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง  
 2 ตุลาคม 2558  
 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง  
 2 ปี   
 การด ารงต าแหน่งท่ีส าคัญในบริษัทที่ผ่านมา  
 2558-เมษายน 2560 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านปฏบิัติการ 
 2557-2558 ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายควบคมุธุรกิจ 
 2554-2556 ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อ 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
 

 31 ตุลาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านสารสนเทศ  
บริษัท จี เจ สตลี จ ากัด (มหาชน) 

 2560 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไม่ม ี
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  เป็นน้องสาว คุณหญิงปัทมา ลสีวสัดิ์ตระกลู 
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ไม่ม ี
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ผู้บริหาร 

 นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดร ี
 

 
 

 อาย ุ64 ปี  
 ต าแหน่งปัจจุบัน  

 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  
 วันเข้าด ารงต าแหน่ง  
 31 ตุลาคม 2560  
 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 5 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - M.SC. Engineering, Design, Regional Engineering College 
Rourkela, Orissa, India 

  - B.SC. Engineering (Mechanical), MIT, Muzaffarpur, India  
  - Advance Management, Project Management, Costing, 

Energy Management 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษัท จี เจ สตลี จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2559 ถึง 2560 Advisory Board Member, Synergy Capital, UK 
 2557 ถึง 2560 Independent Director, RDF Power, ILFS 
 2558 ถึง 2559 Member of “Governmental Task Force for MOU for energy 

sector” 
 2557 ถึง 2558 Principal Advisor, NMDC flat product - CSP route steel plant 
 2554 ถึง 2556 Chairman of Bird Group of Companies, Mining 
 2554 ถึง 2556 Chairman, RINMOIL Ferro Alloys Pvt Ltd 
 2554 ถึง 2556 Board Member of World Steel Association 
 2552 ถึง 2556  Chairman-cum-Managing Director, CEO and Chairman of the 

Board of RINL, Director (Project), 7.3 MTPA Steel Plant  
 2551 ถึง 2552 Executive Director, SAIL, 17 MTPA Steel Plant 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่ม ี
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่ม ี
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 นายวราวุธ สุวรรณศร 
   

 อาย ุ57 ปี  

 ต าแหน่งปัจจุบัน  

 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านการผลิต  

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง  

 20 ตุลาคม 2560  

 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  

 6 เดือน  

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาการบริหารการเงินรัฐกิจ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

  - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

 การด ารงต าแหน่งท่ีส าคัญในบริษัทที่ผ่านมา -  

 5 เมษายน 2556 – 19 ตุลาคม 2560 ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายการผลติและซ่อมบ ารุง 

 1 มีนาคม 2552 – 4 เมษายน 2556 ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรหิาร 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่ม ี

 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่ม ี
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 นายทูสซา คานธี ซาฮ ู

   

 อายุ 61 ปี  
 ต าแหน่งปัจจุบัน  
 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านการค้า  
 วันเข้าด ารงต าแหน่ง  
 3 พฤษภาคม 2560  
 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง  
 10 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - B.Sc (Hons)  

- MBA (International Marketing) 
 ประวัติการอบรม - Advanced Management Training at Indian Institute of 

Management, Kolkata(2010)  
- Specialised Training in Marketing skills, British Steel 

Training Institute, U.K. (1994)  
- Advanced Logistics Course, Indian Institute of 

Management, Ahmedabad(2006) 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 3 พฤษภาคม 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการค้า บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน)  
 2553 ถึง 2559 Executive Director (Marketing), 

Steel Authority of India Ltd. (SAIL), India 
 2559 ถึง 2559 Director Commercial (Actg.), 

Steel Authority of India Ltd.(SAIL), India 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไม่ม ี
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่ม ี
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่ม ี

 



 รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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โครงสร้างการจัดการ 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 โครงสร้างการจัดการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ
คณะอนุกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท  

ค านิยาม 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่งไม่ได้มีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจ า
ของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจ า  มีอ านาจในการ
จัดการ และมีอ านาจในการลงนามผูกพันบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 12 คน ดังนี้ 

 รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายยรรยง(1)   คุโรวาท ประธานกรรมการ / กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 
2. ศาสตราจารย์ไพจิตร  โรจนวานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายธีระพล  ปุสสเด็จ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. ดร. ธีรชัย(2)  อรุณเรืองศิริเลิศ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายชัยณรงค์(3)   มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

6. คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
7. นายริวโซ  โอกิโน กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

8. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
9. นายสมชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

10. นางจไุรรัตน์  ปันยารชุน กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
11. ผศ. โกมล วงศ์อภัย กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

12. นางสาวเมธิกานต์  ชุติพงศ์สิร ิ กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

หมายเหตุ  
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเม่ือวันที่ 9 มกราคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายยรรยง 

คุโรวาท ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  
(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 รับทราบการลาออก

ของนายศรินทร์ จินตนเสรี ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 และได้มีมติแต่งตั้ง ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริ
เลิศ ด ารงต าแหน่ง เป็นกรรมการ แทน นายศรินทร์  จินตนเสรี ตามวาระที่เหลืออยู่ และแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 
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(3) นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์มายังบริษัท เพื่อขอลาออกจากการด ารงต าแหน่ง กรรมการ
ตรวจสอบ แต่ยังคงด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป  

กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้ 

“นายยรรยง คุโรวาท หรือ นายริวโซ โอกิโน หรือ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล หรือ นายสมชัย ลีสวัสดิ์
ตระกูล หรือ ผศ. โกมล วงศ์อภัย กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท” 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. จัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท 
จรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนมติ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท รวมทั้งก ากับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ 
ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ าเสมอ และด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส 

4. ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทได้ 
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อท าหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัทในเรื่อง

ที่เป็นสาระส าคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

6. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลมีอ านาจกระท าการใดๆ แทน
คณะกรรมการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้ 

7. ก าหนดวิธีการสรรหา และท าหน้าที่คัดเลือก ว่าจ้าง และแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งให้มีอ านาจสั่งโยกย้าย 
พักงาน และเลิกจ้างได้ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ 

8. จัดท ารายงานคณะกรรมการประจ าปี และรับผิดชอบต่อการจัดท าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึง
ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

9. ประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

10. จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การด าเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทก าหนดให้กรรมการท่านนั้นไม่มีอ านาจอนุมัติ
การด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและ ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ  
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(ก) กรรมการอิสระ  

ค านิยาม 
กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ไม่เป็น 
ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย เว้นแต่จะได้
พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคุม ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้น 

6. ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
8. สามารถท าหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่ส าคัญของบริษัทได้ 

อนึ่ง การก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเคร่งครัดมากกว่า
ที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ 

บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตาม
ประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่ง
บริษัทเห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้นสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม
กับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการอิสระจ านวน  3 คน กรรมการที่เป็น
ผู้บริหารจ านวน 7 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 2 คน รวมเป็นคณะกรรมการบริษัทจ านวน 12 คน 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ความเห็นด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กในเชิงลึก และ
วางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ในขณะที่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ใน
ด้านอุตสาหกรรมโดยรวม การเงิน การธนาคาร การบริหารสินทรัพย์ การตรวจสอบ กฎหมาย และความรู้ทางธุรกิจ
ด้านอื่นๆ ท าให้การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยการพิจารณา
ตัดสินใจของคณะกรรมการยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งส าคัญ  

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ค านิยาม 

กรรมการตรวจสอบ หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็น
กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน ตลอดจนมีคุณสมบัติและหน้าทีใ่นลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการ
ท าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ  

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทก าหนดขึ้น และ
เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและการเงิน และมี
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินได้เป็นอย่างดี จึงมีมติแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมกับได้เปิดเผยประวัติของ 
ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ได้น าส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในปี 2551 ตามระเบียบใหม่เพิ่มเติมแล้ว 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. ศาสตราจารย์ไพจิตร  โรจนวานิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายธีระพล  ปุสสเด็จ กรรมการตรวจสอบ 
3. ดร. ธีรชัย(1)  อรุณเรืองศิริเลิศ  กรรมการตรวจสอบ 
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หมายเหตุ  
1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 ประชุมเม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร. ธีรชัย 

อรุณเรืองศิริเลิศ ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 
2560 เป็นต้นไป 

2) นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ได้หนังสือแจ้งความประสงค์มายังบริษัท เพื่อขอลาออกจากการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

3) กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน 
งบการเงินของบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 



 รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

46 
 

ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
(Charter) 

ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. สอบทานมาตรการของบริษัท ในการจัดการการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อเสนอแนะและสิ่งที่ตรวจ
พบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การด าเนินการเร่ืองใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ 
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ถ้ามี) ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องน าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้
พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ค านิยาม 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้

เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยผู้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้อง
เป็นกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ใน 
3 คน เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถท าหน้าที่ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งการท าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการ
สรรหา และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งการท าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ ต้องค านึงถึง
คุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทก าหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 4 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้ 

 รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายธีระพล  ปุสสเด็จ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายสมชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. นางจไุรรัตน์  ปันยารชุน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
2. พิจารณาและสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณา

จากบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/
หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี 

4. ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในแต่ละปี 

5. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใด  ที่เห็นว่า
คณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัท 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

(ง) คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ด ี

ค านิยาม 

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี 

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็น
กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้เป็นประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และมี
ความรู้อย่างเพียงพอเรื่องการปฏิบัติตามเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีที่ก าหนดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
จ านวน 3 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้ 

 รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายชัยณรงค์  มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี 
2. นายยรรยง  คุโรวาท กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
3. นายสมชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

1. เสนอและทบทวนนโยบาย การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 
2. พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติ ในการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน าเสนอหรือแนะน าต่อ

คณะกรรมการบริษัท 
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการที่ดี

ของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
5. รายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 
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(จ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ค านิยาม 

กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็น

กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่ในการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง 
รายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท  

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน 
4 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. ศาสตราจารย์ไพจิตร  โรจนวานิช ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายธีระพล  ปุสสเด็จ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
3. ดร. ธีรชัย  อรุณเรืองศิริเลิศ  กรรมการบริหารความเสี่ยง  
4. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร 
2. ทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และในทุกๆ 

ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย 

3. รายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

ผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย  

ล าดับ รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารดา้นดแูลสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายวราวุธ สุวรรณศร ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารดา้นการผลิต 
4. นายทสูซา คานธี ซาฮู ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารดา้นการค้า 
5. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารดา้นบญัชีและการเงนิ 
6. นายสมชัย ลสีวัสดิต์ระกูล ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารดา้นการสื่อสารราชการ 
7. นางสาวเมธิกานต ์ ชุติพงศ์สิร ิ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารดา้นการจัดการ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ก าหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือคณะกรรมการบริษัท  

2. ด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

3. รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวม และพิจารณานโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้การ
ด าเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณที่
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

4. พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการด าเนินการต่างๆ ตามระเบียบอ านาจอนุมัติของ
บริษัท หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว 

5. สรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน และเลิกจ้างผู้บริหารและพนักงานในทุกต าแหน่ง รวมถึง
การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม ส าหรับต าแหน่งระดับเทียบเท่า
ตั้งแต่ผู้อ านวยการอาวุโสขึ้นไป ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ ส่วนต าแหน่งระดับเทียบเท่า
ผู้บริหารส านักตรวจสอบภายใน ให้ด าเนินการภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. แต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษัททั้งด้านบัญชี การเงิน การสั่งซื้อ การผลิต การขาย และ
การบริหารทั่วไป รวมทั้งเอกสารส าคัญอื่นๆ 

7. ก าหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกกฎระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมทั้งระบบ
ควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และเพื่อให้การบริหารจัดการภายใน
องค์กรเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทก าหนด 

8. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้  รวมถึงมีอ านาจในการ
แต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องร้องด าเนินคดี หรือเข้าสู้คดีที่เก่ียวข้องกับบริษัท 

9. มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควร และ
สามารถยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้ 

10. รายงานผลการด าเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 

11. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การด าเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
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การสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูบ้ริหาร 

(1) การสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เมื่อต าแหน่งกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทว่างลง คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ก่อนเป็นล าดับ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามประกาศ หรือ
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงข้อบังคับของบริษัท 

2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ 

3. เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้า
แสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความ
ทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ 

(2)  การสรรหากรรมการ (กรณีที่ออกจากต าแหน่งตามวาระตามกฎหมาย) 

การเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งเมื่อครบวาระจะต้องได้รับการ
อนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 ในการเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยกว่ากันไม่ได้ 
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่

จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

นอกจากนี้การเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่มิใช่เนื่องมาจากการครบวาระตามกฎหมาย 
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่าสองในสามของจ านวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนที่จะต้องมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ที่ออกไป 

ส าหรับในกรณีกรรมการลาออก ซึ่งข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการแทน
ได้ 
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(3)  การสรรหาผู้บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอ านาจให้เป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
ทั้งด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ โดยจะด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบ
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยถ้าเป็นต าแหน่งระดับเทียบเท่าตั้งแต่ผู้อ านวยการอาวุโสขึ้นไปจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารส านักตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้ 
นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ด ารงต าแหน่ง เลขานุการ
บริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงาน
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1) ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อ
พึงปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ 

2) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริษัท และข้อปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบตามระเบียบและ
ข้อก าหนดของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 

4) จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
ก) ทะเบียนกรรมการ 
ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจ าปี

ของบริษัท 
ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
6) สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย 
7) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บรหิาร  

ส าหรับในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว โดยค านึงถึงความเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนค านึงถึงผลประกอบการ 
ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจึงมีมติก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2560 ไว้ในอัตราเดียวกับปี 2559 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้ 

ตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2560 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
ประจ า

ต าแหน่ง 
(บาท/เดือน) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ประธานกรรมการ 60,000 - 6,250 

กรรมการ - 20,000 5,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 - 6,250 

กรรมการตรวจสอบ - 20,000 5,000 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - - 6,250 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน - - 5,000 

ประธานคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี - - 6,250 

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี - - 5,000 

ค่าตอบแทนอื่นๆ - - - 

หมายเหตุ  
1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และค่าเบี้ยประชุม 
2) กรรมการที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัท และได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไม่ได้รับ 

ค่าบ าเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม 
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ค่าตอบแทนกรรมการแยกรายบุคคล ส าหรับปี 2560 

รายชื่อกรรมการ 
บ าเหน็จกรรมการ 

(บาท) 

ค่าเบ้ียประชุม (บาท) 
รวม (บาท) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน 
1. นายยรรยง  คุโรวาท 720,000 80,000 - - 800,000 
2. ศาสตราจารยไ์พจิตร โรจนวานิช  720,000 65,000 56,250 - 841,250 
3. นายธีระพล  ปุสสเด็จ  240,000 65,000 45,000 6,250 356,250 
4. ดร. ธีรชัย(1)  อรุณเรืองศิริเลิศ 40,000 15,000 10,000 - 65,000 
5. คุณหญิงปัทมา(2)   ลีสวสัดิ์ตระกลู - - - - - 
6. นายชัยณรงค์  มนเทียรวิเชียรฉาย 240,000 60,000 30,000 - 330,000 
5. นางสาวสุนทรียา(2)   วงศ์ศิริกุล -  - - - 
6. นายริวโซ(2) โอกิโน -  -  - 
9. นางจุไรรัตน์  ปันยารชุน 240,000 60,000 - - 300,000 
10. นายสมชัย(2) ลีสวสัดิ์ตระกลู -  - - - 
11. ผศ. โกมล  วงศ์อภัย 240,000 65,000 - - 305,000 
12. นางสาวเมธิกานต์(2) ชุติพงศ์สิร ิ -  - - - 

รวมท้ังสิ้น 2,440,000 410,000 141,250 6,250 2,997,500 

หมายเหตุ  
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ใ ห้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 
2. กรรมการที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัท และได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไม่ได้รับค่าบ าเหน็จและค่าเบี้ยประชุม 

* นายศรินทร์ จินตนเสรี ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากกรรมการ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 
31 ตุลาคม 2560 เป็นจ านวนเงินค่าตอบแทนดังน้ี ค่าบ าเหน็จกรรมการ 200,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 35,000 บาท 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

หน ่วย : ล้านบาท ป ี 2560 (31 ธันวาคม 2560) ป ี 2559 (31 ธันวาคม 2559) 
เงินเดือนและโบนสั 15  15 
ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่นๆ 4 4 
อื่นๆ 0 0 
รวม 19 19 

หมายเหต ุ  

(1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จ านวน 5 ราย  

บุคลากร 

จ านวนบุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานรวม 651 คน มีค่าตอบแทนพนักงาน จ านวนพนักงานในแต่ละฝ่ายมี
ดังต่อไปนี้ 

ฝ่าย จ านวนพนกังาน 

ฝ่ายบรหิาร 15 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 30 

ฝ่ายบัญชี การเงิน และคลังวัสด ุ 47 

ฝ่ายจัดซื้อและขนส่ง 53 

ฝ่ายขายและการตลาด 5 

ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร 14 

ฝ่ายผลิต 234 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาผลติภณัฑ ์ 49 

ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง 196 

ฝ่ายอาชีวะอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 6 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 

รวม 651 

ค่าตอบแทนบุคลากร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนทั้งหมดให้แก่พนักงานของบริษัท  ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทน จ านวน (ล้านบาท) 
เงินเดือน   326.83 
ค่าสวัสดิการ 20.03 
เงินสบทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 15.56 
รวม 362.42 
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การก ากับดูแลกิจการที่ด ี

ตลอดปี 2560 คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับการก ากับดูแล
กิจการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงได้น าเอาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติ
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self-Assessment) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 
ที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
ครอบคลุมถึงเร่ืองการให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ก็เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ส าหรับปีที่ผ่านมามีรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่
ดีที่บริษัทจะรายงานให้ทราบ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถ้ือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นลาย
ลักษณ์อักษรขึ้นเมื่อปี 2549 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างทั่ วถึงและเท่า
เทียมกัน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ที่ส าคัญ ตลอดจนปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่ลิดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น โดยก าหนดนโยบายไว้ดังนี้ 

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธขิองผู้ถือหุ้น 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอน
หุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การ
ก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งค าถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและตั้งค าถามต่อที่ประชุม เป็นต้น  

3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการงดเว้นการกระท าใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจ ากัดสิทธิ หรือการลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดต่างๆ และการเข้า
ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น 

4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลส าคัญที่
เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น 
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1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้น านโยบายสิทธิของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติและมีความครอบคลุมมากกว่า
สิทธิตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทจัดส่งให้ 
ผู้ถือหุ้น  

1.3 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ในวันประชุม และหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

ในการจัดส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีให้แก่  
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูลมากข้ึน 

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง 

รวมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้น ามาในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งจัดท าป้าย
สัญลักษณ์ส าหรับ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออกที่ประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาในการ
ตรวจสอบเอกสารใหม ่

ขณะประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็นสักขี
พยานในการตรวจนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดมีความประสงค์ดังกล่าว คุณศุภพงศ์ ตันเงิน ทนายความอิสระ จึงเป็นสักขี
พยานในการตรวจนับคะแนน ร่วมกับทางบริษัทดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฏหมาย 
และตามข้อบังคับบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศแจ้งจ านวน และสัดส่วน ผู้ถือหุ้นที่ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้า
ประชุม และแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและของ  
ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงแจ้งวิธีลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน 

หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทได้น าเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการ
ประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนค าถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น รวบรวมจัดท าเป็น “รายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560” เผยแพร่ข้ึนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของระเบียบส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หลังการประชุม บริษัทได้บันทึกภาพบรรยากาศการประชุม 
พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เป็นที่ได้รับทราบถึงรายละเอียดข้อมูลการประชุม นอกเหนือจากรายงาน
การประชุมที่ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.4 การป้องกันกรณีการจ ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลและสารสนเทศ 
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คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่จ ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ทั้งในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทไม่มีการแจกโดย
กะทันหันซึ่งเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญ
โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าวนี้ 

1.5 การอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ 

บริษัทอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้น โดยการน าระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มาใช้ พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียง
ให้กับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองก่อนการประชุม 

บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม 
รวมทั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้
ผู้ถือหุ้นทราบที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าวลงใน
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง 

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ  

1.6 การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็น 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและ
แสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งได้มีการบันทึกข้อซักถาม
ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมหรือเก่ียวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งค าชี้แจงของ
คณะกรรมการบริษัทและ/ หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง 

บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยรายละเอียดสาระส าคัญของการซักถามใน
ระหว่างการประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสามารถใช้อ้างอิงในภายหลัง และช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมการประชุมสามารถติดตามรายละเอียดได้ 

1.7 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบรษิัท 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2560 ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน 
รวม 14 ท่าน เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

2.1 นโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  

คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้ก าหนดนโยบายในการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้ดังต่อไปนี้ 

นโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเคารพถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ส าหรับการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ซึ่งได้แก่ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า การเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
กรรมการล่วงหน้า การส่งค าถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นต้น  

3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น
ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการตัดสินใจ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
ก าหนดการลงคะแนนเสียงเองได้ สบับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการมอบฉันทะโดยบริษัทจะเสนอชื่อ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกไว้ เป็นต้น 

2.2 หลักเกณฑ์การเปดิโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า   

บริษัทได้เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการ
ประชุมล่วงหน้า โดยได้จัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทท าหน้าที่เป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมและน าเสนอต่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาก่อนในเบื้องต้น หาก
กรรมการอิสระพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมก็ให้น าเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
ออกเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งปรากฏว่า ในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
ล่วงหน้า โดยหลักเกณฑ์การเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นต้องถือ
หุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือ
หุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอ
เร่ืองเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท  

3. เกณฑ์การพิจารณาที่จะไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม  
1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่

ตรงตามความเป็นจริง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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2) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้
ด าเนินการก าหนดเป็นวาระการประชุมทุกคร้ังอยู่แล้ว 

3) เร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือเรื่องที่บริษัทได้ด าเนินการไปแล้ว 
4) เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย

อย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 
5) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติ

สนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

6) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท และ/หรือเรื่องที่ซ้ ากับที่ได้เคยเสนอมาก่อน
แล้ว 

7) เรื่องที่ขัดกับข้อบังคับบริษัท กฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานที่ก ากับดูแล หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และจริยธรรมการด าเนินธุรกิจ 

8) เร่ืองปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนืออ านาจควบคุมที่บริษัทจะด าเนินการได้ 
4. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในค าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 ต่อไป 

2.3 การพิจารณาไม่เพ่ิมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า   

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้ก าหนดไว้ โดยในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเคร่งครัด 
โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า 

2.4 หลักเกณฑ์การเปดิโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

บริษัทได้เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยได้จัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบ ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งมี
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความ
ยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยเสนอมาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทได้ก าหนดไว้ โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วว่ามีความ
เหมาะสม ก็ให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งปรากฏ
ว่าในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อมีดังนี้ 
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1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้น
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น
รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวั นที่เสนอชื่อ
บุคคลเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มจ านวน 3 
แบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้ 
1) แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 
2) แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี  
3) หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้

ประจ าปี  
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ 

3. ในการเสนอรายชื่อบุคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท 

4. คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

2.5 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉันทะ  

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามา รถก าหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ขึ้น นอกจากนี้บริษัท
ยังได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะ
ส าหรับ Custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุมเพื่อ 
การดาวน์โหลดอีกด้วย  

2.6 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียง   

คณะกรรมการบริษัทอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความ
ประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เสนอให้มีกรรมการอิสระ เข้าประชุมและ
ลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น จ านวน 2 คน คือ ศ. ไพจิตร โรจนวานิช (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ) และ นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ) เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้   
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2.7 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล   

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้ และแจกในขณะลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งได้จัดท าบัตรลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เช่น 
การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล การพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
กรรมการแยกเป็นรายบุคคล เป็นต้น รายละเอียดการนับคะแนนเสียงดังกล่าวมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม  
ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีหากมีข้อโต้แย้งเกิดข้ึนในภายหลัง  

2.8 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ  

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง
การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้ง
มาตรการดังกล่าวผ่านทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิจทางการจัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริษัท  นอกจากนี้ยังได้
มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และติดตามให้
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วน
ได้ส่วนเสียหรือการท ารายการระหว่างกันของกรรมการและผู้บริหาร 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมาย
ก าหนดเท่านั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พิจารณาบ่งชี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นใหม่ พร้อมกับก าหนดเป็นนโยบายและ
มาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ที่ได้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กันไป โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
บริษัทแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ดังนี้ 

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 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1 ผลการปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ท าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทาง
การเงินต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางระบบ online ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท อีกทั้งไม่เคยถูกส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด าเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผย
ข้อมูลไม่เป็นไปตามก าหนด นอกจากนี้บริษัทยังได้ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็น
ประจ า และปฏิบัติตามก าหนดระยะเวลาที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างเคร่งครัด  

นอกจากนี้บริษัทยังได้น าข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
ข่าวสารต่างๆ ของบริษัทเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ และจัด
ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน  

4.2  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงไว้ดังต่อไปนี้ 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และผู้บริหารระดบัสูง 

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง จะต้องพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความยุติธรรม และการจูงใจที่เพียงพอ สามารถ
เทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

2. โดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ 
การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี การก าหนดค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรวมถึงค่าเบี้ยประชุม  

3. ทั้งนี้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติวงเงิน
ค่าตอบแทน และรายละเอียดค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีด้วย นอกจากนี้ยังต้องเปิดเผย
ถึงส่วนที่กรรมการได้รับจากการท าหน้าที่อื่นให้บริษัท เช่น ที่ปรึกษา และรวมถึงส่วนที่ได้รับจากการเป็น
กรรมการและการท าหน้าที่อื่น เช่น ที่ปรึกษาในบริษัทย่อย เป็นต้น 

4. ในการก าหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการที่ท าหน้าที่ในฝ่ายบริหารและได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน
จากบริษัท มิให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาน าเสนอวงเงินและรายละเอียดการตอบแทน
กรรมการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการแก่กรรมการ ซึ่งมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร ทั้งนี้กรรมการของบริษัทที่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย 
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4.3  รายงานของคณะกรรมการบริษัท  

บริษัทได้มีการจัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  

4.4  บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ  

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยใน
การศึกษารายละเอียด ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด
ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมทั้งหมดจ านวน 13 ครั้ง ซึ่งได้มีการประชุมให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด มีการจัดส่งระเบียบวาระ
การประชุมและสารสนเทศที่เก่ียวข้องให้กรรมการได้ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนการประชุม และเปิด
โอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีเลขานุการคณะกรรมการ และที่ปรึกษา
กฎหมายเข้าร่วมประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย 
เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้  

ส าหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน ผู้สอบ
บัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท  
ส าหรับปี 2560 ดังนี้ 

ล าดับ รายชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท 
จ านวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

จ านวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

จ านวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

การเข้าร่วมการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2560 

1. นายยรรยง(1) คุโรวาท 13 / 13 - 1 / 1  
2. ศ. ไพจิตร โรจนวานิช 13 / 13 9 / 9 -  
3. นายธีระพล ปุสสเด็จ  13 / 13 9 / 9 1 / 1  
4. ดร. ธีรชัย(2) อรุณเรืองศิริเลิศ 3 / 3 2 / 2 0 / 0 - 

5. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 4 / 13 - -  
6. นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 12 / 13 6 / 6 -  
7. นายริวโซ โอกิโน 10 / 13 - -  
8. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล 13 / 13 - -  
9. นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 12 / 13 - 1 / 1  
10. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน 12 / 13 - 0 / 0  
11. ผศ.โกมล วงศ์อภัย 13 / 13 - -  
12. นางสาวเมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ 12 / 13    

หมายเหตุ  
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(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเม่ือวันที่ 9 มกราคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายยรรยง 
คุโรวาท ด ารงต าแหน่ง ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 รับทราบการลาออก
ของนายศรินทร์ จินตนเสรี (ซึ่งเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจ านวน 7 คร้ังจากการประชุม
ทั้งหมด 9 ครั้ง) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 และได้มีมติแต่งตั้ง ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ด ารง
ต าแหน่ง เป็นกรรมการ แทน นายศรินทร์  จินตนเสรี ตามวาระที่เหลืออยู่ และแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 

4.5  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
เชื่อถือได้ เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส รวมถึงข้อมูลทั่วไปที่มีความส าคัญที่อาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
ได้ โดยมอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับ  
ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ทั่วไป รวมถึงภาครัฐที่เก่ียวข้อง และสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 
ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลทางการ
เงิน ข่าวบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท 
รายละเอียดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น  

บริษัทได้จัดท าแผนนักลงทุนสัมพันธ์โดยสังเขป และแผนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโอกาสและ
ความเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. จัดให้มีกิจกรรมการพบปะสื่อมวลชนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อแถลงผลประกอบการทุกไตรมาส 
2. จัดประชุมนักวิเคราะห์เป็นประจ าไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณีนักวิเคราะห์ประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลใน

เร่ืองอ่ืนเพิ่มเติม บริษัทจะเชิญให้นักวิเคราะห์เข้าพบฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นกรณีๆ ไป 
3. จัดให้นักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ตลอดจนพบปะเพื่อพูดคุยและซักถามค าถามกับผู้บริหาร 
4. จัด Road show ในต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5. ร่วมออกบูธนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลแก่นักลงทุน เช่น โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และองค์กรอ่ืนๆ  

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

5.1 นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะก ากับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วย
ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่ม
คุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้ก าหนดหลักการก ากับดูแลกิจการที่
ดีเป็นนโยบายที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ดังมี
รายละเอียดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้ 
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1. การค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือ
หุ้นล่วงหน้า มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น ตลอดจนไม่กระท าการใดๆ อัน
เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

3. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทั่วถึง เท่า
เทียมกัน และภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น  

4. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการก ากับดูแลและการบริหารงานต้อง
เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลโยชน์ต่างๆ  

5. การบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  

6. การควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการด าเนินกิจการของบริษัท 

7. การด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ 

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

บริษัทค านึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง (Check and Balance) 
นอกจากนี้ยังได้ก าหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที่ชัดเจน (Board Diversity) ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระหน้าที่และบริหารจัดการเฉพาะเร่ือง รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงการบริหารงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็นส าคัญ ดังนั้น  ประธาน
กรรมการของบริษัทจึงไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้อ านวยการ อีกทั้งคณะกรรมการ
บริษัทได้ให้ความเห็นชอบในการก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มกว่าข้อก าหนดที่ก าหนดไว้โดย
ส านักงาน ก.ล.ต. เช่น ก าหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 0.5 ซึ่งเคร่งครัดกว่าข้อก าหนดของ
ส านักงาน ก.ล.ต.  

ส าหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิธีการที่เป็นทางการโดยยึดหลักความ
โปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุม คือ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหา
บุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการโดยท าการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถ 
ประสบการณ์ท างาน ฯลฯ เพื่อให้ตรงกับภาระหน้าที่ของกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ต่างๆ และเมื่อคัดเลือกกรรมการที่เหมาะสมได้แล้ว จึงน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็น
กรรมการต่อไป 
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คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ โดย
เปิดเผยชื่อกรรมการรายบุคคล ต าแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ท างาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร โดยได้เปิดเผยไว้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัท โดย
มีการด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนที่ไม่เกิน 5 แห่ง ในการประชุมจ านวนองค์ประชุมขั้นต่ าว่าไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด มีการก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้ท่านกรรมการสามารถวางแผน
ในการเข้าร่วมประชุมได้ 

5.3 ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรรมการบริษัทกับ
ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้หาข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทมี
หน้าที่ตัดสินใจ  

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังที่จะให้กิจการของบริษัทมีความมั่นคง และมีความส าเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนใน
ระยะยาว จึงได้ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงก าหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณ โดยค านึงถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุด และความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทและของผู้ถือหุ้น ตลอดจนท าหน้าที่ในการก ากับดูแลและติดตามการ
ด าเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้เป็นผู้น าในการก าหนดแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณ มาตรการและขั้นตอนการ
อนุมัติการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขต
อ านาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารและ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างอิสระ  

5.4  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการท ารายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ และฝ่ายบริหาร ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระภายใน
กรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยยึดผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส าคัญ 
รวมทั้งยึดถือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
ของการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่
เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมมีส่วนร่วมในการ
พิจารณารายการ และก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการที่น าเสนอนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลการท า
รายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ในรายงานประจ าปี  
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5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดท าหลักจรรยาบรรณส าหรับผู้บริหารและพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ และยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและ
เคร่งครัด โดยครอบคลุมทั้งด้านการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
ความเท่าเทียมและเป็นธรรม การป้องกันการละเมิดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษา
ความลับ และการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด ตลอดจนเรื่องการรับสินบน ของขวัญ และของรางวัล  รวมถึงการร่วมมือ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณนี้ 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแลให้การประกอบธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การ
ด าเนินการของฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี 
นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลส าคัญแก่สาธารณชนที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท เช่น ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น 

5.6 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมจ านวน 7 
คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 2 คน และกรรมการอิสระจ านวน 3 คน รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 
12 คน โดยมีการถ่วงดุลของกรรมการอิสระคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 

5.7 การรวมหรือแยกต าแหน่งเพื่อการถ่วงดุลอ านาจการบริหารงาน  

คณะกรรมการบริษัทก าหนดแบ่งแยกขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการก าหนดให้บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกันไม่ให้
ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัด และสามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานได้ 

5.8  คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยงานคณะกรรมการบริษัทในการศึกษา
รายละเอียด ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองกิจการที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการก าหนดขอบเขต 
อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จ านวน 4 ชุด ซึ่งมีบทบาท
และหน้าที่แตกต่างกัน โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ 
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5.9 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ท าหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน รวมทั้งก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงตามงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้
ความเห็นชอบในนโยบายดังกล่าวไว้แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

คณะกรรมการบริษัทได้จัดท าหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นไว้แล้ว และได้เผยแพร่
แจกจ่ายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าใหม่ รวมทั้งด าเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ ส าหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเดิม เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดย
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมถึงการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน ซึ่งอาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ซึ่ง
บริษัทไม่มีรายการดังกล่าว 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ต่างๆ ซึ่งจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งมีความอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีการทบทวน
ระบบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.10  การประชุมคณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง และด าเนินการประชุมให้
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และ
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่าง
รอบคอบ รวมทั้งจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกคร้ังเพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 
กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ   

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้นปี 2560 นั้น เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดท าก าหนดการ
ประชุมประจ าปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบก าหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการ
สามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ 

ในการก าหนดจ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดท าก าหนดการประชุมประจ าปี
พร้อมระบุเร่ืองที่ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละคร้ัง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ที่
ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งล่วงหน้า เช่น การประชุมในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปี และก าหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี รวมถึงก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของ
บริษัทการประชุมในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน จะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสอบทานรายไตร
มาสที่ 1, 2 และ 3 ส าหรับการจัดประชุมในเดือนธันวาคมจะมีการพิจารณางบประมาณประจ าปีของบริษัท เป็นต้น 
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ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการ
พิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนการประชุม และได้มีการจัดท าเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม  

การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 อย่าง
เคร่งครัด โดยเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะใช้เวลาในการประชุมประมาณ 1 -2 
ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะน าเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาส าคัญได้
อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการในที่ประชุมใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และ
สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ในการประชุมแต่ละวาระทุกครั้ง 

5.11 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 นั้น เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้

จัดท า “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self-Assessment) และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานให้ดีขึ้น เป็น
รายบุคคล 

5.12 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ส าหรับในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแล้ว โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนค านึงถึง
ผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
จึงมีมติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2560 ไว้ในอัตราเดียวกับปี 2559 

5.13 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่
กรรมการที่เก่ียวข้อง รวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการ และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ประวัติ 
การถือครองหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการใหม่ รวมถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการเชิญกรรมการใหม่ไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทเพื่อ
แนะน าลักษณะธุรกิจผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ทราบ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดท ารายงานเพื่อทราบเป็นประจ าถึงแผนการ
พัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ านวยการ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องผู้สืบทอด
งานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไว้แล้ว 
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คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดโครงสร้างส าหรับการพัฒนาผู้บริหาร โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารรายงานเป็นประจ าทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ด าเนินการไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กับแผนการสืบทอดงาน 

โดยในปี 2560 กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ล าดับ รายชื่อและต าแหน่ง หลักสูตร จัดโดย 

1 นายยรรยง คุโรวาท 
กรรมการ 

ประกาศนยีบัตร หลกัสตูร Role of the Chairman 
Program (RCP) รุ่นที่ 41/2017  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

2 นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล 
กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหารด้านบญัชี 
และการเงิน 

 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Ethical 
Leadership Program (ELP 2017) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

  ประกาศนียบัตรการอบรม Strategic CFO 
in Capital Markets Program รุ่นที ่5 ปี 2560  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
และแนวทางในการปูองกันความเสี่ยง สามารถสรุปได้ ดังนี ้

ความเสี่ยงด้านการผลิต 

ความเสี่ยงด้านการจัดหาเศษเหล็กในประเทศ 

ความเสี่ยงด้านปริมาณเศษเหล็กในประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักท่ีส าคัญต่อการผลิต โดยมีสัดส่วนการใช้ประมาณร้อย
ละ 25-30 ของวัตถุดิบหลักทั้งหมด ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการในการผลิตและปริมาณวัตถุดิบหลักอื่นๆ ทางบริษัทได้มีการวางแผน
จัดหาวัตถุดิบในประเทศ ซึ่งเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี โดยมีตัวแทนในการจัดหาวัตถุดิบเป็นตัวกลางในการเข้าร่วมประมูลหรือ
จัดหาวัตถุดิบให้กับทางบริษัท โดยมีข้อตกลงซื้อขายกับตัวแทนเป็นการซื้อขายกันอย่างต่อเนื่องในทุกสภาวะของตลาด ท าให้
ตัวแทนมีความมั่นใจและสามารถจัดหา ตลอดจนสต๊อกวัตถุดิบไว้ให้กับทางโรงงานใช้ได้อย่างต่อเนื่อง มีปริมาณตรงตามความ
ต้องการที่ฝุายผลิตวางแผนไว้ 

ความเสี่ยงด้านการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า 

ราคาน้ ามันเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อต้นทุนค่าขนส่งของบริษัทส าหรับการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดย
บริษัทใช้ตัวแทนขนส่ง (Transportation Agencies) เป็นหลัก ดังนั้น แนวทางส าหรับการจัดการในด้านนี้คือ บริษัทมีการท า
สัญญาระยะยาวกับบริษัทขนส่งมากกว่า 1 ราย และมีข้อตกลงในด้านราคาก าหนดชัดเจนในแต่ละช่วงราคาน้ ามันที่มีการปรับ
ขึ้นลงและจ านวนรถขนส่ง รวมถึงค่าชดเชยความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้า 

การจัดซ้ือเศษเหล็กและเหล็กดิบจากต่างประเทศ (Import Scrap and Pig Iron) 

ความเสี่ยง 

 ราคาและจ านวนวัตถุดิบท่ีมีในตลาดซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดโลก และส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัท 
 ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า 2-3 เดือน เพื่อใหเ้พียงพอต่อความต้องการ จึงมีความเสี่ยงด้านการผันผวนของราคาเมื่อ

ของมาถึงโรงงาน 
 การขนส่งใช้เวลานาน เนื่องจากระยะทางไกล (ประมาณ 30 วัน) 
 อาจเกิดความล่าช้าในการขนส่ง 
 อาจได้รับวัตถุดิบด้อยคุณภาพ / น้ าหนักขาด / หรือปัญหาอื่นๆ ที่จะสามารถตรวจสอบได้หลังจากวัตถุดิบมาถึง ซึ่ง

ต้องมีการเคลมเกิดขึ้น 

ข้อแนะน าในการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง 

 คอยติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลกอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ 
 ซื้อของแค่เพียงพอกับความต้องการในการใช้ผลิต  
 พยายามหาผู้ขายท่ีน่าเชื่อถือเพิ่มจากเดิม 
 คอยประสานงานและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้น (การขนส่งวัตถุดิบบางประเภทอาจจะล่าช้า) 

เพื่อปรับเปลี่ยนสัดส่วนการใช้วัตถุดิบแต่ละประเภทให้เหมาะสม เพื่อปัองกันการหยุดการผลิตเนื่องจากขาดวัตถุดิบ 



 รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

72 

 หาแหล่งวัตถุดิบจากประเทศใกล้ๆ เพื่อลดระยะเวลาขนส่งและเป็นการลดปริมาณวัตถุดิบส ารองใช้ที่โรงงาน 
(Safety Stock) ด้วย 

 ก าหนดปริมาณ Safety Stock ที่เหมาะสม เพื่อปูองกันความเสี่ยงจากการขนส่งวัตถุดิบล่าช้า หรือมีวัตถุดิบมากเกิน
ความต้องการ 

 ระบุเงื่อนไขการเคลมและการชดใช้ในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบให้เหมาะสมและรัดกุม 

ความเสี่ยงด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย 

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ อันเกิดจากวัฏจักรธุรกิจขาลง 

เนื่องจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องบางประเภทที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่นอุตสาหกรรมท่อเหล็ก อุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง เช่นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) มีลักษณะขึ้นลงตามวัฏจักรธุรกิจ ส่งผลให้ความต้องการ
และราคาของผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความผันผวนไปตามวัฏจักรธุรกิจด้วย และอาจส่งผลต่อผลก าไรของบริษัทในอนาคตได้
ในช่วงธุรกิจขาลง ความผันผวนของราคาตลาดของผลติภัณฑ์ในตลาดจงึอาจเป็นผลให้รายไดข้องบริษัทมีความผันผวนในแต่ละ
ช่วงเวลา และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานในอนาคต 

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นสินค้าที่มีความต้องการน า ไปใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องได้หลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมเหล็กรดีเยน็ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต ์เหล็กชุบสังกะสี เหล็กแผ่นที่ใช้
ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าด้วยประสิทธิภาพการผลิต และความสามารถในการแข่งขันในระดับปัจจุบัน
หากเกิดสภาวะความต้องการสินค้าลดต่ าลงมากในช่วงวัฏจักรขาลงแล้ว บริษัทก็ยังสามารถหันไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม 
และบางส่วนท าการส่งออก ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าในตลาดต่างประเทศไว้แล้วและจะขยายมากขึ้นในอนาคต 

อีกทั้งนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมอุสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทได้ในเวลาเดียวกัน ท าให้
มีการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนน้อยลง ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนดีขึ้นในระดับที่เหมาะสม 

บริษัทพยายามอย่างมากที่จะลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ผ่านการปรับราคาต้นทุนวัตถุดิบให้
เหมาะสม และลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 

ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ความผันผวนของค่าเงินบาทต่อเงินเหรียญสหรัฐ สามารถส่งผลต่อต้นทุนของบริษัท และมีผลกระทบต่อก าไรหรือ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัททั้งเศษเหล็กและเหล็กถลุง ส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อจาก
ต่างประเทศท าให้มีค่าใช้จ่ายในเงินสกุลเหรียญสหรัฐเป็นจ านวนมาก ในขณะที่บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลบาท 
ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ท าสัญญาปูองกันความเสี่ยง บริษัทคาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะมีผลต่อธุรกิจของบริษั ทไม่มากนัก 
เนื่องจากการก าหนดราคาขายของบริษัทได้มีการอ้างอิงกับราคาขายในตลาดโลก ซึ่งเป็นหน่วยสกุลเหรียญสหรัฐ อีกทั้งบริษัท
เริ่มมีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้
ลดน้อยลง  

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างทางการเงินโดยการแปลงหนี้ระยะสั้นในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยหนี้ส่วนหนึ่งมี
การแปลงเป็นส่วนทุน หนี้บางส่วนมีการยกเว้นภาระหนี้ให้ และส่วนท่ีเหลือปรับเป็นหนี้ระยะยาว 5 ปี  ซึ่งหนี้เดิมดังกล่าวเป็น
หนีท้ี่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจโลกช่วงปี 2551 ทั้งนี้ผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในทางบัญชีเท่าน้ัน ไม่กระทบกับกระแสเงินสดจริงในการด าเนินงานของบริษัท 
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ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และด้านบุคลากร 

ความเสี่ยงจากการผลิตที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ 

บริษัทประกอบธุรกิจในการผลิตแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน ซึ่งมีทั้งกระบวนการหลอม หล่อ และรีด ซึ่งโดยปกติ
อุตสาหกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดมลภาวะได้ ทั้งในด้านฝุุนละอองที่ปนเปื้อนในอากาศ โลหะหนักที่อาจปนเปื้อนในน้ า และ
อุณหภูมิของน้ าที่ผ่านกระบวนการผลิต รวมถึงระดับความดังของเสียงที่อาจสูงเกินค่ามาตรฐาน ทั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดให้มี
ระบบปูองกันมลพิษทางอากาศ เพื่อดักจับฝุุนก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ มีระบบบ าบัดน้ าหอหล่อเย็น เพื่อบ าบัดโลหะหนักที่อาจ
ปนเปื้อนมาสู่น้ าท้ิงของระบบหอหล่อเย็น แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทมิได้ทิ้งน้ าดังกล่าวนี้ออกนอกโรงงาน ทางบริษัทได้น าน้ า
ทิ้งนั้นไปใช้การพรมตะกรันเหล็กขณะร้อน ซึ่งน้ าดังกล่าวจะระเหยสู่บรรยากาศทั้งหมด ตลอดจนปลูกต้นไม้สลับฟันปลาเพื่อ
เป็นแนวกันฝุุนและเสียงรอบโรงงาน ซึ่งมาตรการต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แต่
ทั้งนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทอาจตรวจไม่พบมลพิษที่อาจสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจท าให้บริษัทมี
ต้นทุนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมซึ่งถูกท าลาย หรือบริษัทอาจต้องเพิ่มระบบตรวจสอบและควบคุมมลภาวะให้
สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อก าหนดที่อาจเข้มงวดขึ้นในอนาคต ท าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
จากการถูกฟูองร้องหากบริษัทไม่สามารถลดมลภาวะหรือมลพิษที่เกิดขึ้นได้ และในที่สุดอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะ
การเงิน และผลการด าเนินงานในอนาคต 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีการว่าจ้างบริษัทท่ีเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เข้าท าการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
เป็นประจ า ทุกๆ รอบ 6 เดือน และได้น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบฯ ต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเช่ือมั่น
ว่าจะไม่ประสบปัญหาในเรื่องดังกล่าว 

ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจทีอ่าจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อพนักงาน 

บริษัทประกอบธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมหนัก ท าให้พนักงานของบริษัทอาจได้รับอันตรายที่เกิดจากกระบวนการ
หลอมเหล็ก หล่อเหล็ก และรีดเหล็ก และการขนถ่ายวัสดุที่มีน้ าหนักมาก ซึ่งอาจส่งผลท าให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
จากการฟูองร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่ได้รับอันตราย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าปรับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษัทได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) และมาตรการด้านความปลอดภัยในขณะท างานที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง อีกทั้งได้รับใบรับรองมาตรฐาน มอก./OHSAS 18001 ใน
การปูองกันหรือลดอัตราความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน ทั้งนี้จากข้อมูลในอดีตพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุของ
บริษัทตั้งแต่ก่อตั้งโรงงานมีอัตราต่ า และไม่เคยมีกรณีร้องเรียนเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดต่อพนักงานเลย 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ความเสี่ยงจากข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ซ่ึงครอบคลุมสินค้าเหลก็แผ่นรีดร้อน 

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีความผูกพันต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กดังต่อไปนี้  

 ข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุุน (JTEPA) ได้สิ้นสุดลง เมื่อ
สิ้นป ีพ.ศ. 2559 ท าให้ประเทศญี่ปุุนสามารถส่งสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเข้ามายังประเทศไทยได้โดยไม่ถูกจ ากัดโควต้าอีกต่อไป 
และได้ปรับลดภาษีน าเข้าเป็นศูนย์ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 ท าให้บริษัทได้รับผลกระทบในด้านโอกาสทางการตลาดอย่าง
แน่นอน  
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 นอกจากน้ี ความตกลงการค้าเสรีระหว่าง “อาเซียนกับประเทศจีน”, “อาเซียนกับฮ่องกง”, “อาเซียนกับ
ประเทศเกาหลีใต้” และความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มีข้อก าหนดให้ยกเว้นภาษีน าเข้า (เป็นศูนย์) 
ส าหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ (other alloy steel) นอกเหนือจากเหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าความเร็วสูงและ
เหล็กกล้าซิลิคอนส าหรับงานไฟฟูา ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (ที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ) ที่
น าเข้าจากประเทศภาคีคู่เจรจาโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี 2552 เป็นต้นมา ส่งผลให้ข้อยกเว้นภาษีน าเข้าดังกล่าวเอื้อประโยชน์
ต่อผู้ผลิตและผู้ส่งออกในต่างประเทศให้ส่งออกสินค้ามาที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นมาก พบว่า มีการน าเข้าสินค้าเหล็กกล้าเจือ เช่น 
เจือโบรอนหรือเจือโครเมียม หรือเจืออื่นๆ ที่น าเข้ามาแข่งขันกับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเหล็กกล้าไม่เจือ (เหล็กกล้า
คาร์บอน) ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ โดยมีปริมาณน าเข้าท่ีเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง 

 ซึ่งความเสี่ยงจากข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ซึ่งครอบคลุมสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนนี้ รวมทั้งความเสี่ยงจาก
การค้าระหว่างประเทศท่ีไม่เป็นธรรม (Unfair Trade) ต่างๆ สามารถจัดการ ควบคุม และลดความเสี่ยงลงได้โดยการร้องขอให้
ภาครัฐใช้มาตรการตอบโต้และเยียวยาทางการค้า (Trade Protections and Remedies Measures) ซึ่งในปัจจุบันประเทศ
ไทยมีกฎหมายบังคับใช้แล้ว 2 ฉบับ คือ 

1. การจัดการความเสี่ยงด้วยการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนตาม พรบ . การตอบโต้การทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคขั้นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศและมี
ผู้ผลิตที่มีขนาดใหญ่อยู่หลายรายทั่วโลก ดังนั้น ภายใต้การแข่งขันที่เข้มข้นในโลกการค้าเสรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ าอย่างต่อเนื่องนานหลายปี ท าให้ผู้ผลิตต่างต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด โดยการระบายสินค้าส่วนเกินไปยัง
ต่างประเทศ จึงส่งผลให้เกิดการค้าขายในลักษณะของการทุ่มตลาดมากข้ึน (คือการขายส่งออกไปต่างประเทศด้วยราคาขายที่
ต่ ากว่าราคาขายในประเทศตนเอง) ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งส่งผลให้กลไกราคาตลาดในประเทศท่ีมีการน าเข้าสนิค้าทุ่มตลาดถูก
บิดเบือนไป หรือกล่าวได้ว่าเป็นการท าลายตลาดของอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น 
ดังนั้น นโยบายการตอบโต้การทุ่มตลาดจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญที่จะช่วยบรรเทาความเสียหายของอุตสาหกรรมเหล็กใน
ประเทศ และท าให้เกิดการค้าที่เป็นธรรมต่อทุกฝุายได้ 

อนึ่งเนื่องจากในปัจจุบันยังพบว่า ผู้น าเข้าได้มีความพยายามที่จะหลบเลี่ยงมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาด เพื่อ
หลีกเลี่ยงการต้องจ่ายอากรตอบโต้การทุ่มตลาดเพิ่มเติมจากภาษีน าเข้าปกติอยู่เสมอ ท าให้มาตรการที่บังคับใช้ไร้ประสิทธิผล
และขาดประสิทธิภาพ อีกท้ังมาตรการตอบโต้การอุดหนุนก็ยังขาดกฎหมายลูกท าให้ยังขอใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุนไม่ได้ 

ทางภาครัฐโดยกรมการค้าต่างประเทศ จึงได้ท าการเสนอปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ให้เกิดประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้เพิ่มขึ้นโดย 

 ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมและปูองกันการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
 เพิ่มมาตรการควบคุมการจัดเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนให้มีประสิธิภาพมากข้ึน 
 ออกกฎหมายลูกส าหรับมาตรการตอบโต้การอุดหนุน 
ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน 

ดังนี ้

 การขยายเวลาบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดส าหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่
เป็นม้วนท่ีที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี 
มีผลตั้งแต่วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี 22 มิถุนายน 2565  
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 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดส าหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 5 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 26 ธันวาคม 2555 ถึงวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 
(เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 กรมการค้าต่างประเทศประกาศต่ออายุมาตรการดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี มี
ผลวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึง 25 ธันวาคม 2561 โดยระหว่างนี้จะด าเนินกระบวนการทบทวนความ
จ าเป็นในการขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดส าหรับกรณีนี้ไปอีก 5 ปี) 

 การขยายเวลาบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดส าหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่
เป็นม้วนที่น าเข้าจาก 14 ประเทศต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ถึง
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดส าหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งก าเนิด
จากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี เป็นระยะเวลา 5 ปี มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2565 

การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าวของภาครัฐส่งผลให้สามารถบรรเทาปัญหาทางการค้าอันเนื่องมาจาก
การทุ่มตลาดโดยประเทศที่ถูกใช้มาตรการดังกล่าวเบาบางลง จึงช่วยสามารถประคับประคองอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อน
โดยรวมไว้ได้พอสมควร 

นอกจากน้ี ในปี 2560 บริษัทได้ร่วมกับผู้ผลิตในประเทศรายอื่นๆ ยื่นค าขอต่อกรมการค้าต่างประเทศเพื่อพิจารณา
เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดของสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งก าเนิดจากเครือรัฐออสเตรเลีย 
และสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ซึ่งกรมฯ ได้ออกประกาศเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2560 และทางกรมฯ ได้จัดส่งแบบสอบถามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องช้ีแจงข้อมูล จากน้ัน จะน าข้อมูล
ดังกล่าวมารวบรวมเพื่อพิจารณาผลขั้นที่สุด และประกาศผลขั้นที่สุดลงในราชกิจจานุเบกษาอีกครั้ง ระหว่างนี้ บริษัทยังคง
ติดตามสถานการณ์การทุ่มตลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากประเทศอื่นๆ หรือในลักษณะอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยับยั้งหรือปูองกันการ
ก่อให้เกิดการค้าที่ไม่เป็นธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นกับตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทยต่อไป 

2. การจัดการความเสี่ยงด้วยการใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมขึ้น (Safeguard Measures) ตาม
กฎหมายที่มีอยู ่

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลังจากท่ีภาครัฐได้มีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ท าให้การน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่น
รีดร้อนมีราคาน าเข้าโดยรวมสูงขึ้นและท าได้ยากขึ้น ทางผู้น าเข้าและผู้ส่งออกจากต่างประเทศจึงได้ท าการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการน าเข้าโดยการพยายามหาช่องว่างจากการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด โดยหันไปน าเข้าเหล็กแผ่นรีด
ร้อนเจืออื่นๆ โดยการเติมธาตุเจือในปริมาณขั้นต่ าเพียงเล็กน้อยที่สามารถ ท าให้เปลี่ยนพิกัดศุกลกากรเพื่อการน าเข้าได้ หรือ 
น าเข้าเป็นสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีมีความกว้างเกินกว่า 1,550 มม. (เพื่อตัดซอยย่อยให้แคบลง) หรือ น าเข้าเป็นสินค้าเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดอื่นๆ แทน ซึ่งส่งผลให้สามารถหลีกเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันได้ อีกทั้งยังได้
สิทธิประโยชน์จากการลดอากรขาเข้าภายใต้ FTA ดังท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น ท าให้การน าเข้าสินค้าในลักษณะดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศ
รวมทั้งบริษัทด้วย ดังนั้น บริษัทจึงได้ร่วมมือกับผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนรายอื่นๆ ในประเทศท าการยื่นค าขอต่อภาครัฐให้
พิจารณาถึงผลกระทบดังกล่าว โดยขอให้พิจารณาออกมาตรการปกปูองจากการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งทาง
ภาครัฐก็ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกมาตรการปกปูองจากการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นส าหรับ
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนดังน้ี 
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 มาตรการปกปูองจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่ เพิ่มขึ้น 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นมา ครบระยะเวลา 3 ปี และได้ขยายเวลาการบังคับใช้
หลังจากสิ้นสุดมาตรการลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 แล้ว จึงมีผลต่อไปอีก 3 ปี (27 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 
26 กุมภาพันธ์ 2562) 

 มาตรการปกปูองจากการน าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (ไม่เจือ) ที่มีความกว้างตั้งแต่ 600 ถึง 3,048 มม. 
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นมา เป็น
ระยะเวลา 3 ปี และได้ขยายเวลาการบังคับใช้หลังจากสิ้นสุดมาตรการลงเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 แล้ว 
จึงมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก 3 ปี (7 มิถุนายน 2560 ถึง 6 มิถุนายน 2563) 

มาตรการดังกล่าวข้างต้นได้ส่งผลดีกับอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศเป็นอย่างมาก อีกท้ังยังช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนและช่วยให้ผู้ผลิตภายในประเทศมีเวลาที่จะสามารถปรับตัวเพื่อแข่งขันกับสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศได้ 

ความเสี่ยงจากการควบคุมราคาของภาครัฐ 
ในช่วงตลอดปี 2560 เหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นสินค้าหนึ่งในหลายรายการสินค้าควบคุมตามประกาศของกระทรวง

พาณิชย์ ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านปริมาณและราคาขายสินค้าในประเทศ แต่ไม่ได้ควบคุม
ราคาขายแต่อย่างใด อย่างในปีก่อนๆ และบริษัทได้ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลปริมาณสินค้าและราคาขายในประเทศแก่
กรมการค้าภายในเป็นอย่างดีโดยตลอด ในกรณีที่ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแต่ละราย รวมถึงบริษัทต้องการปรับเปลี่ยนราคา
สินค้าสามารถท าได้โดยแจ้งข้อมูลแก่กรมการค้าภายในทราบ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กรมฯ แจ้งขอ บริษัทจึงมีความเสี่ยง
ในระดับต่ าที่อาจจะถูกยับยั้งการปรับขึ้นราคาสินค้าหากราคาขายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือในกรณีที่
กระทรวงพาณิชย์ใช้มาตรการขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าอุปโภคหรือโภคภัณฑ์ ที่อาจจะกระทบต่อความสามารถในการ
สร้างรายได้และการท าก าไรบ้างเล็กน้อยบางช่วงเวลาในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทมีความจ าเป็นต้องปรับขึ้นราคาให้สูงถึงในระดับที่จ าเป็น ก็สามารถช้ีแจงรายละเอียดต้นทุน
วัตถุดิบและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกับราคาขายที่จะปรับขึ้นอย่างสมเหตุสมผลตามข้อเท็จจริงและแจ้งถึงความ
จ าเป็นในการปรับขึ้นราคาได้ต่อไป 

ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท 
ส าหรับการที่บริษัทประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมหนักที่นโยบายของภาครัฐอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ

ของบริษัทได้  

 
ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม 



 รายงานประจ าปี 2560 
บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

77 

เมื่อเดือนตุลาคม 2559 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) โดยก าหนดเปูาหมายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต โดยให้ความส าคัญกับ
กลุ่มที่ 1 First S-Curve และกลุ่มที่ 2 New S-Curve เป็นหลัก แต่ส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กนั้นอยู่ในกลุ่มที่ 3 (อุตสาหกรรม
ที่ควรปฏิรูป) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูง ยากต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิต  

ดังนั้น บริษัทและกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กรายอื่นๆ จึงจ าเป็นต้องลดความเสี่ยงด้วยการเข้าร่วมกับ
กลุ่มคลัสเตอร์วัสดุก่อสรา้ง คลัสเตอร์เครื่องจักรกล และคลัสเตอร์ยานยนต์ เพราะเหล็กเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมเปูาหมาย
เหล่านี้ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวและเพื่อให้อุตสาหกรรมใน
กลุ่มนี้สามารถพัฒนาต่อไปได้ 

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน และได้รับ
ความคุ้มครองภายใต้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและมาตรการปกปูองจากการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงอาจมีความ
เสี่ยงจากการประกอบธุรกิจท่ีอาจได้รับผลกระทบหากภาครัฐเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว บริษัทคาดว่าการเปลี่ยนนโยบาย
ในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด ทั้งนี้  เนื่องจากบริษัทได้รับบัตร
ส่งเสริมการลงทุนแล้วและมีผลใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งในส่วนที่ด าเนินธุรกิจอยู่ปัจจุบันและในส่วนต่อขยาย  (expansion) ซึ่งที่
ผา่นมาการเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐจะไม่มีผลย้อนหลังกับโครงการที่อนุมัติไปแล้ว  

และส าหรับการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดนับเป็นนโยบายที่รัฐบาลอาจพิจารณายกเลิกในภายหลังหากมีเหตุ
อันสมควร แต่เนื่องจากภาครัฐโดยกระทรวงพาณิชย์ ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเป็นอุตส าหกรรมพื้นฐานของ
ประเทศและให้การช่วยเหลือเมื่ออุตสาหกรรมประสบปัญหา ดังน้ัน บริษัทจึงประเมินว่าไม่มีความเสี่ยงในนโยบายด้านนี้กรณีที่
อาจจะยกเลิกใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ด้วย
ต้นทุนท่ีสามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับคู่แข่งในตลาดกรณีที่เป็นการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  

ความเสี่ยงทั่วไป 

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถด าเนินกิจการเนื่องจากปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 

บริษัทอาจจะมีความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ จากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้หลายประการเช่น จากการก่อ
วินาศกรรม ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุในอุตสาหกรรม การก่อการร้าย ปัญหา และความผิดพลาดจากเทคนิค 

ทั้งนี้ ในแต่ละปัจจัยที่กล่าวมาอาจจะควบคุมไม่ได้ แต่บริษัทมีความเช่ือมั่นในการปูองกันและแก้ไข ไม่ให้เกิดปัญหา
ถึงขั้นรุนแรงก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้อย่างเป็นนัยส าคัญ เช่น การให้การฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะและความช านาญ 
อย่างสม่ าเสมอ การให้ความรู้อบรมความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรท างานให้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทมีระบบ
รักษาความปลอดภัย มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ท้ังเป็นพนักงานของบริษัทและการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพเข้ามาดูแลและตรวจตราการเข้า-ออกอย่างเข้มงวดตลอด 24 ช่ัวโมง และบริษัทได้ท ากรมธรรม์ประกันภัยซึ่งให้
ความคุ้มครองความสูญเสยีหรือเสียหายของทรัพย์สินในกรณีภัยที่กระท าด้วยเจตนาร้ายและภัยจากธรรมชาติทุกประเภท ส่วน
ในด้านแรงงานสัมพันธ์ บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการฝุายลูกจ้างและฝุายนายจ้าง รวมทั้งคณะกรรมการดูแลด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม CSR ที่จะเป็นตัวแทนดูแลความเป็นอยู่สวัสดิการของพนักงานให้เหมาะสมและเป็นธรรม 
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ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายใน 

ในการพิจารณาจัดท าแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน บริษัทได้พิจารณาทั้งหมด 5 ส่วน
ด้วยกัน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง ส่วนที่ 3 การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม โดย
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ อีกทั้งยังได้มีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงช่วยท าหน้าที่ในการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงตลอดทั้งปี 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good 
Corporate Governance) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดท าแบบประเมินความเพียงพอของแบบสอบถาม การควบคุมภายใน
ประจ าปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจ าปี 
2560 แล้ว มีสาระส าคัญทั้ง 5 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการก ากับดูแลการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัททั้งแบบระยะสั้น 1 
ปี แบบระยะปานกลาง 5 ปี และแบบระยะยาว 10 ปี ควบคู่ไปกับการก าหนดงบประมาณประจ าปี โดยได้มีการ
ติดตามผลเป็นระยะๆ อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินธุรกิจในช่วงระหว่างด าเนินการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในขณะนั้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้เร่ืองดังกล่าวได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และได้ทบทวนแล้วว่า
สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายจริง โดยวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจและผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผลด้วย 

บริษัทได้มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน โดยแยกการบริหารออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของฝ่าย
ผลิตและฝ่ายซ่อมบ ารุง กับส่วนงานสนับสนุน เพื่อให้สะดวกและเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

บริษัทได้มีการปรับปรุงหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ในปี 2561 เพิ่มเติม ซึ่งได้ก าหนด
นโยบายในด้านจริยธรรมและข้อก าหนดที่เกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อให้ครอบคลุมถึงการห้าม มิให้ฝ่ายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลกัษณะทีอ่าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษัทและคู่ค้าของบริษัท รวมทั้งยังเน้น
ย้ าเร่ืองการร่วมมือในนโยบายการต่อต้านทุจริตด้วย และได้ก าหนดบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิดไว้อย่างชัดเจน 
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บริษัทได้มีการจัดท านโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การ
จัดซื้อ และการบริหารทั่วไปแบบรัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้ พร้อมทั้งก าหนดอ านาจอนุมัติเป็นวงเงินไว้
อย่างชัดเจน 

บริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และช่วยในการควบคุมการทุจริต  

ในการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า โดยได้ก าหนดไว้เป็น
นโยบายและเกณฑ์การปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่
ค้าทุกราย ตลอดจนก าหนดมาตรการให้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์สุจริต เท่าเทียมกัน ห้ามมิให้มีการรับสินบนจากคู่
ค้าอย่างเด็ดขาด อีกทั้งต้องรักษาความลับของคู่ค้า ห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้าให้กับคู่ค้ารายอื่นรับทราบ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ส่วนที่ 2  การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ซึ่งผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละสายงานจะ
น าเสนอผลการด าเนินงาน ปัญหาและความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ เข้าหารือในที่ประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไข 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะท าการวิเคราะห์และรายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง และ
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดให้มีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความ
เสี่ยงในด้านต่างๆ ตลอดจนก าหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงอันจะเกิดความสูญเสียต่อบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงประจ าปี และมอบหมายให้ฝ่าย
จัดการไปด าเนินการปฏิบัติตามแผน และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทได้มีการปรับปรุงระเบียบอ านาจอนุมัติด้านการเงิน และการด าเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทได้จัดแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานแยกจากกันโดยชัดเจน และมี Work Flow 
ที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บริษัทได้ก าหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน และได้ก าหนดไว้เป็นนโยบาย
เก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณส าหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยมอบหมายให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทห้ามมิให้
ผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ในการตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใดๆ 
ก็ตาม บริษัทได้ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นส าคัญ และกรณีเป็นธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้อง
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ หรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้วแต่กรณี 
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บริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามสัญญา และข้อตกลงที่มีผลผูกพันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท อีกทั้งบริษัทได้มีมาตรการที่จะให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะด้านจากภายนอก เพื่อให้เข้ามาช่วยสอบ
ทานเอกสาร และให้ค าปรึกษาในการด าเนินการด้านต่างๆ ตลอดจนบริษัทได้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

ส่วนที่ 4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  

บรษิัทให้ความส าคัญกับคุณภาพของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการ
ปฎิบัติงานด้าน การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศดังต่อไปนี้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมเอกสาร
ข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพิจารณาที่ส าคัญ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจล่วงหน้า และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริษัทจะจัดส่งให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจก
เป็นเอกสารประกอบการประชุมใหักับคณะกรรมการก่อนวันประชุมหรือภายในวันประชุม 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
แล้ว พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให้กับกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเป็นการให้
ข้อมูลแก่กรรมการบริษัทโดยจัดส่งล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนวันประชุม 

บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ รวมถึง
ข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง และข้อคัดค้าน (ถ้ามี) และได้ให้คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวใน
การประชุมคร้ังถัดไป ซึ่งประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในรายงาน
การประชุมได้อย่างอิสระ 

บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้อย่างเป็นสัดส่วน  

บริษัทได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้การก ากับและตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตภายนอก  

บริษัทมีระบบและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางเว็บไซด์
และอีเมลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ส่วนที่ 5 ระบบการตดิตาม  

ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตร
มาส นอกจากนั้นบริษัทได้เตรียมจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีส าหรับใช้ในปีหน้า และจะน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลต่างอย่างเป็นระบบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารทุกสัปดาห์ เพื่อท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน และ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และหารือถึงแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
นอกจากนั้นยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามเป้าหมายของบริษัท โดย
เน้นการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
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บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ าเสมอ โดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในท าหน้าที่จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งครอบคลุมทั้งการเงิน การด าเนินการ และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่  

การรายงานผลการตรวจสอบและการรายงานความคืบหน้า ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้รายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญเพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทถึงสิ่งที่ได้ท าการตัดสินใจด าเนินการในเรื่องต่างๆ หรืออาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท
อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่พบ อาทิ เร่ืองการทุจริตหรือการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  
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รายการระหว่างกัน 

รายละเอียดรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ ์
ประเภท 
รายการ 

มูลค่า
รายการ 
ป ี2560 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 
ณ สิ้นป ี
2560 

(ล้านบาท) 

ลักษณะและเง่ือนไข 
ของรายการ 

บริษัท สุขมุวิท อนิเตอร์  
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด  
ประเภทธุรกิจ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านอาคาร
สํานักงาน นิคมอุตสาห-กรรม และ
อื่นๆ 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท เงินมัดจํา-กิจการอื่นที่เกี่ยวขอ้ง
กัน 
 

 
 

- 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 

เป็นค่าน้ําดิบตามสัญญา
ซ้ือขายน้ําดิบ 

 

บริษัท เอส เอส พี เพลส จํากัด 
ประเภทธุรกิจ 
ให้เช่าสํานักงาน 

เป็นนิติ บุคคลมีกรรมการ
ร่วมกันกับ จี เจ สตีล 

 เ งิ น มั ด จํ า -กิ จ ก า ร อื่ น ที่
เกี่ยวข้องกัน 

- 
 

1 
 

เป็นค่าเช่าและบริการ
พื้นที่สํานักงานใหญ่ 

  เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้าง
จ่าย 

7 20  

บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จํากัด  
ประเภทธุรกิจ 
โรงแรม อาหาร และเครื่องดื่ม 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ
ร่ ว ม กั น กั บบริ ษั ทแ ละ มี
ผู้บริหารร่วมกันกับบริษัท  
จี เจ สตีล  

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้าง
จ่าย-กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

2 
 

 
 

3 
 

เป็นค่าบริการใช้สถานที่
ในการจัดประชุมต่างๆ  

บริษัท โอเรียลทัลแอ็กเซส จํากัด 
(“OAC”) 
ประเภทธุรกิจ 
-ให้คําปรึกษาทางด้านธรุกจิ 
 

เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
ทางอ้อม 99.97% ผ่านบริษัท 
สยาม โปรเฟสชั่นแนลโฮล
ดิ้งส์ จํากัด โดยมีกรรมการ
ร่วมกันกับบริษัท 

 ลูกหนี้ค่าที่ปรึกษาการดําเนิน 
งาน-บริษัทย่อย 

- 
 

1,137 
 

 เป็นค่าบริการที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากบริษัทได้ให้
คํ าปรึ กษาแก่  OAC 
เกี่ยวกับการบริหาร
กระบวนการผลิตรวม 
ทั้งคําปรึกษาทางด้าน
ธุรกิจ 

 ผู้ถือหุ้นออกใหม่ นํา
หุ้นมาเป็นหลักทรัพย์
ค้ําประกันหนี้สินของ 
OAC 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (1,137) 

 (กลับรายการ) หนี้สูญ และหนี้ 
สงสัยจะสูญ 

(108) 
 

- 
 

   ลูกหนี้ภาระหนี้สินจากการ  
ค้ําประกัน- บริษัทย่อย 

- 
 

1,313 
 

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (1,313) 

   เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - 2,547 

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (2,547) 

   ดอกเบ้ียค้างรับจากบริษัท
ย่อย 

- 
 

209 

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (209) 

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

เป็นนิติบุคคลที่บริษัทและ
บริษัทย่อยถือหุ้นทางอ้อม 
18.72% โ ดยมี กร รมการ
ร่วมกันกับบริษัท 

 ลูกหนี้การค้า – บริษัทย่อย 536 98  รายได้จากการรับจ้างผลิต 

 ลูกหนี้จากการขายวัตถุดิบ
และอื่นๆ 

937 
 

25 
 

เป็นค่าขายเศษเหล็กซ่ึง
กําหนดราคาจากต้นทุน
บวกกําไร ภายใต้เงื่อนไข
การค้าปกติเหมือนลูกค้า
รายอื่นๆ 

   เงินรับล่วงหน้า 1,422 167  
   เงินกู้ยืมระยะสั้น 94 94  กู้ยืมเงินจาก จีเจ สตีล 

โดยออกตั๋วสัญญาใข้เงิน    ดอกเบ้ียค้างจ่าย 7 7 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ ์
ประเภท 
รายการ 

มูลค่า
รายการ 
ป ี2560 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 
ณ สิ้นป ี
2560 

(ล้านบาท) 

ลักษณะและเง่ือนไข 
ของรายการ 

บริษัท สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮล
ดิ้งส์ จํากดั (SPH) 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือ
หุ้นร้อยละ 99.99 โดยมี
กรรมการร่วมกันกับบริษัท 

 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - 7  เพื่อการลงทุน 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (7) 

 ดอกเบ้ียค้างรับ-บริษัทย่อย - 1 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (1) 

บริษัท จเีอส ซเีคียวริตี ้
โฮลดิ้ง จํากัด 
(GS Securities) 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือ
หุ้นร้อยละ 99.99 โดยมี
กรรมการร่วมกันกับบริษัท 

  เจ้าหนี้-บริษัทย่อย - 19  กิ จ ก า ร ตั้ ง ขึ้ น โ ด ย มี
วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อ
การปรับโครงสร้างหนี้
ของบริษัท  

 เงินกู้ยืมระยะสั้น-บริษัทย่อย 294 1,027 

 เงินกู้ยืมระยะยาว-บริษัทย่อย - 1,086 

 เจ้าหนี้อื่นและคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 5 5 

   ดอกเบ้ียค้างจ่าย – บริษัทย่อย 58 226 

บริษัท แอ็ดวานซ์ เมทัล  
แฟบริเคชัน่ส์ จํากัด  
(Advance) 

มีกรรมการที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

  ลูกหนี้-กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กัน 

(54) -  เป็นค่าขายเหล็กแผ่นรีด
ร้อนในราคาตลาด ตาม
เงื่อนไขปกติทางการค้า
เช่นเดียวกับลูกค้าราย
อื่นๆ ที่ มี สถานะทาง
การเงินดีและจ่ายชําระ
ค่าสินค้าตรงตามเงื่อนไข
ของบริษัท 

 เป็นค่าขายเศษเหล็กซ่ึง
กําหนดราคาจากต้นทุน
บวกกําไร ภายใต้เงื่อนไข
ก า ร ค้ า ปก ติ เ หมื อ น
ลูกค้ารายอื่นๆ 

 เป็นค่าซ้ือเศษเหล็กเพื่อ
นํามาใช้ในกระบวนการ
ผลิต โดยราคาซ้ือจะ
กําหนดจากต้นทุนบวก
กําไรปกติ ภายใต้เงื่อนไข
ทางการค้าปกติ ซ่ึงเป็น
ร า ค า ที่ ไ ม่ สู ง ก ว่ า ที่
บริษัทซ้ือเศษเหล็กจาก
จําผู้หน่ายรายอื่น 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 54 - 

 ลูกหนี้จากการขายวัตถุดิบ (1) - 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1 - 

 ลูกหนี้จากการขายเศษเหล็ก (338) - 

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 338 - 

  เจ้าหนี้-กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กัน 

(19) 
 

- 
 

  เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้ า
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

(1) - 

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท  เงินรับล่วงหน้า – กิจการอื่น
ที่เกี่ยวข้องกัน 

- 
 
 

1 
 
 

 เป็นค่าขายเหล็กแผ่นรีด
ร้อนในราคาตลาด ตาม
เงื่อนไขปกติทางการค้า
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น  ๆ

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

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ 

- 
 

8 
 

 รับเหมาก่อสร้างโรงงาน 

  ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - (8)  

  เจ้าหนี้ เครื่องจักรและงาน
ก่อสร้าง 

- 
 

2  
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ ์
ประเภท 
รายการ 

มูลค่า
รายการ 
ป ี2560 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 
ณ สิ้นป ี
2560 

(ล้านบาท) 

ลักษณะและเง่ือนไข 
ของรายการ 

บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

กิจการที่เกี่ยวข้องกนักับ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 479  (โดนฟ้องร้องจากการ
ค้ําประกัน OAC)  ดอกเบ้ียค้างจ่าย 29 221 

บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหลก็ จํากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกนักับ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 เจ้าหนี้-กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกัน 5,577 275  เป็นค่าซ้ือเศษเหล็กเพื่อ
นํามาใช้ในกระบวนการ
ผลิต โดยราคาซ้ือจะ
กําหนดจากต้นทุนบวก
กําไรปกติ ภายใต้เงื่อนไข
ทางการค้าปกติ ซ่ึงเป็น
ราคาที่ไม่สูงกว่าที่บริษัท
ซ้ื อ เ ศ ษ เ ห ล็ ก จ า ก ผู้
จําหน่ายรายอื่น 

  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 221 221 
  เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้าง

จ่ายกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 
127 

 
23 

 
  ดอกเบ้ียค้างจ่าย – กิจการอื่น

ที่เกี่ยวข้องกัน 
57 

 
7 
 

    
    
    
   ลูกหนี้ – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 319 -  เป็นค่าขายเหล็กแผ่นรีด

ร้อนในราคาตลาด ตาม
เงื่อนไขปกติทางการค้า
เช่นเดียวกับลูกค้าราย
อื่นๆ ที่มี สถานะทาง
การเงินดีและจ่ายชําระ
ค่าสินค้าตรงตามเงื่อนไข
ของบริษัท 

บริษัท เมทัล อินเตอร์ จํากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกนักับ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 ลูกหนี้–กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กัน 

 

153 
 

 

- 
 

 

 เป็นค่าขายเหล็กแผ่นรีด
ร้อนในราคาตลาด ตาม
เงื่อนไขปกติทางการค้า
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ
ที่มีสถานะทางการเงินดี
และจ่ายชําระค่าสินค้า
ตรงตามเงื่อนไขของบรษัิท 

   เจ้าหนี้ –กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กัน 

1,398 162 
 

 เป็นค่าซ้ือเศษเหล็กเพื่อ
นํามาใช้ในกระบวนการ
ผลิต โดยราคาซ้ือจะ
กําหนดจากต้นทุนบวก
กําไรปกติ ภายใต้เงื่อนไข
ทางการค้าปกติ ซ่ึงเป็น
ร า ค า ที่ ไ ม่ สู ง ก ว่ า ที่
บริษัทซ้ือเศษเหล็กจาก
ผู้จําหน่ายรายอื่น 

   ดอกเบ้ียค้างจ่าย 1 1 

บริษัท เดอะ สตีล จํากัด (มหาชน) กิจการที่เกี่ยวข้องกนักับ 
ผู้ถือหุ้นของ บริษัท 

 ลูกหนี้-กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กัน 

2,950 8  เป็นค่าขายเหล็กแผ่นรีด
ร้อนในราคาตลาด ตาม
เงื่อนไขปกติทางการค้า
เช่นเดียวกับลูกค้าราย
อื่ น ๆที่ มี ส ถ านะทาง
การเงินดีและจ่ายชําระ
ค่าสินค้าตรงตามเงื่อนไข
ของบริษัท 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ ์
ประเภท 
รายการ 

มูลค่า
รายการ 
ป ี2560 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 
ณ สิ้นป ี
2560 

(ล้านบาท) 

ลักษณะและเง่ือนไข 
ของรายการ 

บริษัท ลิเบอร์ตี้ สตีล สยาม 
จํากัด 

กิจการที่เกี่ยวข้องกนักับผู้ถอื
หุ้นของ บริษัท 

 ลูกหนี้–กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กัน 

 

1,869 
 

8 
 

 เป็นค่าขายเหล็กแผ่นรีด
ร้อนในราคาตลาด ตาม
เงื่อนไขปกติทางการค้า
เช่นเดียวกับลูกค้าราย
อื่ น ๆที่ มี ส ถ านะทาง
การเงินดีและจ่ายชําระ
ค่ า สิ น ค้ า ต ร ง ต า ม
เงื่อนไขของบริษัท 

   เจ้าหนี้ -กิจการอื่นที่เกี่ยวขอ้ง
กัน 
 

597 4  เป็นค่าซ้ือเศษเหล็กเพื่อ
นํามาใช้ในกระบวนการ
ผลิต โดยราคาซ้ือจะ
กําหนดจากต้นทุนบวก
กํ า ไ ร ป ก ติ  ภ า ย ใ ต้
เงื่อนไขทางการค้าปกติ 
ซ่ึงเป็นราคาที่ไม่สูงกว่า
ที่บริ ษัท ซ้ือ เศษเหล็ก
จากผู้จําหน่ายรายอื่น 

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

เป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ของ จี 
เจ สตีลตั้งแต่วนัที ่21 
กันยายน 2560 

 เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้าง
จ่าย 

4,201 
 

4,201 
 

 โอนหนี้มาจาก 5 major 
เจ้าหนี้การค้า 

 ดอกเบ้ียค้างจ่าย 3,534 3,534  
นางแน่งน้อย ไตรวุฒิ ญาติของกรรมการบริษัทย่อย  เงินกู้ยืมระยะสั้น -บุคคลอื่นที่

เกี่ยวข้องกัน 
- 
 

30 
 

 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 
บริ ษัทเข้าทําข้อตกลง
กู้ยืมเงินจากนางแน่งน้อย 
ไตรวุฒิ เป็นจํานวน 30 
ล้านบาท ซ่ึงคิดอัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี 
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว 
บริษัทได้วางหลักประกัน
เป็น หุ้น จี เจ สตีล ที่ถือ
โดยบริษัท 

   ดอกเบ้ียค้างจ่าย 
 

4 9 

นายนิรัมดร์ 
งามชํานัญฤทธิ์ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท  เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป ี

28 
 

138 
 

 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมัติการลง
นามในสัญญาการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินกับ
ลูกค้าที่ให้การสนับสนุน
เป็นเงินกูร้ะยะยาว จํานวน 
400 ล้านบาท อายุ 5 ปีซ่ึง 
มีภาระดอกเบ้ียในอัตรา
ร้อยละ 12 ต่อปี 

   เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน 

(66) 
 

176 
 

   ดอกเบ้ียค้างจ่าย-บุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องกัน 

 

42 7 

นายวีระชัย สุธีรชัย กรรมการของบริษัทที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

 เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้าง
จ่าย 

78 78  โอนหนี้มาจาก Kwang 
SOGO 
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

บริษัทมีมาตรการที่จะคุ้มครองผู้ถือหุ้นทุกราย โดยกําหนดมาตรการควบคุมการทํารายการระหว่างกันกับ
บริษัทที่เก่ียวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างรัดกุม ดังนี้ 

1. ในการอนุมัติการทําธุรกรรมกับบริษัทที่เก่ียวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและกลุ่มพันธมิตรทางการค้า 
(รวมเรียกว่า “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา
และกําหนดนโยบายที่ชัดเจน ดังต่อไปนี้ 

 คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยว
โยงและการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี 

 กําหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนถึงอํานาจการจัดการ และอํานาจอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับ  

- กรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทที่เก่ียวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการดังกล่าว 

- กรณีที่มีกรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่ง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง คณะกรรมการบริหารจะต้องนําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว 

- กรณีที่มีกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
กรรมการท่านนั้นจะไม่สามารถอนุมัติรายการดังกล่าว 

- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการระหว่างกันเรื่องใดๆ ผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่สามารถอนุมัติรายการ
ดังกล่าว 

2. ในกรณีที่เป็นธุรกรรมทางการค้าปกติกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เช่น การซื้อ
วัตถุดิบหรือบริการ การขายสินค้า เป็นต้น  

 ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทําการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวทุกรายการเป็นรายเดือนเพื่อตรวจสอบ
ว่ามีราคาที่อ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจเปรียบเทียบได้กับคู่ค้าที่
เป็นบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และจะนําเสนอผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไปทุกไตรมาส 
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 คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการที่นําเสนอนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยพิจารณาราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าเมื่อเปรียบเทียบการทํารายการกับคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอกในประเภท
ผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือใกล้เคียงกันและในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการดําเนินการไม่
เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทหรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบและร่วมกันหาทางแก้ไข  

3. ในกรณีที่เป็นธุรกรรมอื่นๆ เช่น การกู้ยืมเงิน การได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สําคัญ หรือการทํา
ข้อตกลงสัญญาต่างๆ เป็นต้น บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของราคา รวมถึงความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 

นโยบายในการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทมีนโยบายในการทํารายการระหว่างกันในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ลักษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือให้การ
ค้ําประกันแก่บริษัทที่เก่ียวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต โดยในการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือ
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการด้วย และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน 
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อม ได้ให้นโยบาย พร้อมการสนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
โดยในระหว่างปี 2560 บริษัทได้ด าเนินกิจกรรมด้าน CSR ดังนี้ 

กิจกรรมภายในองค์กร 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  

การบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย 

บริษัทได้จัดให้พนักงานเข้าร่วมในการบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย 2 ครั้ง ในวันที่ 17 มกราคม 2560 
และ 14 กันยายน 2560 พนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมดจ านวน 144 คน จ านวนโลหิตที่บริจาครวมทั้งสิ้น 
64,700 ซี.ซ.ี  
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การดูแลสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงาน 

 การตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพ 

นอกเหนือจากการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่พนักงานแล้ว บริษัทยังมีการรณรงค์เพื่อให้ความรู้
สาเหตุของการเกิดโรค ข้อควรระวัง และแนวทางการป้องกัน โดยจัดท าเป็น Leaflet ผ่านช่องทาง E-Mail ภายใน
บริษัท แจกแผ่นพับ และการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงานและครอบครัว เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนก าหนด 

บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยใน
พระบรมราชปูถัมภ์ เป็นการป้องกันภาวะคลอดก่อนก าหนด กับโรงพยาบาลศิริราช 
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การส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 

การจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

บริษัทจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันสงกรานต์หรือวันปใีหม่ไทยภายในโรงงานเป็นประจ าทุกปี และการรด
น้ าด าหัวผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งยังสนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์วันไหล การรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุของท้องถิ่นในชุมชนต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองซึ่งถือเป็นกิจกรรมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

 

 

 

 

 

 

     

การจัดกิจกรรม Inner CSR ภายในองค์กร 

บริษัทได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเป็นการท าให้
เกิดความสมัครสมานสามัคคี ความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และการให้ความส าคัญกับครอบครัว อาทิเช่น  

กิจกรรม ประกวดภาพถ่ายวันแม่ 
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กิจกรรม เปตองลีกคัพ 

บริษัท สนับสนุนให้พนักงานมีกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อเน้นการมีส่วนพัฒนาด้านสุขภาพพลานามัย การมีส่วน
ร่วมในทีม โดยจัดการแข่งขันเป็นทีม 

 

 

 

 

 

กิจกรรมภายนอกองค์กร 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา 

โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน 

บริษัทยังคงสนับสนุนการรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าฝึกงานที่โรงงานระยอง เป็นประจ าทุก
ปีต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ และฝึกงานตรงกับสาขาการศึกษา ทั้งในระดับปวส. และระดับ
ปริญญาตรี ในปี 2560 บริษัทได้รับนักศึกษาจาก 12 สถาบันเข้าฝึกงาน รวมทั้งสิ้นจ านวน 28 คนประกอบด้วย  
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ที่ สถาบันการศึกษา จ านวนนักศึกษา (คน) 

1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 

2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1 

3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 3 

4 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 4 

5 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 1 

6 มหาวิทยาลยัรังสิต 1 

7 มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 1 

8 มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณ ี 2 

9 มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี 1 

10 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2 

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบิหารธุรกิจ 1 

12 วิทยาลัยเทคนิคระยอง 9 

รวม 28 

โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน 

บริษัทเข้าพบคณะอาจารย์เพื่อปรึกษาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา “มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนาร”ี ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560  
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โครงการทัศนศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

บริษัทจัดการสนับสนุนโครงการ “จี สตีล พาน้องเที่ยว เกี่ยวความรู้ ให้น้องหนู” ให้กับโรงเรียนในชุมชน
ท้องถิ่นโรงเรียนบ้านมาบตอง โดยจัดรถบัสปรับอากาศของบริษัทเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เด็กนักเรียนและคณะ
ครูของโรงเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมเกมส์ความรู้บนรถบัส เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีประสบการณ์ในการทัศน
ศึกษามากข้ึน จ านวน 34 คน 

 
 
 
 
 
 

       
 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ

บริษัทจัดการสนับสนุนโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ” กับ องค์การส่วนต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 
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การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

บริษัทเปิดโอกาสให้ชาวสวนในชมุชนต าบลหนองละลอก น าผลไม้มาจ าหน่ายให้แก่พนักงานโดยตรงทีโ่รงงาน
เพื่อเป็นการอุดหนุนช่วยเหลือชาวสวนของท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเป็นประจ าทุกปี
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 
 
 

                   

การมีส่วนร่วมในด้านสังคม และสาธารณะประโยชน์ 

โครงการเปิดบ้าน เรียนรู้ 

บริษัท มีนโยบายในการเปิดบ้าน เรียนรู้ให้กับกลุ่มคณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และเอกชน เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2560 
บริษัทได้ต้อนรับเปิดบ้านให้กับคณะกรมศุลกากร, สมาคมเหล็กไทย และ รร.พิบูลมังสาหาร เข้าชมกระบวนการผลิต 
และระบบการจัดการด้านวิ่งแวดล้อม 
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การสนับสนุนงานงบประมาณกับกิจกรรมท้องถิ่น 

นอกจากกิจกรรมหรือโครงการต่างๆแล้ว บริษัทยังให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมกับกิจกรรมของ
ภาครัฐ หรือชุมชนท้องถิ่นในต าบลหนองละลอก อีกหลายกิจกรรมอาทิเช่น ประเพณีเดือน 3 ต าบลหนอง ละลอก / 
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน / งานปิดทอง บ้านค่าย / งานกาชาดจังหวัดระยอง / ซ่อมบ้านนายอ าเภอบ้านค่าย / 
ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.หนองละลอก / มอบคอมพิวเตอร์ให้กับสถานีต ารวจ / สนับสนุนกีฬาฟุตบอลหนอง
ละลอกคัพ เป็นต้น 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนนิงานปี 2559 
ตามงบการเงินที่อ้างถึง ส าหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิรวม 366 ล้านบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2559 ที่มีผลขาดทุนสุทธิรวม 1,048 ล้านบาท ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ  บริษัทมี
ผลขาดทุนสุทธิรวม 1,006 ล้านบาท ส าหรับปี 2560 และ 1,097 ล้านบาท ส าหรับ 2559  

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 สาเหตุหลักมาจากราคา
ขายเฉลี่ยต่อตันที่เพิ่มขึ้น ส าหรับต้นทุนขาย บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตาม
ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น  

ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการขายรวมส าหรับปี 2560 จ านวน 1,381,336 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 
จ านวน 54,984 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 (งบเฉพาะกิจการ: 569 ,224 ตัน ส าหรับปี 2560 และ 604,379 ตัน 
ส าหรับปี 2559)  

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมส าหรับปี 2560  จ านวน 25,705 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2559 ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 21,684 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ: 
11,063 ล้านบาท ส าหรับปี 2560 และ 10,014 ล้านบาท ส าหรับปี 2559) รายได้จากการขายและการให้บริการที่
เพิ่มข้ึน สาเหตุหลักมาจากราคาขายโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการรวมส าหรับปี 2560 จ านวน 24 ,977 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 
จ านวน 20,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,418 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้นประกอบกับราคาวัตถุดิบที่
ปรับตัวสูงขึ้น (งบเฉพาะกิจการ: 11,240 ล้านบาท ส าหรับปี 2560 และ 9,693 ล้านบาท ส าหรับปี 2559 เพิ่มขึ้น 
1,548 ล้านบาท จากปริมาณขายและรับจ้างผลิตที่เพิ่มขึ้นประกอบกับราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น)  ท าให้ปี 2560 
บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรขั้นต้นรวม 728 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 ที่มีก าไรขึ้นต้นรวม 1 ,125 ล้านบาท  
(งบเฉพาะกิจการ: ปี 2560 มีขาดทุนขั้นต้น 177 ล้านบาท และปี 2559 มีก าไรขั้นต้น 321 ล้านบาท) แม้ว่าต้นทุน
วัตถุดิบที่สูงขึ้น ท าให้ต้นทุนการผลิตรวมสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีก าไรที่เป็นเงินสด (Cash 
Margin) จากการที่ยังคงสามารถบริหารจัดการการผลิตได้เป็นอย่างดี  

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมสุทธิส าหรับปี 2560 เป็นจ านวน 1,245 ล้านบาท เป็น
ผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐ (งบเฉพาะกิจการ: 826 ล้านบาท) 
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ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

บริษัทมีก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รวม ปี 2560 จ านวน 1,514 ล้านบาท (765+749) (งบการเงินรวม) 
จากการที่เจ้าหนี้ยอมลดหนี้ของดอกเบี้ยค้างช าระให้บางส่วนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัทย่อยที่ได้รับ
อนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 (งบเฉพาะกิจการ: 780 ล้านบาท จากการ
โอนกลับรายการประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหนี้รอการรับรู้)  

ค่าใช้จ่ายในการขาย  

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมส าหรับปี 2560 และปี 2559 จ านวน 483 ล้านบาท และ 
458 ล้านบาทตามล าดับ เพิ่มข้ึน 25 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ: 298 ล้านบาท ส าหรับปี 2560 และ 298 ล้านบาท 
ส าหรับปี 2559) สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บรษิัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมส าหรับปี 2560 และปี 2559 เป็นจ านวน 868 ล้านบาท
และ 983 ล้านบาทตามล าดับ ลดลง 115 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ: 341 ล้านบาทและ 454 ล้านบาท ตามล าดับ 
ลดลง 113 ล้านบาท) สาเหตุหลักมาจากปี 2559 มีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เจ้าหนี้เรียกร้องเพิ่มเติม จากบริษัท 
ผิดเงื่อนไขตามสัญญาบางประการในอดีต  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 1 ,040 ล้านบาท ส าหรับงบเฉพาะกิจการ บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายอื่น 1,383 ล้านบาท  โดยมาจากขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จ านวน 1,222 ล้านบาท และขาดทุน
จากการขายเงินลงทุน 120 ล้านบาท  

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

เป็นรายการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง จ านวน  998 ล้านบาท จากการประเมิน
ราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 184 ล้านบาท ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนของ บริษัท จี เจ สตีล ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยลดลง (จ านวนหุ้น จี เจ สตีล ที่บริษัทถือ
ยังเท่าเดิมแต่เนื่องจาก จี เจ สตีล มีการเพิ่มทุนท าให้ปริมาณหุ้นเพิ่มข้ึน เม่ือคิดเป็นสัดส่วนจึงท าให้ลดลง) 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 

บริษัทได้รับหุ้นจากบริษัทแห่งหนึ่งที่เกิดจากการช าระหนี้ทางการค้า และน าหุ้นนี้มาจ าน าเป็นหลักประกัน
วงเงินกู้กับธนาคารแห่งหนึ่ง จ านวนทั้งสิ้น 55 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดของ
บริษัทดังกล่าว ต่อมา บริษัทได้ขายหุ้นบางส่วน เป็นการซื้อขายผ่านกระดานซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Auto 
matching) เพื่อช าระหนี้ของสถาบันการเงินซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ จ านวนทั้งสิ้น 48 ล้านหุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 1.24 ของหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว ซึ่งท าให้บริษัทเกิดผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
ในปี 2560 จ านวน 120 ล้านบาท  
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ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินรวมส าหรับปี 2560 และปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 995 ล้านบาท 
และ 933 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 62 ล้านบาท เนื่องจาก จี เจ สตี ลมียอดเงินกู้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  
(งบเฉพาะกิจการ: 790 ล้านบาทและ 836 ล้านบาทตามล าดับ ลดลง 46 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการช าระคืนเงิน
กู้ยืมระยะสั้นเป็นผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลง) 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวม 

ณ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 32,172 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 1.36 
เทียบกับสิ้นปี 2559 ที่มีจ านวน 32,615 ล้านบาท ในจ านวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 
5,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.87 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 26 ,835 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.12  
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยเป็นหลัก  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 591  
ล้านบาท ลดลง 32 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.19 เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมี 

 เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 160 ล้านบาท  

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 132 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุน
ชั่วคราว 82 ล้านบาท จากการที่บริษัทน าหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่งที่ได้รับจากการช าระหนี้ทางการคา้ 
ออกขายบางส่วนเพื่อน าไปช าระหนี้สถาบันการเงิน และ เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย 60 ล้านบาท  

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 324 ล้านบาท จากการช าระต้นทุนทางการเงิน ช าระคืน
หนี้สินระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ ช าระคืนงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมเป็นเงิน 
1,802 ล้านบาท  และมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
จ านวน 1,443 ล้านบาท  

 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในงบกระแสเงินสด) 

ลูกหนี้การค้า 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าจ านวน 1 ,076 ล้านบาท หักค่าเผื่อ 
หนี้สงสัยจะสูญ 1,028 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้การค้าสุทธิ 48 ล้านบาท (ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้
การค้าจ านวน 1,364 ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,092 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้การค้าสุทธิ 272 ล้านบาท ) 
ท าให้ลูกค้าหนี้การค้าสุทธิลดลงจากปี 2559 จ านวน 224 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทย่อยได้ท าบันทึก
ข้อตกลงช าระหนี้และหักกลบลบหนี้กับลูกหนี้รายหนึ่งจ านวน 172 ล้านบาท 
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ส าหรับนโยบายในการตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญจากจ านวนที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จ านวน 1,028 ล้านบาท  

สินค้าคงเหลือ 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือจ านวน 4,110 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
12.78 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 2,119 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2559 โดยหลักๆมาจากการเพิ่มขึ้น
ของสินค้าส าเร็จรูปและอื่นๆ ของบริษัทย่อยเป็นหลัก ส าหรับเฉพาะบริษัทมีสินค้าคงเหลือลดลง 289 ล้านบาท โดย
สินค้าส าเร็จรูปลดลง 303 ล้านบาท ส าหรับปี 2560 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อวัตถุดิบสูญหาย จ านวน 92 ล้านบาท 
ส าหรับวัตถุดิบ(เศษเหล็ก) สูญหายที่อาจเกิดจากถูกยักยอก ฉ้อโกงหรือลักทรัพย์ ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
พิจารณาสืบสวนจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพื่อสรุปความผิดและความเสียหายที่ชัดเจน 

หนี้สินรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินทั้งสิ้น 19 ,781 ล้านบาท ลดลง 1,965 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 9.04 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจาก 

หนี้สินหมุนเวียนลดลง 3,019 ล้านบาท หลักๆมาจาก 

 เจ้าหนี้การค้าลดลง 6,153 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทได้รับหนังสือแจ้งการโอนสิทธิ
เรียกร้องในมูลหนี้ที่บริษัทค้างช าระแก่เจ้าหนี้ต่างประเทศ 7 ราย รวมถึงภาระหนี้สินที่พึงมีทั้งหมด
ตามสัญญาเดิม ให้แก่บริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่ง และบริษัทได้จัดประเภทเจ้าหนี้การค้าดังกล่าวไป
เป็นเจ้าหนี้อื่น   

 ประมาณการหนี้สินลดลง 2,886 ล้านบาท เนื่องจากมีการโอนออกประมาณการ ภาระหนี้สินจาก
คดีฟ้องร้อง 2,231 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับหนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ที่
บริษัทค้างช าระแก่เจ้าหนี้ต่างประเทศรายหนึ่ง รวมถึงภาระหนี้สินที่พึงมีทั้งหมดตามสัญญาเดิม 
ให้แก่บริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่ง และกลับรายการประมาณผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหนี้
รอการรับรู้ 765 ล้านบาท 

หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,054 ล้านบาท  

 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น จ านวน 1 ,413 
ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจากบริษัทต่างประเทศของบริษัทย่อยจ านวน 1,479 ล้านบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 12,391 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,523 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 14.01 จากสิ้นปี 2559 สาเหตุหลักมาจากบริษัทย่อยมีผลก าไรสุทธิ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ (งบการเงินรวม) 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงนิ (เท่า) 0.31 0.15 0.13 

สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 1.60 2.00 1.81 

อัตราก าไรข้ันต้นจากการขาย (ร้อยละ) 2.83 5.19 (4.14) 

อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้จากการขายรวม* (ร้อยละ) (1.51) (4.81) (14.12) 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉลี่ย** (ร้อยละ) (18.81) (39.07) (66.78) 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย*** (ร้อยละ) (1.20) (3.16) (9.09) 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิต่อหุ้น (บาท) (0.06) (0.15) (0.47) 

มูลค่าตามบัญชตี่อหุ้น**** (บาท) 0.29 0.31 0.47 

* ค านวณจากเฉพาะก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ไม่รวมส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
** ค านวณจากเฉพาะก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยรวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉลี่ย (ไม่รวม

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) 
*** ค านวณจากเฉพาะก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ไม่รวมส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
**** ค านวณจากรวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

บริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 47 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ของงบการเงินงวด
ประจ าปี 2560 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการน าเข้าวัตถุดิบหลักทั้งเศษเหล็กและเหล็กถลุงจากต่างประเทศเป็นส่วน
ใหญ่ ท าให้มีค่าใช้จ่ายในรูปเงินเหรียญสหรัฐเป็นจ านวนมาก และด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ท าให้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคตของทั้งบริษัทและ
บริษัทย่อย หากเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จะท าให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
บริษัทและบริษัทย่อยได้บริหารความเสี่ยงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีการก าหนดราคาขายโดยอ้างอิง
ราคาขายในตลาดโลก ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐเป็นหลัก เปรียบเสมือนซื้อขายในเงินตราสกุล
เดียวกันจึงช่วยลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนปรับตัวโดย
จัดท าโครงการหลายโครงการเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง และผู้น าเข้า ทั้งในรูปของการลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต เป็นต้น 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ   

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการด าเนินงาน และกระแส 
เงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 
มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริษัทและบริษัท  เป็นดังนี้ 

  ล้านบาท 
  กลุ่มบริษัท  บริษัท 

ปัจจัยเสี่ยง  ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
ต่อการด าเนินงานต่อเนื่อง  2560  2559  2560  2559 

(1) ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับป ี  366  (1,048)  (1,006)  (1,097) 
(2) ขาดทุนสะสม  23,099  22,924  25,839  24,809 
(3) หนี้สินหมุนเวียนมากกว่า         
         สินทรัพย์หมุนเวียน  11,923  17,192  13,851  15,187 
(4) ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท                               

(ขาดทุนสะสมเกินทุน)  
 

1,973  2,148  (767)  263 
(5) EBITDA  3,281  1,812  661  624 
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ซึ่งเกิดจากผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ เช่น การผิดนัดช าระหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ การที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ มีมติไม่อนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้และการจัดสรรและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่ได้มีการตกลงกับเจ้าหนี้รายใหม่ ภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ผันผวน และการทุ่มตลาดของผู้ผลิตเหล็กต่างประเทศ และในปลายปี 2560 ได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ทรัพย์สินระหว่างติดตั้งภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 998 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 14 ปัจจัยดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระส าคัญเกี่ยวกับความสามารถ 
ในการด าเนินงานต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเชื่อม่ันว่าการจัดท างบการเงินตามข้อสมมติฐานว่ากลุ่มบริษัทและ 
บริษัทจะด าเนินงานอย่างต่อเนื่องนั้นเหมาะสม เนื่องจากกลุ่มบริษัทและบริษัทมี EBITDA เป็นบวกและมีแผนงานต่างๆ 
ตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเร่ืองนี้ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ นอกจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานต่อเนื่อง ข้าพเจ้าได้ก าหนดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงาน
ของข้าพเจ้า 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ 

การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4(ซ) ข้อ 4(ฎ) และข้อ 14 กลุ่มบริษัทและบริษัท  มีที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ เป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ ได้ถูกแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งการ
พิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท เนื่องจากการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทและบริษัท ซึ่งก าหนด
จากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์นั้น ดังนั้น กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริษัทและ
บริษัทคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ ผลการด าเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต 
รวมถึงการก าหนดอัตราคิดลดและข้อสมมติต่างๆ ที่ส าคัญ  ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงระบุว่าการพิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์เป็นเรื่องที่มีนัยส าคัญ ซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังกล่าว โดยข้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจและประเมินความ
สมเหตุสมผลรวมถึงหลักฐานที่ใช้สนับสนุนในเรื่องของข้อสมมติและวิธีการที่ใช้ในการจัดท าประมาณการกระแสเงินสดรับ
และจ่ายในอนาคตที่จะได้รับจากการใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของอัตรา
คิดลดที่กลุ่มบริษัทและบริษัทใช้ในการค านวณหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว และ 
ยังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมูลที่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ว่าในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทฯ มีวัตถุดิบ(เศษเหล็ก) สูญหาย
ที่อาจเกิดจากถูกยักยอก ฉ้อโกงหรือลักทรัพย์ มีค่าเสียหายเบื้องต้นประมาณ 88 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อ
ความเสียหายไว้ทั้งจ านวนแล้วในไตรมาส 3 ซึ่งต่อมาในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 บริษัทฯ ได้ท าการตรวจนับสต็อกสินค้า
และวัตถุดิบประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้วพบว่าจ านวนวัตถุดิบ(เศษเหล็ก) ของบริษัทฯ ที่ขาดหายไปมี
มูลค่าทั้งสิ้น 92 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้ตั้งค่าเผื่อความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2560 ทั้งนี้เร่ือง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาสืบสวนจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพื่อสรุปความผิดและความเสียหายที่ชัดเจน อย่างไรก็
ตามฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อม่ันว่า บริษัทฯ จะไม่มีค่าความเสียหายอื่นใดอีก และเมื่อวันที่ 1 และ 6 พฤศจิกายน 
2560 บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินจ านวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 68 ล้านบาท) แก่บริษัทคู่ค้าผู้ให้การสนับสนุนทาง
การเงินโดยยังไม่ได้รบัโอนวัตถุดิบ(เศษเหล็ก) ตามปกติจากพื้นที่ควบคุมการจัดเก็บ ซึ่ง ณ วันที่เกิดรายการ บริษัทฯ ได้
บันทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินการติดตามเงินดังกล่าวคืน 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเร่ืองนี้ 

เรื่องอืน่ 

งบการเงินรวมของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จี สตีล 
จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่น ามาแสดงเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่น
ในส านักงานเดียวกันกับข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขโดยมีวรรคความไม่
แน่นอนที่มีสาระส าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเนื่องตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560   

ข้อมูลอ่ืน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี  

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น  

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือการอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคั ญ 
ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตาม 
ที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อ 
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ให้สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท
และบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญทีม่ีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็น
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงาน
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ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการ
น าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า   

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเร่ืองต่างๆที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่อง
เหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท า
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว 

(นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่ 4563 

ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 



บริษัท จี สตลี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7, 44 590,829,674           623,204,436         11,452,729             9,849,574                
เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 12,237,280             -                        12,237,280             -                          
ลูกหน้ีการคา้ 5, 6, 8 48,130,779             272,386,276         113,342,452           76,426,546             
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                          -                        24,715,253             -                          
สินคา้คงเหลือ 9 4,110,175,850        1,991,563,424      848,340,383           1,136,937,580        
ลูกหน้ีจากการขายเศษเหลก็ 5, 10 -                          -                        -                          -                          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5, 6, 11 575,422,352           199,985,142         353,003,313           97,287,293             
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,336,795,935        3,087,139,278      1,363,091,410        1,320,500,993        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                          -                        3,237,606,205        4,026,239,106        
เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 210,000,000           210,000,000         -                          -                          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 26,004,879,478      28,738,713,460    11,366,883,611      13,180,568,619      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 11,865,768             15,175,302           5,641,122               7,368,387                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5, 6, 17 608,510,802           563,639,912         295,283,194           279,212,944           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 26,835,256,048      29,527,528,674    14,905,414,132      17,493,389,056      

รวมสินทรัพย์ 32,172,051,983      32,614,667,952    16,268,505,542      18,813,890,049      

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(บาท)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
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บริษัท จี สตลี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19, 44 212,503,281           315,856,617         212,503,281           315,856,617           
เจา้หน้ีการคา้ 5, 6, 21, 44 1,326,191,392        7,479,044,201      578,693,784           5,439,635,285        
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                          -                        18,954,304             18,954,304             
หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการ
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 27 535,319,947           464,261,240         330,960,069           238,527,280           
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5, 19 138,000,000           108,000,000         138,000,000           108,000,000           
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19, 44 509,538,905           558,485,181         509,538,905           558,485,181           
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,19 1,506,200,847        30,000,000           1,150,508,935        1,350,768,677        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 19 107,478,776           137,394,363         107,478,776           118,894,363           
เงินกูย้ืมจากผูถื้อหุน้ 5 3,850,000               3,850,000             3,850,000               3,850,000                
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5, 23 203,320,156           204,365,281         177,933,573           14,269,238             
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5, 6, 22 7,147,117,390        3,506,161,450      6,440,177,095        2,279,775,425        
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 24 4,936,687,630        3,969,002,936      4,965,641,906        2,696,246,002        
ประมาณการหน้ีสิน 25 269,778,189           3,156,211,637      511,129,864           3,302,980,453        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5, 19, 26 364,141,016           346,309,392         68,268,923             61,153,995             
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 17,260,127,529      20,278,942,298    15,213,639,415      16,507,396,820      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการ - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 27 148,039,761           245,112,540         148,039,761           245,112,540           
เจา้หน้ีการคา้ 21, 44 -                          -                        -                          -                          
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 19 1,655,358,073        242,000,000         1,262,448,332        1,328,448,332        
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22 545,272,948           875,194,706         312,957,081           418,972,838           
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 24 16,048,307             -                        16,048,307             -                          
ประมาณการหน้ีสิน 25 24,236,632             -                        24,236,632             -                          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 130,347,668           105,191,970         58,193,192             51,209,768             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,805,104               -                        -                          -                          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,521,108,493        1,467,499,216 1,821,923,305        2,043,743,478

รวมหนีสิ้น 19,781,236,022      21,746,441,514 17,035,562,720      18,551,140,298

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

108



บริษัท จี สตลี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 29
    ทุนจดทะเบียน 48,775,743,730      48,775,743,730    48,775,743,730      48,775,743,730      
    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 34,250,904,820      34,250,904,820    34,250,904,820      34,250,904,820      
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 31 14,049,679             14,049,679           14,049,679             14,049,679             
ส่วนเกิน (ตํ่า) กวา่มูลค่าหุน้
    ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้ 29 (10,163,275,674)     (10,163,275,674)   (10,163,275,674)     (10,163,275,674)     
    ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 206,307,094           206,307,094         206,307,094           206,307,094           
กาํไร (ขาดทุน) สะสม 
    จดัสรรแลว้
         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30 763,976,886           763,976,886         763,976,886           763,976,886           
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (23,098,903,934)     (22,923,616,189)   (25,839,019,983)     (24,809,213,054)     
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 1,973,058,871        2,148,346,616      (767,057,178)          262,749,751           

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,417,757,090      8,719,879,822      -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  (ขาดทุนสะสมเกนิทุน) 12,390,815,961      10,868,226,438    (767,057,178)          262,749,751           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 32,172,051,983      32,614,667,952    16,268,505,542      18,813,890,049      

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

(บาท)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
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บริษัท จี สตลี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 5, 6, 32 25,704,984,906      21,683,626,134    10,526,923,225      10,014,154,489      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - รับจา้งผลิต -                          -                        536,229,649           -                          
กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 37 146,896,987           6,533,609             258,042,569           17,619,972             
กลบัรายการประมาณการผลขาดทุนจากคาํสั่งซ้ือ
   ของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 25 -                          25,955,666           -                          25,955,666             
กลบัรายการประมาณการผลแตกต่าง
   จากการปรับโครงสร้างหน้ีรอการรับรู้ 25 764,902,439           -                        764,902,439           -                          
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 1,244,854,761        35,451,868           825,953,027           2,288,906                
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 21, 33 749,429,449           58,936,660           15,406,048             51,225,325             
รายไดอ่ื้น 127,551,176           109,172,524         118,008,277           87,430,195             
รวมรายได้ 28,738,619,718      21,919,676,461    13,045,465,234      10,198,674,553      

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย
     - ตน้ทุนผลิตสินคา้ท่ีขาย 5,6 24,775,709,769      20,370,578,026    10,476,506,660      9,562,042,758        
     - ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า 195,526,445           257,303,382         195,526,445           191,177,238           
     - ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 5,297,811               (69,090,813)          1,246,467               (60,483,349)            
รวมตน้ทุนขาย 24,976,534,025      20,558,790,595    10,673,279,572      9,692,736,647        

ตน้ทุนการใหบ้ริการ - รับจา้งผลิต -                          -                        566,957,270           -                          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 34 482,757,281           458,055,684         297,547,465           298,241,785           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 35 868,463,782           983,017,367         340,976,613           454,049,198           
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 39 1,039,640,151        13,864,960           1,382,683,720        14,611,585             
ตน้ทุนทางการเงิน 41 994,832,973           933,015,611         789,742,645           835,816,216           
รวมค่าใช้จ่าย 28,362,228,212      22,946,744,217    14,051,187,285      11,295,455,431      

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 376,391,506           (1,027,067,756)     (1,005,722,051)       (1,096,780,878)       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 42 10,852,287             21,424,438           -                          -                          
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 365,539,219           (1,048,492,194)     (1,005,722,051)       (1,096,780,878)       

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร

       หรือขาดทุนในภายหลงั :

     - ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

          ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 28 (39,626,331)            -                        (24,084,878)            -                          
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 325,912,888           (1,048,492,194)     (1,029,806,929)       (1,096,780,878)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 
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บริษัท จี สตลี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (387,682,543)          (1,043,268,574)     (1,005,722,051)       (1,096,780,878)       
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 753,221,762           (5,223,620)            -                          -                          
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 365,539,219           (1,048,492,194)     (1,005,722,051)       (1,096,780,878)       

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (414,676,874)          (1,043,268,574)     (1,029,806,929)       (1,096,780,878)       
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 740,589,762           (5,223,620)            -                          -                          
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 325,912,888           (1,048,492,194)     (1,029,806,929)       (1,096,780,878)       

ขาดทุนต่อหุ้น 43
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (0.06)                       (0.15)                     (0.15)                       (0.16)                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่นของผูถ้ือหุน้
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ซื้อหุน้สามญั มูลค่าหุน้ จากการลดทุน ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน ของบริษทั อาํนาจควบคุม ส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 34,250,904,820   14,049,679          (10,163,275,674)  206,307,094        763,976,886        (22,923,616,189)  -                                                      2,148,346,616     8,719,879,822     10,868,226,438   
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
     เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั 31 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                                                      -                       -                       -                       
    ออกหุน้สามญั 29 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                                                      -                       -                       -                       
    บริษทัยอ่ยเลิกและชาํระบญัชี -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                                                      -                       -                       -                       
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น
         และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                                                      -                       -                       -                       

    การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
    การออกหุน้สามญัโดยบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

    อาํนาจควบคุมจากการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษทัยอ่ 12 -                       -                       -                       -                       -                       312,028,217        -                                                      312,028,217        824,507,129        1,136,535,346     
    การขายเงินลงทุนบริษทัยอ่ยใหส้่วนไดเ้สียที่ไม่มี

    อาํนาจควบคุม 12 -                       -                       -                       -                       -                       (72,639,088)         -                                                      (72,639,088)         132,780,377        60,141,289          
    รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                       -                       -                       -                       -                       239,389,129        -                                                      239,389,129        957,287,506        1,196,676,635     
รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                       -                       -                       -                       -                       239,389,129        -                                                      239,389,129        957,287,506        1,196,676,635     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       (387,682,543)       -                                                      (387,682,543)       753,221,762        365,539,219        
     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                       -                       -                       -                       -                       -                       (26,994,331)                                       (26,994,331)         (12,632,000)         (39,626,331)         
     โอนไปกาํไร (ขาดทุน) สะสม -                       -                       -                       -                       -                       (26,994,331)         26,994,331                                         -                       -                       -                       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       (414,676,874)       -                                                       (414,676,874)       740,589,762        325,912,888        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 34,250,904,820 14,049,679 (10,163,275,674)  206,307,094 763,976,886 (23,098,903,934)  -                                                      1,973,058,871 10,417,757,090 12,390,815,961

งบการเงินรวม

(บาท)

ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุน้ กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 112



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่นของผูถ้ือหุน้
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ซื้อหุน้สามญั มูลค่าหุน้ จากการลดทุน ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน ของบริษทั อาํนาจควบคุม ส่วนของผูถ้ือหุน้

งบการเงินรวม

(บาท)

ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุน้ กาํไร (ขาดทุน) สะสม

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 34,250,904,820   14,049,679          (10,163,275,674)  206,307,094        763,976,886        (21,880,351,825)  -                                                      3,191,610,980     8,725,103,442     11,916,714,422   
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
     เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั 31 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                                                      -                       -                       -                       
    ออกหุน้สามญั 29 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                                                      -                       -                       -                       
    บริษทัยอ่ยเลิกและชาํระบญัชี -                       -                       -                       -                       -                       4,210                    -                                                      4,210                    -                       4,210                    
    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น
         และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                       -                       -                       -                       -                       4,210                    -                                                      4,210                    -                       4,210                    

    การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
    ออกหุน้สามญัโดยบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ส่วนที่ไม่มีอาํนาจ

    ควบคุมจากการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษทัยอ่ย 12 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                                                      -                       -                       -                       
    การขายเงินลงทุนบริษทัยอ่ยใหส้่วนไดเ้สียที่ไม่มี

    อาํนาจควบคุม 12 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                                                      -                       -                       -                       
    รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                                                      -                       -                       -                       
รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง
     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                       -                       -                       -                       -                       4,210                    -                                                      4,210                    -                       4,210                    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
     ขาดทุนสาํหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       (1,043,268,574)    -                                                      (1,043,268,574)    (5,223,620)           (1,048,492,194)    
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       (1,043,268,574)    -                                                      (1,043,268,574)    (5,223,620)           (1,048,492,194)    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 34,250,904,820 14,049,679 (10,163,275,674)  206,307,094 763,976,886 (22,923,616,189)  -                                                      2,148,346,616 8,719,879,822 10,868,226,438

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 113



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่นของผูถ้ือหุน้

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ซื้อหุน้สามญั มูลค่าหุน้ จากการลดทุน ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน ของบริษทั

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 34,250,904,820     14,049,679            (10,163,275,674)    206,307,094          763,976,886          (24,809,213,054)    -                                                       262,749,751          

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น

         และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั 31 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                                       -                          

    ออกหุน้สามญั 29 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                                       -                          

    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรร

       ส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                                       -                          

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง

     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                                       -                          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     ขาดทุนสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          (1,005,722,051)      -                                                       (1,005,722,051)      

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                          -                          -                          -                          -                          -                          (24,084,878)                                        (24,084,878)           

     โอนไปกาํไร (ขาดทุน) สะสม -                          -                          -                          -                          -                          (24,084,878)           24,084,878                                          -                          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          (1,029,806,929)      -                                                       (1,029,806,929)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 34,250,904,820 14,049,679            (10,163,275,674)    206,307,094          763,976,886          (25,839,019,983)    -                                                      (767,057,178)         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุน้ กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 114



บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่นของผูถ้ือหุน้

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ซื้อหุน้สามญั มูลค่าหุน้ จากการลดทุน ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน ของบริษทั

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุน้ กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 34,250,904,820     14,049,679            (10,163,275,674)    206,307,094          763,976,886          (23,712,432,176)    -                                                       1,359,530,629       

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น

         และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั 31 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                                       -                          

    ออกหุน้สามญั 29 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                                       -                          

    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรร

       ส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                                       -                          

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง

     เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                                       -                          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     ขาดทุนสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          (1,096,780,878)      -                                                       (1,096,780,878)      

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          (1,096,780,878)      -                                                       (1,096,780,878)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 34,250,904,820 14,049,679            (10,163,275,674)    206,307,094          763,976,886          (24,809,213,054)    -                                                      262,749,751          

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 115



บริษทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 365,539,219          (1,048,492,194)   (1,005,722,051)     (1,096,780,878)   
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,910,076,064       1,905,923,047    876,619,763         884,943,095       

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (1,528,899,083)      58,143,448         (1,325,987,887)     88,540,406         

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัแปลงหน้ีเป็นทุน (78,650,962)           -                      -                        -                      
กาํไรจากการปรับราคาหลกัทรัพย์ (903,890)                -                      (903,890)               -                      
ขาดทุน (กาํไร) จากการขายเงินลงทุน (3,950,374)             -                      120,674,442         -                      
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 33 (749,429,449)         (58,936,660)        (15,406,048)          (51,225,325)        

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 5,297,811              (69,090,813)        1,246,467             (60,483,349)        

กลบัรายการประมาณการผลขาดทุนจากคาํส่ังซ้ือ
   ของวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ -                         (25,955,666)        -                        (25,955,666)        

กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 37 (146,896,987)         (6,533,609)          (258,042,569)        (17,619,972)        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 38 998,111,400          -                      998,111,400         -                      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                      223,835,864         1,461,446           

กลบัรายการประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ีรอการรับรู้ (764,902,439)         -                      (764,902,439)        -                      

ขาดทุนจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                         46,927                -                        46,927                

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 7,803,930              (1,126,263)          -                        -                      

ประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 25 18,623,108            -                      18,623,108           -                      
ประมาณการหน้ีสินจากการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย 25 -                         -                      22,342,795           13,103,212         

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ตดับญัชี 12,215,635            -                      1,617,403             -                      
ตน้ทุนทางการเงิน 41 994,832,973          933,015,611       789,742,645         835,816,216       

ดอกเบ้ียรับ (4,062,068)             (3,355,444)          (258,760)               (323,618)             

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน - ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 9,372,568              8,759,021           5,446,606             2,234,989           

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน - ตน้ทุนบริการในอดีต (22,548,060)           -                      (22,548,060)          -                      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10,852,287            21,424,438         -                        -                      

1,032,481,683       1,713,821,843    (335,511,211)        573,757,483       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)
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บริษทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 52,386,986            (30,734,699)        (36,915,906)          (49,680,883)        

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                      (24,715,253)          4,784,317           

สินคา้คงเหลือ (2,123,910,237)      (234,397,377)      287,350,730         (49,259,220)        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (346,044,752)         44,975,325         (212,569,692)        48,740,760         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (207,239,705)         (304,582,963)      (71,241,387)          (135,848,558)      

เจา้หน้ีการคา้ 593,180,298          (508,781,740)      259,356,705         (504,577,009)      

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (403,925)                770,642              164,305,535         (11,712,870)        

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (313,202,253)         (69,977,650)        (26,017,339)          20,116,797         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,503,506,435       (1,412,469)          9,470,386             (598,757)             

จ่ายประมาณการภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง -                         72,240,064         -                        -                      

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (1,295,142)             -                      -                        -                      

เงินสดรับ(จ่าย)ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (29,603,040)           (7,044,573)          (13,742,352)          (258,990)             

เงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 159,856,348          674,876,403       (229,784)               (104,536,930)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 4,062,068              3,312,727           258,760                323,618              

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (13,871,146)           (33,758,245)        (4,114,093)            (982,800)             

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (407,918)                (1,454,200)          (33,660)                 (820,700)             

เงินสดรับ(จ่าย)สาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                      (1,394)                   708,486              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 82,266,984            -                      82,266,984           -                      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 60,141,290            -                      55,128,019           -                      

เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                         953,043              -                        953,043              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 132,191,278          (30,946,675)        133,504,616         181,647              

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
งบการเงนิรวม 
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บริษทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (776,445,217)         (102,035,207)      (128,695,192)        (126,924,688)      

ชาํระหน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการ (17,561,723)           (25,382,738)        (4,639,989)            (10,605,473)        

ชาํระคืนหน้ีสินระหวา่งการปรับโครงสร้างหน้ี (922,204,180)         -                      -                        -                      
เงินสดรับ(ชาํระคืน)เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (103,353,335)         (49,200,000)        (103,353,335)        (49,200,000)        

เงินสดรับ(ชาํระคืน)เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                      152,432,426         290,556,949       

เงินสดรับ(ชาํระคืน)เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการอ่ืน 52,343,012            17,550,767         (11,415,587)          29,050,767         

เงินสดรับ(ชาํระคืน)จากเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,443,358,073       (20,000,000)        (36,000,000)          (20,000,000)        

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (323,863,370)         (179,067,178)      (131,671,677)        112,877,555       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (31,815,744)           464,862,550       1,603,155             8,522,272           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7 623,204,436          159,332,714       9,849,574             1,327,302           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                         (953,043)             -                        -                      

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ (559,018)                (37,785)               -                        -                      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 7 590,829,674          623,204,436        11,452,729           9,849,574            

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

โอนประมาณการหน้ีสินเป็นเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 72,240,064            -                      -                        -                      
โอนประมาณการหน้ีสินเป็นเจา้หน้ีการคา้ 25 -                         101,035,926       -                        101,035,926       
โอนประมาณการหน้ีสินเป็นดอกเบ้ียคา้งจ่าย 25 2,065,435,684       386,548,529       2,065,435,684      386,548,529       
โอนเจา้หน้ีการคา้เป็นดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                         649,846,422       -                        649,846,422       
โอนเจา้หน้ีการคา้เป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,442,184,867       49,846,173         4,442,184,867      49,846,173         
โอนเจา้หน้ีการคา้เป็นหน้ีสินระหวา่งการปรับโครงสร้างหน้ี 1,453,512,838       -                      -                        -                      
โอนค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเป็นหน้ีสินระหวา่งการปรับโครงสร้างหน้ี 612,839,625          -                      -                        -                      
โอนดอกเบ้ียคา้งจ่ายเป็นหน้ีสินระหวา่งการปรับโครงสร้างหน้ี 1,173,386,294       -                      -                        -                      
โอนดอกเบ้ียคา้งจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 206,577,995          -                      -                        -                      
โอนดอกเบ้ียคา้งจ่ายเป็นประมาณการหน้ีสิน 24,236,632            -                      24,236,632           -                      
โอนดอกเบ้ียคา้งจ่ายเป็นเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                      32,352,033           53,678,147          
โอนหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นทุนหุน้สามญั 12 1,096,229,680       -                      -                        -                      
หกักลบลบหน้ีระหวา่งลูกหน้ีการคา้กบัเจา้หน้ีการคา้ 171,868,511          -                      -                        -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม 

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
 

119 

  หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป การด าเนินงานต่อเน่ืองและการปรับโครงสร้างหน้ี 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
4  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6  รายการธุรกิจกบับริษทัพนัธมิตรทางการคา้ 
7  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8  ลูกหน้ีการคา้ 
9  สินคา้คงเหลือ 
10  ลูกหน้ีจากการขายเศษเหลก็ 
11  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
12  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
13  เงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
15  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
16  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
17  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
18  วงเงินสินเช่ือเพื่อการด าเนินงาน 
19  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
20  เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
21  เจา้หน้ีการคา้ 
22  เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
23  เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 
24  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
25  ประมาณการหน้ีสิน 
26  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
27  หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟกิูจการ 
28  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  
29  ทุนเรือนหุน้ 
30  ส ารอง 
   



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
31  ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 
32  ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
33  ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 
34  ค่าใชจ่้ายในการขาย 
35  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
36  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 
37  (กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 
38  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์
39  ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
40  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
41  ตน้ทุนทางการเงิน 
42  ภาษีเงินได ้
43  ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
44  เคร่ืองมือทางการเงิน 
45  ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
46  คดีความ 
47  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
48  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
49  การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป กำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้
 

1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั จี สตีล จ ากัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู่จดทะเบียนดังน้ี  
 

ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 88 อาคาร ปาโซ่ ทาวเวอร์  ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
   
โรงงานผลิต : เลขท่ี 55 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรม เอสเอสพี ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2549  
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดแ้ก่  บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (ถือหุน้ร้อยละ 4.46)  
(“ซูพีเรียร์”) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย นายนิรัมดร์ งามช านญัฤทธ์ิ (ถือหุน้ร้อยละ 7.34) กลุ่มคุณหญิงปัทมา 
ลีสวสัด์ิตระกลู (ถือหุน้ร้อยละ 5.78) นายณฐัพล จุฬางกรู (ถือหุน้ร้อยละ 5.64) นายทวฉีตัร จุฬางกรู (ถือหุน้ร้อยละ 3.96) และ
นายกฤษนนัทร์ เกวลี (ถือหุน้ร้อยละ 3.51) 

 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 
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รายละเอียดบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที ่ กลุ่มบริษัทถอืหุ้นร้อยละ 
  กจิกำรจดัตั้ง 2560 2559 
บริษทัย่อยทางตรง     
     

บริษทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
   (“เอสพีเอช”) 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99 99.99 

     

บริษทั จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลด้ิง จ ากดั กิจการท่ีตั้งโดยมี ไทย 99.99 99.99 
   (“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ    
 การปรับโครงสร้างหน้ี    

     

บริษทั จีเอส โน๊ตส์ โฮลด้ิงส์ จ ากดั * กิจการท่ีตั้งโดยมี ไทย - 99.99 
   (“จีเอส โน๊ตส์”) วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ    
 การปรับโครงสร้างหน้ี    

     

บริษทั จีเอส โน๊ตส์ โฮลด้ิง 2 จ ากดั * กิจการท่ีตั้งโดยมี ไทย - 99.99 
   (“จีเอส โน๊ตส์ 2”)  วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ    
 การปรับโครงสร้างหน้ี    
     

บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) (“จี เจ สตีล”) 
   (ถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 15.08 (2559: ร้อยละ  

20.79) และ จีเอส ซีเคียวริต้ี ร้อยละ 3.64 
(2559 : ร้อยละ 4.91)) 

ผลิตและจ าหน่ายเหลก็แผน่
รีดร้อนชนิดมว้น 

ไทย 18.72 25.70 

     

บริษทัย่อยทางอ้อม     
     

บริษทั โอเรียลทลั แอก็เซส จ ากดั (“โอเอซี”) 
   (ถือหุน้โดย เอสพีเอช ร้อยละ 99.97) 

ใหบ้ริการท่ีปรึกษาและลงทุน ไทย 99.97 99.97 

     

 

* บริษทัย่อย 2 บริษทั คือ จี เอส โน๊ตส์ และจี เอส โน๊ตส์ 2 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี        
22 กนัยายน 2560 ตามมติของท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560  อยา่งไรก็ตาม งบการเงินรวมส าหรับปี
ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 ไดร้วมผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวจนถึงวนัเลิกบริษทัแลว้ 
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สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ยใน จี เจ สตีล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 18.72 (31 ธันวาคม 
2559 : ร้อยละ 25.70) และบริษทัยงัคงท างบการเงินรวมโดยรวม จี เจ สตีล เน่ืองจากบริษทัยงัคงมีอ านาจควบคุม  จี เจ สตีล 
ผา่นทางตวัแทนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทั 
 

การกล่าวถึงบริษทัและบริษทัยอ่ยหลงัจากน้ีจะถูกเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 

1.2 กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  สถานะทางการเงินบางส่วนของ กลุ่มบริษทัและบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

  ลา้นบาท 
  กลุ่มบริษทั  บริษทั 

ปัจจยัเส่ียง  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ต่อการด าเนินการต่อเน่ือง  2560  2559  2560  2559 

(1) ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี  366  (1,048)  (1,006)  (1,097) 
(2) ขาดทุนสะสม  23,099  22,924  25,839  24,809 
(3) หน้ีสินหมุนเวียนมากกวา่ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 
  

11,923 
  

17,192 
  

13,851 
  

15,187 
(4) ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  

(ขาดทุนสะสมเกินทุน) 
 1,973  2,148  (767)  263 

(5) EBITDA  3,281  1,812  661  624 
 

ซ่ึงเกิดจากผลกระทบจากปัจจยัหลายประการ เช่น การปรับลดมูลค่าของทรัพยสิ์นจากการประเมินราคาทรัพยสิ์นบางส่วน
ให้เป็นราคาตลาด การผิดนดัช าระหน้ีตามแผนปรับโครงสร้างหน้ี การท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติไม่อนุมติัการ
ปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ีและการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนตามท่ีไดมี้การตกลงกบัเจา้หน้ีรายใหม่ ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีผนัผวน และการทุ่มตลาดของ
ผูผ้ลิตเหล็กต่างประเทศ และในปลายปี 2560 ไดมี้การตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นระหวา่งติดตั้งภายใตบ้ตัรส่งเสริม
การลงทุน เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 998 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ปัจจยัดงักล่าว อาจเป็น
เหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีสาระส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่
การจดัท างบการเงินตามขอ้สมมติฐานวา่กลุ่มบริษทัและบริษทัจะด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองนั้นเหมาะสม เน่ืองจากกลุ่มบริษทั
และบริษทั มี EBITDA เป็นบวกและมีแผนงานต่างๆ ดงัน้ี: 
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ก) การเจรจากบัเจา้หน้ีท่ีผิดนดัช าระ 
 

ผูบ้ริหารเช่ือวา่บริษทัและจี เจ สตีลสามารถบริหารจดัการหน้ีสินของบริษทัและจี เจ สตีลได ้ปัจจุบนับริษทัและจี เจ 
สตีล ไดด้ าเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกับเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่ ซ่ึงไดมี้ความคืบหน้าตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้น 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 รวมถึงโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยการจดัสรรหุ้นและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัและจี เจ สตีล ทั้ งน้ี โครงการแปลงหน้ีเป็นทุนจะตอ้งได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญั          
ผูถื้อหุน้บริษทัฯและจี เจ สตีล ในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ซ่ึงผลการประชุมเป็นดงัน้ี 

 

บริษัท 
 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 มีมติไม่อนุมติัการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัตาม
แผนการปรับโครงสร้างหน้ี และการจดัสรร และการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯตามโครงการแปลงหน้ี
เป็นทุนตามท่ีไดมี้การตกลงกบัเจา้หน้ีรายใหม่ 
 

เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 และวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 เจา้หน้ีรายใหม่ไดมี้หนงัสือถึงบริษทั เรียกร้องให้ช าระหน้ี 
ภายในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 หากบริษทัไม่จ่ายช าระหรือไม่ไดเ้สนอแผนทางเลือกอ่ืนๆ เจา้หน้ีรายใหม่จะ
ด าเนินการตามกฎหมายในการบงัคบัช าระหน้ีต่อไป 

 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อนุมติัแผนการยื่นขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั เพื่อ
บริษทัฯจะมีโอกาสในการเจรจาเพ่ือหาทางออกร่วมกนักบัเจา้หน้ีและสามารถด าเนินการท่ีจ าเป็นในการประกอบ
ธุรกิจตามปกติของบริษทัฯต่อไปได ้บริษทัจึงไดย้ืน่ค  าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลางและศาลฯไดน้ดัใต่
สวนเร่ืองแผนฟ้ืนฟูดงักล่าวในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2560 ระหวา่งรอผลการอนุมติั
แผนฯ จากศาลลม้ฯ เพ่ือให้บริษทัมีเงินทุนหมุเวียนเพ่ือจะน ามาใชด้ าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงไดย้ื่นค า
ร้องเพ่ือขออนุมติัใชว้งเงินฉุกเฉินโดยการกูย้ืมเงินจากกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ านวน 65ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 
ศาลฯได้รับค าร้องและนัดไต่สวนเร่ืองขอใช้วงเงินฉุกเฉินดังกล่าวในวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561 และผลของการ
พิจารณาในวนัดงักล่าว ศาลฯ ยงัไม่อนุมติั เน่ืองจากมีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งรายหน่ึงยืน่ค  าร้องคดัคา้น ดงันั้นศาลจึงไดน้ดั
ไต่สวนเร่ืองขออนุมติัใชว้งเงินฉุกเฉินอีกคร้ังในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 

  

อยา่งไรก็ ดีเพ่ือใหบ้ริษทัไดรั้บการบรรเทาภาวะวกิฤติทางการเงินเป็นการชัว่คราว และเพ่ือเป็นการสงวนและรักษา
ทรัพยสิ์นของบริษทัเอาไว ้เพ่ือใหย้งัสามารถใชท้รัพยสิ์นดงักล่าวในการประกอบธุรกิจต่อไปได ้และเพ่ือให้โอกาส
บริษทัและระยะเวลาช่วงหน่ึงในการพิจารณาหาทางแกไ้ขปัญหาของกิจการตลอดจนการเจรจาหาทางออกร่วมกนั
กบัเจา้หน้ีโดยไม่ตอ้งกงัวลวา่จะถูกเจา้หน้ีฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือช าระหน้ี  ดงันั้นเม่ือศาลลม้ละลายไดมี้ค าสั่งรับค า
ร้องขอฟ้ืนฟูกิจการแลว้  บริษทัจึงไดรั้บความคุม้ครองจากการถูกฟ้องร้องบงัคบัคดีในทางแพ่ง และการงด
ใหบ้ริการสาธารณูปโภคต่างๆ ภายใตเ้งือนไขท่ีกฏหมายก าหนดไว ้และบริษทัเองก็ถูกห้ามมิให้ช าระหน้ีหรือก่อหน้ี
และกระท าการใดๆ ในทางท่ีก่อให้เกิดภาระในทรัพยสิ์น นอกจากการด าเนินการท่ีจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ
ตามปกติ  
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จี เจ สตีล 
 

โครงการแปลงหน้ีเป็นทุนของจี เจ สตีล ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น และจี เจ สตีล ไดด้ าเนินการ
เจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกับเจ้าหน้ีการคา้รายใหญ่ ซ่ึงในไตรมาส 3 ปี 2560 จี เจ สตีล ได้ด าเนินการแปลงหน้ี
ดงักล่าวเป็นทุนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 และขอ้ 29 

 

ข) การจดัหาเงินสด 

กลุ่มบริษทัและบริษทั ไดมี้แผนหลายประการเพ่ือให้มีสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อการด าเนินงาน เช่น 

1. เพ่ิมกระแสเงินสดจากการขาย โดยผลิตและจ าหน่ายสินคา้ประเภทเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 
2. บรรลุขอ้ตกลงกบัจี เจ สตีลในการสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือเพ่ิมข้ึน 
3. เจรจาวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน 
4. การเร่งรัดเก็บหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ 
5. การขายโดยรับเงินล่วงหนา้ 
6. การรับจา้งผลิตเหลก็แผน่ ใหก้บั จี เจ สตีล ซ่ึงไดเ้ร่ิมท าการผลิตไปแลว้เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 และคาดวา่จะ

ท าการรับจา้งผลิตต่อไปจนถึงไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 
 

ค) การด าเนินการผลิต 

บริษทัฯ และจี เจ สตีล ด าเนินการผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้านอ้ย ซ่ึงมีอตัราค่าไฟต ่า (Off Peak) และ
สามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตจนเกือบเต็มก าลงัการผลิตในช่วง Off Peak ได ้ซ่ึงในส่วนของ จี เจ สตีล ในปี 2560 
สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตจนเกือบเต็มก าลงัการผลิตในช่วง Off Peak และในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2561 จี เจ 
สตีล มีแผนที่จะเพิ่มจ านวนการผลิตอีก 5 ชัว่โมง เน่ืองจากจี เจ สตีลคาดวา่จะเบิกใชว้งเงินกูว้งเงินท่ีเหลือในปี 
2561 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 

 

ในส่วนของบริษทั แมจ้ะไม่สามารถด าเนินการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัได ้แต่ผูบ้ริหารเตรียมจะผลกัดนั
แผนการหาวงเงินสนบัสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตไดต้่อไปจนเต็มก าลงัการผลิตในช่วงคร่ึงปี
แรกของปี 2562 อยา่งไรก็ตาม เพื่อรักษาสภาพคล่องและองคก์รทางธุรกิจไว ้ บริษทัไดย้ื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ
ต่อศาลลม้ละลายกลาง เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 และศาลฯ ไดน้ดัไต่สวนในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 และใน
ระหวา่งท่ีบริษทัรอให้ศาลฯ อนุมติัแผนฟ้ืนฟูกิจการ เพ่ือให้ บริษทั มีสภาพคล่อง  และสามารถผลิตสินคา้ไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองและเพิ่มยอดขายให้กบั จี เจ สตีล เน่ืองจากความตอ้งการเหล็กแผ่นในตลาดปรับตวัสูงข้ึนและจี เจ สตีล 
ไม่สามารถผลิตแผ่นเหล็กไดท้นัความตอ้งการของตลาด ดงันั้นบริษทัไดท้ าการรับจา้งผลิตเหล็กให้กบั จี เจ สตีล 
ซ่ึงไดเ้ร่ิมด าเนินการไปแลว้ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2560 และคาดวา่จะด าเนินการต่อเน่ืองไปจนถึงไตรมาสท่ี 
2 ปี 2561 จนกวา่จะมีความคืบหนา้เร่ืองแผนฟ้ืนฟูฯ ดงักล่าว 
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บริษทั และ จี เจ สตีล คาดวา่ความตอ้งการใชเ้หล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศจะสูงข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนการ
ผลิตต่อหน่วยให้ลดลง และบริษทัมีแผนปรับตวัโดยจดัท าโครงการหลายโครงการเพื่อลดตน้ทุนการผลิตให้
สามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง และผูน้ าเขา้ทั้งในรูปของการลดค่าใชจ้่ายดา้นพลงังาน ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต เป็นตน้  
 
 

ง) ความร่วมมือจากคู่คา้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทั ไดบ้รรลุขอ้ตกลงกบักลุ่มลูกคา้ที่มีความสัมพนัธ์อนัดีมายาวนาน โดยหลงัจากที่สามารถ  
ตกลงการปรับแผนการช าระหน้ีแลว้ ลูกคา้ส าคญัหลายราย ตกลงผูกพนัการซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทัและบริษทั  
ท าให้สามารถจดัการระบบผลิตไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
 

จ) วงเงินสินเช่ือเพื่อการด าเนินงาน 

บริษทั และ จี เจ สตีล ไดรั้บความร่วมมือจากผูข้ายวตัถุดิบหลายรายทั้ งในประเทศและต่างประเทศโดยการให้
สินเช่ือ (Supplier Credit) ในรูปแบบ Collateral Management Agreement (“CMA”) นอกจากน้ีบริษทั และ จี เจ สตีล 
ยงัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ิมเติมอีก ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 และ 20 
 

โดยบริษทัและจี เจ สตีลไดใ้ชสิ้นเช่ือประเภทน้ีเป็นเวลาหลายปีเป็นวงเงินการคา้หมุนเวียนในการซ้ือเศษเหล็ก ซ่ึง
เป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต 
 

อยา่งไรก็ตาม หลงัจากท่ีบริษทั ไดย้ืน่ค  าร้องขอฟ้ืนฟกิูจการต่อศาลลม้ละลายกลางไปเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
แลว้นั้น บริษทั ไดย้กเลิกสญัญาดงักล่าวแลว้ ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัสามารถลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ญัญา 
CMA ดงักล่าวได ้
 

 

ฉ) การสนบัสนุนจากภาครัฐ 

กลุ่มบริษทัและบริษทั ไดร่้วมกับผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรายอ่ืนๆ (เรียกรวมกันเป็น “อุตสาหกรรม
ภายใน”)  ยื่นค าร้องต่อภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหลกั เน่ืองจากอุตสาหกรรมภายในไดรั้บผลกระทบอยา่ง
ร้ายแรง ท่ีมีสาเหตุจากการทุ่มตลาดโดยสินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ  และจากปริมาณการน าเขา้
สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีก
ดว้ย ล่าสุดจนถึงปัจจุบนั กระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศบงัคบัใชม้าตรการเยียวยาทางการคา้ท่ีเป็นมาตรการตอบ
โตก้ารทุ่มตลาด (antidumping measures) และมาตรการปกป้องจากสินคา้น าเขา้ท่ีเพ่ิมข้ึน (safeguard measures)  เพื่อ
ช่วยใหอุ้ตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมกบัสินคา้น าเขา้และสามารถปรับตวัเพ่ือแข่งขนักบัสินคา้
น าเขา้ในตลาดภายในประเทศไดต้่อไป ดงัน้ี 
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มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด (ระยะเวลำ 5 ปี)   

 
สินคา้น าเขา้ 

ประเทศ
แหล่งก าเนิด 

อตัราอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
1 
 

เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิด
เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

14 ประเทศ 
 

หลายอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 128.11 ของ
ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

23 พ.ค. 2558 ถึง 
22 พ.ค. 2563 

2 เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ)ชนิด
เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

จีนและ
มาเลเซีย 

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

23 มิ.ย. 2560 ถึง 
22 มิ.ย. 2565* 

3 
 

เหลก็แผน่รีดร้อน (ไม่เจือ) ชนิด
เป็นมว้นและไม่เป็นมว้น 

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. 26 ธ.ค. 2560 ถึง 
25 ธ.ค. 2561 *** 

 

*กลุ่มอุตสาหกรรมภายในไดย้ื่นค าร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณา
บงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศได้ออก
ประกาศ เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2559 (เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 23 มิถุนายน 2559) “เปิดการทบทวนความ
จ าเป็นเพ่ือขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็น
มว้นท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซียต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการ
พิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
หลายฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวนดงักล่าว และในระหว่างการพิจารณาทบทวนดงักล่าวมีการเรียกเก็บ
อากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดต่อไปอีกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และล่าสุดกระบวนการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นใน
การขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรตอบโตก้ารทุ่มตลาดฯ ไดเ้สร็จส้ินลงแลว้ โดยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และอุดหนุนไดอ้อกประกาศผลการพิจารณาทบทวนขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดฯลงวนัท่ี 
19 มิถุนายน 2560 และน าเผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2560 ก าหนดให้เรียกเก็บอากร
ตอบโตก้ารทุ่มตลาดจากการน าเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนฯ ท่ีน าเขา้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ประเทศมาเลเซียในอตัราเดิมต่อไปอีก 5 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้ งแต่วนัท่ี 23 มิถุนายน 2560 ถึงวนัท่ี 22 มิถุนายน 
2565 
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** กลุ่มอุตสาหกรรมภายในไดย้ื่นค าร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือขอให้
พิจารณาบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (antidumping) และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศ
เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559 (เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 18 มกราคม 2559) “เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด
สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดเพ่ือบงัคบัใชม้าตรการตอบ
โตก้ารทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการไต่สวนดังกล่าว และในระหว่าง
กระบวนการไต่สวนดงักล่าว ทางกรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 (เผยแพร่ลง
ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2559) “การตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นมว้นและ
ไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี” 
ก าหนดให้มีการใชม้าตรการชัว่คราว โดยการเรียกเก็บอากรชัว่คราวหรือหลกัประกนัการช าระอากรชัว่คราวเป็น
หนังสือค ้ าประกันจากธนาคารพาณิชย ์เป็นก าหนดเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงต่อมา
กรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 (เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 14 มีนาคม 
2560) ใหมี้การขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการชัว่คราวออกไปอีก 2 เดือน จากเดิมส้ินสุดวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 เป็น
ส้ินสุดวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 และล่าสุดกระบวนการพิจารณาไต่สวนการทุ่มตลาดฯ ได้เสร็จส้ินลงแลว้ โดย
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและอุดหนุนไดอ้อกประกาศการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และ
สาธารณรัฐตุรกี ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และน าเผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 
2560 ก าหนดใหเ้รียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาดจากการน าเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนฯ ท่ีน าเขา้จาก 3 ประเทศ
ดงักล่าวเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2565 
 

***กลุ่มอุตสาหกรรมภายในไดย้ืน่ค  าร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณา
บงัคบัใช้มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (antidumping) ต่อไปอีก 5 ปี และต่อมากรมการคา้ต่างประเทศได้ออก
ประกาศ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 (เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 13 ธนัวาคม 2560) “เปิดการทบทวน
ความจ าเป็นในการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็น
มว้นท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป” ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณาทบทวนความ
จ าเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด โดยมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทบทวนดงักล่าว และในระหวา่งการพิจารณาทบทวนดงักล่าวมีการเรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด
ต่อไปอีกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการเดิมเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 
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มำตรกำรปกป้องจำกกำรน ำเข้ำสินค้ำทีเ่ิิม่ข น้ (ระยะเวลำ 3 ปี) 
 

  สินคา้น าเขา้ ประเทศแหล่งก าเนิด อตัราอากรปกป้อง 
ระยะเวลาท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
1 เหลก็แผน่รีดร้อนเจืออ่ืนๆ 

(โบรอน โครเมียม หรือ
ธาตุอ่ืนๆ) ชนิดเป็นมว้น
และไม่เป็นมว้น 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ
ก าลงัพฒันาท่ีมีสดัส่วน
ส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึง
ร้อยละ 3 ของปริมาณการ
น าเขา้รวมของสินคา้ชนิดน้ี 

- น าเขา้ 27 ก.พ. 2559 - 26 ก.พ. 2560 
อตัราร้อยละ 41.67 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- น าเขา้ 27 ก.พ. 2560 - 26 ก.พ. 2561 
อตัราร้อยละ 40.42 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

- น าเขา้ 27 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2562 
อตัราร้อยละ 39.21 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 

27 ก.พ. 2559 ถึง 
26 ก.พ. 2562 

2 เหลก็แผน่รีดร้อนไม่เจือ
ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็น
มว้น 

ทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศ
ก าลงัพฒันาท่ีมีสดัส่วน
ส่งออกมาประเทศไทยไม่ถึง
ร้อยละ 3 ของปริมาณการ
น าเขา้รวมของสินคา้ชนิดน้ี 

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

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

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

7 มิ.ย. 2560 ถึง  
6 มิ.ย. 2563  
(ขยายระยะเวลา
ต่อจากเดิม 7 มิ.ย. 
2557 ถึง 6 มิ.ย. 
2560) **** 

 

**** กลุ่มอุตสาหกรรมภายในได้ยื่นค าร้องขอต่อกรมการคา้ต่างประเทศพร้อมขอ้มูลหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
พิจารณาขยายระยะเวลาบงัคบัใชม้าตรการปกป้องต่อไปอีก 3 ปี ต่อมา กรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศเม่ือ
วนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 (เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ 3 ตุลาคม 2559) “เปิดการทบทวนความจ าเป็นเพื่อขยาย
เวลาการบงัคบัใชม้าตรการปกป้องจากการน าเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ี
เพ่ิมข้ึน” นับเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการขยายเวลาการบังคบัใช้มาตรการ
ปกป้องฯ ซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการ และล่าสุดกระบวนการพิจารณาทบทวนความ
จ าเป็นในการขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการปกป้องฯ ไดเ้สร็จส้ินลงแลว้ โดยคณะกรรมการพิจารณาปกป้องได้
ออกประกาศผลการพิจารณาทบทวนมาตรการปกป้องฯ ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 และน าเผยแพร่ลงในราชกิจจา
นุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 ใหม้าตรการปกป้องดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงจะ
ส้ินสุดในวนัท่ี 6 มิถุนายน 2563 
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ช) ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้เหลก็แผน่รีดร้อนในประเทศ 
 

เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดเป็นมว้น (ลา้นตนั) ปี 2560 ปี 2559 เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) 

ผลิต 2.92 2.68      0.24 
น าเขา้  3.87 4.68 (0.81) 
ส่งออก 0.010 0.016 (0.006) 
ความตอ้งการใช ้ 6.78 7.34 (0.56) 

 

ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก สมาคมเหล็กโลก (World Steel Association) คาดการณ์ว่าความตอ้งการใชเ้หล็กใน
กลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2561 จะขยายตวัร้อยละ 6.8 ต่อปี ส าหรับประเทศไทยความตอ้งการใชเ้หลก็ในประเทศคาดวา่จะ
เติบโตอยูใ่นช่วงร้อยละ 0 - 3 ต่อปี ตามความตอ้งการใชเ้หลก็ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองภายในประเทศ 

 

ดงันั้น งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัท าข้ึนตามเกณฑก์ารด าเนินงานต่อเนื่องโดยมีขอ้สมมติฐานวา่การ
ด าเนินงานตามแผนการจดัหาเงินทุนดงักล่าวขา้งตน้จะประสบผลส าเร็จ 
 

1.3 กำรปรับโครงสร้ำงหนีก้บัเจ้ำหนี ้
 

การปรับโครงสร้างเจ้าหนี้การค้ารายใหญ่ 
 

บริษัท 
 

ในอดีตบริษทัไดท้ าขอ้ตกลงกบัเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่จ านวน 5 ราย มียอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจ านวนเงิน      167 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (5,999 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัไดผ้ิดนดัช าระหน้ีตามขอ้ตกลงและอยูร่ะหวา่งการเจรจาปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ี 

 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 และ 16 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีท่ีบริษทัคา้ง
ช าระแก่เจา้หน้ีทั้ง 5 รายขา้งตน้และเจา้หน้ีอ่ืนอีก 2 ราย รวมถึงภาระหน้ีสินท่ีพึงมีทั้งหมดตามสัญญาเดิม ให้แก่บริษทั
ต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “เจา้หน้ีรายใหม่” และบริษทัไดจ้ดัประเภทเจา้หน้ีการคา้ดงักล่าว เป็นเจา้หน้ีอ่ืน 

 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 เจา้หน้ีรายใหม่ไดส่้งหนังสือมายงับริษทัเพ่ือยืนยนัยอดหน้ีท่ีรับโอนจนถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
2560 มีจ านวนเงินทั้งส้ิน 226 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เงินตน้ 128 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และดอกเบ้ียคา้งจ่าย 98 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ)  
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บริษทัมีแผนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหม่ดงัน้ี 
 

1) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 อนุมติัให้บริษทั (ผูกู้)้ เขา้ท าสัญญา
เงินกูย้มืเงิน กบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง (ผูใ้ห้กู)้ ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นรายเดียวกนักบัเจา้หน้ีรายใหม่น้ี วงเงินกูย้ืม 41 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลา 5 ปี ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี โดยมีหลกัประกนัเป็นท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรของ
บริษทั เพ่ือช าระหน้ีการคา้แก่เจา้หน้ีรายใหม่น้ีบางส่วนเป็นจ านวน 7.05 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ แบ่งเป็นเงินตน้จ านวน 
3.98 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ ดอกเบ้ียจ านวน 3.07 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ส่วนเงินกูส่้วนท่ีเหลือจะใชเ้พ่ือการช าระหน้ี
อ่ืนๆ ของบริษัท และ น าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของบริษัท นอกจากน้ีบริษัทต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมการเบิกจ่ายวงเงิน (Front End Fee) ร้อยละ 2 ของวงเงินเม่ือไดมี้การเบิกใช ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
2560 บริษทัไดเ้ขา้ท าสญัญากูย้มืเงินดงักล่าว  

 

ปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้งินกู ้เน่ืองจากภายใตส้ญัญาเงินกูย้มืดงักล่าวมีเง่ือนไขบงัคบัก่อนหลายประการ เช่น บริษทั
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัส าหรับการเขา้ท าสัญญากูย้ืมเงิน 
เป็นตน้ 

 
 

2) เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 บริษทัไดเ้ขา้ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ (“MOU”) กบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึงซ่ึง
เป็นผูถื้อหุน้ของเจา้หน้ีรายใหม่ โดยภายใต ้MOU ดงักล่าว มีแผนการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัดงัน้ี 
ก)  บริษทัจะใชว้งเงินกูจ้  านวน 7.05 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ือช าระหน้ีการคา้บางส่วนใหแ้ก่ เจา้หน้ีรายใหม่ขา้งตน้ตามท่ี

กล่าวไวใ้นขอ้ 1 (“การช าระหน้ีคืนบางส่วน”) โดยวงเงินกูใ้นส่วนท่ีเหลือจากการช าระหน้ีคืนบางส่วน บริษทัจะ
น าไปช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีรายอ่ืน ๆ ของบริษทัรวมถึงใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการประกอบกิจการต่อไป 

ข)  ภายหลงัจากการช าระหน้ีคืนบางส่วน บริษทัจะยงัคงเหลือหน้ีท่ีคา้งช าระกบัเจา้หน้ีรายใหม่ จ านวน 219.28 ลา้น
เหรียญสหรัฐ (แบ่งเป็นเงินตน้จ านวน 123.90 ลา้นเหรียญสหรัฐ และเป็นดอกเบ้ียจ านวน 95.38 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 
(“จ ำนวนหนีก่้อนกำรแปลงหนีเ้ป็นทุน”) 

ค)  เจา้หน้ีรายใหม่ไดต้กลงลดหน้ีการคา้ (Haircut) บางส่วนโดยการยกเลิกดอกเบ้ียคงคา้งจ านวน 95.38 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ท าใหบ้ริษทัไม่มีจ านวนดอกเบ้ียคงเหลือในจ านวนหน้ีก่อนการแปลงหน้ีเป็นทุน ณ วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มี
มติอนุมติัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน (ดอกเบ้ียดงักล่าว
เป็นจ านวนดอกเบ้ียท่ีคิดค านวณจนถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 อย่างไรก็ดี ในการยกเลิกดอกเบ้ียตามแผนการ
ปรับโครงสร้างหน้ีจะรวมถึง จ านวนดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 จนถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 
ซ่ึงเป็นวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 จ านวน 5.46 ลา้นเหรียญ สหรัฐ) 

ง)  หลงัจากการช าระหน้ีคืนบางส่วนตามขอ้ ก. และการลดหน้ีการคา้ตามขอ้ ค. บริษทัคงเหลือจ านวนหน้ีก่อนการ
แปลงหน้ีเป็นทุนสุทธิ จ านวน 123.90 ลา้นเหรียญสหรัฐ (โดยจ านวนเงินดงักล่าวเป็นเงินตน้ทั้งหมด) (“หน้ีการคา้
สุทธิ”) 

จ)  บริษทัประสงคท่ี์จะช าระหน้ีการคา้สุทธิจ านวน 123.90  ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
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ทั้งน้ีท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 มีมติไม่อนุมติัแผนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีขา้งตน้ 
ท าใหก้ลุ่มทุนใหญ่ไม่สามารถเขา้ไปด าเนินการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัได ้

 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อนุมติัแผนการยื่นขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ เพื่อบริษทัจะมี
โอกาสในการเจรจาเพ่ือหาทางออกร่วมกนักบัเจา้หน้ีและสามารถด าเนินการท่ีจ าเป็นในการประกอบธุรกิจตามปกติของ
บริษทัฯต่อไปได ้และศาลลม้ละลายกลางไดน้ดัไต่สวนแผนฟ้ืนฟดูงักล่าวในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หน้ีสินดงักล่าวมีจ านวนเงินรวม 235 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (7,735 ลา้นบาท) โดยเงินตน้บนัทึกอยูใ่น
บญัชีเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 128 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (4,201 ลา้นบาท) และดอกเบ้ียท่ีบนัทึกอยูใ่นบญัชีดอกเบ้ียคา้งจ่ายจ านวน 
108 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (3,534 ลา้นบาท) 
  

จ ีเจ สตลี 
 

ในอดีต จี เจ สตีล ไดท้ าขอ้ตกลงกบัเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย เป็นจ านวนเงิน 83 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (3,004      
ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึง จี เจ สตีล ได้ผิดนัดช าระหน้ีตามขอ้ตกลงและอยู่ระหว่างการเจรจาปรับปรุง
โครงสร้างหน้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 จี เจ สตีลไดรั้บหนงัสือแจง้การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีท่ี จี เจ สตีล คา้งช าระแก่เจา้หน้ีทั้ง 3 
รายขา้งตน้และเจา้หน้ีอ่ืนอีก 1 ราย รวมถึงภาระหน้ีสินท่ีพึงมีทั้งหมดตามสัญญาเดิมจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 มีจ านวน
รวม 91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้แก่บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “เจ้าหน้ีรายใหม่” และเม่ือวนัท่ี      
3 กุมภาพนัธ์ 2560 จี เจ สตีล ไดจ่้ายช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งจ่ายบางส่วนแก่เจา้หน้ีรายใหม่จ านวน 40 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ จากการเบิกใชว้งเงินกูต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 

 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 เจา้หน้ีรายใหม่ตกลงลดยอดดอกเบ้ียคา้งจ่ายให้ จี เจ สตีล จ านวน 15 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
คงเหลือยอดหน้ีสินจ านวน 36 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เงินตน้จ านวน 33 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจ านวน 3 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ) โดย จี เจ สตีล จะตอ้งปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีรายใหม่ให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ซ่ึง
เจา้หน้ีรายใหม่ตกลงคิดดอกเบ้ียของเงินตน้ดงักล่าวในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี และหากการปรับโครงสร้างหน้ียงัไม่แลว้เสร็จ
ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 อตัราดอกเบ้ียจะปรับเป็นร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 จนกว่าจะมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแลว้เสร็จหรือมีการจ่ายช าระหน้ีครบถว้นแลว้ 

 

เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 และต่อมาวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560 จี เจ สตีล และเจา้หน้ีรายใหม่ตกลงขยายระยะเวลาการปรับ
โครงสร้างหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 โดยเจา้หน้ีรายใหม่ตกลงคิดอตัราดอกเบ้ียของเงินตน้ดงักล่าวใน
อตัราร้อยละ 4 ต่อปี และหากการปรับโครงสร้างหน้ียงัไม่แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 อตัราดอกเบ้ียจะปรับเป็น
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จนกว่าจะมีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแลว้เสร็จหรือมีการจ่ายช าระหน้ี
ครบถว้นแลว้  
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เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 จี เจ สตีลไดเ้ขา้ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ (“MOU”) กบับริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็น 
ผูถื้อหุน้ของเจา้หน้ีรายใหม่ โดยภายใต ้MOU ดงักล่าว ก าหนดแผนการปรับโครงสร้างหน้ีของจี เจ สตีล ดงัน้ี 

 

ก) บริษทัมีหน้ีท่ีคา้งช าระกบัเจา้หน้ีรายใหม่ จ านวน 36.70 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  แบ่งเป็นเงินตน้จ านวน 32.35 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ และ ดอกเบ้ียจ านวน 4.35 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยไดค้  านวณดอกเบ้ียจนถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560  

 

ข) เจา้หน้ีรายใหม่ตกลงจะลดหน้ีในส่วนของดอกเบ้ียคงคา้งจ านวน 3.77 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  ท าให้บริษทัมีจ านวนหน้ี
คงเหลือก่อนการแปลงหน้ีเป็นทุนจ านวน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ทั้งน้ีอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีวา่ โครงการจดัสรรและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนตอ้งรับการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ก่อน 
 

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัโครงการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของจี เจ สตีลตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ้ 29 

 

เม่ือวนัท่ี 11 กันยายน 2560 จี เจ สตีลไดเ้ขา้ลงนาม Share Subscription Agreement กับ Asia Credit Opportunities I 
(Maurtius) Limited ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีรายใหม่ โดยสัญญาไดร้ะบุเง่ือนไขการแปลงหน้ีเป็นทุน และขอ้ก าหนดท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
ใหค้รบถว้นก่อนท่ีจะด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และกรอบระยะเวลาการด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 และเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 จี เจ สตีลไดด้ าเนินการแปลงหน้ีเป็นทุนตามสัญญาดงักล่าวแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 
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รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินระหว่างการปรับโครงสร้างหน้ีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 

 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559  - 
โอนมาจากบญัชีเจา้หน้ีการคา้ 21 1,454 
โอนมาจากบญัชีเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22 613 
โอนมาจากบญัชีดอกเบ้ียคา้งจ่าย 24 1,173 

รวมยอดหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560  3,240 
หัก   จ่ายระหวา่งไตรมาส 1   (1,438) 
หัก   ก าไรจากการท่ีเจา้หน้ีลดหน้ีใหใ้นระหวา่งไตรมาส 1  (531) 
บวก   ดอกเบ้ียคา้งจ่ายตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560  31 
หัก    ก าไรจากการท่ีเจา้หน้ีลดหน้ีใหใ้นระหวา่งไตรมาส 3  (125) 
หกั    แปลงหน้ีเป็นทุนในระหวา่งไตรมาส 3  (1,096) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งปี  (81) 
ยอดคงเหลือของหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี  
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 - 

 

การปรับโครงสร้างเจ้าหนี้รายอื่น 
 

จ ีเจ สตลี 
 

จี เจ สตีล ได้มีการเจรจาท าสัญญาการปรับโครงสร้างหน้ีกับเจ้าหน้ีรายอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 

 
 งบกำรเงนิรวมและ 

งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559  91 
หัก จ่ายระหวา่งปี  (25) 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งงวด  (1) 
ยอดคงเหลือของเจา้หน้ีรายอ่ืนท่ีท าการปรับโครงสร้างหน้ี 

 

 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560  65 
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2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ  
 

2 (ก)    เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ (“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

ในระหวา่งปี บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 
ซ่ึงการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ในปีปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบต่องบ
การเงินอยา่งมีนยัส าคญั 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ในระหวา่งปีจนถึงปัจจุบนั สภาวชิาชีพบญัชี
ไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี      
1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทยในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความใน 
สองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2 (ข)   เกณฑ์การวดัมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีส าคญัท่ีแสดงในนโยบายการบญัชี 
 

2 (ค)   สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูลทางการ
เงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

2 (ง)   การประมาณการและใช้วจิารณญาณ 
 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    ผูบ้ริหารตอ้งใชว้จิารณญาณ  การประมาณการและ     
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชี 
จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบส าคญั
ต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้  8 และ 11 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้  9 ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 12 ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 13 ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 14 การประเมินมูลค่าและค่าเผื่อดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์                     
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 15 การประเมินมูลค่าและค่าเผื่อดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 17 การประเมินมูลค่าและค่าเผื่อการดอ้ยค่างานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 28 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 25, 46 และ 47 ประมาณการหน้ีสิน คดีความ และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 44 การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 
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3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีย่งัไม่มผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
 

ในระหว่างปี  สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี  ท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบัญชี 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
 ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
 ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
 ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
 ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
 ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า 
 ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
 ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน    
 ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
 ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
 ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
 ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
 ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
 ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
 ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
 ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
 ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
 ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
 ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
 ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม 
 ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน 
 ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
 ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง  
 อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
 ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
 ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
 ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
 ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
 ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
 ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 
 และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
 ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
 ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 
 และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
 ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 
 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
 ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
 ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
 ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนด 
 เงินทุนขั้นต ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ีส าหรับมาตรฐานการบญัชี  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
 

139 

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 
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กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
 ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
 ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
 ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 
 ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 2, ฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 
12, ฉบบัท่ี 16, ฉบบัท่ี 17, ฉบบัท่ี 18, ฉบบัท่ี 19, ฉบบัท่ี 21, ฉบบัท่ี 24, ฉบบัท่ี 27, ฉบบัท่ี 33, ฉบบัท่ี 34, ฉบบัท่ี 36, ฉบบัท่ี 
37, ฉบบัท่ี 38 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 13 และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั ส่วนมาตรฐานการ
บญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนๆ
ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 
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4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

4 (ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของกลุ่มบริษทั และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม (รวมกันเรียกว่า     
“กลุ่มบริษทั”)  
 

การรวมธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทั บนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวธีิซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

การควบคุม หมายถึง อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จาก
กิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ีเกิดข้ึนมารวมในการ
พิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 

ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวนส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึง
วดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระให้แก่       
เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึงมูลค่ายติุธรรมของ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ  หากการ
รวมธุรกิจมีผลใหส้ิ้นสุดความสมัพนัธ์ของโครงการเดิมระหวา่งกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือใหใ้ชร้าคาท่ีต ่ากวา่ระหวา่ง มูลค่าจาก
การยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาดไปหักจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้  และรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึนจาก
เหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียม
วชิาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
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บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรง    
หรือทางออ้มในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการนั้น  เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของ       
บริษทัยอ่ย  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 

นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนตามความจ าเป็นเพ่ือใหเ้ป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั ผลขาดทุน   ใน
บริษทัย่อยจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม แมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะท าให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 
 

การสูญเสียอ านาจควบคมุ 
 

เม่ือมีการสูญเสียอ านาจควบคุม กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัยอ่ย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
และส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียอ านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม   
ณ วนัท่ีสูญเสียอ านาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินเผื่อ
ขาย ข้ึนอยูก่บัระดบัของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู ่
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการ
ระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบับริษทั
ร่วมและกิจการร่วมคา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  แต่ไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 

4 (ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชเ้งินบาทในการด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนันั้น ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม 
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

  

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
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4 (ค) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้น 
ท่ีมีสภาพคล่องสูง  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบ
กระแสเงินสด 
 

4 (ง) เงินลงทุนช่ัวคราว 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม  การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นก าไรหรือ
ขาดทุน ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
 

4 (จ) ลูกหนี้การค้าและลกูหนีอ้ื่น 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญประเมินโดยการวเิคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของ
ลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

4 (ฉ) สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือ
ตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุน
สินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้ผลิตอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยประมาณการตน้ทุนในการแปลงสภาพและ 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  
 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือ ส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงเหลือภายใตส้ัญญา Consignment เม่ือบริษทัไดรั้บโอนสิทธิ
และความรับผิดชอบในทางกฎหมายและความเป็นเจา้ของในเชิงเศรษฐกิจของสินคา้ดงักล่าวแลว้ 
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4 (ช) เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุน 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุนสะสม 
จากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและเงินลงทุน
ท่ียงัถืออยูใ่ชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

4  (ซ) ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

สินทรัพย์ทีเ่ป็นกรรมสิทธ์ิของกจิการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่น
สภาพ  ท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุน
การกูย้ืม นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์
ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบั
มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน  
 

สินทรัพย์ทีเ่ช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ ให้จดัประเภท
เป็นสญัญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม
หรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท า
ใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือ
ขาดทุน 
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ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่า
ตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนใน
การซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุน
ในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใชง้านโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน   20 ปี 
อาคารและส่ิงปรับปรุงอาคาร 5 - 50 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5 - 30 ปี 
อุปกรณ์ส านกังานและเคร่ืองตกแต่งติดตั้ง 2 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 
 

วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

4  (ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตน้ทุนของใบอนุญาตในการผลิต สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
สะสม 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย ์    
ท่ีสามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์            
ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์   
ไม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์            10 ปี 
ใบอนุญาตในการผลิต 25 ปี 

 

วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

4  (ญ) ต้นทุนลูกรีดรอตัดจ าหน่าย 
 

ตน้ทุนลูกรีดรอตดัจ าหน่ายแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม โดยมีการตดัจ าหน่ายตามปริมาณการใชง้าน 
 

4  (ฎ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมี
ขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูง
กวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่า
ของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ใน    
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

การค านวณมูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนื 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณ
การกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูล
ค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิด
กระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด
ท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน จะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงัและ     
การเพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออก
รายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี
ใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์    
ไม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
มาก่อน 
 

4  (ฏ) หนี้สินทีม่ีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายติุธรรมหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  ภายหลงัจากการบนัทึกหน้ีสิน     
ท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหวา่งยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่
ถอนจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

4  (ฐ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

4  (ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอนไป
อีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนส ารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะ 
ตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุน
ในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระ
ผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลด
กระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ทั้งน้ีไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
โครงการ อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตระดบั AA ซ่ึงมีระยะเวลาครบ
ก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผกูพนัของบริษทั และมีสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะจ่าย 
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การค านวณนั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการ
ไว ้เม่ือมีการค านวณผลของผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทั   การรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ ากดัเพียงยอดรวมของตน้ทุนใน
อดีต  ท่ียงัไม่รับรู้และมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืนในอนาคตจากโครงการหรือการ
หักการสมทบเขา้โครงการในอนาคด  ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมีการพิจารณาถึงความ
ตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมีใหก้บักลุ่มบริษทั ถา้ถูกรับรู้ภายใน
ระยะเวลาของโครงการ หรือ การจ่ายช าระของหน้ีสินของโครงการ 
 

เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการในอดีต
ของพนักงานรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิขาด 
ผลประโยชน์ท่ีเป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยัทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนในรายการก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นก าไรหรือขาดทุน  
 

4 (ฒ) ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึน อนัเป็นผลมา
จากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระ
หน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียง
ท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาทีเ่สียเปรียบหรือก่อให้เกดิภาระ 
 

ประมาณการค่าใชจ่้ายของสญัญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระแก่กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเม่ือประโยชน์ท่ีกลุ่มบริษทัพึงไดรั้บ
นอ้ยกวา่ตน้ทุนท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามขอ้ผกูพนัในสัญญา การประมาณค่าใชจ่้ายรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดสัญญา หรือ ตน้ทุนสุทธิท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเม่ือด าเนินสัญญาต่อ แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ กลุ่ม
บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเกิดข้ึนจากสินทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นสญัญาก่อนท่ีจะรับรู้และวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสิน 
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4 (ณ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินค้า 
 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อ
แลว้ และจะไม่รับรู้รายได้ถา้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมี
นยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 

การรับจ้างผลติ 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ-รับจา้งผลิต จะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดส่้งมอบสินคา้หรือไดอ้อกใบแจง้หน้ีแลว้ 
 

ดอกเบี้ยรับ 
 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
 

4 (ด) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป และ
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซ่ึง
ถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหน้ีการคา้) และขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยใช้
วธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

4 (ต) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตาม  
สญัญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการ
ยนืยนัการปรับค่าเช่า 
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การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาวา่ขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ
หรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบัการใชสิ้นทรัพยท่ี์มี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย ์ถา้ท าให้บริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพย ์ 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็น
องค์ประกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์มี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้
โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
 

4  (ถ) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ 
หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้ง    
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว
ต่อไปน้ี     การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ
และรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และกิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัและ
บริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ           
กลุ่มบริษทัและบริษทั เช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมิน  
ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐาน      
การประมาณการและขอ้สมมติฐานและอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท า
ใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทั เปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงใน 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย  
ท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการ  มีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และ  จ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน  ณ   
ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

4 (ท) ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทั แสดงก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหาร
ก าไร(ขาดทุน) ของ ผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปี
ปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืนก าไร( ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไร( ขาดทุน)ของผูถื้อหุน้สามญัท่ี
ปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย  
ถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่ายและปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญั
ปรับลดทั้งหมดและสิทธิซ้ือหุน้ของพนกังาน 
 

4 (ธ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล  
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5 บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั 
หากกลุ่มบริษทัและบริษทั มีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัและบริษทัอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร 
ประเทศที ่

จดัตั้ง/สัญชำต ิ
 

ประเภทของธุรกจิ 
 

ลกัษณะควำมสัมินัธ์ 
 

เอสพีเอช ไทย บริษทัเพื่อการลงทุน เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั   
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 

    

จี เจ สตีล ไทย ผลิตและจ าหน่ายเหลก็ เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั   
กบับริษทั บริษทัและบริษทัยอ่ยถือหุน้
รวมกนัร้อยละ 18.72 (2559 : ร้อยละ 
25.70) 

    

โอเอซี ไทย ใหค้  าปรึกษาทางดา้นธุรกิจ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม และมีกรรมการ
ร่วมกนักบับริษทั 

    

จีเอส ซีเคียวริต้ี 
 

ไทย กิจการตั้งข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
เพื่อการปรับโครงสร้าง 

เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั   
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  

    

จีเอส โน๊ตส์ ไทย กิจการตั้งข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
เพื่อการปรับโครงสร้าง 

เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั    
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 
กนัยายน 2560) 

    

จีเอส โน๊ตส์ 2 ไทย กิจการตั้งข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
เพื่อการปรับโครงสร้าง                   

เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั   
กบับริษทั บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99  
(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 
กนัยายน 2560) 
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ช่ือกจิกำร 

ประเทศที ่
จดัตั้ง/สัญชำต ิ

 
ประเภทของธุรกจิ 

 
ลกัษณะควำมสัมินัธ์ 

 

    
    
จีเจเอส โน๊ตส์ 
 

ไทย กิจการท่ีตั้งโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อ 
การปรับโครงสร้าง 

เป็นบริษทัยอ่ยของ จี เจ สตีล 
(จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 
เมษายน 2559 และจดทะเบียนเสร็จการ 
ช าระบญัชี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560) 

    

บริษทั สุขมุวทิ อินเตอร์ 
     ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั 

ไทย จ าหน่ายน ้ าดิบ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 

    

บริษทั มิลเล่ียน ไมลส์ จ ากดั ไทย ขนส่งและขนถ่ายสินคา้ มีกรรมการท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั
กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

    

บริษทั เกรทสยามสตีลเวร์ิคส 
  จ ากดั 

ไทย ซ้ือมาขายไปเหลก็มว้น มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 

    

บริษทั แอด็วานซ์ เมทลั ไทย ซ้ือมาขายไปเหลก็ มีกรรมการท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั 

    แฟรบริเคชัน่ จ ากดั   กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
    

บริษทั เอส เอส พี เพลส จ ากดั  ไทย ใหเ้ช่าส านกังาน มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 
    

บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย ผลิตและจ าหน่ายเหลก็ มีผูถื้อหุน้ร่วมกบับริษทั 

บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ ไทย โรงแรม อาหาร มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัและ 
จ ากดั  และเคร่ืองด่ืม มีผูบ้ริหารร่วมกนักบั จี เจ สตีล 
    

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล ไทย รับเหมาก่อสร้างโรงงาน เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
    โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั    
    (เดิมช่ือ บริษทั เอเชียเมทลั 
    แฟบบริเคชัน่ จ ากดั 

   

    

บริษทั พนิชสวสัด์ิ จ ากดั ไทย จ าหน่ายเหลก็ มีกรรมการท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั
กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

    

บริษทั ไทยแลนดไ์อออนเวคิส์ 
จ ากดั (มหาชน)  

ไทย ผลิตและจ าหน่ายแผน่เหลก็
ชุบสงักะสี 

มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 
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บริษทั อินเทลลิเจนท ์ซิสเท็ม  ไทย ขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัและ  
เน็ทเวอร์ค จ ากดั  ซอฟแวร์และวางระบบ จี เจ สตีล (จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือ 

  คอมพิวเตอร์ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560) 
    

บริษทั เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว  ไทย โรงแรม อาหารและ มีกรรมการร่วมกนักบั จี เจ สตีล 
รีสอร์ท (กาญจนบุรี) จ ากดั  เคร่ืองด่ืม  

    

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ไทย กิจกรรมใหค้  าปรึกษาดา้น
การบริหารจดัการอ่ืนๆ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้         
ของบริษทั 

    

บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็
จ ากดั 

ไทย จ าหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้         
ของบริษทั  

    

บริษทั มหาชยั สตีล อินเตอร์ 
จ ากดั 

ไทย จ าหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้         
ของบริษทั (จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือ
วนัท่ี 13 มกราคม 2559) 

    

บริษทั เมทลั อินเตอร์ จ ากดั ไทย จ าหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้  
   ของบริษทั 
    

บริษทั เอม็แอนดแ์อล สตีล 
จ ากดั 

ไทย จ าหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ 
ของบริษทั 

    

บริษทั เดอะ สตีล จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย การผลิตและจ าหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ 
ของบริษทั 

    

บริษทั ลิเบอร์ต้ี สตีล สยาม 
จ ากดั 

ไทย จ าหน่ายเหลก็ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ 
ของบริษทั 

    

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

เมอริเชียส กิจการท่ีตั้งโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ           
เพื่อการลงทุน 

ตั้งแตว่นัท่ี 21 กนัยายน 2560 เป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม SSG 
Capital Partners III, L.P. (“SSG III”) 

    

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

เมอริเชียส กิจการท่ีตั้งโดยมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ          

ตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2560 เป็นกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เน่ืองจากเป็นบริษทัใน
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ช่ือกจิกำร 

ประเทศที ่
จดัตั้ง/สัญชำต ิ
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ลกัษณะควำมสัมินัธ์ 

 

เพื่อการลงทุน กลุ่ม SSG Capital Partners III, L.P. 
(“SSG III”) 

     

นางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ ไทย - ญาติของกรรมการบริษทัยอ่ย 
    

นายนิรัมดร์  งามช านญัฤทธ์ิ ไทย - ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
    

นายวรีะชยั สุธีรชยั ไทย - กรรมการของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย - บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบ   
การวางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ  
กิจการ (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหาร
หรือไม่) ของกลุ่มบริษทั 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับแต่ละประเภทรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

 รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขายสินคา้ส าเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 
ขายวตัถุดิบและอ่ืนๆ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต ตามท่ีระบุในสญัญา 
รายไดค้่าท่ีปรึกษาการด าเนินงานและ ราคาตามท่ีตกลงตามสญัญาข้ึนอยูก่บัอตัราตามสญัญา  

รายไดค้่าจา้งบริหารแรงงาน และชัว่โมงการท างานจริง 
ดอกเบ้ียรับ ตามท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือน ้ าดิบ ตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย ตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าธรรมเนียมตวัแทนการขาย ตามท่ีระบุในสญัญา 
ตน้ทุนทางการเงิน ตามท่ีระบุในสญัญา 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 หมายเหต ุ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  2560  2559  2560  2559 
  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย         
ขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป  -  -  937  1 
รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต  -  -  536  1 
รายไดอ่ื้น  -  -  -  1 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป  -  -  -  2 
ตน้ทุนทางการเงิน  -  -  65  100 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  -  -  -  1 
         

บุคคลหรือกจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั         
ขายสินคา้ส าเร็จรูป  5,874  6,385  5,291  6,216 
ซ้ือวตัถุดิบ  9,005  7,081  7,572  5,390 
ค่าบริการท่ีปรึกษาทางการเงินและ         
    บริหารจดัการ   -  2  -  - 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  28  22  23  17 
ค่าธรรมเนียมตวัแทนการขาย  113  112  113  112 
ตน้ทุนทางการเงิน  328  88  237  117 
              

ผู้บริหำรส ำคญั         
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         
   เงินเดือนและโบนสั  53  51  15  15 
 ค่าเบ้ียประชุมและผลประโยชนอ่ื์น ๆ  10  10  4  4 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั  36 63  61  19  19 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 

ลูกหนี้การค้า  8        
บริษัทย่อย         
จ ีเจ สตลี  -  76  98  - 
กจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั         
บริษทั เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน)  8  -  8  76 
บริษทั แอด็วานซ์ เมทลั          
   แฟรบริเคชัน่ส์ จ ากดั  -  54  -  54 
รวม  8  130  106  130 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -  (54)  -  (54) 
สุทธิ  8  76  106  76 
     

ลูกหนี ้- กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

ลูกหนี้จากการขายวตัถุดบิและอืน่ ๆ        
บริษัทย่อย        
จี เจ สตีล  -  - - 25  - 
กจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั แอด็วานซ์ เมทลั         
   แฟรบริเคชัน่ส์ จ ากดั -  - 1 -  - 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  - ) -  - 
สุทธิ -  - - 25  - 
        

ลูกหนี้ค่าทีป่รึกษาการด าเนินงาน        
บริษัทย่อย        
โอเอซี -  -  1,137  1,245 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (1,137)  (1,245) 
สุทธิ -  -  -  - 
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  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 

ลูกหนีภ้าระหนี้สินจากการค า้ประกนั         
บริษัทย่อย         
โอเอซี  -  -  1,313  1,313 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  (1,313)  (1,313) 
สุทธิ  -  -  -  - 
รวม  -  -  25  - 
         

(กลบัรำยกำร) หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ          
ส ำหรับปี 37 -  -  (108)  (9) 

ลดลงเนื่องจำกตดัเป็นหนีสู้ญ  -  -  (54)  - 
         

เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า         
กจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั         
บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั  241  37  221  - 

 

   งบกำรเงนิรวมและ 
   งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ  2560  2559 
   (ล้านบาท) 

ลูกหนี้จากการขายเศษเหลก็  10     
กจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั       
บริษทั แอด็วานซ์ เมทลั แฟรบริเคชัน่ส์ จ ากดั   -  338 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   -  (338) 
สุทธิ   - - - 
      

ลดลงเนื่องจำกตดัเป็นหนีสู้ญ   (338)   
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  งบกำรเงนิรวมและ 
 หมายเหต ุ งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 

  2560  2559 
  (ล้านบาท) 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 13    
กจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั เอเชียเมทลัแฟบบริเคชัน่ จ ากดั  8  8 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  (8)  (8) 
สุทธิ  -  - 
     

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอื่น     

เงินให้กู้ยมืและดอกเบี้ยค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษัทย่อย     

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
โอเอซี  2,547  2,547 
เอสพีเอช  7  7 
  2,554  2,554 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (2,554)  (2,554) 
สุทธิ  -  - 

  งบกำรเงนิรวมและ 
 หมายเหต ุ งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 

  2560  2559 
  (ล้านบาท) 

ดอกเบี้ยค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
โอเอซี  209  209 
เอสพีเอช  1  1 
  210  210 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (210)  (210) 
สุทธิ  -  - 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงนิรวมและ 
   งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
   2560  2559 
   (ลา้นบาท) 
เงนิให้กู้ยมืแก่บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    2,554 - 2,555 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)       -  (1) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม   2,554 - 2,554 
 

 

 หมายเหต ุ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
  2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 
เงินมัดจ า-กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั สุขมุวทิ อินเตอร์         
ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั  2  2  2  2 

บริษทั เอส เอส พี เพลส จ ากดั  1  1  1  1 
รวม  3  3  3  3 

 

เจ้าหนี้การค้า 21  
กจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั         
บริษทั แอด็วานซ์เมทลั แฟรบริเคชัน่ส์ จ ากดั  -  19  -  19 
บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั  341  488  275  440 
บริษทั เมทลั อินเตอร์ จ ากดั  162  358  162  358 
บริษทั ลิเบอร์ต้ี สตีล สยาม จ ากดั  4  -  4  47 
บริษทั พนิช สวสัด์ิ จ ากดั  -  8  -  - 
รวม  507  873  441  864 
         

เงินกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี         

บุคคลอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั         
นายนิรัมดร์  งามช านญัฤทธ์ิ  5(ง) 138  108  138  108 
         

         



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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 หมายเหต ุ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
  2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 23        

บริษัทย่อย         
จีเจ สตีล  -  -  167  - 
กจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั         
บริษทั เอเชีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)  1  1  1  1 
บริษทั แอด็วานซ์ เมทลั แฟรบริเคชัน่ จ ากดั  -  1  -  1 
บริษทั เดอะ สตีล จ ากดั (มหาชน)  4  -  -  - 
รวม  5  2  168  2 
         



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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 หมายเหต ุ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
  2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 22        

กจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั         
จีเอส ซีเคียวริต้ี  -  -  5  - 
นาย วรีะชยั สุธีรชยั  78  -  78  - 
บริษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากดั  3  6  3  2 
บริษทั เอส เอส พี เพลส จ ากดั  20  16  20  16 
บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั  23  11  23  11 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์  479  -  479  - 
Asia Credit Opportunities       

I (Mauritius) Limited 
 

4,201  -  4,201  - 
Link cap 1  2  -  -  - 
รวม  4,806  33  4,809  29 
         

เจ้าหนี้กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี  -  -  19  19 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 24        

บริษัทย่อย         
จีเจ สตีล  -  -  7  - 
จีเอส ซีเคียวริต้ี  -  -  226  212 
         

บุคคลและกจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั         
นางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ  9  7  9  7 
นายนิรัมดร์  งามช านญัฤทธ์ิ  7  -  7  - 
บริษทั มหาชยัศูนยร์วมเหลก็ จ ากดั  7  1  7  1 
บริษทั เมทลั อินเตอร์ จ ากดั  1  -  1  - 
บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์  221  192  221  192 
Link Capital I  106  -  -  - 
Asia Credit Opportunities       

I (Mauritius) Limited 
 

3,534  -  3,534  - 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
 

163 

 หมายเหต ุ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
  2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 
รวม  4,118  200  4,012  412 

         
เจ้าหนี้เคร่ืองจกัรและงานก่อสร้าง         
กจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั         
เอเซีย เมทลั จ ำกดั (มหำชน)  2  1  2  1 

         
เงินกู้ยมืระยะส้ัน 20        

บริษัทย่อย         
จีเจ สตีล  -  -  94  - 
จีเอส ซีเคียวริต้ี  -  -  1,027  1,321 
  -  -  1,121  1,321 
         

บุคคลอืน่หรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั         
นางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ  30  30  30  30 
Link cap 1  1,476  -  -  - 
รวม  1,506  30  1,151  1,351 
         

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และ 
2559 มีดงัน้ี 

 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
  2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   30  30  1,351  1,007 
เพ่ิมข้ึน  1,476  -  191  347 
ลดลง  -  -  (391)  (3) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม   1,506  30  1,151  1,351 
 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
 

164 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2555 บริษทัเขา้ท าขอ้ตกลงกูย้มืเงินจากนางแน่งนอ้ย ไตรวฒิุ เป็นจ านวน 30 ลา้นบาท ซ่ึงคิดอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัไดว้างหลกัประกนัเป็นหุน้ จี เจ สตีล ท่ีถือโดยบริษทัเป็นจ านวน 500 
ลา้นหุน้ (เท่ากบั 50 ลา้นหุน้ หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้) ใหก้บัผูใ้หกู้ ้
 

กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เงินกูย้มืจาก จีเอส ซีเคียวริต้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 1,027 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559 จ านวน 1,321 ล้านบาท) 
เป็นตัว๋สญัญาใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 2559 ร้อยละ 3.25 ต่อปี) 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมจาก จี เจ สตีล ในวงเงิน 94 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12.50 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืน
เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายในระยะเวลา 6 เดือน  
 

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาสญัญากูย้มืเงินออกไป โดยขยายเวลาช าระเป็นภายใน
วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้มืจาก จี เจ สตีล มีจ านวน 94 ลา้นบาท เป็นตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
  2560  2559  2560  2559 

 หมายเหต ุ (ล้านบาท) 
เงินกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษัทย่อย         
จีเอส ซีเคียวริต้ี (ดูหมายเหตขุ้อ 5(ก)และ5(จ))  -  -  1,086  1,086 
บุคคลหรือกจิกำรอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั         
นายนิรัมดร์  งามช านญัฤทธ์ิ  176  242  176  242 
Link cap 1 20 1,479  -  -  - 
รวม  1,655  242  1,262  1,328 
 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 
2559 มีดงัน้ี 
 

เงินกู้ยมืจากผู้ถอืหุ้น 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
เงนิกู้ยมืจำกผู้ถือหุ้นรำยที ่1 4  4  4  4 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
เงินกู้ยมืจากผู้ถอืหุ้น        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4  4  4  4 
ลดลง -  -  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 4  4  4  4 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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สัญญาส าคญัอืน่ ๆ เกีย่วกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

5 (ก)  เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2556 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกบั จีเอส ซีเคียวริต้ี เป็นจ านวนเงิน 683 ลา้นบาท โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี จ่ายช าระคืนงวดแรก วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556 และจ่ายช าระทุกวนัท าการสุดทา้ยของปี จนกระทัง่ได้
ช าระยอดเงินตน้ครบถว้น โดยเงินตน้มีก าหนดจ่ายช าระภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 

 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 
 

เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2556 จี เจ สตีล ไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูบ้างส่วนกบั จีเอส ซีเคียวริต้ี รวมถึงดอกเบ้ียคา้งจ่ายเป็นจ านวน 403 
ลา้นบาท และในเวลาเดียวกนับริษทัไดกู้ย้ืมเงินจ านวน 403 ลา้นบาทจาก จีเอส ซีเคียวริต้ี และบริษทัไดท้ าสัญญาให้ โอเอซี 
กูย้ืมเงินจ านวน 403 ลา้นบาท เพื่อให้ โอเอซี น าเงินไปจ่ายช าระหน้ีท่ีมีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินโดยเงินกูด้งักล่าวมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี จ่ายช าระคืนงวดแรกวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556 และจ่ายช าระทุกวนัท าการสุดทา้ยของปีจนกระทัง่ได้
ช าระยอดเงินตน้ครบถว้น โดยเงินตน้มีตารางการจ่ายช าระภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560  

 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้จากอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี เป็น
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 เป็นตน้ไป 

 

เม่ือวนัท่ี 26  ธนัวาคม 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 
 

5 (ข)  ในปี 2556 จี เจ สตีลไดท้ าบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพ่ือยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญาประนีประนอมหน้ีสินกบั
บริษทั มาสเตอร์ สตีล จ ากดั จ านวน 17.91 ลา้นบาทโดยมีการแลกเปล่ียนกบัหุ้นของบริษทัท่ีถือโดยโอเอซีจ านวน 35.82 
ลา้นหุน้ ในราคาท่ีตกลงกนัไว ้0.50 บาทต่อหุน้ใหก้บับริษทั มาสเตอร์ สตีล จ ากดั  

 

นอกจากน้ี จี เจ สตีลไดมี้การประนีประนอมยอมความตามข้อพิพาทแรงงานกบัอดีตพนกังาน ณ ศาลแรงงานกลาง ภายใต้
สัญญาประนีประนอมยอมความ จี เจ สตีลไดต้กลงท่ีจะโอนหุ้นของบริษทั ซ่ึงถือโดยโอเอซีให้กบัพนักงานในจ านวน 33 
ลา้นหุน้ ในราคาท่ีตกลงกนัไว ้0.45 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงิน 14.85 ลา้นบาท และโอเอซีตกลงท่ีจะรับประกนัราคาหุ้นละ 
0.45 บาท ก าหนด 90 วนันบัจากวนัโอนหุน้ (“guarantee period”) 

 

ดงันั้น จี เจ สตีลไดท้ าบนัทึกความเขา้ใจกบัโอเอซีเพ่ือยอมรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญาประนีประนอมหน้ีสินจ านวน 
32.76 ลา้นบาท โดยหน้ีสินดงักล่าวครบก าหนดช าระแลว้ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558            
จี เจ สตีล ไดจ่้ายช าระหน้ีสินดงักล่าวใหก้บั โอเอซี แลว้ จ านวน 29.54 ลา้นบาท คงเหลือภาระหน้ีจ านวน 3.22 ลา้นบาท 
 

5 (ค)  เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2557 โอเอซีไดน้ าหุ้นของบริษทั ท่ีถือโดยโอเอซี จ านวน 102.3 ลา้นหุ้น ไปฝากไวก้บักรมบงัคบัคดี
เน่ืองจากโอเอซี เป็นผูค้  ้ าประกนั ภายใตส้ัญญาประนีประนอมยอมความ โอเอซี ยินยอมโอนหุ้นของบริษทั ให้กบัพนักงาน
เพ่ิมเติมจ านวน 102.3 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.10 บาท (ราคาตลาด ณ วนัส้ินสุดการรับประกนัราคาหุน้) 

 

นอกจากน้ีในวนัเดียวกนั จี เจ สตีล ไดท้ าบนัทึกความเขา้ใจกบั โอเอซี เพ่ือยอมรับหน้ีสินเพ่ิมเติม จ านวน 10.23 ลา้นบาท 
โดยหน้ีสินดงักล่าวจะครบก าหนดช าระในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการขอขยายระยะเวลาครบก าหนดช าระ
ออกไป 
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5 (ง)  เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการลงนามในสัญญา“การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน”กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจ านวนรวม 4,610 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นเงินกูร้ะยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่านหน่ึง จ านวน 400 ลา้นบาท อาย ุ5 ปี ซ่ึงมีภาระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 12 ต่อปี จ่ายช าระเงินกูเ้ป็นงวด ๆ รวม 48 งวด และ
ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับการออกหนังสือค ้ าประกนัของธนาคารจ านวน 210 ลา้นบาท และเป็น
วงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนส าหรับซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ส าหรับการผลิตจ านวน 4,000 ลา้นบาท ภายใตก้ารไดรั้บการสนบัสนุน
ทางการเงินดงักล่าว บริษทัไดแ้ต่งตั้งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัน้ีเป็นตวัแทนการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีผลิตโดยบริษทัและบริษทั
ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตวัแทนการขายคิดเป็นร้อยละของยอดขายเป็นระยะเวลา 5 ปี  นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัน้ีและ
กลุ่มลูกคา้อ่ืนจ านวนหน่ึงไดต้กลงซ้ือเหลก็แผน่รีดร้อนท่ีบริษทัสามารถผลิตไดท้ั้งหมดเป็นระยะเวลา 2 ปี ภายใตส้ญัญาการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าว บริษทั ไดจ้ าน าหุ้น จี เจ สตีล จ านวน 12,000 ลา้นหุ้น และจดจ านองเคร่ืองจกัร Heavy 
Gauge Shearing Line เป็นหลกัประกนั ซ่ึง เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 บริษทัไดจ้ดทะเบียนการจ านองเคร่ืองจกัร กบักรม
โรงงานอุตสาหกรรมแลว้ 
 

ในวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืจ านวน 400 ลา้นบาทแลว้ 
 

เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2560 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญากูย้ืมเงิน จากเดิมเป็นเร่ิมผ่อนช าระเป็นรายเดือน
จ านวน 38 งวด งวดละ 8 ลา้นบาท โดยเร่ิมผอ่นช าระงวดแรกในเดือน กนัยายน 2560  
 

เม่ือวนัท่ี 29  กมุภาพนัธ์ 2559  บริษทัไดท้ าสญัญากูย้มืระยะสั้นแบบมีหลกัประกนัเพ่ิมเติมจ านวน 30 ลา้นบาทจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้ ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 1 ลา้นบาท โดยเร่ิมผอ่นช าระ
งวดแรกในเดือน มกราคม 2560 โดยมีหลกัประกนัเป็นสินทรัพยข์องบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่านหน่ึง 

 

5 (จ)  เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 จี เอส ซีเคียวริต้ีได้เขา้ท าสัญญาจ าน าหุ้น จี เจ สตีล จ านวน 2,000 ลา้นหุ้นท่ีถือโดย                     
จี เอสซีเคียวริต้ี กบัลูกคา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนของบริษทั (ผูรั้บจ าน า) เพ่ือเป็นประกนัการช าระหน้ีบรรดาหน้ีเงินท่ีบริษทัมีอยูก่บั   
ผูรั้บจ าน า 

   

5 (ฉ)  เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 โอเอซี ไดเ้ขา้ท าสัญญาโอนทรัพยช์ าระหน้ีกบัผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 ของบริษทั โดยตกลงช าระหน้ี
บางส่วนดว้ยการตีโอนกรรมสิทธ์ิคิดเป็นมูลค่า 303 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย หุ้นของ จี เจ สตีล 4,125 ลา้นหุ้น ใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัคร้ังท่ี 2 ของ จี เจ สตีล 274 ลา้นหน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 4 ของ จี เจ 
สตีล 413 ลา้นหน่วย และหุน้สามญัของบริษทั 209 ลา้นหุน้  นอกจากน้ีในวนัเดียวกนั บริษทัยงัไดท้ าบนัทึกขยายระยะเวลาการ
ช าระหน้ีกบัผูถื้อหุน้รายท่ี 2  โดยหาก โอเอซี ปฏิบติัการช าระหน้ีตามสัญญาโอนทรัพยสิ์นช าระหน้ี ผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 ตกลงจะ
ไม่เรียกร้องขอใหบ้ริษทัช าระหน้ีก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  ทั้งน้ี โอเอซี ไดท้ าการโอนทรัพยช์ าระหน้ีดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บั
ผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2557 ดงันั้นบริษทัจึงจดัประเภทหน้ีสินท่ีคงเหลือดงักล่าวเป็นหน้ีสินไม่
หมุนเวยีน ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2557 
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ต่อมาเจา้หน้ีเงินกูย้ืมของ โอเอซี ไดย้ื่นฟ้องต่อศาล เพ่ือให้ โอเอซีและบริษทัในฐานะผูค้  ้ าประกนัจ่ายช าระหน้ีเงินกูย้ืมของ  
โอเอซี ท่ีคา้งช าระ รวมทั้ง โอเอซี มีภาระหน้ีสินอ่ืน ๆ ต่อบุคคลท่ี 3 เม่ือพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของ โอเอซี ในปัจจุบนั 
โอเอซี ไม่สามารถท่ีจะจ่ายช าระหน้ีสินดงักล่าวได ้และบริษทัในฐานะผูค้  ้าประกนัต่อเงินกูย้ืมของ โอเอซี รวมทั้งเป็นบริษทั
ใหญ่ จึงมีภาระท่ีตอ้งเขา้ร่วมรับผิดชอบภาระหน้ีสินของ โอเอซี ดงักล่าว 

 

เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ศาลแพง่กรุงเทพใตไ้ดมี้ค าพิพากษา ใหบ้ริษทัช าระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัดงักล่าวจ านวน 
592 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ 392 ลา้นบาท นับตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป ซ่ึง
บริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่เพ่ือประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีและการบริหารจดัการภาระหน้ี ดงันั้นในเดือนสิงหาคม 
2558 บริษทัจึงท าบนัทึกขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุ้นดงักล่าว ท่ีจะช าระหน้ีขา้งตน้ให้แลว้เสร็จทั้งจ านวนภายในระยะเวลา 9 เดือน 
นบัจากวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558 และผูถื้อหุ้นไดป้ลดหน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัมูลหน้ีน้ีทั้ งหมดให้แก่ โอเอซี ดงันั้น บริษทัจึงโอน
ประมาณการหน้ีสินจากการค ้ าประกนับริษทัยอ่ย จ านวน 522 ลา้นบาทไปเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินภายใตบ้ญัชีเจา้หน้ีอ่ืน
และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขยายระยะเวลาการช าระหน้ีกบัผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 ออกไปเป็นก่อนวนัท่ี 28 
กมุภาพนัธ์ 2560 
 

และต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษทัไดท้ าบนัทึกขยายระยะเวลาการช าระหน้ีกบัผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 ออกไป เป็นก่อน
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561  

 

5 (ช)  เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 จี เจ สตีลไดท้ าสญัญาจา้งผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (Tolling Agreement) กบับริษทั โดย จี เจ สตีล 
(ผูว้า่จา้ง) จะเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบหลกัท่ีส าคญั และจดัส่งวตัถุดิบถึงโรงงาน และบริษทั (ผูรั้บจา้ง) จะเป็นผูรั้บจา้งผลิตเหล็ก
แผน่รีดร้อน (Hot Roll Coils) จนถึงการจดัส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ตามค าสั่งขายของ จี เจ สตีล สัญญาจา้งผลิตเหล็กแผ่นรีด
ร้อนมีอายุ 1 ปี นับจากวนัท าสัญญา และต่ออายุอตัโนมติัไปไดอี้ก 1 ปี หากไม่มีหนังสือแจง้ยกเลิกสัญญาล่วงหน้าก่อน
หมดอาย ุ90 วนั ทั้งน้ี บริษทัจะเรียกเก็บค่าบริการในอตัราตามท่ีตกลงตามสญัญา 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
 

169 

6 รำยกำรธุรกจิกบับริษัทินัธมติรทำงกำรค้ำ 
 

กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีมีสาระส าคญักบับริษทัพนัธมิตรทางการคา้ ซ่ึงเคยมีผูถื้อหุ้นและหรือกรรมการร่วมกบับริษทั
หรือ  มีกรรมการท่ีมีความสัมพนัธ์กบักรรมการของบริษทั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์
ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

 รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ   
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงกบัราคาตลาด 
ค่าขนส่งจ่ายและบริการอ่ืน ตามท่ีตกลงร่วมกนั และตามสญัญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย ตามท่ีระบุในสญัญา 
ตน้ทุนทางการเงิน ตามท่ีระบุในสญัญา 

 
7 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
เงินฝากธนาคาร - บญัชีกระแสรายวนั -  592  -  - 
เงินฝากธนาคาร - บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ 591  31  11  10 
รวม 591  623  11  10 
 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท  583  615  8  7 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 8  8  3  3 
รวม 591  623  11  10 
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8 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (ล้านบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 8  130  106  130 
พนัธมิตรทางการคา้ 6 363  363  363  363 
กิจการอ่ืน ๆ  705  871  254  257 
  1,076  1,364  723  750 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (1,028)  (1,092)  (610)  (674) 
สุทธิ  48  272  113  76 
         

(กลบัรำยกำร) หนีสู้ญและ         
  หนีส้งสัยจะสูญส ำหรับปี 37 (10)  -  (10)  (1) 

ลดลงเนื่องจำกตดัเป็นหนีสุ้ญ  (54)  -  (54)  - 
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การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  -  98  - 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 8  76  8  76 
   มากกวา่ 12 เดือน -  54  -  54 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  (54)  -  (54) 
สุทธิ 8  76  106  76 
        

ินัธมติรทำงกำรค้ำ        
เกินก าหนดช าระ        

มากกวา่ 12 เดือน 363  363  363  363 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (363)  (363)  (363)  (363) 
สุทธิ -  -  -  - 
        

กจิกำรอืน่        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  3  -  - 
เกินก าหนดช าระ         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 39  20  7  - 
มากกวา่ 12 เดือน 666  848  247  257 

 705  871  254  257 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (665)  (675)  (247)  (257) 
สุทธิ 40  196  7  - 

รวม 48  272  113  76 
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ระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกค้า 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทั เป็นการขายเงินสดและใหสิ้นเช่ือไม่เกิน 5 - 7 วนัท าการ และ จี เจ สตีล 
เป็นการขายเงินสด และใหสิ้นเช่ือไม่เกิน 7 วนัท าการ ส าหรับการขายในประเทศ และการขายต่างประเทศเป็นการขายเงินสด
และแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเม่ือเห็นเอกสาร  
 

ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขซ่ึงมีหน้ีคงคา้ง กลุ่มบริษทัและบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 
 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไม่มีการขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทั ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญแลว้  แต่ยงัมีการด าเนินการทางธุรกิจในการเรียกช าระหน้ี 
 

บริษัท 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 บริษทัรวมรายการลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในการท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความตามค าพิพากษาของศาลใหช้ าระหน้ี ซ่ึงจากเหตุการณ์ดงักล่าวบริษทัไดท้ าการปรับปรุงกลบัรายการ
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ท่ีไดเ้คยบนัทึกไวแ้ลว้และบนัทึกส่วนต่างเขา้งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2559 บริษทั ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงการซ้ือสินคา้กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง โดยบริษทัดงักล่าว ตกลง
จะซ้ือสินคา้ในจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนท่ีบริษทัผลิตไดใ้นแต่ละเดือน เป็นระยะเวลาถึงวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 
2562 
 

ตามท่ีคดีหมายเลขด าท่ี 443/2556 คดีแดงหมายเลขท่ี 940/2556 บริษทัไดย้ื่นเร่ืองฟ้องต่อลูกหน้ีภายในประเทศหน่ึงราย 
(“ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข”) เน่ืองจากเช็คท่ีลูกหน้ีภายในประเทศรายน้ีช าระให้แก่บริษทัไม่สามารถน าไปข้ึนเงินได ้
โดยศาลแพ่งมีค าวินิจฉัยวา่ให้ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขรายน้ีช าระเงินคืนแก่บริษทัเป็นจ านวน 146 ลา้นบาท ในอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ภายใตส้ัญญาการจ่ายช าระหน้ี ลูกหน้ีท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขตอ้งท าการช าระเงินงวดแรกให้กบั
บริษทัภายในเดือนกรกฎาคม 2556 
 

จ ีเจ สตลี 
 

ในปี  2556 ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดท้ าการโอนเปล่ียนสิทธิเรียกร้องในหน้ีจ านวนเงิน 172 ลา้นบาท ไปเป็นของลูกหน้ี 
รายอ่ืนในจ านวนเงินท่ีเท่ากนั และลูกหน้ีรายน้ีเป็นเจา้หน้ี จี เจ สตีล ในจ านวนท่ีมากกวา่ท่ีเป็นลูกหน้ี จี เจ สตีล ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 จี เจ สตีล ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงช าระหน้ีและหักกลบลบหน้ีกบัลูกหน้ีดงักล่าว “คู่สัญญา” โดย
คู่สัญญาตกลงให้น าหน้ีจ านวน 172 ลา้นบาท ซ่ึงคู่สัญญาเป็นลูกหน้ี จี เจ สตีล หักกลบลบหน้ีจากหน้ีจ านวน 181 ลา้นบาท 
ซ่ึงคู่สญัญาเป็นเจา้หน้ี จี เจ สตีล และจี เจ สตีล ตกลงช าระหน้ีส่วนท่ีเหลือจ านวน 9 ลา้นบาทภายในวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 
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ในเดือนกรกฎาคม 2556 จี เจ สตีลไดย้ืน่ค  าฟ้องต่อลูกคา้ในประเทศ ท่ีไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิดสัญญาซ้ือ
ขายระหวา่งกนั และเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2556 ศาลแพง่ไดมี้ค าพิพากษาใหลู้กคา้รายท่ี 1 ชดใชเ้งินจ านวน 423 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ 352 ลา้นบาท นบัถดัจากวนัฟ้องไปจนกวา่จะช าระเสร็จแก่ จี เจ สตีล แต่ปรากฎวา่
ลูกคา้รายท่ี 1 ไม่จ่ายช าระหน้ีตามค าพิพากษา ต่อมาลูกคา้รายท่ี 1 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 
ขณะน้ี จี เจ สตีล อยูร่ะหวา่งการยื่นเพ่ือขอรับช าระหน้ีระหวา่งการช าระบญัชี และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2557 จี เจ สตีลและ
ลูกคา้รายท่ี 2 ไดท้ าสญัญาประนีประนอมยอมความโดยลูกคา้รายท่ี 2 ตกลงช าระเงินใหแ้ก่ จี เจ สตีล เป็นเงินจ านวน 78 ลา้น
บาท (เงินตน้จ านวน 65 ลา้นบาท ดอกเบ้ียจ านวน 13 ลา้นบาท) โดยตกลงแบ่งจ่ายเป็นงวด เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2557 ถึง
วนัท่ี 25 สิงหาคม 2559 แต่ปรากฏวา่ลูกคา้รายท่ี 2 ผิดนดัช าระ อยา่งไรก็ตามในปี 2558 ถึงปัจจุบนั จี เจ สตีล ไดท้ าการสืบ
ทรัพยท่ี์ดินของลูกคา้รายท่ี 2 ท่ีส านกังานท่ีดินปรากฏวา่ไม่พบทรัพยข์องลูกคา้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2560 จี เจ สตีล ยื่น
ฟ้องลูกคา้รายท่ี 2 เป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง เพ่ือขอให้ลูกคา้รายท่ี 2 ช าระหน้ีให้กบัจี เจ สตีล เป็นจ านวน
เงิน 78 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดงักล่าว นับตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2557 เม่ือวนัท่ี    
18 ธันวาคม 2560 ศาลไดมี้ค าสั่งให้พิทกัษ์ทรัพยข์องลูกหน้ีรายท่ี 2  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2561 จี เจ สตีล ไดย้ื่นค า
ขอรับช าระหน้ีต่อเจา้พนักงานพิทกัษ ์ทรัพย ์และ เจา้พนักงานพิทกัษ ์ทรัพยน์ ัดตรวจค าขอรับช าระหน้ีในวนัที่ 8 
พฤษภาคม 2561  
 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท 975  1,253  622  639 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 101  111  101  111 
รวม 1,076  1,364  723  750 
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9 สินค้ำคงเหลอื 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  

 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 1,544  642  31  334 
วตัถุดิบ 662  529  242  286 
อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง 908  740  447  420 
วสัดุส้ินเปลือง 217  82  217  82 
อ่ืน ๆ 924  47  24  35 
 4,255  2,040  961  1,157 
หัก  ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (53)  (48)  (21)  (20) 
หัก  ค่าเผื่อวตัถุดิบสูญหาย (92)  -  (92)  - 
สุทธิ 4,110  1,992  848  1,137 
        

มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือท่ี        
  จ าน าเพ่ือค ้าประกนัหน้ีสิน -  487  -  415 
        

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ  2559 บริษทัมีการท าสัญญาวางหลกัประกนัโดยน าอะไหล่เคร่ืองจกัรท่ีบริษทัมีกรรมสิทธ์ิ
และถือครองอยู ่มูลค่ารวม 36 ลา้นบาทเป็นหลกัประกนัหน้ีตามมูลหน้ีรวม 36 ลา้นบาท แก่เจา้หน้ีเงินกูแ้ละผูส้นบัสนุนราย
หน่ึง 

 

วตัถุดบิทีสู่ญหาย 
 

ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 บริษทัฯ มีวตัถุดิบ(เศษเหล็ก) สูญหายท่ีอาจเกิดจากถูกยกัยอก ฉ้อโกงหรือลกัทรัพย ์มีค่าเสียหาย
เบ้ืองตน้ประมาณ 88 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดต้ั้งค่าเผื่อความเสียหายไวท้ั้งจ านวนแลว้ในไตรมาส 3 ซ่ึงต่อมาในไตรมาสท่ี 4 
ปี 2560 บริษทัฯไดท้ าการตรวจนบัสตอ็กสินคา้และวตัถุดิบประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แลว้พบวา่จ านวนวตัถุดิบ
(เศษเหลก็) ของบริษทัฯท่ีขาดหายไปมีมูลค่าทั้งส้ิน 92 ลา้นบาท บริษทัฯ จึงไดต้ั้งค่าเผื่อความเสียหายเพ่ิมข้ึนอีก 4 ลา้นบาท
ในไตรมาส 4 ปี 2560 ทั้งน้ีเร่ืองดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาสืบสวนจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ เพ่ือสรุปความผิดและความ
เสียหายท่ีชดัเจน อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือมัน่วา่ บริษทัฯ จะไม่มีค่าความเสียหายอ่ืนใดอีก 
 

เม่ือวนัท่ี 1 และ 6 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯ ตอ้งจ่ายเงินจ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 68 ลา้นบาท) แก่บริษทัคู่คา้
ผูใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงินโดยยงัไม่ไดรั้บโอนวตัถุดิบ(เศษเหล็ก) ตามปกติจากพ้ืนท่ีควบคุมการจดัเก็บ ซ่ึง ณ วนัท่ีเกิด
รายการ บริษทัฯไดบ้นัทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ ปัจจุบนับริษทัฯ อยูร่ะหวา่งด าเนินการติดตามเงินดงักล่าวคืน 
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10 ลูกหนีจ้ำกกำรขำยเศษเหลก็ 
 

  งบกำรเงนิรวมและ 
  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2560  2559 
  (ล้านบาท) 

 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -  338 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -  (338) 
สุทธิ  -  - 

ลดลงเนื่องจำกตดัเป็นหนีสู้ญ  (338)  - 
 

ลูกหน้ีจากการขายเศษเหลก็แสดงสุทธิหลงัรายการหกักลบลบหน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัร  รับช าระและรายการหกักลบลบหน้ี 
อ่ืน ๆ แลว้ 

 

เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 บริษทัและลูกหน้ีจากการขายเศษเหล็ก (รวมรายการถึงลูกหน้ีการคา้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
จ านวน 54 ลา้นบาท (ซ่ึงตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ตม็จ านวนแลว้) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และ 
จะหักกลบลบหน้ีกบัเจา้หน้ีการคา้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 19 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 21 ไดท้ าสญัญาประนีประนอมยอมความตามค าพิพากษาของศาลใหช้ าระหน้ี โดยลูกหน้ีจะด าเนินการโอนหุ้นของ
บริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งหน่ึงใหก้บับริษทั  

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 บริษทัและลูกหน้ีรายดงักล่าวไดด้ าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นเสร็จเรียบร้อยแลว้ โดยมี
มูลค่าราคาตลาดของหุน้ดงักล่าวรวม 90 ลา้นบาท บริษทัจึงบนัทึกรายการดงักล่าว และปรับปรุงกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญท่ีไดเ้คยบนัทึกไวแ้ลว้ และบนัทึกส่วนต่างเขา้งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ านวน 109 ลา้นบาท 
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11 สินทรัิย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีอ่ืน  13  25  13  25 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (7)  (20)  (7)  (20) 
  6  5  6  5 
         
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 9 444  219  275  60 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (100)  (115)  -  (18) 
  344  104  275  42 
         
ภาษีซ้ือยงัไม่ไดใ้บก ากบัภาษี  49  30  28  18 
อ่ืน ๆ  176  61  44  32 
สุทธิ  575  200  353  97 
         

(กลบัรำยกำร) หนีสู้ญและ 
หนีส้งสัยจะสูญส ำหรับปี 37 (28)  (7)  (31)  (7) 

 

ยอดสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
  2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท   278  169  97  89 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  376  134  255  30 
สกลุเงินอ่ืน  28  32  8  16 
  682  335  360  135 
หัก ค่าเผื่อ  (107)  (135)  (7)  (38) 
รวม  575  200  353  97 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  วธีิราคาทุน  ดอ้ยค่า  ราคาทุนสุทธิ 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 

บริษทัย่อย                    
หุ้นสำมญั                    
เอสพีเอช 99.99  99.99  341  341  341  341  (341)  (341)  -  - 
จี เจ สตีล   15.08  20.79  96,104  73,039  3,776  3,955  (1,657)  (1,473)  2,119  2,482 
จีเอส ซีเคียวริต้ี 99.99  99.99  2,492  3,292  1,608  1,993  (491)  (491)  1,117  1,502 
จีเอส โน๊ตส์* -  99.99  2,722  2,722  1  1  -  -  1  1 
จีเอส โน๊ตส์ 2* -  99.99  473  473  1  1  -  -  1  1 
         5,727  6,291  (2,489)  (2,305)  3,238  3,986 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมญั                    
จี เจ สตีล**          -  40  -  -  -  40 
รวม         5,727  6,331  (2,489)  (2,305)  3,238  4,026 
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* บริษทัยอ่ย 2 บริษทั คือ จี เอส โน๊ตส์ และจี เอส โน๊ตส์ 2 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพานิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี        22 
กนัยายน 2560 ตามมติของท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2560  อยา่งไรก็ตาม งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2560 ไดร้วมผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวจนถึงวนัเลิกบริษทัแลว้ 
 

บริษทัยงัไม่ตดับญัชีเงินลงทุนดงักล่าวออกเน่ืองจากยงัไม่เสร็จส้ินการช าระบญัชี 
 

** ในปี 2560 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของจี เจ สตีล ไดห้มดอายลุง บริษทัจึงไดต้ดัรายการขา้งตน้ออกจากบญัชีแลว้ 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
  2560  2559 
  (ล้านบาท) 
วธีิราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   6,331  6,332 
ลดลง  (605)  (1) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   5,726  6,331 
     
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    (2,305)  (2,303) 
เพ่ิมข้ึน    (184)  (2) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   (2,489)  (2,305) 
     
สุทธิ  3,237  4,026 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
 

179 

จ ีเจ สตลี 
 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 โอเอซี ไดเ้ขา้ท าสัญญาโอนทรัพยช์ าระหน้ีกบัผูถื้อหุ้นของ บริษทัฯโดยตกลงช าระหน้ีบางส่วนดว้ย
การตีโอนกรรมสิทธ์ิหุน้ของจี เจ สตีล จ านวน 4,125 ลา้นหุ้น และใบส าคญัแสดงสิทธิของจี เจ สตีล จ านวน 687 ลา้นหน่วย ท่ี โอ
เอซีถืออยู ่และในเดือนกนัยายน 2557 บริษทัฯไดโ้อนหุน้ท่ีถือในจี เจ สตีล จ านวน 1,500 ลา้นหุน้ ใหแ้ก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
แห่งหน่ึง ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของ บริษทัฯในจี เจ สตีล ลดลงเป็นร้อยละ 20.79 

 

ต่อมาในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2560 บริษทัฯไดข้ายหุ้นท่ีถือในจี เจ สตีล จ านวนทั้งส้ิน 100 ลา้นหุ้น ท าให้สัดส่วนการถือ
หุน้ของบริษทัฯในจี เจ สตีล ก่อนท่ีจะมีการเพ่ิมทุน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 ลดลงเป็นร้อยละ 20.05 
ผลของรายการดงักล่าวบริษทัไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการจ าหน่ายหุน้เขา้งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจ านวน 125 ลา้นบาท 

 

ภายหลงัการเพ่ิมทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จี สตีล และ จีเอส ซีเคียวริต้ี มี
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 18.72 ของหุน้ทั้งหมด 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ราคาตลาดของหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล มีมูลค่าเท่ากบั 0.38 บาทต่อหุ้น (31 ธันวาคม 2559: 0.36 
บาทต่อหุ้นก่อนการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น) หรือคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนเป็นจ านวนเงิน 798 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 792 
ล้านบาท) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดล้งทุนใน จี เจ สตีล โดยมีราคาทุนมูลค่า 3,776 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559 : 3,955 ล้าน
บาท) ซ่ึงมูลค่าตามบญัชีของส่วนของผูถื้อหุ้นของ จี เจ สตีล ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัน้ี แสดงในงบการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 2,119 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559 : 2,482 ล้านบาท) 
 

จเีอส ซิเคยีวริตี ้
 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2560 ของจีเอส ซิเคียวริต้ี ผูถื้อหุ้นไดมี้มติพิเศษให้ลดทุนจด
ทะเบียนจ านวน 800 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,292 ลา้นบาท (หุน้สามญั 329.2 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) คงเหลือ 
2,492 ลา้นบาท (หุน้สามญั 249.2 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เพ่ือลา้งขาดทุนสะสม โดยส่วนท่ีเหลือคืนแก่ผูถื้อหุ้น ผลของ
รายการดงักล่าว บริษทัไดบ้นัทึกลดบญัชีเงินลงทุนในจีเอส ซิเคียวริต้ี ตามมูลค่าท่ีไดรั้บคืนเงินจ านวน 385 ลา้นบาทในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 
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หุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ จ ีเจ สตีล ทีน่ าไปค า้ประกนั 
 

บริษัท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดน้ าหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ จี เจ สตีล ไปค ้าประกนักบั
เจา้หน้ีรายต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 2560  2559 
 จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 

หุ้นของ จ ีเจ สตีล    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 60  60 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50  50 
วงเงินสินเช่ือใหม่เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,900  2,000 
วงเงินสินเช่ือใหม่เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานกบัลูกคา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนรายท่ี 3 18  18 
รวม 2,028  2,128 
  

 (ล้านหน่วย) 

ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ จ ีเจ สตีล    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน -  500 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  120 
รวม -  620 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากูเ้งินเป็นจ านวน 36 ลา้นบาทจากผูส้นบัสนุนเพื่อทดแทนขอ้ตกลงความ
ช่วยเหลือทางการเงินฉบบัลงวนัท่ี 16 มกราคม 2556 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปี คิดดอกเบ้ียนับตั้งแต่วนัท่ีลงใน
สญัญากู ้ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียแก่ผูใ้หกู้ทุ้กเดือนโดยจะช าระใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลา 2 ปี และเพ่ือเป็นหลกัประกนั
ผูกู้ไ้ดจ้  าน าหุน้ของ จี เจ สตีล ซ่ึงถือโดยผูกู้จ้  านวน 102 ลา้นหุน้ใหก้บัผูใ้หกู้ ้(เท่ากบั 10 ลา้นหุน้ หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุน้) เพ่ือจ าน าเป็นหลกัประกนัในการช าระหน้ีตามสญัญา 
 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2560 
 

และเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 บริษทัเขา้ท าขอ้ตกลงกูย้ืมเงินจากบุคคลอ่ืนเป็นจ านวน 10 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี 
โดยหน้ีจะครบก าหนดช าระในวนัท่ี 30 มกราคม 2558  ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัไดว้างหลกัประกนัเป็นหุ้น จี เจ สตีล ท่ีถือ
โดยบริษทัจ านวน 500 ลา้นหุ้น (เท่ากบั 50 ลา้นหุ้น หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) ให้กบัผูใ้ห้กู ้ ต่อมาบริษทัไดท้ าบนัทึก
ขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
 

เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
 

และเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน  2560 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 

จเีอส ซีเคยีวริตี ้
 

เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 จี เอส ซีเคียวริต้ีไดเ้ขา้ท าสัญญาจ าน าหุ้น จี เจ สตีล จ านวน 2,000 ลา้นหุ้น (เท่ากบั 200 ลา้นหุ้น 
หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) ท่ีถือโดย จี เอส ซีเคียวริต้ี กบัลูกคา้ท่ีให้การสนับสนุนของบริษทั (ผูรั้บจ าน า) เพื่อเป็น
ประกนัการช าระหน้ีท่ีบริษทัมีอยูก่บัผูรั้บจ าน า 
 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2558 จี เอส ซีเคียวริต้ี ไดจ้  าน าหุ้น จี เจ สตีล จ านวน 3,200 ลา้นหุ้น (เท่ากบั 320 ลา้นหุ้น หลงัจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น) ท่ีถือโดย จี เอส ซิเคียวริต้ี กบัลูกคา้ผูใ้ห้การสนบัสนุนรายท่ี 3 ของบริษทั และ จี เจ สตีล (ผูรั้บจ าน า) 
เพ่ือเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีท่ีบริษทัและ จี เจ สตีล มีอยูก่บัผูรั้บจ าน าแทนหลกัประกนัเดิม 
 

ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัไดช้ าระหน้ีให้กบัผูส้นบัสนุนรายท่ี 3 ดงักล่าวแลว้ และบริษทัไดท้ าหนงัสือขอยกเลิก
สญัญายมืหลกัประกนั ลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 อยูร่ะหวา่งการขออนุมติัจากผูบ้ริหารของบริษทั 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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จเีอส ซีเคยีวริตี ้
 

จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท จีเอส ซีเคียวริต้ี 
ก่อตั้งข้ึนเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัและกลุ่มบริษทั 
 

ในปี 2556  จี เจ สตีล ไดเ้ขา้ท าสัญญาประนีประนอมกบัเจา้หน้ี 9 ราย เพื่อแลกเปล่ียนกบัยอดลูกหน้ีคงเหลือท่ีมีกบั จี เจ 
สตีล จ านวน 1,043 ลา้นบาท กบัหุ้นกูจ้  านวน 1,043 ลา้นบาท บริษทัไดอ้อกหุ้นสามญัจ านวน 2,086 ลา้นหุ้น (เท่ากบั 417 
ลา้นหุน้ หลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้) โดยมีราคาพาร์ท่ี 1 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่เจา้หน้ีของ จี เจ สตีล เพ่ือแลกกบัหุ้นสามญัของ 
จีเอส ซีเคียวรีต้ี เป็นจ านวนรวม 104.3 ลา้นหุ้น โดยมีราคาพาร์ 10 บาทต่อหุ้น ดงันั้น หุ้นสามญัของ จี เอส ซีเคียวริต้ี ไดถู้ก
บนัทึกในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั  ก็เปรียบเสมือนบริษทัถือหุน้กูข้อง จี เจ สตีล โดยตรง 
 

โดยมีรายละเอียดการออกหุน้กูข้อง จี เจ สตีล ดงัน้ี 
 

จ านวนหุน้กูท่ี้ออกและจ าหน่าย : 104,300 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 10,000 บาท 
มูลค่าหุน้กูร้วมทั้งส้ิน : 1,043 ลา้นบาท 
อายหุุน้กู ้ : 2 ปี 
อตัราดอกเบ้ีย : ร้อยละ 3 ต่อปี 
วนัออกหุน้กู ้ : 19 มีนาคม, 19 เมษายน และ 14 พฤษภาคม 2556 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน : 19 มีนาคม, 19 เมษายน และ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2558  จี เจ สตีล และ จีเอส ซีเคียวริต้ี ไดต้กลงร่วมกนัท่ีจะต่ออายหุุน้กูค้งเหลือท่ีจะครบก าหนดไถ่
ถอนในปี 2558 ดงักล่าวขา้งตน้ตอ่ไปอีก 3 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี 
 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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13 เงนิล่วงหน้ำค่ำซื้อทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  
  2560  2559  2560  2559 
  (ล้านบาท) 
เงินล่วงหนา้ส าหรับ :         
ท่ีดิน  210  210  -  - 
โครงการขยายก าลงัการผลิตเหลก็         

รีดร้อน  1,308  1,308  1,308  1,308 
โครงการแผน่เหลก็รีดร้อน         

ปรับสภาพผิว  692  692  692  692 
โครงการอ่ืน ๆ  55  55  -  - 

  2,265  2,265  2,000  2,000 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า   (2,055)  (2,055)  (2,000)  (2,000) 
สุทธิ  210  210  -  - 
 

จ ีเจ สตลี 
 

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 จี เจ สตีล และผูข้ายท่ีดิน ไดน้ าโฉนดท่ีดิน 5 โฉนดซ่ึงถูกแสดงไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 210 ลา้นบาทจดจ านองเพ่ือเป็นหลกัประกนัการผ่อนช าระภาษีอากรของบริษทั และ จี เจ สตีล ต่อ
กรมสรรพกรในวงเงินรวม 330 ลา้นบาท (เฉพาะของ จี เจ สตีล 206 ลา้นบาท) (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ้ 22) 
 
 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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14 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  
  

  งบกำรเงนิรวม 
  ท่ีดินและ  อาคารและ    อุปกรณ์ส านกังาน    สินทรัพย ์   
 หมายเหต ุ ส่วนปรับปรุง  ส่ิงปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่งก่อสร้าง   
  ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  และติดตั้ง  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
  (ล้านบาท) 

ราคาทุน               
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559  1,594  9,482  39,227  392  11  15,402  66,108 
เพ่ิมข้ึน  -  -  2  9  3  1  15 
จ าหน่าย  -  -  (21)  (86)  -  -  (107) 
โอน  -  -  11  -  -  (11)  - 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560  1,594  9,482  39,219  315  14  15,392  66,016 
               
ค่าเส่ือมราคาสะสม               
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559  34  5,303  18,205  373  11  -  23,926 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  4  136  1,600  4  -  -  1,744 
จ าหน่าย  -  -  (13)  (86)  -  -  (99) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560  38  5,439  19,792  291  11  -  25,571 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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  งบกำรเงนิรวม 
  ท่ีดินและ  อาคารและ    อุปกรณ์ส านกังาน    สินทรัพย ์   
  ส่วนปรับปรุง  ส่ิงปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่งก่อสร้าง   
 หมายเหต ุ ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  และติดตั้ง  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
  (ล้านบาท) 

ค่าเผือ่การด้อยค่า               
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559  329  1,147  3,076  5  -  8,886  13,443 
เพ่ิมข้ึน 38 -  -    -    998  998 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  -  -  (1)  -  -  -  (1) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560  329  1,147  3,075  5  -  9,884  14,440 
               

มูลค่าสุทธิทางบัญชี               

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559  1,231  3,032  17,946  14  -  6,516  28,739 
               

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560  1,227  2,896  16,352  19  3  5,508  26,005 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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 งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 ท่ีดินและ  อาคารและ    อุปกรณ์ส านกังาน    สินทรัพย ์   
 ส่วนปรับปรุง  ส่ิงปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่งก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  และติดตั้ง  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (ล้านบาท) 

ราคาทุน              
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 736  3,237  21,277  154  9  8,627  34,040 
เพ่ิมข้ึน -  -  2  2  -  -  4 
โอนออก -  -  11  -  -  (11)  - 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 736  3,237  21,290  156  9  8,616  34,044 
              

ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 -  1,225  9,648  146  9  -  11,028 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  36  783  1  -  -  820 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 -  1,261  10,431  147  9  -  11,848 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31  ธันวำคม  2560 
 

187 

 

  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
  ท่ีดินและ  อาคารและ    อุปกรณ์ส านกังาน    สินทรัพย ์   
  ส่วนปรับปรุง  ส่ิงปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่งก่อสร้าง   
 หมายเหต ุ ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  และติดตั้ง  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
  (ล้านบาท) 

ค่าเผือ่การด้อยค่า               
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559  306  1,071  2,685  5  -  5,764  9,831 
เพ่ิมข้ึน 38 -  -  -  -  -  998  998 
               

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560  306  1,071  2,685  5  -  6,762  10,829 
               

มูลค่าสุทธิทางบัญชี               

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559  430  941  8,944  3  -  2,863  13,181 
               

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560  430  905  8,174  4  -  1,854  11,367 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 
 

รายละเอียดของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
โครงการขยายก าลงัการผลิตเหลก็รีดร้อน 1,541  1,552  1,541  1,552 
โครงการแผน่เหลก็รีดร้อนปรับสภาพผิว 6,273  6,273  6,273  6,273 
โครงการเหลก็เคลือบสงักะสี 5,038  5,038  -  - 
โครงการเหลก็รีดเยน็ 1,525  1,525  -  - 
อ่ืน ๆ 1,014  1,014  802  802 
รวม 15,391  15,402  8,616  8,627 
 

การประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

บริษัท 
 

ผูบ้ริหารของบริษทั ไดพิ้จารณาปัจจยัต่างๆ หลายประการแลว้พบวา่ไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีท าให้มูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อาจเกิดการดอ้ยค่า และในไตรมาส 4 ปี 2560 ผูบ้ริหารของบริษทั ไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระ ให้ท า
การประเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของบริษทั ประกอบกบัการประเมินมูลค่าการใชสิ้นทรัพย์
โดยผูบ้ริหารของบริษทัโดยอตัราคิดลด (ก่อนภาษี) ท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าจากการใชร้้อยละ 10.93 ต่อปีในปี 2560 และ
ร้อยละ 13.13 ต่อปีในปี 2559 ผลการประเมินดงักล่าวไม่มีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 และ  2559  มีการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึนยกเวน้สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง ราคาทุนจ านวน 1,385 ลา้นบาท ท่ี
บริษทัฯมีนโยบายยกเลิกโครงการเน่ืองจากบริษทัขาดเงินทุนด าเนินการตามรายละเอียดดงัน้ี 
. 

o ตามท่ีบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  บัตรส่งเสริมเลขท่ี 
1579(2)/2548 ลงวนัท่ี  29 มิถุนายน 2548 โดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการฯ (บีโอ
ไอ) อนุมติั   และจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ เพร้อมเปิดด าเนินการไดภ้ายในไม่เกิน 36 เดือน นบัแต่วนัท่ีออกบตัร
ส่งเสริม ฯ แต่เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าวบริษทัประสบปัญหาดา้นเงินลงทุน และบริษทัไดข้อขยายเวลาการในเปิด
ด าเนินงานเร่ือยมา จนกระทัง่คร้ังล่าสุดขอขยายเวลาจนถึง 29 มิถุนายน 2560 และไดข้อขยายเวลาต่อจากน้ีไปอีก
จนถึงวนัท่ี 29 มิถุนายน 2562 แต่ในขณะน้ีบริษทัยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัจากบีโอไอแต่อยา่งใด  หากบริษทัไม่ไดรั้บ
อนุมติัดงักล่าวจากบีโอไอ อาจเป็นเหตุให้บริษทัถูกเพิกถอนสิทธ์ิ และหากบริษทัถูกเพิกถอนสิทธ์ิจะตอ้งมีภาระใน
การจ่ายภาษีอากรพร้อมเบ้ียปรับเงินเพ่ิมประมาณ 850 ลา้นบาทใหก้รมศุลกากรและกรมสรรพากร ดงันั้นเพ่ือเป็นการ
บรรเทาปัญหาทางดา้นภาษีและเบ้ียปรับเงินเพ่ิมดงักล่าว บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะขายทรัพยสิ์นเฉพาะส่วนของบีโอไอ
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ดงักล่าวส่งออกไปยงัเขตปลอดภาษี (Free Zone ) เพ่ือจะไดรั้บยกเวน้การเสียภาษีดงักล่าว ซ่ึงบริษทัไดว้่าจา้งผู ้
ประเมินราคาอิสระรายเดียวกนักบัขา้งตน้ให้ท าการประเมินราคามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขาย 
ผลการประเมินดงักล่าว บริษทัตอ้งรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึนจากเดิม 349 ลา้นบาท เป็น 1,347 ลา้นบาท โดย
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 998 ลา้นบาทในไตรมาส 4 ปี 2560 แลว้ 

จ ีเจ สตลี 
 

ผูบ้ริหารของจี เจ สตีล ไดพิ้จารณาปัจจยัต่างๆ หลายประการแลว้พบวา่ไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีท าใหมู้ลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 และ 2559 อาจเกิดการดอ้ยค่า และเดือนธนัวาคม ปี 2559 ผูบ้ริหารของจี เจ สตีล ไดว้า่จา้งผูป้ระเมิน
ราคาอิสระให้ท าการประเมินราคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบกบัการประเมินมูลค่าการใช้
สินทรัพยโ์ดยผูบ้ริหารของจี เจ สตีล โดยอตัราคิดลด (ก่อนภาษี) ท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าจากการใชร้้อยละ 12.92 ต่อปีในปี 
2560 และร้อยละ 11.95 ต่อปีในปี 2559 ผลการประเมินดงักล่าวไม่มีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ 
วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึน 
 

 

 การจดจ านองหลกัประกนัของบริษทั 
 

หลกัประกนัส ำหรับเงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 
 

บริษทั ไดจ้ดจ านองหลกัประกนัเคร่ืองรีดปรับสภาพผิว (Skin pass Mill) ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
จ านวน 1,107 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559 : 1,128 ล้านบาท) เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึงจ านวนเงินไม่เกิน 510 ลา้นบาท (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19) 
 

หลกัประกนัส ำหรับหนีสิ้นภำษีอำกร 
 

บริษทัไดจ้ดจ านองประกนัเคร่ืองจกัร (เคร่ืองลา้งและเคร่ืองเคลือบน ้ ามนั) ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  
จ านวน 3,326 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559 : 3,326 ล้านบาท)  เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนักบักรมสรรพากร ส าหรับภาระหน้ีสินทาง
ภาษีของบริษทั เป็นจ านวน 599 ลา้นบาท (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22) 
 

หลกัประกนัส ำหรับวงเงนิสินเช่ือใหม่เิือ่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
 

บริษทัไดจ้ดจ านองหลกัประกนัเคร่ืองจกัร Heavy Gauge Shearing Line ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
จ านวน 544 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559 : 544 ล้านบาท) เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับวงเงินสินเช่ือใหม่เพ่ือใชใ้นการ
ด าเนินงาน (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19) 
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 การจดจ านองหลกัประกนัของบริษทั จ ีเจ สตีล 
 

หลกัประกนัภำยใต้แผนฟ้ืนฟูกจิกำรและหลกัประกนักำรใช้วงเงนิกู้จำกบริษัทต่ำงประเทศแห่งหน ่ง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ จี เจ สตีล มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี จ านวน 9,215 ลา้นบาท ไดถู้กน าไป
จ านองภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกิูจการ (31 ธันวาคม 2559 : 10,028 ล้านบาท) 

 

จี เจ สตีล ไดย้ื่นฟ้องจ าเลย 3 รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เพ่ือขอให้ทรัสตีของผูถื้อตราสารหน้ีหุ้นกูแ้ละรับจ านองหลกัประกนั
แทนผูถื้อตราสารหน้ีหุน้กูต้่างประเทศของ จี เจ สตีล ท าการไถ่ถอนจ านองทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว เน่ืองจากจี เจ สตีล ไดท้ า
การช าระหน้ีให้แก่กลุ่มเจา้หน้ีดงักล่าวตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นแลว้  ต่อมาในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้  
ไดมี้ค าพิพากษาให้จี เจ สตีล ชนะคดีและมีค าสั่งให้จ าเลยทั้ง 3 ราย ท าการไถ่ถอนจ านองหลกัประกนั ทั้งน้ี จ าเลยรายหน่ึงได้
เจรจาเพ่ือเขา้ท าสญัญาประนีประนอมยอมความกบัทางจี เจ สตีล เพ่ือปลดจ านองทรัพยห์ลกัประกนัให้แก่ จี เจ สตีล และไดท้ า
การยืน่อุทธรณ์ต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้เพ่ือร้องขอใหศ้าลอุทธรณ์พิจารณาเป็นไปตามสญัญาประนีประนอมขา้งตน้ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหวา่ง จี เจ สตีล กบัจ าเลย
รายหน่ึง โดยใหจ้ าเลยท าการปลดหลกัประกนัหรือไถ่ถอนจ านองหลกัประกนัใหก้บั จี เจ สตีล ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ
ไถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่าว 
 

ปัจจุบนัไดด้ าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนักบัจ าเลยแลว้ 2 ราย 
 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 ท่ีประชุมคณะกรรมการจี เจ สตีล เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัการ
จ านองท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน เพ่ือเป็นหลกัประกนัล าดบัท่ีสอง จากการใชว้งเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง วงเงินรวม 71 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในวงเงินจ านองรวม 4,022 ลา้นบาท และต่อมาเม่ือวนัท่ี              
13 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมวงเงินจ านองรวมเป็นเงิน 6,619 ลา้นบาท 
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หลกัประกนัส ำหรับภำระหนีสิ้นทำงภำษี 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมของคณะกรรมการ จี เจ สตีล มีมติอนุมติัการจดจ านองเคร่ืองจกัร  ของ จี เจ สตีล (เคร่ือง
ลา้งและเคร่ืองเคลือบน ้ ามนั) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 766 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559 : 766 ล้าน
บาท) เพ่ือเป็นหลกัประกนัส าหรับภาระหน้ีสินภาษีอากรของ จี เจ สตีล จ านวน 1,043 ลา้นบาท กบักรมสรรพากร และเม่ือวนัท่ี 
10 ตุลาคม 2556 จี เจ สตีล ไดด้ าเนินการจดจ านองเคร่ืองจกัรกบัส านกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
แลว้ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมของคณะกรรมการ จี เจ สตีล มีมติอนุมติัให้วางหลกัประกนัเพ่ิมเติมเป็นโฉนดท่ีดิน  
กบักรมสรรพกร และเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558  จี เจ สตีล ไดด้ าเนินการจดจ านองท่ีดิน กบักรมสรรพากรเรียบร้อยแลว้ (ตามท่ี
กล่าวไวใ้นงบการเงินขอ้ 13) 
 

หลกัประกนักำรใช้วงเงนิกู้ร่วมกบั จ ีเจ สตลี จำกธนำคำรในประเทศแห่งหน ่ง 
 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมของคณะกรรมการ จี เจ สตีล มีมติอนุมติัการจ านองเคร่ืองจกัรของจี เจ สตีล (เคร่ืองรีดปรับ
สภาพผิว (RTM) และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกรดกลบัคืน (ARP) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชี 
694 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559 : 783 ลา้นบาท) เพ่ือเป็นหลกัประกนัการใชว้งเงินกูร่้วมกบับริษทั จากธนาคารในประเทศแห่ง
หน่ึง วงเงินรวม 602  ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2558 จี เจ สตีล ไดด้ าเนินการจดจ านองเคร่ืองจกัรกบัส านกังานทะเบียน
เคร่ืองจกัรกลาง กบักรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ในวงเงินจ านอง 480 ลา้นบาท 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
 

192 

15 สินทรัิย์ไม่มตีวัตน  
 

  งบกำรเงนิรวม 
  ค่าลิขสิทธ์ิ  ใบอนุญาตใน   
  ซอฟทแ์วร์  การผลิต  รวม 
  (ล้านบาท) 
ราคาทุน   
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559  228  41  269 
เพ่ิมข้ึน  -  -  - 
ตดัจ าหน่าย  (8)  -  (8) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 

 220 
 41 

 261 
       

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 

      

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559  213  31  244 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  3  2  5 
ตดัจ าหน่าย  (8)  -  (8) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560  208  33  241 
       

ค่ำเผือ่ขำดทุนกำรด้อยค่ำ 

      

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559  -  10  10 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  -  (2)  (2) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560  -  8  8 
       

มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

      

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559  15 

 

- 

 

15 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 

 

12 

 

- 

 

12 
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 งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 
 (ล้านบาท) 

ราคาทุน  
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 17 
เพ่ิมข้ึน - 
  

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 17 
  

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 10 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 11 
  

มูลค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 7 
  

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 6 
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16 ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี   
 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ผลแตกต่ำงช่ัวครำว         
- ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้    206  218  122  135 
- ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 11  10  4  4 
- ค่าเผื่อวตัถุดิบสูญหาย -  -  18  - 
- ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 511  609  491  588 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน 609  576  498  461 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,888  2,689  2,166  1,966 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2  2  -  - 
- ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีกิจการ        
     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 112  112  -  - 
- ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - เงินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ย 553  553  553  553 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 822  822  400  400 
- ส่วนต่างค่าเส่ือมราคา 1,121  1,002  762  688 
- ประมาณการหน้ีสินการค ้าประกนับริษทัยอ่ย 48  44  48  44 
- ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 38  448  38  448 
- ประมาณการหน้ีสินผลแตกต่างจากการปรับ        
     โครงสร้างหน้ีรอการรับรู้ 20  169  20  169 
- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26  21  12  10 
- ประมาณการภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี -  14  -  - 
 6,967  7,289  5,132  5,466 
ยอดขาดทุนยกไป 1,770  2,058  467  538 
รวม 8,737  9,347  5,599  6,004 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2560 ถึง 2564 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได้
ปัจจุบนันั้น  กลุ่มบริษทัและบริษทั ยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน  เน่ืองจากยงั
ไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ กลุ่มบริษทัและบริษทั จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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17 สินทรัิย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (ล้านบาท) 
งานระหวา่งก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั  2,086  2,086  -  - 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (2,053)  (2,053)  -  - 
  33  33  -  - 
         

เงินมดัจ า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 3  3  3  3 
เงินมดัจ าอ่ืน  24  25  5  6 
ตน้ทุนลูกรีดรอตดัจ าหน่าย  463  392  210  180 
ลูกรีด - ระหวา่งทาง  15  28  15  16 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าลูกรีด  47  59  47  59 
อ่ืน ๆ 

 24  24  15  15 
รวม  609  564  295  279 

 

จ ีเจ สตลี 
 

งานระหว่างก่อสร้างทีห่ยดุชะงัก 
 

งานระหว่างก่อสร้างท่ีหยดุชะงกัไดแ้ก่ โรงงานเหล็กพรุน (Direct Reduced Iron) (“โครงการ DRI”) ผูบ้ริหารของ จี เจ สตีล
ตดัสินใจชะลอโครงการน้ีตั้งแต่ ปี 2542 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของการลงทุนไดถู้กบนัทึกลดมูลค่าตามราคาบงัคบัขายซ่ึงประเมิน
โดยผูป้ระเมินอิสระจ านวน 44 ลา้นบาท ตามเกณฑร์าคาตลาดของเศษเหล็กและเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ส านกังานส่งเสริม
การลงทุนไดมี้ค าสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต Direct Reduced Iron โดยไม่มีภาระภาษีอากรขาเขา้ดา้นเคร่ืองจกัร
และวตัถุดิบ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ฝ่ายบริหารได้ทบทวนการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน พบว่ามูลค่าท่ีคาดว่า             
จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชีอีกจ านวน 11 ลา้นบาท จึงไดบ้นัทึกขาดทุนการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2558 
แลว้ 
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18 วงเงนิสินเช่ือเิือ่กำรด ำเนินงำน 
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือในการด าเนินงานจากแหล่งต่างๆดงัต่อไปน้ี 
 

1. บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงประกอบดว้ย 
- วงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนส าหรับซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ส าหรับการผลิตจ านวน 4,000 ลา้นบาท 
- วงเงินสินเช่ือส าหรับการออกหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารจ านวน 210 ลา้นบาท 
- เงินกูร้ะยะยาวจ านวน 400 ลา้นบาท 
ส าหรับ 3 รายการขา้งตน้น้ีบริษทัไดจ้ าน าหุ้นจี เจ สตีล และจดจ านองเคร่ืองจกัร Heavy Gauge Shearing Line และสินทรัพย์
เป็นหลกัประกนั 
- เงินกูร้ะยะยาวจ านวน 30 ลา้นบาท โดยมีสินทรัพย ์เป็นหลกัประกนั. 
 

ส าหรับรายการท่ี 1 ในส่วนวงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนส าหรับซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ส าหรับการผลิตจ านวน 4,000 ลา้นบาท 
 

บริษทัไดย้ติุสัญญาดงักล่าวเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นตน้มา หลงัจากท่ีบริษทัไดย้ติุสัญญาดงักล่าวแลว้นั้น  และเพื่อให้
การด าเนินธุรกิจของบริษทัด าเนินกิจการไดต้ามปกติ บริษทัจึงไดท้ าการรับจา้งผลิตเหลก็แผน่ใหแ้ก่บริษทั จี เจ สตีล ซ่ึงไดเ้ร่ิม
ด าเนินการไปแลว้เม่ือกลางเดือนพฤศจิกายน 2560 และคาดวา่จะด าเนินการต่อเน่ืองไปจนถึงประมาณไตรมาส 2 ปี 2561 
 

2. บริษัท และ จี เจ สตีล ได้รับความร่วมมือจากผูข้ายวตัถุดิบหลายรายทั้ งในประเทศและต่างประเทศโดยการให้สินเช่ือ 
(Supplier Credit) ในรูปแบบ Collateral Management Agreement(“CMA”) ในส่วนเฉพาะของบริษทัไดรั้บวงเงินจากผูข้าย
วตัถุดิบในประเทศเป็นจ านวน 180,000 ตนัต่อปี และมีวงเงิน CMA ร่วมกนักบั จี เจ สตีล จากผูข้ายวตัถุดิบจากต่างประเทศ
จ านวน 1 ราย รวมวงเงินทั้งหมด 150 - 200 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ( 31 ธนัวาคม 2559 : จ านวน 2 ราย รวมวงเงินทั้งหมด         
159 - 210 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ) 
 

ส าหรับจี เจ สตีลนั้น นอกจากไดรั้บวงเงินร่วมกบับริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัไดรั้บวงเงิน CMA จากผูข้ายวตัถุดิบจาก
ต่างประเทศจ านวน 1 ราย ในวงเงิน 10 - 15 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และวงเงิน CMA จากผูข้ายวตัถุดิบจากในประเทศ จ านวน      
1 ราย เป็นจ านวน 240,000 ตนัต่อปี ( 31 ธนัวาคม 2559 :  จ านวน 4 ราย เป็นจ านวน 660,000 ตนัต่อปี ) 
 

โดยบริษทัและจี เจ สตีลไดใ้ชสิ้นเช่ือประเภทน้ีเป็นเวลาหลายปีเป็นวงเงินการคา้หมุนเวียนในการซ้ือเศษเหล็กซ่ึงเป็นวตัถุดิบ
หลกัท่ีใชใ้นการผลิต 
 

3. เม่ือวนัท่ี 9   กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทั  ร่วมกบั จี เจ สตีล ไดล้งนามสัญญาวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

3.1 หน้ีเดิมและดอกเบ้ียคา้งจ่ายของบริษทั มีการปรับโครงสร้างหน้ี ดงัน้ี 
 

3.1.1 วงเงินกูจ้  านวน 237.80 ลา้นบาท เร่ิมช าระยอดแรก จ านวน 25 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือผอ่นช าระ 18 เดือน ตาม
จ านวนท่ีระบุในสญัญา นบัแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
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3.1.2 วงเงิน Trust Receipt (T/R) จ านวนประมาณ 200 ลา้นบาท เร่ิมช าระยอดแรก จ านวน 25 ลา้นบาท และส่วนท่ี
เหลือผอ่นช าระ 18 เดือน ตามจ านวนท่ีระบุในสญัญา นบัแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

 

3.1.3 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย มียอดตามบญัชีประมาณ 176 ลา้นบาท ทั้งน้ี ธนาคารไดป้รับลดดอกเบ้ียคา้งจ่ายลง โดยคิดอตัรา
ดอกเบ้ียผิดนดัจากเดิม ร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 8 ต่อปี  และผ่อนช าระ 18 เดือน  ตามจ านวนท่ีระบุในสัญญา นบั
แต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

 

3.2 วงเงินใหม่ ซ่ึงไดใ้หว้งเงินสินเช่ือจ านวน 602 ลา้นบาท ดงัน้ี 
 

3.2.1 วงเงินหมุนเวียน Letter of Credit (L/C) จ านวน 350 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นวงเงินสินเช่ือร่วมระหวา่ง บริษทั และ        
จี เจ สตีล ท่ีทั้งสองบริษทัสามารถเบิกใชว้งเงินสินเช่ือดงักล่าวได ้

 

3.2.2 วงเงินหนงัสือค ้าประกนัจ านวน 252 ลา้นบาทส าหรับ จี เจ สตีล   
 

บริษทั และจี เจ สตีล ตอ้งน าส่งหลกัประกนัของวงเงินสินเช่ือดงักล่าวใหก้บัธนาคาร ดงัน้ี  

- บริษทัตอ้งเพ่ิมวงเงินจ านองเคร่ืองจกัรจากเดิม 475.6 ลา้นบาท เป็นวงเงินจ านองใหม่ 510 ลา้นบาท 
 

- จี เจ สตีล จ านองเคร่ืองจกัร 2 ชุด ไดแ้ก่ เคร่ืองปรับสภาพผิว (RTM) และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกรด
กลบัคืน (ARP) ของจี เจ สตีลในวงเงินจ านองรวม 480 ลา้นบาท  พร้อมทั้งเงินสดค ้าประกนั 70 ลา้นบาท  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จี เจ สตีล ไดใ้ชว้งเงินหนงัสือค ้าประกนัธนาคารแลว้จ านวน 156 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559 : 
156 ลา้นบาท)  

 

เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 และ ในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2558 ธนาคารน าส่งเงินฝากของ จี เจ สตีล จ านวน 70 ลา้นบาท ซ่ึงใช้
เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของธนาคารดงักล่าวตามค าสัง่กรมสรรพากรซ่ึงธนาคารดงักล่าวไดแ้จง้วา่เป็นเหตุแห่งการผิด
เง่ือนไขในสญัญาต่อมา บริษทั และ จี เจ สตีล ไดเ้จรจาปรับเปล่ียนเง่ือนไขหลายประการ ซ่ึงธนาคารให้ความเห็นชอบและ
ลงนามในสญัญาใหม่แลว้ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. ปรับปรุงตารางการช าระหน้ีรายเดือน โดยขยายระยะเวลาในการช าระหน้ีออกไปอีก 1 ปี ครบก าหนดสัญญา เดือน
สิงหาคม 2560 ทั้งน้ี บนเง่ือนไขท่ีอนุญาตให้ธนาคารสามารถขายหุ้นท่ีจ าน าเป็นหลกัประกนับางส่วน เพ่ือลดภาระหน้ี
และดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ 

 

2. ยกเลิกวงเงินหมุนเวยีน Letter of Credit (L/C at sight) ท่ียงัไม่มีการเบิกใช ้ 
 

3. ปรับลดอตัราดอกเบ้ียลง ร้อยละ 1 จากอตัราเดิม  โดยดอกเบ้ียท่ีลดให้จะไดรั้บการยกเวน้จากธนาคาร เม่ือบริษทัไดช้ าระ
หน้ีสินท่ีมีอยูค่รบถว้นแลว้ 

 

4. ขอผอ่นผนัยกเวน้เหตุผิดนดัขา้งตน้ และขอยนิยอมจากธนาคารในการน าทรัพยสิ์นบางประการของจี เจ สตีล เขา้จ านอง 
หรือ ก่อภาระผกูพนั แก่เจา้หน้ีบางราย 
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ต่อมาในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 บริษทั ไดย้ื่นขอปรับปรุงตารางการช าระหน้ีรายเดือน และขยายระยะเวลาในการช าระหน้ี
ออกไป ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของธนาคาร 

 

4. ท่ีประชุมคณะกรรมการ จี เจ สตีล เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให ้จี เจ สตีล เขา้ท าสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาว วงเงิน
รวมไม่เกิน 111 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของ จี เจ สตีล ท่ีผิดนดัช าระมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2555 และเพื่อ
เป็นทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงานของจี เจ สตีล ดงัมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 

 

4.1 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2560 จี เจ สตีล (ผูกู้)้ ไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูร้ะยะยาว วงเงินกูย้ืม 71 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ กบั 
Link Capital I (Mauritius) Limited (ผูใ้ห้กู)้ (เดิมเป็นกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2560 เป็น
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 12 ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี โดยมีหลกัประกนัคือ การจดจ านอง
ล าดบัท่ีสองของท่ีดิน  อาคารและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของโรงงาน ทั้งน้ีไดแ้บ่งวงเงินกูอ้อกเป็น 2 วงเงินดงัน้ี 

 

1. วงเงินกูว้งแรก จ านวน 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  ส าหรับการจ่ายช าระหน้ีบางส่วนของเจา้หน้ีรายใหม่ และรวมถึง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรียกเก็บคืนจากผูใ้ห้กู้ เช่น ค่าธรรมเนียม, ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบักระบวนการต่างๆ เพ่ือใหก้ารท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวเสร็จสมบูรณ์ โดยเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
2560 จี เจ สตีล ไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้จ านวน 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยน าไปจ่ายช าระหน้ีเงินตน้และ
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายบางส่วนแก่เจา้หน้ีรายใหม่ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3  

 

2. วงเงินกูว้งท่ีสอง จ านวน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพ่ือรายจ่ายฝ่ายทุน โดยเม่ือ
วนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 จี เจ สตีล ไดเ้บิกใชว้งเงินกูด้งักล่าวแลว้ จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 
ธนัวาคม 2560 ไดมี้การแกไ้ขวงเงินลดลงให้เหลือ 25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเพ่ิมเติมวตัถุประสงคก์ารเบิกใช ้
ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 44.3.2  

 

ต่อมาวนัท่ี 30 มกราคม 2561 และวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2561 จี เจ สตีล ไดเ้บิกใชว้งเงินกูว้งท่ีสอง ส าหรับวงเงิน
หมุนเวียนปกติ (Non-Tolling Standby Letter of Credit) เพ่ือการซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) 
จ านวน 18.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 

4.2 ส าหรับวงเงินกูท่ี้เหลืออีก 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการจี เจ สตีล เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 
ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัเขา้ท าสัญญาเงินกูร้ะยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เปล่ียนแปลงวงเงินกูท่ี้เหลือเป็น 50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับจดัซ้ือวตัถุดิบ และเพ่ิมก าลงัการ
ผลิตของบริษทั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 12 ต่อปี แลว้แต่ประเภทของวงเงินกู ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2560 และ 19 ธนัวาคม 2560 จี เจ สตีล ไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาเงินกูย้มืตามท่ีกล่าวไวใ้น
ขอ้ 44.3.1 โดยแกไ้ขวงเงินกูย้ืมเพ่ิมเติมจากสัญญาเดิม เป็นวงเงินกูย้ืมรวมไม่เกิน 121 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมี
หลกัประกนัเดียวกนักบัตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 44.3.1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. วงเงินกูว้งท่ีสอง แกไ้ขวงเงินกูล้ดลงเหลือ 25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเพ่ิมเติมวตัถุประสงคก์ารเบิกใชส้ าหรับ
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การจดัซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) และ วงเงินหมุนเวียนปกติ (Non-Tolling Standby Letter of 
Credit) 
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2. วงเงินกูว้งท่ีสาม จ านวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินกูย้มืระยะเวลา 1 ปี มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี 
เพื่อใชส้นับสนุนการท า Tolling กบับริษทัเป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับจดัซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase 
Contract) และส าหรับ Tolling Standby Letter of Credit โดยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินกู้
ดงักล่าวแลว้จ านวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 และวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2561 จี เจ สตีล ไดเ้บิกใชว้งเงินกูว้งท่ีสาม ส าหรับ 
Tolling Standby Letter of Credit เพื่อการซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) จ านวน 9.9 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ 
 

3. วงเงินกูว้งท่ีส่ี จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินกูย้ืมระยะเวลา 3 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปีเพ่ือ
ใชส้นบัสนุนการจดัซ้ือวตัถุดิบการผลิตของจี เจ สตีล เอง โดยเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 จี เจ สตีล ไดเ้บิกใช้
วงเงินกูด้งักล่าวแลว้จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
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19 หนีสิ้นทีม่ภีำระดอกเบีย้ 
 

 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        

   (ส่วนท่ีมีหลกัประกนั) 213  316  213  316 
        

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี        
   (ส่วนท่ีมีหลกัประกนั) 138  108  138  108 

        

หุน้กู ้(ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั) 510  558  510  558 
        

เจา้หน้ีการคา้        
      ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 303  512  275  440 
      ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 216  3,219  213  1,736 
 519  3,731  488  2,176 
        

เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย        
      ส่วนท่ีมีหลกัประกนั -  -  -  - 
      ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 5,762  2,316  5,758  1,688 
 5,762  2,316  5,758  1,688 
        
หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟกิูจการ        
  ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี        
      (ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั) 41  234  41  234 
 41  234  41  234 
        
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (เงินกูย้มืระยะสั้น        

จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั)        
(ดูหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 5)        

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,506  30  30  30 
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั -  -  1,121  1,321 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  8,796  7,431  8,406  6,550 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,655  242  1,262  1,328 
รวม 10,451  7,673  9,668  7,878 
 

 1,506  30  1,151  1,351 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน        
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 71  83  71  83 
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 36  55  36  36 

 107  138  107  119 
รวมส่วนทีห่มุนเวยีน 8,796  7,431  8,406  6,550 
        

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือ        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,655  242  176  242 

     ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั -  -  1,086  1,086 
        

รวมส่วนทีไ่ม่หมนุเวยีน 1,655  242  1,262  1,328 

รวม 10,451  7,673  9,668  7,878 
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เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯ ไดท้ าสญัญาใหม่กบัธนาคาร โดยไดรั้บการขยายระยะเวลาในการช าระหน้ีออกไปอีก 1 ปี 
ครบก าหนดสญัญาเดือนสิงหาคม 2560 (ตามรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18) 
 

  งบกำรเงนิรวมและ 
  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 
  (ล้านบาท) 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาทรัสตรี์ซีท (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ      

MLR ต่อปี)  95  141 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (95)  (141) 
สุทธิ  -  - 
     

หน้ีสินจากหนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ     
MLR ต่อปี)  118  175 

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (118)  (175) 
สุทธิ  -  - 
     

รวมเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ     
ทีถ่ งก ำหนดช ำระภำยในหน ง่ปี  213  316 

     

เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  - สุทธิ  -  - 
 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 14 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส าหรับรายละเอียดหลกัประกนัส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 
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เงินกู้ยมืจากกจิการอืน่ 
 

เงินกู้ยมืจากบุคคลอืน่ 
 

เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553 บริษทัเขา้ท าขอ้ตกลงกูย้ืมเงินจากบุคคลอ่ืนรายท่ีหน่ึงเป็นจ านวน 15 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
15 ต่อปี ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัไดว้างหลกัประกนัเป็นหนงัสือส าคญั แสดงสิทธิการซ้ือหุ้น จี เจ สตีล คร้ังท่ี 2 (“G J Steel 
Second Warrants”) เป็นจ านวน 500 ลา้นหน่วย ให้กบัผูใ้ห้กู ้ บริษทัจะผ่อนช าระเงินตน้และดอกเบ้ียกบับุคคลดงักล่าวภายใน 30 
มิถุนายน 2557 ต่อมาบริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และเม่ือวนัท่ี  
23 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
 

และเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 บริษทัเขา้ท าขอ้ตกลงกูย้ืมเงินจากบุคคลอ่ืนรายท่ีสอง เป็นจ านวน 10 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 8 ต่อปี โดยหน้ีจะครบก าหนดช าระในวนัท่ี 30 มกราคม 2558 ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัไดว้างหลกัประกนัเป็นหุ้น 
จี เจ สตีล ท่ีถือโดยบริษทัจ านวน 500 ลา้นหุน้ใหก้บัผูใ้หกู้ ้ต่อมาบริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็น
ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็น
ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  
 

และเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 บริษทัเขา้ท าสญัญากูย้มืเงินจากบุคคลอ่ืนรายท่ีสามเป็นจ านวน 6 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 
ต่อปี บริษทัจะช าระเงินตน้และดอกเบ้ียกบับุคคลดงักล่าวภายในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2558 ต่อมาบริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยาย
ระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยาย
ระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
และเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 บริษทัเขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินจากกิจการอ่ืนอีกรายหน่ึงเป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 30 ลา้นบาท 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี โดยบริษทัทยอยรับเงินเป็นคราวๆไป และหน้ีจะครบก าหนดช าระใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
เงินกูต้ามแต่ละจ านวน ซ่ึงมีก าหนดเร่ิมจ่ายช าระงวดแรกในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
และ เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไป เป็นครบก าหนดช าระภายใน 2 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกูต้ามแต่ละจ านวน ซ่ึงมีก าหนดเร่ิมจ่ายช าระงวดแรกในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2560 
 

ทั้งน้ี บริษทัอยูร่ะหวา่งการเจรจาเพ่ือขอขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไป 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 บริษทัเขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินจากกิจการอ่ืนรายน้ีอีกเป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 20.9 ลา้นบาท 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี โดยบริษทัทยอยรับเงินเป็นคราวๆไปและหน้ีจะครบก าหนดช าระใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
เงินกูต้ามแต่ละจ านวน ภายในวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะจดัหาหลกัประกนัเป็นท่ีดินจ านวน 3 แปลง
ใหก้บัผูใ้หกู้ ้ 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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และเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 
2560 
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เงินกู้ยมืจากผู้สนับสนุน 
 

เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2556 บริษทัไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงเก่ียวกบัความช่วยเหลือทางการเงินกบัผูส้นบัสนุนรายหน่ึง โดยผูส้นบัสนุนยินดี
ท่ีจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในจ านวนท่ีไม่เกินกว่า 50 ลา้นบาท เป็นเงินทดรองจ่ายจากลูกหน้ี บริษทัยอมรับขอ้ตกลงโดย
หลงัจากท่ีบริษทัไดก้ลบัมาผลิตอีกคร้ัง บริษทัจะใหส่้วนลด 300 บาท ส าหรับเหลก็รีดร้อนทุกๆ 1 ตนั โดยหกัส่วนลดน้ีกบัเงินทดรอง
ดงักล่าวจนกระทัง่มีการจ่ายช าระเตม็จ านวนแลว้ และบริษทัจะน าหุน้ของจี เจ สตีล จ านวน 800 ลา้นหุ้น เป็นหลกัประกนัส าหรับเงิน
ทดรองในงวดแรกน้ี โดยในปี 2556 ผูส้นบัสนุนไดใ้ห้เงินทดรองงวดแรกจ านวน 36 ลา้นบาทแลว้ แต่บริษทัยงัไม่ไดส่้งมอบหุ้นของ 
จี เจ สตีล จ านวน 800 ลา้นหุ้น ให้กบัผูส้นบัสนุน และต่อมาบริษทัไม่สามารถจดัหาและน าส่งสินคา้ให้แก่ผูส้นบัสนุนตามค าสั่งซ้ือ
ของผูส้นบัสนุนได ้เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 บริษทัจึงไดเ้ขา้ท าสัญญากูเ้งินเป็นจ านวน 36 ลา้นบาท จากผูส้นบัสนุนเพื่อทดแทน
ขอ้ตกลงความช่วยเหลือทางการเงินฉบบัลงวนัท่ี 16 มกราคม 2556 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปี คิดดอกเบ้ียนบัแต่วนัท่ีลงใน
สญัญากู ้ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียแก่ผูใ้ห้กูทุ้กเดือนโดยจะช าระให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 2 ปี และเพ่ือเป็นหลกัประกนั ผูกู้ ้
ไดจ้  าน าหุน้ของ จี เจ สตีล ซ่ึงถือโดยผูกู้จ้  านวน 102 ลา้นหุน้ ใหก้บัผูใ้หกู้ ้เพ่ือจ าน าเป็นหลกัประกนัในการช าระหน้ีตามสญัญา และ 
 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2556 และวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมสองสัญญากบัผูส้นับสนุนเป็นจ านวน
ทั้งส้ิน 40 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 18 ต่อปี จนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556 และหลงัจากนั้นจะคิดอตัราดอกเบ้ียอยา่งต ่า 
ร้อยละ 10 ต่อปี  โดยบริษทัจะน าหุ้นของ จี เจ สตีล จ านวน 727.2 ลา้นหุ้น เป็นหลกัประกนัส าหรับทั้ง 2 สัญญา  โดยบริษทัจะ
จ่ายช าระเงินตน้และดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ต่อมาบริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาเงินกูก้บั
ผูส้นบัสนุน โดยบริษทัจะจ่ายช าระเงินตน้และดอกเบ้ียภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  ทั้งน้ี ไดก้ าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่เป็น
อตัราร้อยละ 7.75 ต่อปี ซ่ึงผูส้นบัสนุนไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวในวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 ต่อมาบริษทัไดท้ าบนัทึก
ขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
 

เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2557 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาวางหลกัประกนักบัผูส้นบัสนุน เพ่ือทดแทนหลกัประกนัหุ้นของจี เจ สตีล จ านวน 
727.2 ลา้นหุ้น โดยน าอะไหล่เคร่ืองจกัรท่ีบริษทัมีกรรมสิทธ์ิและถืออยู ่มูลค่า 80 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนัหน้ีตามมูลหน้ี 80 ลา้น
บาทแก่ผูส้นบัสนุนดงักล่าว 

 

และเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
ซ่ึงบริษทัไดช้ าระหน้ีเรียบร้อยแลว้  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นหน่ึงสญัญากบัผูส้นบัสนุน เป็นจ านวน 26 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559 :สอง
สัญญาเป็นจ านวน 37 ล้านบาท) 
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จ ีเจ สตลี 
 

เงินกู้ระยะส้ันจากบุคคลอื่น 
 

จี เจ สตีล ไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินกบับุคคลอ่ืนท่านหน่ึงในวงเงิน 40 ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีรับเงินกูข้องแต่ละคร้ัง โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จี เจ สตีล ไดช้ าระคืนเงินกูย้มืครบถว้นแลว้ (31 ธันวาคม 2559 : 18.50 ล้านบาท) 
 

การจ่ายเงินให้กบัผู้ให้กู้ส าหรับเงินกู้ยมืของโอเอซีโดยบริษทั 
 

เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2556 จี เจ สตีล ไดไ้ถ่ถอนหุน้กูบ้างส่วนกบั จีเอส ซีเคียวริต้ี รวมถึงดอกเบ้ียคา้งจ่าย เป็นจ านวน  403 ลา้น
บาท  และในเวลาเดียวกนั บริษทัไดกู้ย้มืเงินจ านวน 403 ลา้นบาทจาก จีเอส ซีเคียวริต้ี และบริษทัไดท้ าสัญญาให้ โอเอซี กูย้ืมเงิน
จ านวน 403 ลา้นบาท  เพื่อให ้โอเอซี น าเงินไปจ่ายช าระหน้ีท่ีมีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินโดยเงินกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
8 ต่อปี จ่ายช าระคืนงวดแรกวนัท่ี 30 ธันวาคม 2556 และจ่ายช าระทุกวนัท าการสุดท้ายของปีจนกระทัง่ไดช้ าระยอดเงินตน้
ครบถว้น โดยเงินตน้มีตารางการจ่ายช าระภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560  
 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้จากอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี เป็นอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 เป็นตน้ไป 
 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไปเป็นภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 
 

หุ้นกู้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 หุ้นกูข้องบริษทัคงเหลือจ านวน 15.51 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี 
โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2558 ซ่ึงในวนัท่ี 9 มกราคม 2555 บริษทัไดรั้บหนังสือจาก
ตวัแทนผูถื้อหุน้กูแ้จง้วา่ บริษทัอยูภ่ายใตเ้หตุแห่งการผิดนดัช าระหน้ี เน่ืองจากบริษทัผิดนดัช าระดอกเบ้ียหุ้นกูซ่ึ้งถึงก าหนดช าระ
ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554  
 

อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บการทวงถาม เพ่ือไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดดงักล่าว โดยมีรายการเคล่ือนไหว
ระหวา่งปีดงัน้ี 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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 งบกำรเงนิรวมและ 
 งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ยอดคงเหลือตน้ปี 558  562 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (48)  (4) 
ยอดคงเหลือปลายปี 510  558 
หัก หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (510) (558) 
รวมหุ้นกู้ - สุทธิจำกส่วนทีถ่ งก ำหนดช ำระเกนิหน ่งปี - - 
 

20 เงนิกู้ยมืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

จ ีเจ สตลี 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 
เงินกูว้งแรก  41  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 18 1,347  - 
เงินกูว้งท่ีสอง  5  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 18 164  - 
เงินกูว้งท่ีสาม  40  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 18 1,314  - 
เงินกูว้งท่ีส่ี  5  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 18 164  - 
รวม  2,989  - 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 1,478  - 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (2)  - 
  1,476  - 
     
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 1,511   
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (31)  - 
  1,480  - 
รวม  2,956  - 
 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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  (ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   - 
บวก รับเงินกูย้มืระหวา่งปี  3,071 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งปี  (82) 
รวมเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,989 
หกั ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืรอตดับญัชี  (33) 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560  2,956 
 

ยอดเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จดัประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 2560  2559 
 (ลา้นบาท) 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 2,956  - 
รวม 2,956  - 

 
21 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 507  873  441  864 
พนัธมิตรทางการคา้ 6 5  -  5  - 
กิจการอ่ืนๆ  814  6,606  133  4,576 
  1,326  7,479  579  5,440 
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน         
เจา้หน้ีระยะยาว 1.3 -  -  -  - 
รวม  1,326  7,479  579  5,440 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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บริษทัมีสญัญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย โดยใชว้งเงินสินเช่ือจากลูกคา้ท่ีให้การสนบัสนุนรายท่ี 1 ซ่ึงบริษทัไดมี้การ เบิกใช้
วตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าวตัถุดิบภายใตส้ญัญา Consignment จึงมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจ านวนเงิน 
275 ลา้นบาท โดยบริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีธนาคารเรียกเก็บกบัลูกคา้ท่ีให้การสนบัสนุนรายท่ี 1 อตัราร้อยละ 3.03 
ต่อปี ถึงร้อยละ 3.38 ต่อปี ของยอดคงคา้งของวงเงินสินเช่ือ (LC) (31 ธันวาคม 2559: 439 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 1.50 ถึง
ร้อยละ 3.00 ต่อปี) 
 

จี เจ สตีล มีสญัญาซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัหลายแห่ง ซ่ึง จี เจ สตีล ไดมี้การเบิกใชว้ตัถุดิบแลว้แต่ยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าวตัถุดิบภายใต้
สญัญา Consignment จึงมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจ านวนเงิน 198 ลา้นบาท โดย จี เจ สตีล ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 1.00 ต่อปี ของยอดเจา้หน้ีคงคา้ง (31 ธนัวาคม 2559: 442 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 5.86 ต่อปี)  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัไดผ้ิดนดัช าระหน้ีตามตารางการช าระหน้ีท่ีไดต้กลงไวก้บัเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่หลายราย ซ่ึง
จากผลของการผิดนดัช าระหน้ี บริษทัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียส าหรับการผิดนดัช าระหน้ีดงักล่าวให้กบัเจา้หน้ี ในอตัราร้อยละ  
5 - 7.5 ต่อปี โดยนบัตั้งแต่วนัท่ี ผิดนดัช าระหน้ี  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จี เจ สตีลไดผ้ิดนดัช าระหน้ีตามตารางการช าระหน้ีท่ีไดต้กลงไวก้บัเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่
หลายราย ซ่ึงจากผลของการผิดนดัช าระหน้ี จี เจ สตีลมีภาระท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียส าหรับการผิดนดัช าระหน้ีดงักล่าวให้กบัเจา้หน้ี 
ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี โดยนบัตั้งแต่วนัท่ี ผิดนดัช าระหน้ี  

 

บริษัท 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 และ 16 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีท่ีบริษทัคา้งช าระ
แก่เจา้หน้ีการคา้รายใหญ่ขา้งตน้ รวมถึงภาระหน้ีสินท่ีพึงมีทั้งหมดตามสัญญาเดิม ให้แก่บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงต่อไปน้ี
จะเรียกวา่ “เจา้หน้ีรายใหม่” และบริษทัไดจ้ดัประเภทเจา้หน้ีการคา้ดงักล่าว เป็นเจา้หน้ีอ่ืน (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 1.3) 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 บริษทัรวมรายการเจา้หน้ีการคา้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัรายหน่ึงเพ่ือหัก
กลบลบหน้ีกบัลูกหน้ีการคา้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และลูกหน้ีจากการขายเศษเหล็กจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในการท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความตามค าพิพากษาของศาลให้ช าระหน้ี ซ่ึงจากเหตุการณ์ดงักล่าวท าให้บริษทับนัทึกปรับปรุงลา้งรายการ
เจา้หน้ีการคา้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัรายดงักล่าวทั้งจ านวน 19 ลา้นบาทและบนัทึกส่วนต่างเขา้งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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จ ีเจ สตลี 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 จี เจ สตีล ไดรั้บหนงัสือแจง้การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีท่ี จี เจ สตีล คา้งช าระแก่เจา้หน้ี 2 ราย
จ านวนรวม 41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงภาระหน้ีสินท่ีพึงมีทั้งหมดตามสญัญาเดิมใหแ้ก่บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 จี เจ สตีล ไดจ้ดัประเภทเจา้หน้ีคงคา้งดงักล่าวเป็น
หน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ของเจา้หน้ีการคา้แยกตามสกลุเงินตราต่างประเทศมีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
  2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท   868  924  251  472 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  416  6,513  288  4,928 
อ่ืน ๆ  42  42  40  40 
รวม  1,326  7,479  579  5,440 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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22 เจ้ำหนีอ้ืน่และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (ล้านบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 4,757  33  4,760  29 
พนัธมิตรทางการคา้ 6 23  50  23  50 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาค ้าประกนั  -  624  -  - 
หน้ีสินภาษีผอ่นช าระ  369  354  195  180 
เจา้หน้ีค่าไฟฟ้าและค่าบริการ         
    ดา้นพลงังานคา้งจ่าย  443  224  289  111 
อ่ืน ๆ  1,555  2,221  1,173  1,910 
  7,147  3,506  6,440  2,280 
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 49  -  49  - 
เจา้หน้ีภาษีผอ่นช าระ  471  826  239  419 
อ่ืน ๆ  25  49  25  - 
  545  875  313  419 
รวม  7,692  4,381  6,753  2,699 
 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ของเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายแยกตามสกลุเงินต่างประเทศมีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
  2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท   3,353  3,335  2,467  2,322 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  4,315  978  4,286  320 
อ่ืน ๆ  24  68  -  57 
รวม  7,692  4,381  6,753  2,699 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
 

213 

 

หนี้สินภายใต้สัญญาค า้ประกนัการปฏิบัติตามข้อตกลง 
 

จี เจ สตีล ไดท้ าสัญญาค ้าประกนัการปฏิบติัตามขอ้ตกลงของผูค้า้คนกลางกบัลูกคา้ล าดบัสุดทา้ยสองราย ลูกคา้ล าดบัสุดทา้ยสอง
รายน้ีเป็นเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่ของ จี เจ สตีล ดว้ย จี เจ สตีล ไดบ้นัทึกหน้ีสินภายใตส้ัญญาค ้าประกนัการปฎิบติัตามขอ้ตกลงน้ีใน
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เป็นจ านวน 17 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากบั 624 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 

จี เจ สตีล ไดเ้คยท าขอ้ตกลงกบัเจา้หน้ีการคา้รายใหญ่ดงักล่าวเพ่ือขยายตารางการช าระหน้ีและจี เจ สตีล ไดผ้ิดนดัช าระหน้ีตาม
ตารางการช าระหน้ีท่ีไดต้กลง ซ่ึงจากผลของการผิดนัดช าระหน้ี จี เจ สตีล มีภาระท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียส าหรับการผิดนดัช าระหน้ี
ดงักล่าวใหก้บัเจา้หน้ี ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีผิดนดัช าระหน้ี  
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 จี เจ สตีล ไดรั้บหนังสือแจง้การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีท่ี จี เจ สตีล คา้งช าระแก่เจา้หน้ี
ดงักล่าวขา้งตน้จ านวนรวม 17 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงภาระหน้ีสินท่ีพึงมีทั้งหมดตามสัญญาเดิมให้แก่บริษทัต่างประเทศแห่ง
หน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 จี เจ สตีล ไดจ้ดัประเภทเจา้หน้ีคงคา้ง
ดงักล่าวเป็นหน้ีสินจากการปรับโครงสร้างหน้ี 
 

หนี้สินภาษผ่ีอนช าระ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทั มียอดหน้ีสินภาษีผ่อนช าระคงเหลือทั้งหมดจ านวน 840 ลา้นบาท และจ านวน 
434 ลา้นบาท ตามล าดบั (รวมเงินเพิ่มใหม่ตามกฎหมายจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 369 ลา้นบาท และจ านวน  
175 ลา้นบาท ตามล าดบั) โดยแสดงรายการเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนจ านวน 369  ลา้นบาทและจ านวน 195 ลา้นบาท ตามล าดบั และ
เป็นหน้ีสินไม่หมุนเวยีนจ านวน 471 ลา้นบาทและจ านวน 239 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวม  
5 โฉนด และจดจ านองเคร่ืองลา้ง และเคร่ืองเคลือบน ้ ามนั ร่วมกบัการค ้าประกนัโดยบริษทัแห่งหน่ึง เป็นหลกัประกนัการผ่อน
ช าระ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และจี เจ สตีล จะตอ้งผอ่นช าระหน้ีสินท่ีคงเหลือดงักล่าวขา้งตน้ดงัน้ี 
บริษทั : คงเหลือตอ้งผอ่นช าระจ านวน 29 งวดๆละ 14.96 ลา้นบาท จนถึงเดือนเมษายน 2563 
จี เจ สตีล : คงเหลือตอ้งผอ่นช าระจ านวน 28 งวดๆละ 14.52 ลา้นบาท จนถึงเดือนเมษายน 2563 

 

กรมศุลกำกร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จี เจ สตีล ไดจ่้ายช าระหน้ีสินผอ่นช าระกรมศุลกากรจ านวน 132 ลา้นบาท ครบถว้นแลว้ (ตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 และ 47) 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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หนี้สินอื่น 
 

เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2558 จี เจ สตีล เขา้ท าสญัญาประนีประนอมยอมความกบัลูกคา้ผูใ้หก้ารสนบัสนุน โดย จี เจ สตีล จะตอ้ง
ช าระเงินจ านวน 101.67 ลา้นบาท ตามตารางดงัต่อไปน้ี 
 

-  ช าระหน้ีเป็นรายเดือน จ านวน 1.5 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 ถึงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 
-  ช าระหน้ีเป็นรายเดือน จ านวน 2.0 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 
-  ช าระหน้ีท่ีคา้งช าระทั้งหมดวนัท่ี 28 มกราคม 2561 

 

หาก จี เจ สตีล ผิดนัดช าระงวดใดงวดหน่ึงให้ถือวา่ผิดนดัช าระหน้ีและ จี เจ สตีล จะตอ้งช าระหน้ีท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด โดย จี เจ 
สตีล ตกลงเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของหน้ีท่ียงัคงคา้งช าระทั้งหมดจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน 
 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 บริษทัไดจ่้ายช าระหน้ีท่ีคา้งช าระทั้งหมดแลว้เป็นจ านวนเงิน 49.7 ลา้นบาท 
 

23 เงนิรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 5  2  168  2 
กิจการอ่ืน ๆ  199  202  10  12 
รวม  204  204  178  14 

 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกลุเงินบาท 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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24 ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน   
หุน้กู ้  127  119  127  119 
วตัถุดิบท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้  -  1,330  -  1,330 
สถาบนัการเงิน  98  96  98  96 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาค ้าประกนั 22 -  544  -  - 
สญัญาประนีประนอม  4,540  987  4,453  910 
อ่ืน ๆ  172  893  288  241 
รวมส่วนทีห่มุนเวยีน  4,937  3,969  4,966  2,696 
         

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน         
สญัญาประนีประนอม  16  -  16  - 
อ่ืน ๆ 1.3 -  -  -  - 
รวมส่วนทีไ่ม่หมนุเวยีน  16  -  16  - 

รวม  4,953  3,969  4,982  2,696 
 

ยอดดอกเบ้ียคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
  2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท   442  558  624  619 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  4,483  3,375  4,336  2,046 
อ่ืนๆ  28  36  22  31 
รวม  4,953  3,969  4,982  2,696 
 

จ ีเจ สตลี 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 จี เจ สตีล ไดรั้บหนงัสือแจง้การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีท่ี จี เจ สตีล คา้งช าระแก่เจา้หน้ี 4 ราย รวมถึง
ภาระหน้ีสินท่ีพึงมีทั้งหมดตามสญัญาเดิมใหแ้ก่บริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่ง



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
 

216 

กาลขอ้ 1.3 ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 จี เจ สตีล ไดจ้ดัประเภทดอกเบ้ียคา้งจ่ายของเจา้หน้ีทั้ง 4 รายดงักล่าวเป็นหน้ีสินจากการ
ปรับโครงสร้างหน้ี จ านวน 33 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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25 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 

ค าสัง่ซ้ือของวตัถุดิบ 
ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  

ภาระหน้ีสินจาก 
คดีฟ้องร้อง  

ผลแตกต่างจากการ 
ปรับโครงสร้างหน้ี 

รอการรับรู้  

 
ภาระหน้ีสินท่ี 
เก่ียวกบัภาษี  รวม 

   (ดูหมายเหต ุ46)  (ดูหมายเหต ุ1.3)  (ดูหมายเหต ุ22 และ 47)   
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 -  2,241  843  72  3,156 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน -  16  -  -  16 
ประมาณการหน้ีสินโอนเขา้ -  166  24  -  190 
ประมาณการหน้ีสินโอนออก -  (2,231)  -  (72)  (2,303) 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน -  -  (765)  -  (765) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  -  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 -  192  102  -  294 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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 งบกำรเงนิรวม 
 

ค าสัง่ซ้ือของวตัถุดิบ 
ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  

ภาระหน้ีสินจาก 
คดีฟ้องร้อง  

ผลแตกต่างจากการ 
ปรับโครงสร้างหน้ี 

รอการรับรู้  
ภาระหน้ีสินท่ี 
เก่ียวกบัภาษี  รวม 

   (ดูหมายเหต ุ46)  (ดูหมายเหต ุ1.3)  (ดูหมายเหต ุ22 และ 47)   

 (ล้านบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559          
ส่วนท่ีหมุนเวยีน -  2,241  843  72  3,156 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน -  -  -  -  - 
รวม -  2,241  843  72  3,156 

          
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560          
ส่วนท่ีหมุนเวยีน -  192  78  -  270 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน -  -  24  -  24 
รวม   192  102  -  294 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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 งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 

ค าสัง่ซ้ือของวตัถุดิบ 
ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  

ภาระหน้ีสินจาก 
คดีฟ้องร้อง  

ผลแตกต่างจากการ 
ปรับโครงสร้างหน้ี 

รอการรับรู้  

หน้ีสินจาก 
การค ้าประกนั 
บริษทัยอ่ย  รวม 

   (ดูหมายเหต ุ46)  (ดูหมายเหต ุ1.3)     
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 -  2,241  843  219  3,303 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน -  16  -  22  38 
ประมาณการหน้ีสินโอนเขา้ -  166  24  -  190 
ประมาณการหน้ีสินโอนออก -  (2,231)  -  -  (2,231) 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน -  -  (765)  -  (765) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  -  -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 -  192  102  241  535 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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 งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 

ค าสัง่ซ้ือของวตัถุดิบ 
ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  

ภาระหน้ีสินจาก 
คดีฟ้องร้อง  

ผลแตกต่างจากการ 
ปรับโครงสร้างหน้ี 

รอการรับรู้  

หน้ีสินจาก 
การค ้าประกนั 
บริษทัยอ่ย  รวม 

   (ดูหมายเหต ุ46)  (ดูหมายเหต ุ1.3)     

 (ล้านบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559          
ส่วนท่ีหมุนเวยีน -  2,241  843  219  3,303 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน -  -  -  -  - 
รวม -  2,241  843  219  3,303 

          
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560          
ส่วนท่ีหมุนเวยีน -  192  78  241  511 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน -  -  24  -  24 
รวม -  192  102  241  535 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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ประมาณการหนี้สินจากการค า้ประกนับริษทัย่อย 
 

เม่ือพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของ โอเอซี ในปัจจุบนั โอเอซี ไม่สามารถท่ีจะจ่ายช าระหน้ีสินต่าง ๆ ของโอเอซีได ้และ
บริษทัในฐานะเป็นบริษทัใหญ่ ซ่ึงมีภาระท่ีตอ้งเขา้ร่วมรับผิดชอบภาระหน้ีสินของ โอเอซี ดงักล่าว ดงันั้น บริษทัจึงพิจารณา
บนัทึกประมาณการภาระผกูพนัดงักล่าวเป็นประมาณการหน้ีสินจากการค ้าประกนับริษทัยอ่ย ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
มีจ านวน 241 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธันวาคม 2559 : 219 ล้านบาท) 
 

ประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหนี้รอการรับรู้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ยอดประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ีรอการรับรู้จ านวน 843 ลา้นบาทนั้น  
มียอดเงินจ านวน 732 ลา้นบาทซ่ึงเกิดจากการแปลงหน้ีเป็นทุนในปี 2555 และ 2556 ให้กบัเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศราย
ใหญ่ 2 ราย โดยมีการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้จ านวนรวม 3,786 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ตาม
โครงการแปลงหน้ีเป็นทุน ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ีแปลงหน้ีเป็นทุนนั้นราคาตลาดของ
หุน้อยูใ่นช่วง 0.15 - 0.37 บาทต่อหุน้ ท าใหเ้กิดผลต่างระหวา่งราคาตามสัญญากบัราคาตลาดเป็นจ านวนรวม 732 ลา้นบาท 
ซ่ึงในปีก่อนๆบริษทัฯ บนัทึกผลต่างดงักล่าวเพ่ิมในบญัชีส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญัและผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้าง
หน้ีรอการรับรู้ในประมาณการหน้ีสินดว้ยจ านวนเดียวกนั (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3) และ
ผลต่างของดอกเบ้ียคา้งจ่ายตามบญัชีกบัตามสญัญาประนีประนอมยอมความจ านวน 33 ลา้นบาท 
 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีท่ีบริษทัคา้งช าระแก่เจา้หน้ีทั้ง 2 
ราย รวมถึงภาระหน้ีสินท่ีพึงมีทั้งหมดตามสัญญาเดิมให้แก่เจา้หน้ีรายใหญ่ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ้ 1.3 ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 บริษทัจึงไดโ้อนกลบัรายการประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหน้ีรอ
การรับรู้ดงักล่าว 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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26 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  
  2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 
ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวกบัภาษี  284  259  17  5 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและ         
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง  74  79  45  48 

อ่ืน ๆ  6  8  6  8 
รวม   364  346  68  61 
 

ยอดหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  
 2560  2559  2560  2559 

 (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท  311  288  43  34 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 51  56  25  27 
อ่ืน ๆ 2  2  -  - 
รวม 364  346  68  61 

 
27 หนีสิ้นทีเ่กดิจำกกำรฟ้ืนฟูกจิกำร 

 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ยอดคงเหลือตน้ปี 709  736  484  494 
หัก จ่ายช าระและปรับปรุงอตัราแลกเปล่ียน        

ในระหวา่งปี (26)  (27)  (5)  (10) 
ยอดคงเหลือปลายปี 683  709  479  484 
หัก หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟกิูจการ        

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (535)  (464)  (331)  (239) 
หนีสิ้นทีเ่กดิจำกกำรฟ้ืนฟูกจิกำร        
   - สุทธิจำกส่วนทีถ่ งก ำหนดช ำระ        
       ภำยในหน ่งปี 148  245  148  245 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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ยอดหน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟกิูจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  
 2560  2559  2560  2559 

 (ล้านบาท) 
สกลุเงินบาท  580  597  479  484 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 91  100  -  - 
อ่ืน ๆ 12  12  -  - 
รวม 683  709  479  484 
 

หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกิูจการของจี เจ สตีล ไดค้รบก าหนดช าระหน้ีเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 แต่ จี เจ สตีล ไดผ้ิดนดัช าระ
หน้ี ซ่ึง จี เจ สตีลไดด้ าเนินการเจรจากบัเจา้หน้ีเพ่ือขอขยายระยะเวลาการช าระหน้ี ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงแสดงหน้ีสินภายใต้
แผนฟ้ืนฟูกิจการคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของ กลุ่ม
บริษทั ซ่ึงผลจากการผิดสัญญาดังกล่าว ยอดหน้ีคงเหลือสามารถถูกเรียกช าระคืนไดท้ันที พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่าย อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัผิดนดัช าระ 
 

ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงวนัท่ีในรายงาน เจา้หน้ีจ านวน 4 ราย ไดย้ืน่ฟ้อง จี เจ สตีล ต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติั
ตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลจ านวน 3 ราย โดยเรียกร้องให ้จี เจ สตีล ช าระหน้ีเป็นจ านวน
เงินรวมทั้งส้ิน 5 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ียืน่ฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่ จี เจ สตีล  
จะช าระเสร็จ ส่วนเจา้หน้ีจ านวน 1 ราย ทุนทรัพยฟ้์องทั้งส้ิน 2 ลา้นบาท ไดข้อ้ยติุโดยท าสญัญาประนีประนอมยอมความใน
ชั้นศาล 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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28 ภำระผูกินัผลประโยชน์ินักงำน 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 

 (ล้านบาท) 

ภำระผูกินัในงบแสดงฐำนะกำรเงนิส ำหรับ        

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 130  105  58  51 

 130  105  58  51 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560  2559  2560  2559 

 (ล้านบาท) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (13)  12  (17)  5 

 (13)  12  (17)  5 
 

โครงการทีไ่ม่ได้จดัเป็นกองทุนตามกฎหมายแรงงานไทย 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนักงานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 

 (ล้านบาท) 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั        

  ท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 130  105  58  51 

ภำระผูกินัตำมงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 130  105  58  51 
 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 

 (ล้านบาท) 

ภำระผูกินัของโครงกำรผลประโยชน์        

 ณ วนัที ่1 มกรำคม 105  96  51  49 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายแลว้ (1)  (3)  -  (3) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 9  12  6  5 

ตน้ทุนบริการในอดีต (23)  -  (23)  - 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 40  -  24  - 

ภำระผูกินัของโครงกำรผลประโยชน์         

 ณ วนัที ่31 ธันวำคม 130  105  58  51 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 

 (ล้านบาท) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 6  8  4  3 

ตน้ทุนบริการในอดีต (23)  -  (23)  - 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 3  4  2  2 

รวม (14)  12  (17)  5 
 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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ค่าใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุน :  

 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 

 (ล้านบาท) 

ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร (14)  12  (17)  5 

รวม (14)  12  (17)  5 
 

ผลขาดทุน(ก าไร) จากการประมาณตามหลกันกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นขาดทุนจ านวนเงิน 40 ลา้นบาทและ 24 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 

 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  2.80 ต่อปี  3.7-3.9 ต่อปี  2.80 ต่อปี  3.7 ต่อปี 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 3.0-7.0  3.0-7.0  3.0-7.0  3.0-7.0 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 4.0-15.0*  5.0-15.0*  4.0-15.0*  6.0-15.0* 
อตัรามรณะ TMO17***  TMO08**  TMO17***  TMO08** 
 

*   ข้ึนอยูก่บัอตัราถวัเฉล่ียของกลุ่มอายพุนกังาน 
**  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO08: Thai Mortality Ordinary Tables of 2008) 
*** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO17 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 

 การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีน ามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด อตัรา
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และการหมุนเวียนของพนักงาน โดยถือว่าขอ้สมมุติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบ ของการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมุติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินรวมจะลดลง 12.80    
ลา้นบาท  (เพ่ิมข้ึน 14.96 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจะลดลง 5.06 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 5.83 ลา้นบาท) 

 

- ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานในงบการเงินรวม
จะเพ่ิมข้ึน 14.56 ลา้นบาท (ลดลง 12.74 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจะเพ่ิมข้ึน 5.74 ลา้นบาท (ลดลง 
5.08 ลา้นบาท) 

 

- ถา้อตัราการหมุนเวยีนของพนกังานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 10.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานในงบการเงิน
รวมจะลดลง 6.97 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 7.51 ลา้นบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจะลดลง 2.59 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 
4.37 ลา้นบาท) 

 

- ถา้พนกังานอายยุืนข้ึน 1 ปี ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานในงบการเงินรวมจะเพ่ิมข้ึน 0.59 ลา้นบาท และงบ
การเงินเฉพาะกิจการจะเพ่ิมข้ึน 0.24 ลา้นบาท  

 

ในการรายงานการวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานไดค้  านวณโดยการ
ใชว้ธีิเดียวกนักบัท่ีค  านวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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29 ทุนเรือนหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  มีดงัน้ี 

 

  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 

  2560  2559 
 มูลค่าหุน้ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท) (ล้านหุ้น / ล้านบาท) 

ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัที ่1 มกรำคม         
- หุน้สามญั 5.00 9,755  48,776  9,755  48,776 
- เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  -  -  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม         

- หุน้สามญั 5.00 9,755  48,776  9,755  48,776 
         

ทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว         

ณ วนัที ่1 มกรำคม         

- หุน้สามญั 5.00 6,850  34,251  6,850  34,251 

- เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  -  -  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม         

- หุน้สามญั 5.00 6,850  34,251  6,850  34,251 

 

จ ีเจ สตลี 

การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุน ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 ผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญัดงัน้ี 
 

1. อนุมัติโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของจี เจ สตีลจ านวนไม่เกิน 
3,343,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 6.90 บาท ใหแ้ก่เจา้หน้ีรายใหม่ เพ่ือช าระหน้ีการคา้สุทธิให้กบัเจา้หน้ีรายใหม่ ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 จ านวน 32.34 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และดอกเบ้ียคงคา้งท่ีจะน ามาแปลง
หน้ีเป็นทุนจ านวน 0.59 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ รวมเป็นจ านวนหน้ีท่ีจะน ามาแปลงหน้ีเป็นทุนทั้งส้ิน 32.93 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1,136.54 ลา้นบาท โดยจี เจ สตีลจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.34 บาท รวม
เป็นมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 1,136.62 ลา้นบาท   
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2. อนุมัติการเ พ่ิมทุนจดทะเบียนของจี  เจ สตีลจ านวนไม่เกิน 26,160,481,980 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
103,137,868,438.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 129,298,350,418.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน
ไม่เกิน 3,791,374,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท (1) เพ่ือรองรับการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของจี เจ 
สตีล ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน และ (2) เพ่ือรองรับการปรับสิทธิการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของจี เจ สตีล 
ภายใตใ้บส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของจี เจ สตีลคร้ังท่ี 2 (ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W2) และ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 3 (ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W3) และใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของจี เจ สตีลคร้ังท่ี 4 (ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W4) และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของจี เจ สตีล 

 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 จี เจ สตีลไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวขา้งตน้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
 

3. อนุมติัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของจี เจ สตีลจ านวนไม่เกิน 3,791,374,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 
บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการและ/หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

3.1    จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของจี เจ สตีลจ านวนไม่เกิน 3,343,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 6.90 บาท ใหแ้ก่เจา้หน้ีราย
ใหม่ โดยจี เจ สตีลจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุน้ละ 0.34 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,136.62 ลา้น
บาท เพ่ือช าระหน้ีการคา้สุทธิจ านวน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1,136.54 ลา้นบาท ตามโครงการ
แปลงหน้ีเป็นทุน และภายหลงัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของจี เจ สตีล ตามโครงการแปลงหน้ี
เป็นทุนคราวน้ี เจ้าหน้ีรายใหม่จะเขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของจี เจ สตีล โดยถือหุ้นสามญัของจี เจ สตีล
ทางตรงร้อยละ 24 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของจี เจ สตีล และทางออ้มผ่าน จี สตีล ร้อยละ 
18.97 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของจี เจ สตีล (ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ของจี เจ 
สตีล) ท าให้การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของจี เจ สตีล ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนดงักล่าว 
เป็นการท ารายการกบับุคคลท่ีจะมีอ านาจควบคุมจี เจ สตีล ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจด
ทะเบียนตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม)(“ประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 8.81 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible 
Assets หรือ NTA) ของจี เจ สตีล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ซ่ึงเกินกวา่ 20 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.00 ของ NTA 
ของจี เจ สตีล จี เจ สตีลจึงมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของจี เจ สตีลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
ด าเนินการต่างๆ รวมถึงการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
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• เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของจี เจ สตีล ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามประกาศรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั 

 

• ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของจี เจ สตีล ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

• แต่งตั้งท่ีปรึกษาการเงินอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการให้ความเห็นตามท่ีก าหนดในประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงจี เจ สตีลจะด าเนินการแต่งตั้งบริษทั เจวีเอส ท่ีปรึกษาทางการเงิน จ ากดั เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีต่างๆ ภายใตป้ระกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

นอกจากน้ีการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของจี เจ สตีล ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนในราคาหุ้น
ละ 0.34 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 35.50 ของราคาตลาด ซ่ึงเกินกวา่
ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.72/2558 เร่ือง การ
อนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (รวมทั้งท่ีได้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
(“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ดงันั้น การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของจี เจ สตีล ตามโครงการแปลง
หน้ีเป็นทุนดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของจี เจ สตีลดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้น
จ านวนรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
คดัคา้นการเสนอขายหุ้นในราคาดงักล่าว นอกจากน้ี แมจี้ เจ สตีลจะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
คร้ังท่ี 1/2560 ใหจ้ดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของจี เจ สตีลใหแ้ก่เจา้หน้ีรายใหม่แลว้ จี เจ สตีลจะตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามท่ี
ก าหนดในประกาศ ทจ.72/2558 ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่เจา้หน้ีรายใหม่ดว้ย 

 

อน่ึง ราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาท่ีต ่ากวา่มูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวข้องจี เจ สตีล ซ่ึงจี เจ สตีลจะตอ้งปฏิบติั
ตามเง่ือนไขและไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีก าหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั”) ทั้งน้ีจี เจ สตีลสามารถเสนอ
ขายหุ้นสามญัท่ีราคาต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวข้องจี เจ สตีลได ้เน่ืองจากจี เจ สตีลมีผลขาดทุนจากการ
ด าเนินการมาแลว้ 1 ปี และมีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินของจี เจ สตีล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
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3.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของจี เจ สตีลจ านวนไม่เกิน 166,799,822 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W2 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2552 เม่ือ
วนัท่ี 18 ธันวาคม 2552 ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของจี เจ สตีล ตามโครงการ
แปลงหน้ีเป็นทุน โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

 ก่อนการปรับสิทธิ ภายหลงัการเปล่ียนแปลง 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W2   
ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) 2.07 1.9467 
อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 0.363 หุน้ 1 หน่วย : 0.386 หุน้ 

 

3.3 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของจี เจ สตีลจ านวนไม่เกิน 136,906,049 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W3 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือ
วนัท่ี 7 มกราคม 2556 ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของจี เจ สตีลตามโครงการแปลง
หน้ีเป็นทุน โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ก่อนการปรับสิทธิ ภายหลงัการเปล่ียนแปลง 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W3   
ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) 1.50 1.3722 
อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 0.40 หุน้ 1 หน่วย : 0.437 หุน้ 

 

3.4 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของจี เจ สตีลจ านวนไม่เกิน 144,668,329 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GJS-W4 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือ
วนัท่ี 7 มกราคม 2556 ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของจี เจ สตีลตามโครงการแปลง
หน้ีเป็นทุน โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ก่อนการปรับสิทธิ ภายหลงัการเปล่ียนแปลง 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ GJS-W3   
ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท) 1.50 1.3722 
อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 0.40 หุน้ 1 หน่วย : 0.437 หุน้ 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
 

232 

4. อนุมติัการจดัสรรหุ้นและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของจี เจ สตีล ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนให้แก่เจา้หน้ีราย
ใหม่ โดยจี เจ สตีลจะก าหนดราคาแปลงหน้ีเป็นทุนท่ีราคาหุน้ละ 0.34 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 1,136.62 ลา้น
บาท เพ่ือช าระหน้ีการคา้สุทธิจ านวน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1,136.54 ลา้นบาท ตามโครงการแปลง
หน้ีเป็นทุน ซ่ึงเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดยก าหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจนและเป็นราคา
เสนอขายท่ีมีส่วนลดเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 

 

5. อนุมติัการผอ่นผนัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ (Whitewash) เน่ืองจากเจา้หน้ีรายใหม่ไดแ้จง้จี เจ 
สตีลวา่ เจา้หน้ีรายใหม่ไม่ประสงคท่ี์จะท าค าเสนอซ้ือขายหลกัทรัพยท์ั้งหมดของจี เจ สตีล และประสงคท่ี์จะขอผ่อน
ผนัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของจี เจ สตีล(Whitewash) ตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สจ. 36/2546 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการขอผอ่น
ผนัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ 

 

กำรแปลงหนีเ้ป็นทุน 
 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 จี เจ สตีลไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้โดยการแปลงหน้ีจ านวน 32.93 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ คิด
เป็นเงินบาทจ านวน 1,096 ลา้นบาท เป็นทุนจ านวน 23,065 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 3,342,751,016 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
6.90 บาท) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 ใหก้บัเจา้หน้ีรายใหม่ 
 

การแปลงหน้ีเป็นทุนดงักล่าวขา้งตน้ จี เจ สตีลใชร้าคา 0.34 บาทต่อหุ้นเป็นมูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัของจี เจ สตีล ใน
การแปลงหน้ีเป็นทุน ซ่ึงราคาดงักล่าวเป็นการตกลงร่วมกนัทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้จี เจ สตีลมีส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั
เพ่ิมข้ึนจ านวน 21,928 ลา้นบาท และมีผลขาดทุนจากการแปลงหน้ีเป็นทุนจ านวน 40 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม โครงการปรับ
โครงสร้างหน้ีโดยการแปลงหน้ีเป็นทุนน้ี มีผลสุทธิเป็นก าไรจ านวน 734 ลา้นบาท  
 

30 ส ำรอง 
 

การจดัสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ทุนส ารอง ตาม
กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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31 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมญั 
 

  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
  2560  2559 
 ราคาเสนอ    
 ขายต่อหน่วย จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน  จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
 (บาท) (ล้านหน่วย / ล้านบาท) 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมญั   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 1(GSTEL-W1) 0.002 5,676  11  5,676  11  
- ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2(GSTEL-W2) 0.002 1,349  3  1,349  3  
- ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 3(GSTEL-W3) 0.000 7,500  -  7,500  -  
  14,525  14  14,525  14  
         

รำยกำรเปลีย่นแปลงระหว่ำงงวด         
- ออกใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัใหม่  -  -  -  - 
- ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้สามญั  -  -  -  - 
  -  -  -  - 
         

ณ วนัที ่31 ธันวำคม         
- ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 1(GSTEL-W1) 0.002 5,676  11  5,676  11 
- ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2(GSTEL-W2) 0.002 1,349  3  1,349  3 
- ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้คร้ังท่ี 3(GSTEL-W3) 0.000 7,500  -  7,500  - 
รวม  14,525  14  14,525  14 
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บริษัท 
 

ขอ้มูลของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 GSTEL - W1 (ก) GSTEL - W2 (ก) GSTEL - W3 (ข) 
อตัราการใชสิ้ทธ์ิ (หน่วย: หุน้) 1 : 0.200 1 : 0.200 1 : 0.200 
ราคาใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ (บาท) 2.75 2.75 2.15 

วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 28 ธนัวาคม 2555 28 มิถุนายน 2556 17 พฤษภาคม 2558 

วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ  26 กนัยายน 2562 26 กนัยายน 2562 17 พฤษภาคม 2563 
    

 

(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

จ ีเจ สตลี  
 

ขอ้มูลของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 GJS-W2 (ก) และ (ค) GJS-W3 (ก) GJS-W4 (ข) 
อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุน้) 1 : 0.386 1 : 0.437 1 : 0.437 
ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ (บาท) 1.9467 1.3722 1.3722 

วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก 30 ธนัวาคม 2553 28 มิถุนายน 2556 28 มิถุนายน 2556 

วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ 12 ธนัวาคม 2560 7 กมุภาพนัธ์ 2563 11 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

(ก) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ข) ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ค) เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นคร้ังท่ี 2 GJS-W2 จ านวน 4,933 ลา้นหน่วย ไม่มีผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิ และไดถู้กยกเลิกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัถดัไป 
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32 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

กลุ่มบริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั โดยพิจารณาจาก
ระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ ์
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น ดงันั้นฝ่ายบริหารจึง
พิจารณาวา่ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ โดยก าหนดจากสถานท่ีตั้งของ
ลูกคา้  
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ท่ีส าคญัดงัน้ี 
ส่วนงาน 1   ในประเทศ 
ส่วนงาน 2     ต่างประเทศ 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดแ้ละผลได(้เสีย)ตามส่วนงานธุรกิจและตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม 
  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
รายได้จากส่วนงาน     
ในประเทศ  25,705 1 21,679 
ต่างประเทศ  -  5 
รวม  25,705  21,684 
     

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากส่วนงาน     
ในประเทศ  734  1,125 
ต่างประเทศ  -  - 
รวม  734  1,125 

 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่  
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และ 2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ 1 ราย และ 4 ราย ตามล าดบั จากการขาย
สินคา้ในประเทศ เป็นจ านวน 3,526 ลา้นบาท และจ านวน 3,926 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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33 ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
  2560  2559  2560  2559 
 หมายเหต ุ (ลา้นบาท) 
เจา้หน้ีการคา้  1  -  1  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1.3 656  -  -  - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย  118  -  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  14  -  14  - 
ผลขาดทุนจากการแปลงหน้ีเป็นทุน 25 (40)  -  -  - 
รวม  749  -  15  - 

 

ในปี 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทั มีก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีการคา้และหน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟู
กิจการ จ านวน 780 ลา้นบาท และ 59 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงินรวม และจ านวน 51 ลา้นบาท และ 51 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

34 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  
 2560  2559  2560  2559 

 (ล้านบาท) 
ค่าบริการขนส่งในประเทศ 327  303  147  148 
ค่านายหนา้จากการขาย 150  150  150  150 
ค่าบรรจุหีบห่อ 5  5  -  - 
รวม  482  458  297  298 
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35 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 
ค่าท่ีปรึกษาการด าเนินงาน  71  35  36  17 
ตน้ทุนผลิตท่ีวา่งเปล่า -         
    ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 40 48  48  -  - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 40 43  42  2  2 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 40 379  364  96  130 
ค่าขนส่งสินคา้ออกจากท่าเรือล่าชา้  1  1  -  - 
อ่ืน ๆ  326  493  207  305 
รวม   868  983  341  454 

 
36 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนินักงำน 

 

 หมายเหต ุ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  
  2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 
ผู้บริหาร         
เงินเดือนและค่าแรง  53  55  15  19 
ค่าสวสัดิการ  8  5  4  - 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  2  1  -  - 
 5 63  61  19  19 

พนักงานอื่น         
เงินเดือนและค่าแรง  666  624  322  300 
ค่าสวสัดิการ  175  164  24  39 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  35  32  15  12 
  876  820  361  351 

รวม 40 939  881  380  370 
 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้ 
 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 เร่ืองภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน 
 

โครงการสมทบเงินทีก่ าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึง อตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือนและกลุ่มบริษทั
จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียน
เป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

37 หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ (กลบัรำยกำร) 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -  -  (108)  (9) 
เงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ีย         
     คา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -  -  -  (1) 
ลูกหน้ีการคา้ 8 (10)  -  (10)  (1) 
ลูกหน้ีจากการขายเศษเหลก็ 10 (109)  -  (109)  - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 11 (28)  (7)  (31)  (7) 
รวม   (147)  (7)  (258)  (18) 

 

38 ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัิย์ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -  -  184  2 
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั  -  -  40  - 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 12 998  -  998  - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 -  -  -  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - 
     งานก่อสร้างท่ีหยดุชะงกั 

 
18 - 

 
- 

 
- 

 
- 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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รวม   998  -  1,222  2 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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39 ค่ำใช้จ่ำยอืน่ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 
ประมาณการหน้ีสิน         
   จากการค ้าประกนับริษทัยอ่ย 25 -  -  22  13 
ประมาณการภาระหน้ีสิน         
จากคดีฟ้องร้อง 25 19  -  19  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 38 998  -  1,222  2 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน  -  -  120  - 
อ่ืน ๆ  23  14  -  - 
รวม  1,040  14  1,383  15 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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40 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

งบก าไรขาดทุนไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหน้าท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  
  2560  2559  2560  2559 

 หมายเหต ุ (ล้านบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุน         
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  18,575  14,762  7,890  6,675 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป ลด (เพ่ิม)  (899)  (66)  303  57 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  1,674  1,626  730  739 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 36 560  345  272  84 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย         
    (รวมตน้ทุนการผลิตวา่งเปล่า)  146 

 
190 

 
146 

 
144 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน   
 

 
 

 
 

 
    (รวมตน้ทุนการผลิตวา่งเปล่า)  12 

 
27 

 
12 

 
12 

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร         
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย         
    (รวมตน้ทุนการผลิตวา่งเปล่า) 35 48  48  -  - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 35 43  42  2  2 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 35,36 367  364  96  130 
ค่าใชจ่้ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน  22  21  14  14 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์  8  -  -  - 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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41 ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ  2560  2559  2560  2559 
  (ล้านบาท) 
ตน้ทุนทางการเงิน         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 328  88  302  117 
หุน้กู ้  19  19  19  19 
สถาบนัการเงิน  20  30  20  30 

 บุคคลหรือกิจการอ่ืน  628  796  449  670 
สุทธิ  995  933  790  836 

 
42 ภำษีเงนิได้ 

 

กลุ่มและบริษทัไม่ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพราะบริษทัเกิดผลขาดทุนในปีปัจจุบนั และยงัมีผล
ขาดทุนยอดยกมาจากปีก่อนอยา่งเป็นสาระส าคญั สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี ท่ีเกิดจากผลขาดทุนดงักล่าว ไม่ไดถู้ก
บนัทึกตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 16 
 

กลุ่มบริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วนัท่ี              
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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43 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 
 

ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน  

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ค  านวณจากขาดทุนส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  
  2560  2559  2560  2559 
 หมายเหต ุ (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีทีเ่ป็น         
 ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท (ขั้นิืน้ฐำน)  (388)  (1,043)  (1,006)  (1,096) 
         
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม  6,850  6,850  6,850  6,850 
 ผลกระทบจากการแปลงหน้ีเป็นทุน 29 -  -  -  - 

จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวธีิถัวเฉลีย่         
  ถ่วงน ำ้หนัก  6,850  6,850  6,850  6,850 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นิืน้ฐำน) (บาท)  (0.06)  (0.15)  (0.15)  (0.16) 
 

บริษทัไม่ไดแ้สดงก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เพราะราคาใชสิ้ทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัของบริษทั และการน าหุ้นท่ีถือเสมือน
วา่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวมารวม จะท าใหก้ าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ลดลง 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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44 เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไม่ไดท้ าสญัญาอนุพนัธ์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการ
ท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเก็งก าไรหรือการคา้ 
 

การบริหารจดัการส่วนทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการคือการท าให้ฐานเงินทุนกลบัมาแข็งแกร่งเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน เจา้หน้ี และตลาด 
และเพ่ือการด าเนินงานทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต ปัจจุบนัคณะกรรมการอยูร่ะหวา่งการหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือ
เป็นหลกัประกนัการด ารงอยูข่องกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง การท่ีมูลค่าของสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินหรือรายไดด้อกเบ้ียสุทธิอาจเกิดการ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทั โดยส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีโดยอา้งอิงตามสญัญา 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และระยะเวลาท่ีครบ
ก าหนดช าระหรือก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

 

  งบกำรเงนิรวม 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี 

 หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

ปี 2560         
สินทรัพย์ทางการเงิน:         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0 .25-0.625 591  -  -  591 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 1.375 1  -  -  1 
รวม  592  -  -  592 

 
 

       
หนีสิ้นทางการเงิน :         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR 213  -  -  213 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12.0 1,506  -  -  1,506 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 7.75 - 15.0 107  -  -  107 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12.0 138  1,655  -  1,793 
หุน้กู ้ 3.0 510  -  -  510 
เจา้หน้ีการคา้  1.0 - 7.5 519  -  -  519 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7.5, MLR+3,MLR+5 5,762  -  -  5,762 
หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟกิูจการ 0.5 41  -  -  41 
รวม  8,796  1,655  -  10,451 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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  งบกำรเงนิรวม 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี 

 หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

ปี 2559         
สินทรัพย์ทางการเงิน:         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0 - 0.75 623  -  -  623 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 1.375 1  -  -  1 
รวม  624  -  -  624 

 
 

       
หนีสิ้นทางการเงิน :         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR-1, MLR 316  -  -  316 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12.0 30  -  -  30 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 7.75 - 15.0 138  -  -  138 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12.0 108  242  -  350 
หุน้กู ้ 3.0 558  -  -  558 
เจา้หน้ีการคา้  1.0 - 7.5 3,731  -  -  3,731 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7.5, MLR+3 2,316  -  -  2,316 
หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟกิูจการ 0.5 234  -  -  234 
รวม  7,431  242  -  7,673 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี 

 หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

ปี 2560         
สินทรัพย์ทางการเงิน:         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.25-0.625 11  -  -  11 
รวม  11  -  -  11 
         

หนีสิ้นทางการเงิน :         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR 213  -  -  213 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.25-12.00 1,151  -  -  1,151 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 7.75 - 15.0 107  -  -  107 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.0  - 12.0 138  1,262  -  1,400 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน - -  -  -  - 
หุน้กู ้ 3.0 510  -  -  510 
เจา้หน้ีการคา้  5.0 – 7.5 488  -  -  488 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7.5-MLR+3,MLR+5 5,758  -  -  5,758 
หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟกิูจการ 0.5 41  -  -  41 
รวม  8,406  1,262  -  9,668 

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี 

 หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

ปี 2559         
สินทรัพย์ทางการเงิน:         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0 - 0.50 10  -  -  10 
รวม  10  -  -  10 
         

หนีสิ้นทางการเงิน :         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR-1, MLR 316  -  -  316 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.25 - 12.0 1,351  -  -  1,351 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 7.75 - 15.0 119  -  -  119 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.0  - 12.0 108  1,328  -  1,436 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน - -  -  -  - 
หุน้กู ้ 3.0 558  -  -  558 
เจา้หน้ีการคา้  5.0 - 7.5 2,176  -  -  2,176 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7.5, MLR+3 1,688  -  -  1,688 
หน้ีสินท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟกิูจการ 0.5 234  -  -  234 
รวม  6,550  1,328  -  7,878 
 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (ล้านบาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 8  8  3  3 
ลูกหน้ีการคา้ 8 101  111  101  111 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 11 376  134  255  30 
หุน้กู ้ 19 (510)  (558)  (510)  (558) 
เจา้หน้ีการคา้ 21 (416)  (6,513)  (288)  (4,928) 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22 (4,315)  (978)  (4,286)  (320) 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 24 (4,483)  (3,375)  (4,336)  (2,046) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 26 (51)  (56)  (25)  (27) 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกิูจการ 27 (91)  (100)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 ทีม่คีวำมเส่ียง 

 
(9,381) 

 
(11,327) 

 
(9,086) 

 
(7,735) 

ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (1,511)  (2,101)  (788)  (1,369) 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน  (10,892)  (13,428)  (9,874)  (9,104) 

         



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 

 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 

  (ล้านบาท) 

อื่น ๆ         
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 11 28  32  8  16 
เจา้หน้ีการคา้ 21 (42)  (42)  (40)  (40) 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22 (24)  (68)  -  (57) 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 24 (28)  (36)  (22)  (31) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 26 (2)  (2)  -  - 
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกิูจการ 27 (12)  (12)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ         
   ทีม่คีวำมเส่ียง  (80)  (128)  (54)  (112) 
ประมาณการยอดซ้ือสินคา้  (51)  (141)  -  - 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน  (131)  (269)  (54)  (112) 

 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่บริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบ
ก าหนด 
 

ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญัเพราะกลุ่มบริษทัและบริษทั มีนโยบายการให้วงเงิน
สินเช่ือแก่ลูกคา้ เป็นการขายเงินสด และใหสิ้นเช่ือไม่เกิน 5 - 7 วนัท าการ (อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8) ความ
เส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หรือความเส่ียงในการระดมทุน คือความเส่ียงท่ีกิจการจะเผชิญกบัความยุง่ยากในการระดมทุนให้
เพียงพอและทนัเวลาต่อภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอาจเกิดจากการท่ีกิจการไม่
สามารถขายสินทรัพยท์างการเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัจ าเป็นตอ้งมีกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการทุนหมุนเวียน และเพ่ือให้สามารถจ่ายช าระหน้ีสินจากการด าเนินงานรวมทั้งภาระ
หน้ีสินภายใตแ้ผนฟ้ืนฟกิูจการได ้
 

การก าหนดมลูค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทัและบริษทัก าหนดให้มีการก าหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระ
หน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมถูกก าหนดโดย
วธีิต่อไปน้ี ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการก าหนดมูลค่ายติุธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินนั้น ๆ 
 

มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืน ๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี 
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินมีมูลค่ายติุธรรมใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
 

วนัครบก าหนดของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 
 

รายละเอียดของระยะเวลาท่ีครบก าหนดของตราสารทางการเงินทางดา้นสินทรัพย ์และหน้ีสินนั้น ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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45 ภำระผูกินัทีม่กีบับุคคลหรือกจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

45.1 ภาระผกูพนั 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  

 2560  2559  2560  2559 

 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 25  25  25  25 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 1  1  1  1 
รวม 26  26  26  26 
        

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการ        
ภายในหน่ึงปี 14  11  6  6 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 6  11  1  7 
รวม 20  22  7  13 
        

ภาระผกูพนัอื่น ๆ        
หนงัสือค ้าประกนั 157  157  -  - 

 

45.2  ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการ 
 

บริษทั 
 

ก) บริษทัไดท้ าสญัญาในการรับบริการดา้นการจดัหาวตัถุดิบ ค่าน ้ าดิบและค่าบริหารจดัการระบบน ้ า โดยบริษทัตอ้ง
จ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวกบัค่าบริหารและจดัการวตัถุดิบ ค่าน ้ าดิบและค่าบริหารจดัการระบบน ้ า ซ่ึงคิดตามปริมาณ    
ท่ีใช ้

 

ข) บริษทัไดท้ าสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ โดยมีค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายช าระภายใตส้ัญญาซ้ือขายในอตัราผนัแปรของ
ปริมาณก๊าซท่ีใช ้

 

ค) ในวนัท่ี 1 มกราคม 2542 บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือก๊าซออกซิเจน อาร์กอน และไนโตรเจนเป็นเวลา 20 ปี โดย
ค่าใชจ่้ายขั้นต ่าภายใตส้ญัญาดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 9.5  ลา้นบาทต่อเดือน 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร  

 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาระยะยาวของบริษทั       
ภายในหน่ึงปี 186  187  115  116 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 282  398  -  116 
หลงัจากหา้ปี 130  200  -  - 
รวม 598  785  115  232 

 

ง) ในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2549 คณะกรรมการของบริษทัอนุมติัให้ท า “สัญญาบริการดา้นพลงังาน” กบับริษทัไฟฟ้า
แห่งหน่ึง และหลงัจากมีการแกไ้ขปรับปรุงสัญญาใหม่ ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 เพ่ือหาแหล่งพลงังานไฟฟ้า
ส ารอง เน่ืองจากไฟฟ้าเป็นพลงังานท่ีมีความส าคญัอนัดบัแรกของกระบวนการผลิตของบริษทั  รายละเอียดของ
สญัญาบริการดา้นพลงังานมีดงัน้ี 
 สัญญามีอาย ุ25 ปีนบัจากวนัท่ี ท่ีสัญญามีผลบงัคบัใชใ้นสาระส าคัญ บริษทัไดเ้ร่ิมใชไ้ฟฟ้าในเชิงพาณิชย์

จากผูข้ายรายน้ีตั้งแต่เดือนมกราคม 2554  
 สามารถใชไ้ฟฟ้าไดไ้ม่เกิน 70 ลา้นวตัต ์ท่ี 230 กิโลโวลต ์
 ราคาซ้ือจะถูกค านวณจากยอดรวมของปริมาณและก าลงัการใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอตัรา  

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินเหรียญสหรัฐฯ และราคาตลาดของก๊าซธรรมชาติ 
 สญัญาระบุถึงค่าใชจ่้ายขั้นต ่าแบบ “Take or Pay” 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชส้ถานียอ่ยและการส่งเป็นจ านวน 0.8 ลา้นบาทต่อเดือนเป็นเวลา 120 

เดือนนบัจากวนัท่ี ท่ีสญัญามีผลบงัคบัใช ้
 บริษทัจะตอ้งจดัหาหลกัประกนัการจ่ายช าระเป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 270 ลา้นบาท 

 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2557  บริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือไฟฟ้าชัว่คราวกบับริษทัผลิตไฟฟ้ารายหน่ึง  ซ่ึงใชแ้ทนสัญญา  
ลงวนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 เป็นการชัว่คราว โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี  

 

 สญัญามีระยะเวลา 6 เดือนและสามารถต่อสญัญาไดอี้ก 6 เดือน 

 หยดุคิดค่าใชจ่้ายตามสัญญาเก่าทั้งหมดและคิดค่าใชไ้ฟฟ้าตามสัญญาใหม่ โดยคิดอตัราเดียวกบัการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

 บริษทัจะตอ้งจดัหาหลกัประกนัการจ่ายช าระเป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 40 ลา้นบาท แก่บริษทัผลิตไฟฟ้า
ดงักล่าว 

 

บริษทัปฏิบติัตามขอ้ตกลงตามสญัญาซ้ือไฟฟ้าชัว่คราว ลงวนัท่ี 1 เมษายน 2557  
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เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือไฟฟ้ากบับริษทัผลิตไฟฟ้ารายหน่ึง ซ่ึงใชแ้ทนสัญญาลงวนัท่ี 19 
สิงหาคม 2551 โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

สญัญาหมดอายใุนวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2578 หรือยกเลิกก่อนไดโ้ดยยนิยอมร่วมกนัทั้งสองฝ่าย 
 คิดค่าใชไ้ฟฟ้าในอตัราเดียวกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 สญัญาระบุถึงค่าใชจ่้ายขั้นต ่าแบบ “Take or Pay” 
 บริษทัจะตอ้งจดัหาหลกัประกนัการจ่ายช าระเป็นจ านวนเงิน 60 ลา้นบาท แก่บริษทัผลิตไฟฟ้าดงักล่าว 
 ยกเวน้การคิด Take or Pay และการจดัหาหลกัประกนัส าหรับปีแรกนบัจากวนัท่ีในสญัญา 

 

เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2559 บริษทัไดท้ าการบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลายกเวน้การคิด Take or Pay และการจดัหา
หลกัประกนัออกไปจนถึงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ทั้งน้ีการยกเวน้น้ีจะขยายระยะเวลาอตัโนมติัเป็นระยะเวลาคร้ังละ 3
เดือน จ านวนสูงสุด 3 คร้ังโดยมีเง่ือนไขคือบริษทัช าระหน้ีตามก าหนด และจะยกเลิกการยกเวน้โดยอตัโนมติัหากบริษทั
ผิดนดัช าระหน้ี 

 

จ ีเจ สตีล 
 

ก) จี เจ สตีลไดท้ าสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติโดยสัญญาน้ีมีผลใชบ้งัคบันับตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2549 และจะ   
ส้ินสุดลงเม่ือผูซ้ื้อไดซ้ื้อก๊าซธรรมชาติครบเป็นระยะเวลาสิบปีนบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายไดส่้งมอบและผูซ้ื้อไดรั้บซ้ือ
ก๊าซธรรมชาติ โดยค่าก๊าซธรรมชาติในแต่ละเดือนข้ึนอยูก่บัปริมาณท่ีใช ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้
การต่ออายสุญัญาไปอีก 2 ปี 

 

ข) เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 จี เจ สตีลไดท้ าสญัญาซ้ือก๊าซออกซิเจน อาร์กอน และไนโตรเจนเป็นเวลา 20 ปี โดย
ค่าใชจ่้ายขั้นต ่าภายใตส้ญัญาดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาทต่อเดือน 

 

 งบกำรเงนิรวม 
 2560  2559 
 (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาระยะยาวของ จ ีเจ สตีล    
ภายในหน่ึงปี 71  71 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 282  282 
หลงัจากหา้ปี 130  200 
รวม 483  553 

 

ค) เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 จี เจ สตีล ได้เขา้ท าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจ กับบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึง 
เพ่ือใหค้  าแนะน าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ก าไร และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการเดือนละ 41,667 
เหรียญสหรัฐฯ และไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา แต่สามารถบอกยกเลิกสัญญาดงักล่าวไดท้นัที โดย
แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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45.3 ใบส่ังซ้ือวตัถุดบิ 
 

 บริษทั 
 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2560 บริษทัมีใบสั่งซ้ือวตัถุดิบคงเหลือซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบแก่บริษทัจ านวนเงินรวม 992 ลา้น
บาท (31 ธันวาคม 2559 : 1,569 ล้านบาท)  

 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2560 บริษทัไดท้ าการประมาณการผลขาดทุนจากค าสัง่ซ้ือวตัถุดิบท่ีบริษทัยงัไม่ไดรั้บมอบจาก
การเปรียบเทียบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะไดรั้บในรูปของราคาขายโดยประมาณและตน้ทุนแปลงสภาพ
ของสินคา้ส าเร็จรูป ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 ประมาณการหน้ีสิน   

 

ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม  2560 บริษทัมีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย โดยใชว้งเงินสินเช่ือจากลูกคา้ท่ีให้การ
สนบัสนุนรายท่ี 1 ส าหรับซ้ือวตัถุดิบภายใตส้ัญญา Consignment โดยความเป็นเจา้ของของสินคา้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้
จะเป็นของผูข้าย  บริษทัตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีธนาคารเรียกเก็บกบัลูกคา้ท่ีให้การสนบัสนุนรายท่ี 1 อตัรา
ร้อยละ 1.5 - 3.0 ต่อปี ของยอดคงคา้งของวงเงินสินเช่ือ (LC) (31 ธันวาคม 2559 : อัตราร้อยละ 1.5 - 3.0 ต่อปี) 

 

จ ีเจ สตีล 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จี เจ สตีล มีใบสัง่ซ้ือวตัถุดิบซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบแก่ จี เจ สตีล จ านวนเงินรวม 1,172 ลา้นบาท 
(2559 : 675 ล้านบาท)  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  และ 2559 จี เจ สตีล ไดท้ าการประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือ
วตัถุดิบท่ี จี เจ สตีล ยงัไม่ไดรั้บมอบ จากการเปรียบเทียบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะไดรั้บในรูปของราคา
ขายโดยประมาณและตน้ทุนแปลงสภาพของสินคา้ส าเร็จรูป พบวา่ไม่มีผลขาดทุนท่ีตอ้งบนัทึกในงวดดงักล่าว 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จี เจ สตีล มีสัญญาซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย ส าหรับซ้ือวตัถุดิบภายใตส้ัญญา Consignment 
โดยความเป็นเจา้ของของสินคา้ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ะเป็นของผูข้าย จี เจ สตีล ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.0 ต่อปีของ
ยอดวตัถุดิบท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้(2559: อัตราร้อยละ 1.00 ถึง 5.86 ต่อปี) 

 

45.4 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้จ านวน 178 ลา้นบาท ( 2559 : 14 ล้านบาท) และมีภาระ
ผูกพนัในการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ในอนาคต จี เจ สตีล มีเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ในลกัษณะเดียวกนั ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 192 ลา้นบาท (2559 : 190 ล้านบาท)  

 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
 

256 

46 คดคีวำม 
บริษทัและ จี เจ สตีล มีคดีฟ้องร้องดงัน้ี 
 

บริษทั 
 

คดข้ีอพพิาทกบัเจ้าหนี้ 
 

ปัจจุบนับริษทัมีคดีท่ีเจา้หน้ีค่าสินคา้ฟ้องร้องด าเนินคดีต่อบริษทัท่ียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

คดข้ีอพพิาทที ่1 
 

เจา้หน้ีค่าสินคา้เรียกร้องใหบ้ริษทัช าระหน้ีค่าสินคา้ตามค าบงัคบัของอนุญาโตตุลาการประเทศสิงคโปร์ เป็นจ านวน เงินตน้
และดอกเบ้ียก่อนมีค าช้ีขาด จ านวน 93.72 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการอนุญาโตตุลาการจ านวน 0.39 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ และดอกเบ้ียผิดนดัหลงัค าช้ีขาด จ านวน 11 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ รวมเป็นทุนทรัพย ์ในคดีน้ีจ านวน 105 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งส ารองไวเ้ตม็จ านวนแลว้ 
 

คดีน้ี ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางไดมี้ค าพิพากษาศาลชั้นตน้เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 โดย
บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ต่อศาลฎีกาในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 และในวนัท่ี 29 กนัยายน 2557 
ผูร้้องไดย้ืน่ค  าแกอุ้ทธรณ์ของบริษทัต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง  
 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ผูร้้อง และบริษทัไดย้ื่นค าร้องขอถอนอุทธรณ์ร่วมกนัต่อศาลฎีกา เพ่ือขอให้ศาลฎีกามีค าสั่ง
จ าหน่ายคดีออกเสียจากสาระบบความ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง อนุญาตใหถ้อนอุทธรณ์ 
 

คดข้ีอพพิาทที ่2 
 

เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 เจา้หน้ีรายหน่ึงไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลลม้ละลายกลางเรียกร้องให้บริษทัฯช าระหน้ีท่ีคา้งช าระอยูเ่ป็น
จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 110.95 ลา้นบาท โดยเป็นเงินตน้จ านวน 75.54 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของ
เงินตน้ จนถึงวนัฟ้องเป็นจ านวนเงิน 35.41 ลา้นบาท 

 

ศาลลม้ละลายกลางมีค าพิพากษาตามยอม ใหบ้ริษทัฯช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีท่ีเป็นหน้ีเป็นจ านวนเงิน 78 ลา้นบาท โดยการผ่อน
ช าระ 60 งวดๆละ 1.30 ลา้นบาท ก าหนดผ่อนช าระเป็นรายเดือนเร่ิมช าระงวดแรกส้ินเดือนพฤศจิกายน 2560 จนกวา่จ าเลย
จะช าระเสร็จ    
 

คดข้ีอพพิาทที ่3 
 

เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 เจา้หน้ีรายหน่ึงไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใตเ้รียกร้องให้บริษทัฯช าระหน้ีท่ีคา้งช าระอยูเ่ป็น
จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1.32 ลา้นเหรียญสหรัฐ (หรือเทียบเท่า 45.66 ลา้นบาท) โดยเป็นเงินตน้จ านวน 0.90 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
(หรือเทียบเท่า 31.34 ลา้นบาท) พร้อมทั้งดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ เป็นจ านวนเงิน 0.41 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
(หรือเทียบเท่า 14.31 ลา้นบาท) 



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
 

257 

 

เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ศาลแพง่กรุงเทพใตมี้ค าพิพากษาตามยอม ใหบ้ริษทัฯ ช าระหน้ีเจา้หน้ีเป็นจ านวนเงิน 46 ลา้นบาท 
โดยการผ่อนช าระ 60 งวดๆละ 0.76 ลา้นบาท ก าหนดผ่อนช าระเป็นรายเดือนเร่ิมช าระงวดแรกส้ินเดือนพฤศจิกายน 2560 
จนกวา่จ าเลยจะช าระเสร็จ    
 

 คดข้ีอพพิาทที ่4 
 

เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2560 เจา้หน้ีรายหน่ึงไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลลม้ละลายกลางเรียกร้องให้บริษทัฯช าระหน้ีท่ีคา้งช าระอยูเ่ป็น
จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 181.46 ลา้นบาท โดยเป็นเงินตน้จ านวน 117.55 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของ
เงินตน้ จนถึงวนัฟ้องเป็นจ านวนเงิน 63.91 ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าพิพากษาตามยอม ใหบ้ริษทัฯผอ่นช าระหน้ีจ านวนเงิน 121.81 ลา้นบาท 
เป็นจ านวน 60 งวดๆละหน่ึงเดือน งวดละ 2.03 ลา้นบาท เร่ิมช าระงวดแรกส้ินเดือนพฤศจิกายน 2560 จนกวา่จะช าระเสร็จ 
หากผิดนดัแมแ้ต่งวดใดงวดหน่ึงถือวา่ผิดนดัทั้งหมด จ าเลยตอ้งเสียดอกเบ้ียผิดนดัในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ท่ีคา้ง
ช าระนบัตั้งแต่วนัท่ีผิดนดั 
 

คดข้ีอพพิาทที ่5 
 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 เจา้หน้ีรายหน่ึงไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลแพง่กรุงเทพใตเ้รียกร้องให้บริษทัฯช าระหน้ีท่ีคา้งช าระหน้ีเป็น
เงินตน้จ านวน 77.50 ลา้นบาท พร้อมทั้งดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงินนบัตั้งแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะ
ช าระเสร็จ 
 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ศาล 
แพง่กรุงเทพใตมี้ค าพิพากษาใหบ้ริษทัฯช าระหน้ีจ านวนเงิน 77.50 ลา้นบาท เป็นจ านวน 36 งวดๆละหน่ึงเดือน งวดละ 2.15 
ลา้นบาท เร่ิมช าระงวดแรกส้ินเดือนธนัวาคม 2560 จนกวา่จะช าระเสร็จ  

 

คดข้ีอพพิาทที ่6 
 

เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เจา้หน้ีรายหน่ึงไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลแพง่กรุงเทพใตเ้รียกร้องใหบ้ริษทัฯช าระหน้ีท่ีคา้งช าระอยูเ่ป็น
จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 988.06 ลา้นบาท โดยเป็นเงินตน้จ านวน 868.51 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8.0 ต่อปีของ
เงินตน้ นบัตั้งแต่วนัท่ีผิดนดั จนถึงวนัฟ้องจ านวนเงิน 119.55 ลา้นบาท ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลแพง่กรุงเทพใต ้
 

ต่อมาในวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลมีค าสั่งให้งดการพิจารณาคดีและนดัพร้อมคู่ความเพ่ือฟังผลของคดีฟ้ืนฟูกิจการของ
บริษทั
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จ ีเจ สตีล 

 

ควำมคบืหน้ำของคดข้ีอิิิ ำทกบัเจ้ำหนีห้ลำยรำย 
 

เจา้หน้ีจ านวน 6 รายไดย้ื่นฟ้องจี เจ สตีล ต่อศาลในฐานความผิดเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของศาล จ านวน 5 ราย ทุนทรัพยฟ้์องจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 7 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ียื่นฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จี เจ สตีล จะช าระเสร็จ ส่วนเจา้หน้ีจ านวน 1 ราย ทุนทรัพยฟ้์องจ านวน
ทั้งส้ิน 2 ลา้นบาท ไดข้อ้ยติุโดยท าสญัญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาล 

 

ศาลแรงงานภาค 2  
 

อดีตพนกังานของ จี เจ สตีล ท่านหน่ึงไดย้ืน่ฟ้อง จี เจ สตีล เป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเร่ืองการเลิกจา้ง และเรียกร้องให ้ 
จี เจ สตีล จ่ายช าระเงิน  รวมทั้งดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ียื่นฟ้อง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 จี เจ สตีล 
ไดรั้บค าพิพากษา ปรากฏวา่ศาลฎีกา ไดมี้ค าพิพากษายกฟ้อง และ จี เจ สตีล ไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย 

 
47 หนีสิ้นทีอ่ำจเกดิข น้ 

 

จ ีเจ สตีล 
 

ตามท่ีบีโอไอไดเ้คยมีมติเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 แจง้ให้ จี เจ สตีล ช าระภาษีอากรวตัถุดิบคงเหลือตามสภาพของราคาและ
อตัราภาษีอากรท่ีอยู ่ณ วนัน าเขา้จากเหตุการณ์ในปี 2541 และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2559 จี เจ สตีล ไดท้ าหนงัสือแจง้ 
ขอเขา้ร่วมโครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรใหผู้ป้ระกอบการ และเพ่ือยติุประเด็นหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 
16 มกราคม 2560 จี เจ สตีล จึงท าหนงัสือขอช าระอากร ภาษีมูลค่าเพ่ิม และเบ้ียปรับจ านวน 132 ลา้นบาท ไปยงักรมศุลกากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จี เจ สตีล บนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าอากรและเบ้ียปรับดงักล่าวไวใ้นงบการเงินแลว้จ านวน 72 
ลา้นบาท 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 กรมศุลกากรไดอ้อกใบสัง่เก็บเงินค่าอากรขาเขา้ ค่าอากรพิเศษ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และเงิน
เพ่ิมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นจ านวนรวม 133 ลา้นบาท จี เจ สตีล จึงไดโ้อนประมาณการหน้ีสินดงักล่าวไปเป็นหน้ีสินภาษีผ่อน
ช าระภายใตบ้ญัชีเจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  



บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2560 
 

259 

โอ เอ ซี  
 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 โอเอซีไดรั้บหนงัสือเตือนให้น าเงินภาษีอากรคา้งไปช าระจากกรมสรรพากร ซ่ึง โอเอซี ไดท้ า
หนงัสือขอผอ่นผนัการช าระภาษีอากรลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559 ยืน่ต่อสรรพากรพ้ืนท่ีแลว้ 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 สรรพากรพ้ืนท่ีไดมี้หนงัสือแจง้วา่ไม่สามารถขยายระยะเวลาการช าระหน้ีภาษีอากรตามท่ี
ขอได ้
 
 

48 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน 
 

48.1 กำรยืน่ขอฟ้ืนฟูกจิกำรของบริษัท 
 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลลม้ละลายกลางนัดไต่สวนเร่ืองขอใชว้งเงินฉุกเฉินโดยการกูย้ืมเงินจากกิจการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกนั   จ านวน 65 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงศาลฯยงัไม่อนุมติั เน่ืองจากมีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัรายหน่ึงยื่นค าร้อง
คดัคา้น และศาล ไดน้ดัไต่สวนเร่ืองน้ีอีกคร้ังในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561  
 

48.2 เจ้ำหนีอ้ืน่และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 ภายใตห้น้ีสินอ่ืนๆ จี เจ สตีลไดจ่้ายช าระหน้ีกบัลูกคา้ผูใ้ห้การสนับสนุนท่ีคา้งช าระทั้ ง
หมดแลว้  เป็นจ านวนเงิน 49.7 ลา้นบาท 

 

48.3 เงนิกู้ยมืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ีในรายงาน จี เจ สตีลไดเ้บิกใชว้งเงินกูว้งท่ีสาม ส าหรับ Tolling Standby Letter 
of Credit เพ่ือการซ้ือวตัถุดิบ (Metallics Purchase Contract) รวมเป็นจ านวน 9.9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ ไดเ้บิกใช้
วงเงินกูว้งท่ีสอง ส าหรับวงเงินหมุนเวียนปกติ (Non-Tolling Standby Letter of Credit) เพ่ือการซ้ือวตัถุดิบ (Metallics 
Purchase Contract) รวมเป็นจ านวน 18.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
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49 กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงรวมอยู่ใน
งบการเงินส าหรับปี 2560 เพื่อวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบไดมี้การจัดประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
น าเสนอในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 ก่อนจดั    หลงัจดั 
 ประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  ประเภทใหม่ 
 (บาท) 
งบก ำไรขำดทุน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559      
ค่ำใช้จ่ำย      

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน 270,856,264  (256,991,304)  13,864,960 
- ตน้ทุนทางการเงิน 676,024,307  256,991,304  933,015,611 

   -   

 
 งบกำรเงนิเฉิำะกจิกำร 
 ก่อนจดั    หลงัจดั 
 ประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  ประเภทใหม่ 
 (บาท) 
งบก ำไรขำดทุน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559      
ค่ำใช้จ่ำย      

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน 271,602,889  (256,991,304)  14,611,585 
- ตน้ทุนทางการเงิน 578,824,912  256,991,304  835,816,216 

   -   

 






