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ช่ือบริษทั  บรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

    G Steel Public Company Limited 
 

ช่ือย่อ   GSTEEL 
 

เลขทะเบียนบริษทั 0107538000746 
 

ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่ 88 ชัน้ 18 ปาโซ่ ทาวเวอร ์ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั 

กรงุเทพฯ 10500  

โทรศพัท ์0-2634-2222  โทรสาร 0-2634-4114  
 

ท่ีตัง้โรงงาน  55 หมู ่5 สวนอุตสาหกรรมเอส เอส พ ีตําบลหนองละลอก  

อาํเภอบา้นคา่ย จงัหวดัระยอง 21120 

    โทรศพัท ์0-3886-9323  โทรสาร 0-3886-9333      
 

เวบ็ไซต ์   http://www.gsteel.com 
 

วนัท่ีก่อตัง้บริษทั  31 ตุลาคม 2538 
 

วนัท่ีเร่ิมการผลิต 1 พฤศจกิายน 2542 
 

ประเภทธรุกิจ  ผลติและจาํหน่ายเหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดมว้น และเหลก็แผน่หนา (Slab) 

   เหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดมว้น - ขนาดความกวา้ง 900 – 1,550 มม. 

 - ขนาดความหนา   1.0 – 13.0  มม. 
 

  เหลก็แผน่หนา (Slab) - ขนาดความกวา้ง 900 – 1,550 มม. 

  - ขนาดความหนา    80 – 100  มม. 
 

เทคโนโลยีการผลิต การหลอมเหลก็  ใชชุ้ดเตาหลอมไฟฟ้าจากประเทศเยอรมนี 

การหล่อเหลก็  ใชชุ้ดเครือ่งหล่อเหลก็แทง่แบนขนาดกลาง  

    จากประเทศญีปุ่่ น 

การรดีเหลก็  ใชชุ้ดเครือ่งรดีแผน่เหลก็จากประเทศญีปุ่่ น 

ส่วนท่ี 2  

บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์
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การผลิต   1,800,000 ตนัต่อปี 
 

จาํนวนพนักงาน  561 คน  
 

ทุนจดทะเบยีน  จาํนวน    54,573,625,657 บาท 

แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน    54,573,625,657 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไว ้(พาร)์ หุน้ละ     1 บาท 
 

ทุนชาํระแล้ว  จาํนวน     30,311,651,508 บาท 

แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน     30,311,651,508 หุน้ 
 

ช่ือและสถานท่ีตัง้ของบคุคลอ้างอิงอ่ืนๆ  

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์  

หุ้นสามญั  บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

    เลขที ่62 ชัน้ 4, 7 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110   

โทรศพัท ์0-2229-2800  โทรสาร 0-2359-1259 
 

หุ้นกู้   The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 

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

Hong Kong 
 

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้  The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 

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

Hong Kong 
 

ผูส้อบบญัชี          นายนิรนัดร ์ ลลีาเมธวฒัน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2316  

นายไวโรจน์ จนิดามณพีทิกัษ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3565  

นางวไิล  บรูณกติตโิสภณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3920 

นายเจรญิ ผูส้มัฤทธิเ์ลศิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4068 

นายบุญญฤทธิ ์ถนอมเจรญิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7900 

บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกดั 

            เลขที ่195 อาคารเอม็ไพรท์าวเวอร ์ชัน้ 48 ถนนสาทรใต ้กรงุเทพฯ 10120   

โทรศพัท ์0-2267-2000  โทรสาร 0-2267-2222 
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ปัจจยัความเสีย่งในการประกอบธุรกจิของบรษิทัทีอ่าจมผีลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน

อยา่งมนียัสาํคญั และแนวทางในการป้องกนัความเสีย่ง สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

1.1  ความเส่ียงด้านการผลิต 

1.1.1   ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

ราคาตน้ทุนวตัถุดบิหลกัคอื เศษเหลก็และเหลก็ถลุง เป็นราคาทีม่ลีกัษณะเป็นวฎัจกัร 

ทาํใหม้คีวามผนัผวนของราคาทัง้ในช่วงของขาขึน้และขาลง การทีบ่รษิทัไมไ่ดม้เีครือ่งป้องกนัความเสีย่ง

ในการซื้อวตัถุดบิหลกัดงักล่าว อาจทําใหบ้รษิทัประสบปัญหาในช่วงขาลงของวฏัจกัร เน่ืองจากบรษิทั

อาจจะมสีต๊อควตัถุดบิในราคาทีสู่ง ซึ่งทําใหต้้นทุนของบรษิทัสูงตามไปดว้ย และอาจกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานของบรษิทัได ้

อย่างไรก็ตาม ปกติราคาเศษเหล็กและเหล็กถลุงจะเป็นไปตามกลไกตลาดโลก โดย

ราคาจะแปรผนัตามความต้องการของเหล็กแผ่นรดีรอ้น กล่าวคอื มทีศิทางขึน้ลงตามกนั อกีทัง้การที่

บรษิทัมสีญัญาซื้อขายวตัถุดบิหลกัในลกัษณะ  Consignment คอื ชําระค่าวตัถุดบิหลกัเมื่อใช้จรงิตาม

ราคา ณ วนัที่ส ัง่ซื้อ แมบ้รษิทัมภีาระอตัราดอกเบี้ยของยอดคา้งชําระนับตัง้แต่วนัที่ส่งของลงเรอืจนถงึ

วนัทีม่กีารชําระค่าเศษเหลก็หรอืเหลก็ถลุง แต่บรษิทัสามารถตกลงราคาขายเหลก็แผ่นรดีรอ้นกบัลูกคา้

ได้โดยอาศยัข้อมูลต้นทุนวตัถุดิบหลกัที่บรษิัทสัง่ซื้อเป็นต้นทุนหลกัในการตัง้หรอืกําหนดราคาขาย

ผลติภณัฑ ์ทาํใหบ้รษิทัไดร้บัความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาวตัถุดบิหลกัลดน้อยลง  
 

1.1.2   ความเส่ียงในการพ่ึงพาการสัง่ซ้ือวตัถดิุบหลกัจากตวัแทนผูจ้าํหน่ายน้อยราย 

ในการผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นของบรษิทั มกีารใชว้ตัถุดบิสาํคญัซึง่ไดแ้ก่ เศษเหลก็ และ

เหลก็ถลุง โดยบรษิทัตอ้งนําเขา้เหลก็ถลุงจากต่างประเทศทัง้หมด  สว่นเศษเหลก็นําเขา้เป็นสว่นใหญ่ใน

อตัราสว่นประมาณรอ้ยละ 75 เน่ืองจากเศษเหลก็ในประเทศมจีาํนวนคอ่นขา้งจาํกดั ซึง่อาจทาํใหป้ระสบ

ปัญหาในการจดัหาวตัถุดบิและอาจกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทั 

อย่างไรก็ตาม โดยปกติผูผ้ลติส่วนใหญ่ทัว่โลกจะทําการคา้กบัผูข้ายจํานวนน้อยราย  

เพราะสามารถควบคุมคุณภาพสนิค้า และกําหนดเงื่อนไขที่ดอีย่างต่อเน่ือง ที่ผ่านมาบรษิัทได้สัง่ซื้อ

วตัถุดิบหลกัจากบรษิัทคู่ค้าซึ่งเป็นบรษิัทข้ามชาติขนาดใหญ่ มฐีานะแขง็แกร่ง และอยู่ในธุรกิจน้ีมา

ยาวนาน อกีทัง้บรษิทัยงัไดส้รา้งสายสมัพนัธก์บัตวัแทนจาํหน่ายวตัถุดบิรายอื่นๆ ทัง้ในและต่างประเทศ

อกีหลายรายที่พรอ้มจะใหก้ารคา้และใหก้ารสนับสนุนบรษิทั โดยบรษิทัมนีโยบายที่จะแบ่งปรมิาณการ

สัง่ซื้อวตัถุดบิส่วนน้อยให้กบัตวัแทนรายอื่นๆ เพื่อรกัษาความสมัพนัธ์ทางธุรกิจไว้ ปัจจุบนัมตีวัแทน

จาํหน่ายจากทัง้ในและต่างประเทศรายใหม่ๆ เขา้มาตดิต่อเพื่อทาํการคา้กบับรษิทัอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ ทํา

ใหบ้รษิทัมอีาํนาจการต่อรองมากยิง่ขึน้ ทัง้ทางดา้นราคา ระยะเวลาการชาํระเงนิทีด่ขี ึน้ เป็นตน้  
 

1. ปัจจยัความเส่ียง 
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1.2  ความเส่ียงด้านการตลาดและการจดัจาํหน่าย 

1.2.1   ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาผลิตภณัฑ ์อนัเกิดจากวฏัจกัรธรุกิจขาลง 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมต่อเน่ืองบางประเภทที่ ใช้ผลิตภัณ ฑ์ของบริษัท  เช่น 

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง มีลักษณะขึ้นลงตามวฏัจักรธุรกิจ ส่งผลให้ความต้องการและราคาของ

ผลติภณัฑ์ของบรษิัทมคีวามผนัผวนไปตามวฎัจกัรธุรกิจด้วย และอาจจะส่งผลต่อกําไรของบรษิัทใน

อนาคตไดใ้นช่วงธุรกจิขาลง ความผนัผวนของราคาตลาดของผลติภณัฑใ์นตลาดจงึอาจเป็นผลใหร้ายได้

ของบรษิทัมคีวามผนัผวนในแต่ละช่วงเวลา และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ ฐานะการเงนิ ผล

การดาํเนินงานในอนาคต 

เหล็กแผ่นรดีรอ้นชนิดมว้นซึ่งเป็นผลติภณัฑ์ของบรษิทั เป็นสนิคา้ที่มคีวามต้องการ

นําไปใชใ้นกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเน่ืองไดห้ลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมเหลก็รดีเยน็สาํหรบัใชใ้น

อุตสาหกรรมรถยนต ์เหลก็ชุบสงักะส ีเหลก็แผ่นทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ  อยา่งไรกต็าม บรษิทัคาดว่า

ดว้ยประสทิธภิาพการผลติ และความสามารถในการแขง่ขนัในระดบัปัจจุบนั หากเกดิภาวะความตอ้งการ

สนิคา้ลดตํ่าลงมากในช่วงวฏัจกัรธุรกจิขาลงแล้ว บรษิทักย็งัสามารถหนัไปผลติเพื่อการส่งออกเพิม่ขึน้ 

ซึง่ปัจจุบนับรษิทัขยายฐานลกูคา้ในตลาดต่างประเทศไวแ้ลว้  

อน่ึง ความผนัผวนของราคาผลติภณัฑจ์ะสง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินการไมม่ากนัก 

เพราะราคาวตัถุดบิและราคาผลติภณัฑ์มกัจะแปรผนัตามกนั ทําใหก้ําไรที่บรษิทัไดร้บัมคีวามผนัผวน

เพยีงเลก็น้อย  

1.3  ความเส่ียงด้านการเงิน 

1.3.1   ความเส่ียงด้านความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

บรษิัทมคีวามเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากบรษิัทมรีายได้

ส่วนใหญ่เป็นเงนิสกุลบาท ในขณะที่ต้องสัง่ซื้อวตัถุดบิหลกัทัง้เศษเหลก็และเหลก็ถลุงจากต่างประเทศ

เป็นส่วนใหญ่ ทําใหม้คี่าใชจ้่ายในสกุลเหรยีญสหรฐัเป็นจํานวนมาก และบรษิทัไม่ไดท้ําสญัญาป้องกนั

ความเสีย่งในดา้นอตัราแลกเปลีย่นกบัธนาคารพาณิชยไ์ว ้ดงันัน้ ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นจงึ

อาจส่งผลใหต้้นทุนสงูขึน้ ซึ่งอาจทําใหค้วามสามารถในการทํากําไรของบรษิทัลดลงและส่งผลใหบ้รษิทั

ประสบกบัปัญหาขาดสภาพคล่อง และในทีสุ่ดอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ ฐานะการเงนิ และผล

การดาํเนินงานในอนาคต  

บรษิทัคาดว่าผลกระทบดงักล่าวจะมผีลต่อธุรกจิของบรษิทัไม่มากนัก ถงึแมว้่าบรษิทั

จะไม่ไดท้ําสญัญาป้องกนัความเสีย่ง เน่ืองจากการกําหนดราคาขายของบรษิทัไดม้กีารอา้งองิกบัราคา

ขายในตลาดโลก ซึ่งมคีวามเกี่ยวพนักบัเงนิสกุลเหรยีญสหรฐัเป็นหลกั ทําให้ความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลีย่นมคีวามผกผนัโดยตรงต่อการกาํหนดราคาขายของบรษิทั 

 1.3.2  ความเส่ียงด้านสภาพคล่องและการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

ตามที่ตัง้แต่ช่วงครึง่หลงัของปี 2551 ผลการดําเนินงานของบรษิทัและบรษิทัในกลุ่ม

ไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากวกิฤตเิศรษฐกจิโลก  ทําใหบ้รษิทัและบรษิทัในกลุ่มประสบปัญหาสภาพ

คล่องอยา่งรนุแรงนัน้ 
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โดยระหว่างปี 2555 ถงึปัจจุบนับรษิทัไดด้ําเนินการปรบัโครงสรา้งหน้ีกบัเจา้หน้ี จาก
การลดหน้ี แปลงหน้ีเป็นทุน และขยายกําหนดเวลาชําระหน้ี ทัง้จากโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน และ
โครงการแลกเปลีย่นหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญัเพิม่ทุน ครัง้ที ่2 (Bond Exchange Program) โดยหน้ีของบรษิทั
ลดลงอยา่งมนียัยะ และบรษิทัไดอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ (GSTEL-
W2) ของบรษิัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ ทําให้บรษิัทมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพิ่มเติม นอกจากน้ีบรษิัทฯ อยู่ใน
ระหว่างจดัหาสนิเชื่อเพื่อซื้อวตัถุดบิจากธนาคารและคู่คา้ รวมถงึการจดัการวงเงนิสนิเชื่อเพิม่เตมิจาก
แหล่งอื่นๆ ทัง้น้ีเพือ่ใหบ้รษิทัสามารถดาํเนินการผลติไดเ้ตม็ทีภ่ายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ 

ในตน้ปี 2556 ทีผ่า่นมา บรษิทัไดว้า่จา้งบรษิทัรบับรหิารจดัการ ซึง่เป็นบรษิทัมอือาชพี
ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คําปรึกษาการพลิกฟ้ืนกิจการโดยเฉพาะกิจการประเภท
อุตสาหกรรมหนัก เพื่อให้เข้ามาช่วยปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร และปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
(Turnaround) รวมถงึบรหิารจดัการใหบ้รษิทักลบัมามผีลประกอบการทีด่ไีดภ้ายในระยะเวลาที่กําหนด 
ภายใตบ้รรษทัภบิาลทีด่ ีนอกจากน้ียงัไดม้กีารเปลีย่นแปลงและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารในตําแหน่ง
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร, ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้น
การคา้และพาณชิย ์รวมถงึทึป่รกึษากฎหมาย เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งการบรหิาร  

อยา่งไรกต็าม บรษิทัอยูร่ะหวา่งการแกไ้ขปัญหาสภาพคล่อง โดยเพิม่เงนิทุนหมนุเวยีน
เพื่อการดําเนินงาน รวมไปถึงการปรบัโครงสรา้งการบรหิารและโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิัทให้อยู่ใน
ระดบัทีเ่หมาะสม ทัง้น้ีบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิไปเมื่อปลายปี 2554 และขณะน้ีบรษิทัและที่
ปรกึษาทางการเงนิอยู่ระหว่างการจดัหาแหล่งเงนิทุนต่างๆ  รวมทัง้เจรจาปรบัโครงสรา้งหน้ีกบัเจา้หน้ี
ของบรษิทัเพิม่เตมิ    

จากที่กล่าวมาขา้งต้นบรษิทัจงึเชื่อมัน่ว่าในระยะเวลาอนัใกลน้ี้บรษิทัจะสามารถแกไ้ข
ปัญหาการขาดสภาพคล่องของเงนิทุนหมนุเวยีน สามารถสรา้งกระแสเงนิสดทีพ่อเพยีงในการดาํเนินงาน 
และ/หรอืจดัหาวงเงนิสนิเชื่อจากแหล่งต่างๆ เพื่อใหส้ามารถดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองได ้และสุดทา้ยเป็น
ผลใหเ้กดิความเชื่อมัน่ต่อความสมเหตุสมผลของสมมุตฐิานทีใ่ชว้เิคราะหก์ารดอ้ยค่าของมลูค่าทางบญัชี
ของเครือ่งจกัร อาคาร และอุปกรณ์ของบรษิทั  

1.4  ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม และด้านบคุลากร 
1.4.1   ความเส่ียงจากการผลิตท่ีอาจก่อให้เกิดมลภาวะ 

บรษิทัประกอบธุรกจิในการผลติแผน่เหลก็รดีรอ้นชนิดมว้น ซึง่มทีัง้กระบวนการหลอม 
หล่อ และรดี ซึง่โดยปกตอุิตสาหกรรมดงักล่าวอาจก่อใหเ้กดิมลภาวะได ้ทัง้ในดา้นฝุ่ นละอองทีป่นเป้ือน
ในอากาศ โลหะหนักที่ปนเป้ือนในน้ํา และอุณหภูมขิองน้ําที่ผ่านกระบวนการผลติ รวมถึงมลพษิทาง
เสียงที่อาจเกิดขึ้นจากระดบัความดงัของเสียงเกินกว่ามาตรฐาน ซึ่งบรษิัทได้จดัให้มีระบบควบคุม
มลภาวะซึ่งสอดคล้องกบักฎหมายและขอ้กําหนดด้านสิง่แวดล้อมในปัจจุบนั แต่ทัง้น้ี บรษิทัยงัมคีวาม
เสีย่งจากการทีบ่รษิทัอาจตรวจไม่พบมลภาวะหรอืมลพษิทีส่รา้งความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่อาจทํา
ใหบ้รษิทัมตี้นทุนเพิม่ขึน้เน่ืองจากการปรบัปรุงสิง่แวดล้อมซึ่งถูกทําลาย หรอืบรษิทัอาจต้องเพิม่ระบบ
ตรวจสอบและควบคุมมลภาวะใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายหรอืขอ้กาํหนดทีอ่าจเขม้งวดขึน้ในอนาคต ทาํให้
บรษิัทมคี่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้จากการถูกฟ้องรอ้งหากบรษิัทไม่สามารถลด
มลภาวะหรอืมลพษิทีเ่กดิขึน้ได ้และในทีส่ดุอาจสง่ผลกระทบต่อธุรกจิ ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินใน
อนาคต 
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อยา่งไรกต็าม ตัง้แต่ในปี 2550 บรษิทัไดผ้า่นการปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนด
ตามมาตรฐานสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัไดร้บัใบรบัรองมาตรฐาน ISO 14001 และ มอก./OHSAS 18001 
จากบรษิทั TUV Nord ทีเ่ขา้มาประเมนิใหบ้รษิทั  นอกจากน้ีบรษิทัยงัมกีารว่าจา้งบรษิทัทีเ่ชีย่วชาญดา้น
สิง่แวดล้อม เขา้ทําการตรวจสอบโรงงานเป็นประจําทุกๆ รอบ 6 เดอืน และไดนํ้าเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อกระทรวงอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ือง บรษิทัจงึเชื่อมัน่วา่จะไมป่ระสบปัญหาในเรือ่งดงักล่าว 

1.4.2   ความเส่ียงจากการดาํเนินธรุกิจท่ีอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยัต่อพนักงาน 
บรษิัทประกอบธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมหนัก ทําให้พนักงานของบรษิัทอาจได้รบั

อนัตรายทีเ่กดิจากกระบวนการหลอมเหลก็ รดีเหลก็ และการขนถ่ายวสัดุที่มน้ํีาหนักมาก ซึ่งอาจส่งผล
ทําให้บรษิัทมภีาระค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้จากการฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายจากผู้ที่ได้รบัอนัตราย รวมถึง
ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จากค่าปรบั ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกจิ ฐานะการเงนิและผลการดําเนินในอนาคต
ของบรษิทัได ้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) และมาตรการรกัษาความ
ปลอดภยัในขณะทํางานที่ไดม้าตรฐานเป็นที่ยอมรบัจากหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง โดย
ไดร้บัใบรบัรองมาตรฐาน มอก./OHSAS 18001 ในการป้องกนัหรอืลดอตัราความเสีย่งทีจ่ะเกดิอุบตัเิหตุ
ในขณะปฏิบตัิงาน ทัง้น้ีจากขอ้มูลในอดตีพบว่าสถิติการเกดิอุบตัิเหตุของบรษิัทตัง้แต่ก่อตัง้โรงงานมี
อตัราตํ่ามาก และไมเ่คยมกีรณรีอ้งเรยีนเรยีกคา่เสยีหายจากการละเมดิต่อพนกังานเลย 

1.5  ความเส่ียงเก่ียวกบันโยบายภาครฐั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
1.5.1   ความเส่ียงจากข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ซ่ึงครอบคลมุสินค้าเหลก็แผน่รีดร้อน 

ปัจจุบันประเทศไทยมีความผูกผันต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่
เกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเหล็ก คอื ขอ้ตกลงความเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกบั
ประเทศญี่ปุ่ น (JTEPA) โดยมีการกําหนดโควตาปลอดอากรขาเข้า (ยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าใน
ปรมิาณทีร่ฐับาลไทยกําหนดใหแ้ต่ละปี) สาํหรบัเหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดมว้นทีนํ่าเขา้จากประเทศญีปุ่่ น ซึง่
เป็นเหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดกดัล้างผวิและเคลอืบน้ํามนั และเหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้นสําหรบันําไปรดี
เยน็ต่อ เน่ืองจากผูผ้ลติภายในประเทศสามารถผลติไดไ้ม่เพยีงพอความตอ้งการใชใ้นปัจจุบนั จงึอาจทํา
ใหบ้รษิทัไดร้บัผลกระทบในดา้นอากาสทางการตลาดเป็นแรงผลกัดนัในการพฒันาขดีความสามารถใน
การผลติสนิคา้ชนิดดงักล่าวทีม่โีควตาเพือ่แขง่ขนักบัสนิคา้เหลก็แผน่รดีรอ้นทีนํ่าเขา้จากประเทศญีปุ่่ นใน
ระยะยาวต่อไป ในอนาคต 

ความตกลงการค้าเสรรีะหว่าง “อาเซียนกบัประเทศจีน” และ “อาเซียนกบัประเทศ
เกาหลใีต”้ ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมขีอ้กาํหนดใหย้กเวน้อากรขาเขา้ (เป็นศูนย)์ สาํหรบัสนิคา้เหลก็
แผ่นรดีร้อนเจืออื่นๆ (other alloy steel) นอกเหนือจากเหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าความเร็วสูงและ
เหลก็กลา้ซลิคิอนสาํหรบังานไฟฟ้า ชนิดเป็นมว้นและไมเ่ป็นมว้น (ทีผ่ลติไดไ้มเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ
ภายในประเทศ) ที่นําเขา้จากประเทศภาคคีู่เจรจาโดยเริม่ตัง้แต่ช่วงปลายปี 2552 เป็นต้นมา ส่งผลให้
ตลอดปี 2555 ขอ้กําหนดยกเวน้อากรขาเขา้ดงักล่าวถูกผูผ้ลติและผูส้่งออกในต่างประเทศนําไปใชอ้ยา่ง
บิดเบือนจากเจตนาการค้าเสรเีดมิเพื่อให้ได้สทิธปิระโยชน์ในการได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าทําให้กลุ่ม
ผูผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้นรวมถงึบรษิทัไดร้บัความเสยีหายอยา่งรนุแรงจากการนําเขา้สนิคา้เหลก็กลา้เจอืที่
นําเข้ามาแข่งขันกับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเหล็กกล้าไม่เจือ (เหล็กกล้าคาร์บอนที่ผลิตได้
ภายในประเทศ) ในปรมิาณที่เพิ่มสูงขึ้นมากและในลกัษณะที่เข้ามาแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรมอย่าง
ต่อเน่ือง จงึจาํเป็นตอ้งขอความช่วยเหลอืจากภาครฐัดว้ยหลายวถิทีางในชว่งเวลานบัตัง้แต่เกดิปัญหาขึน้
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ในปี 2553 จนในที่สุดกลุ่มผูผ้ลติฯ ไดย้ื่นคําต่อกระทรวงพาณิชยใ์หพ้จิารณากําหนดมาตรการปกป้อง
จากการนําเขา้สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้เพื่อแกไ้ขปัญหาและเยยีวยาอุตสาหกรรมภายในประเทศอย่างเร่งด่วนให้
กลบัมาเป็นปกต ิและต่อมากระทรวงพาณิชยจ์งึไดอ้อกประกาศเปิดไต่สวนการนําเขา้เหลก็แผ่นรดีรอ้น
เจอือื่นๆ ทีเ่พิม่ขึน้ในเดอืนพฤศจกิายน 2555 เพื่อเป็นการเริม่ตน้กระบวนการกาํหนดมาตรการปกป้องฯ 
ดงักล่าว 

1.5.2   ความเส่ียงจากการควบคมุราคาของภาครฐั 

ในช่วงตลอดปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ณ เวลาที่จดัทําข้อมูลน้ี (มีนาคม 2556) ตาม

ประกาศของกระทรวงพาณิชย ์เหลก็แผ่นรดีรอ้นถอืเป็นสนิคา้ควบคุม แต่ในทางปฏบิตัเิป็นการตดิตาม

ความเคลื่อนไหวด้านปรมิาณและราคาขายในประเทศในลกัษณะผ่อนปรน โดยไม่มกีารกําหนดราคา

แนะนําอย่างเป็นทางการเช่นในอดีต เน่ืองจากภาครฐัมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบัภาระต้นทุนและ

ค่าใชจ้่ายของผูผ้ลติเป็นอยา่งดมีากขึน้กว่าแต่ก่อน และกลุ่มผูผ้ลติไดป้ระสบปัญหาทางการเงนิเป็นเวลา

ยาวนานโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งทีภ่าครฐัมกีารควบคุมราคาขายเขม้งวดจนเป็นทีป่ระจกัษ์แลว้ 

อน่ึงผูผ้ลติแต่ละรายมหีน้าทีแ่จง้ขอ้มลูปรมิาณสนิคา้และราคาขายในประเทศรายเดอืน

แก่กรมการคา้ภายใน อย่างไรกต็ามผูผ้ลติแต่ละรายสามารถปรบัเปลี่ยนราคาสนิคา้ไดอ้สิระพอสมควร 

ภายใต้การสอดส่องดูแลของกรมการค้าภายใน บรษิัทจงึอาจมคีวามเสี่ยงในระดบัเล็กน้อยจากการที่

อาจจะถูกยบัยัง้การปรบัขึน้ราคาสนิคา้ในกรณีทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกมาตรการตรงึราคาสนิคา้อุปโภค

หรอืโภคภณัฑเ์ป็นระยะเวลาหน่ึง อยา่งไรกด็ ีหากมคีวามจาํเป็นบรษิทัสามารถชีแ้จงรายละเอยีดตน้ทุน

วตัถุดบิและต้นทุนการผลติทีเ่พิม่ขึน้ทีม่คีวามสอดคลอ้งกนักบัราคาขายทีจ่ะปรบัขึน้อย่างสมเหตุสมผล

และแจ้งความจําเป็นในการปรบัขึ้นราคาต่อไป จึงเป็นความเสี่ยงระดบัเล็กน้อยที่อาจจะกระทบต่อ

ความสามารถในการสรา้งรายไดแ้ละการทาํกาํไรในอนาคต 

1.5.3   ความเส่ียงจากนโยบายของภาครฐัท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธรุกิจ และ 

    ผลประกอบการของบริษทั 

สาํหรบัการทีบ่รษิทัประกอบธุรกจิในอุตสาหกรรมหนกัทีน่โยบายของภาครฐัอาจสง่ผล

กระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัได ้ เน่ืองจากปัจจุบนับรษิทัไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนจากคณะ 

กรรมการสง่เสรมิการลงทุน และไดร้บัความคุม้ครองภายใตม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด บรษิทัจงึอาจ

มคีวามเสีย่งจากการประกอบธุรกจิของบรษิทัที่อาจไดร้บัผลกระทบ หากภาครฐัเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ดงักล่าว 

บรษิัทคาดว่าการเปลี่ยนนโยบายในส่วนที่เกี่ยวกบัคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน  

จะไม่ส่งผลกระทบต่อบรษิทั ทัง้น้ีเน่ืองจากปัจจุบนับรษิทัได้รบับตัรส่งเสรมิการลงทุนแล้วทัง้ในส่วนที่

ดําเนินธุรกจิอยู่ปัจจุบนัและในส่วนขยายกําลงัการผลติ   ซึ่งทีผ่่านมาการเปลี่ยนนโยบายของภาครฐัจะ

ไม่มผีลยอ้นหลงักบัโครงการทีอ่นุมตัไิปแลว้ สําหรบัการยกเลกิมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดที่ภาครฐั

อาจพิจารณายกเลิกในภายหลัง อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทบ้างในด้านการแข่งขนัจากคู่แข่งจาก

ต่างประเทศ อย่างไรกด็ ีบรษิทัคาดว่าดว้ยเทคโนโลยกีารผลติที่ทนัสมยัและมขีดีความสามารถในการ

ผลติสนิคา้ไดท้ดัเทยีมคู่แขง่ในตลาดโลก การยกเลกิมาตรการน่าจะสง่ผลกระทบต่อผลประกอบการของ

บรษิทัไมม่ากนกั 
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1.6  ความเส่ียงทัว่ไป 

  ความเส่ียงจากการไม่สามารถดาํเนินการเน่ืองจากปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคมุได้ 

บรษิัทมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจจากปัจจยัซึ่งไม่สามารถควบคุมได้หลาย

ประการ เช่น ภยัธรรมชาต ิอุบตัเิหตุในเชงิอุตสาหกรรม การลอบวางเพลงิ การก่อการรา้ย ปัญหาและ

ขอ้ผดิพลาดทางเทคนิค รวมถงึการประทว้งจากผูใ้ชแ้รงงาน ประกอบกบัโรงงานซึง่รวมกระบวนการผลติ

ทัง้หมดของบรษิัทตัง้อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน  จึงทําให้บริษัทมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะต้องหยุด

ประกอบธุรกจิของบรษิทัหากเกดิเหตุการณ์รุนแรงหรอืภยัพบิตัใินแต่ละครัง้ นอกจากน้ีการทีบ่รษิทัซื้อ

เครื่องจกัรจากผูผ้ลติเครื่องจกัรน้อยราย   อกีทัง้กระบวนการผลติของบรษิทัที่มคีวามซบัซอ้นและอาจ

เป็นอันตรายจากความร้อนที่สูงมาก  จึงทําให้บริษัทมีความเสี่ยงสูงที่จะมีปัญหาในการผลิตอัน

เน่ืองมาจากความบกพร่องของเครื่องจกัร หรอือุบัติเหตุในเชิงอุตสาหกรรมต่างๆ จากปัจจยัต่างๆ 

ขา้งตน้ อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานในอนาคต 

อย่างไรกด็ ีเครื่องจกัรของบรษิทัเป็นเครื่องจกัรของผูผ้ลติชัน้นําซึง่มเีทคโนโลยเีป็นที่

ยอมรบัทัว่โลก ทําใหเ้ป็นทีเ่ชื่อมัน่ในคุณภาพของเครื่องจกัรและกระบวนการผลติว่าไม่น่าจะเกดิปัญหา

ในกระบวนการผลติรุนแรงถงึขัน้ทีก่่อใหเ้กดิการสญูเสยีรายไดอ้ย่างเป็นนัยสาํคญั ประกอบกบัพนักงาน

ของบรษิทัมคีวามเชี่ยวชาญและมปีระสบการณ์ดา้นการผลติเหลก็โดยเฉพาะ อกีทัง้ยงัมกีารฝึกอบรม

พนักงานดา้นการผลติอย่างต่อเน่ือง ทําใหม้โีอกาสน้อยมากที่จะเกดิความเสยีหายจากการที่ต้องหยุด

ผลติเป็นระยะเวลานานเน่ืองจากการผดิพลาดของพนกังาน 

สาํหรบัการไม่สามารถดําเนินการผลติไดเ้น่ืองจากปัจจยัอื่นๆ เช่น การก่อวนิาศกรรม 

ภยัธรรมชาต ิและการประทว้งจากผูใ้ชแ้รงงานนัน้ บรษิทัมรีะบบรกัษาความปลอดภยั โดยมทีัง้เจา้หน้าที่

รกัษาความปลอดภัยที่ว่าจ้างจากบริษัทภายนอกและพนักงานแผนกรกัษาความปลอดภัยซึ่งเป็น

พนักงานประจําของบรษิัทคอยตรวจตราการเข้า-ออกอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชัว่โมง อีกทัง้ภายใน

โรงงานยงัมรีะบบและเครื่องมอืดบัเพลงิทีม่มีาตรฐานและมจีาํนวนเพยีงพอต่อการป้องกนัเหตุอคัคภียัทุก

ชนิดที่อาจเกดิขึน้ มกีารฝึกอบรมพนักงานซอ้มดบัเพลงิและซ้อมหนีไฟตามมาตรฐานของกรมแรงงาน 

และบรษิทัไดท้ํากรมธรรมป์ระกนัภยัซึง่ใหค้วามคุม้ครองความสญูเสยีหรอืเสยีหายของทรพัยส์นิในกรณี

ภยัทีก่ารกระทําดว้ยเจตนารา้ยและภยัธรรมชาตทิุกประเภท นอกจากน้ีในดา้นพนักงานบรษิทัไดจ้ดัตัง้

คณะกรรมการดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และคณะกรรมการสวัสดิการขึ้น เพื่อดูแล

ผลตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงานใหไ้ดร้บัความเป็นธรรมและคํานึงถงึผลประโยชน์ของพนักงาน

เป็นสาํคญั 
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2.1  ประวติัความเป็นมาและพฒันาการท่ีสาํคญัของบริษทั 

บรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เดมิชื่อ บรษิทั สยามสตรปิมลิล์ จํากดั (มหาชน) 

ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่31 ตุลาคม 2538 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 50 ลา้นบาท โดยกลุ่มบรษิทั เอส เอส พ ี

(เป็นกลุ่มบรษิทัที่ถอืหุน้ใหญ่โดยตระกูลลสีวสัดิต์ระกูล อนัไดแ้ก่ บรษิทั เอส เอส พ ีสตลีโฮลดิ้ง จํากดั 

บรษิทั เอส เอส พ ีอนิดสัตรีโ้ฮลดิง้) และกลุ่มพนัธมติรเดมิประกอบดว้ย แอล พ ีเอน็, บรษิทั อโิตชู คอร์

ปอเรชัน่ จํากัด (ITOCHU Corporation) บรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคาร

กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) เป็นต้น เพื่อดําเนินธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจําหน่ายเหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้น 

(Hot Rolled Coil: HRC) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ภาครฐัมนีโยบาย ส่งเสรมิให้มกีารลงทุน เน่ืองจากเหล็กแผ่น     

รดีรอ้นเป็นวตัถุดบิสาํคญัของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอื่นๆ เชน่ อุตสาหกรรมผลติเหลก็โครงสรา้งรปูพรรณ 

อุตสาหกรรมผลิตเหล็กรีดเย็นและเหล็กเคลือบสังกะสี อุตสาหกรรมผลิตท่อเหล็ก อุตสาหกรรม          

ผลติชิน้ส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมผลติเครื่องใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมผลติเฟอรนิ์เจอรเ์หลก็ อุตสาหกรรม  

ถงับรรจุก๊าซ และตูค้อนเทนเนอร ์เป็นตน้ 
 

ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการทีส่าํคญัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

ตลุาคม 2538 จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทั สยามสตรปิมลิล ์จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 50 

ล้านบาท แบ่งเป็น 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และ

เรยีกชาํระเตม็มลูคา่ 
 

ธนัวาคม 2538 จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั และเปลีย่นชื่อเป็นบรษิทั 

สยามสตรปิมลิล ์จาํกดั (มหาชน) เปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ 

100 บาทเป็นมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท และเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 

50 ลา้นบาทเป็น 5,000 ลา้นบาท 
 

มกราคม 2539 ไดร้บัอนุมตัสิง่เสรมิการลงทุนในกจิการผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นดว้ยกําลงั

การผลิต 1.8 ล้านตันต่อปี จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการ

ลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2539 โดยได้รบั

ยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลเป็นเวลา 8 ปี นับจากวนัที่ 1 พฤศจกิายน 

2542 ซึ่งเป็นวนัเริม่ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ของบรษิัท ตามบตัร

ส่งเสรมิการลงทุน  เลขที่ 1047/2539  และเสียภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

รอ้ยละ 50 ใน 5 ปีถดัไป 
 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
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มีนาคม 2539 เพิม่ทุนเรยีกชาํระแลว้จาํนวน 415 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท หรอื 

4,150 ล้านบาท ทําให้ทุนจดทะเบียนเรยีกชําระแล้วเพิม่จาก 50 ล้าน

บาทเป็น 4,200 ลา้นบาท 

ลงนามในสัญญาสินเชื่อสําหรบัโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตและ

จําหน่ายเหล็กแผ่นรดีร้อนชนิดม้วนกับสถาบันการเงนิต่างๆ วงเงนิ 

12,975 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

- เงนิกู้ระยะยาวจากธนาคารต่างประเทศจํานวน 190 ล้านเหรยีญ

สหรฐั โดยมบีรษิทั ซูมโิตโม คอรป์อเรชัน่ จํากดั และบรษิัท อโิตช ู

คอรป์อเรชัน่ จาํกดั เป็นผูป้ระสานงานทางเจา้หน้ี 

- เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิในประเทศเป็นเงนิประมาณ 160 

ลา้นเหรยีญสหรฐั และเงนิบาทจาํนวน 2,975 ลา้นบาท 

- เงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิในประเทศจาํนวน 1,250 ลา้นบาท 

 

ลงนามในสญัญารบัเหมาก่อสรา้ง ซื้อและติดตัง้เครื่องจกัรแบบ Turn-

Key กบับรษิทั ซูมโิตโม คอรป์อเรชัน่ จํากดั บรษิทั ซูม-ิไทย อนิเตอร์

เนชัน่แนล จํากัด และบริษัท มิตซูบิชิเฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ จํากัด ใน

โครงการผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดมว้น 
 

กรกฎาคม 2540  ภาวะวกิฤตเศรษฐกจิและการประกาศนโยบายค่าเงนิบาทลอยตวัของ

รัฐบาล ส่ งผลให้ภาระห น้ีของบริษัทซึ่ งส่วนใหญ่ เป็น เงินสกุล

ต่างประเทศมจีาํนวนเพิม่สงูขึน้มาก การก่อสรา้งโรงงานทีค่าดวา่จะแลว้

เสรจ็ภายในกลางปี 2541 ต้องล่าชา้ออกไปเน่ืองจากปัญหาในการเบกิ

เงนิกู ้
 

พฤษภาคม 2541 ลงนามในสญัญาสนิเชื่อสาํหรบัโครงการผลติเหลก็รดีรอ้นชนิดมว้นฉบบั

แก้ไขปรบัปรุงจํานวน 4 ฉบับ มูลค่า 22,104 ล้านบาทแทนสัญญา

สนิเชื่อทีล่งนามเมื่อวนัที ่4 มนีาคม 2539 (ฉบบัเดมิ) เน่ืองจากสถาบนั

การเงนิในประเทศหลายแห่งที่เข้าร่วมปล่อยสินเชื่อประสบปัญหา

วกิฤติการณ์ทางการเงนิจนไม่สามารถให้การสนับสนุนโครงการตาม

สญัญาได ้
 

พฤษภาคม 2541 เพิม่ทุนเรยีกชําระแล้วครบจํานวน 80 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 10 บาท 

หรอื 800 ล้านบาท ให้แก่บรษิัท อิโตชู คอร์ปอเรชัน่ และบรษิัท เอส 

เอสพ ีสตลี โฮลดิ้ง จํากดั ทําใหทุ้นจดทะเบยีนเรยีกชําระแลว้เพิม่จาก 

4,200 ลา้นบาท เป็น 5,000 ลา้นบาท 
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 พฤษภาคม 2542 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 5,000 ลา้นบาท เป็น 7,500 ลา้นบาท 

 การก่อสรา้งโรงงานและตดิตัง้เครือ่งจกัรเสรจ็สมบรูณ์ 
 

มิถนุายน 2542 เริม่ทดลองเดนิเครือ่งการผลติเป็นครัง้แรก 
 

ตลุาคม 2542  ไดร้บัใบอนุญาตทําผลติภณัฑท์ี่มมีาตรฐานบงัคบัชนิดเหลก็ แผ่นมว้น 

จากสาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

พฤศจิกายน 2542 ผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นเพื่อการจาํหน่ายอยา่งเป็นทางการไดเ้ป็นครัง้แรก 

โดยได้ร ับ ใบอนุญ าตจากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรมและสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่ง

ประเทศไทย 
 

กมุภาพนัธ ์2544 ผลต่อเน่ืองจากวกิฤตการณ์ทางการเงนิในประเทศไทย ทําให้บรษิัท

ไม่ได้รบัความช่วยเหลือทางการเงนิจากเจ้าหน้ี สถาบันการเงนิหรอื

แหล่งเงนิทุนใหม่ ส่งผลใหบ้รษิทัไม่มเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอในการ

จดัหาวตัถุดบิเพื่อการผลติทีคุ่ม้ทุน ประกอบกบัการทุ่มตลาดของผูผ้ลติ

เหลก็รายใหญ่ของโลกเขา้มายงัประเทศไทย ทาํใหบ้รษิทัตอ้งขายสนิคา้

ในราคาที่ถูกลงเพื่อให้สามารถแข่งขนัได้ ด้วยเหตุน้ี บริษัทจึงขาด

สภาพคล่องทางการเงนิและไม่สามารถชําระหน้ีให้กบัเจ้าหน้ีได้ตาม

กําหนดเวลา เจา้หน้ีจงึคดิเบีย้ปรบัในอตัราดอกเบี้ยผดินัดสงูสุด บรษิทั

จงึประสบกบัภาวะหน้ีสนิลน้พน้ตวั 
 

บริษัทได้ร่วมกับเจ้าหน้ี ซึ่งประกอบด้วยธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น เอ      

สาขาโตเกียว บรษิัท อิโตชู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั และบรษิัท ซูมโิตโม     

คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (รวมเรยีกวา่ “เจา้หน้ีฝ่ายญีปุ่่ น”) ยื่นคาํรอ้งขอฟ้ืนฟู

กิจการของบริษัท ต่อศาลล้มละลายกลาง (“ศาล ”) เมื่ อวันที่  27 

กุมภาพนัธ ์2544 
 

มีนาคม 2544 ศาลมคีําสัง่ใหฟ้ื้นฟูกจิการของบรษิทัและแต่งตัง้ใหบ้รษิทั เอสเอสเอม็        

แพลนเนอร ์จาํกดั เป็นผูท้าํแผน เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2544 
 

พฤศจิกายน 2544 ทีป่ระชุมเจา้หน้ีมมีตไิม่ยอมรบัแผนฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทั ทําใหศ้าลมี

คําสัง่ยกเลกิคําสัง่ใหฟ้ื้นฟูกจิการ และในวนัเดยีวกนั เจา้หน้ีฝ่ายญี่ปุ่ น

ไดย้ืน่ฟ้องลม้ละลายบรษิทั ขณะเดยีวกนับรษิทั สยามเพาเวอร ์เจนเนอ

เรชัน่ จํากดั ได้ยื่นฟ้องบรษิัทเป็นคดแีพ่งต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เรยีก
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ค่าเสยีหายจากการละเมดิสญัญาใหบ้รกิารดา้นพลงังาน เป็นทุนทรพัย์

พพิาทประมาณ 200,000 ลา้นบาท 
 

บรษิัทได้เจรจายุติข้อพิพาทกบับรษิัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ 

จํากัด โดยได้ทําเป็นบันทึกข้อตกลงประนีประนอมยอมความชดใช้

ค่าเสยีหาย จํานวน 35,629 ลา้นบาท และสยามเพาเวอร ์เจนเนอเรชัน่ 

จาํกดั ยอมถอนคดคีวามทีย่ืน่ฟ้องออกจากสารบบความ 
 

ธนัวาคม 2544 บรษิัทหยุดการผลติชัว่คราว เน่ืองจากประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง

ทางการเงนิประกอบกบัสถานการณ์ราคาเหลก็ในประเทศตกตํ่าอนัเป็น

ผลมาจากการถูกทุ่มตลาดจากผูผ้ลติรายใหญ่ของต่างประเทศ ทีร่ะบาย

สนิคา้ทีล่น้ตลาดเขา้มายงัประเทศไทย เมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม 2544 
 

บรษิัท สยามเพาเวอร ์เจนเนอเรชัน่ จํากดั ยื่นคํารอ้งขอฟ้ืนฟูกิจการ

ของบรษิทัต่อศาลลม้ละลายกลาง โดยไดร้บัการคดัคา้นจากทางเจา้หน้ี

ฝ่ายญี่ปุ่ น และศาลมคีําสัง่ใหไ้ต่สวนขอ้เทจ็จรงิ เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 

2544 
 

มีนาคม 2545 บรษิทัเริม่ดาํเนินการผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดมว้นไดอ้กีครัง้ ภายหลงั

จากทีบ่รษิทัพยายามเจรจากบัคู่คา้และผูจ้ําหน่ายวตัถุดบิเพื่อขอรบัการ

สนบัสนุนวงเงนิการซือ้ขายวตัถุดบิใหก้บับรษิทั จนทาํใหบ้รษิทัสามารถ

บรหิารสภาพคล่องไดอ้ยา่งเพยีงพอเมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2545 
 

มิถนุายน 2545 ศาลล้มละลายกลางมคีําสัง่ให้ฟ้ืนฟูกิจการของบรษิัทตามคําร้องของ

เจ้าหน้ีราย บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จํากัด โดยมีคําสัง่

แต่งตัง้บรษิทั เปเปอร ์แพลนเนอร ์จาํกดั เป็นผูท้าํแผนฟ้ืนฟูกจิการของ

บรษิทัเมือ่วนัที ่27 มถุินายน 2545 
 

พฤษภาคม 2546 ทีป่ระชุมเจา้หน้ีมมีตพิเิศษยอมรบัแผนฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทั เมื่อวนัที ่

28 พฤษภาคม 2546 โดยแผนฟ้ืนฟูระบุให้มกีารลดหน้ีตามแผนฟ้ืนฟู

จาก 63,416.67 ลา้นบาท เหลอืเพยีง 6,755 ลา้นบาท 
 

มิถนุายน 2546 ศาลล้มละลายกลางมีคําสัง่เห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการของบรษิัท 

และแต่งตัง้ใหบ้รษิทั เปเปอร ์แพลนเนอร ์จาํกดั เป็นผูบ้รหิารแผนฟ้ืนฟู

กจิการของบรษิทั เมือ่วนัที ่17 มถุินายน 2546 
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สิงหาคม 2546 บรษิทัไดเ้ริม่ดําเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทั โดยทําการลด

ทุนจดทะเบยีนจาก 7,500 ล้านบาทเหลอื 5,000 ล้านบาท โดยยกเลกิ

ทุนจดทะเบยีนสว่นทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรรจาํนวน 2,500 ลา้นบาท 
 

ลดทุนจดทะเบยีนและเรยีกชําระแลว้จากเดมิ 5,000 ลา้นบาทเหลอื 50 

ลา้นบาท โดยนําสว่นลดทุนไปหกัลา้งผลขาดทุนสะสม 
 

เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 50 ล้านบาท เป็น 550 ล้านบาท โดยการออก

หุน้สามญัเพิม่ทุนใหมจ่าํนวน 50 ลา้นหุน้ จาํหน่ายใหแ้ก่บรษิทั ซูพเีรยีร ์

โอเวอร์ซสี์ (ประเทศไทย) จํากดั ทัง้จํานวน ทําให้ทุนจดทะเบียนและ

เรยีกชําระแลว้ของบรษิทัเพิม่เป็น 550 ลา้นบาท โดยมบีรษิทั ซูพเีรยีร ์  

โอเวอรซ์สี ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูถ้อืหุน้สดัสว่นรอ้ยละ 91  
 

กนัยายน 2546 ศาลล้มละลายกลางมคีําสัง่ใหบ้รษิทัออกจากการฟ้ืนฟูกจิการเมื่อวนัที ่

26 กนัยายน 2546 
 

พฤศจิกายน 2546 เพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 550 ล้านบาท เป็น 1,100 ล้านบาท โดยการ

ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่จํานวน 55 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 

บาท จําหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน ทําให้ทุนจดทะเบียนของ

บรษิทัเพิม่เป็น 1,100 ลา้นบาท 
 

มีนาคม 2547 เปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวจ้าก 10 บาทต่อหุน้ เป็น 1 บาทต่อหุน้ และ

เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 1,100 ลา้นบาทเป็น 8,200 ลา้นบาท โดยการ

เสนอขายหุน้จาํนวน 7,100 ลา้นหุน้ ดงัน้ี 

1) เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมจํานวน 4,400 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ      

1 สตางค ์

2) เสนอขายต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 2,700 ล้านหุ้น   

ในราคาหุน้ละ 1.60 บาท   
 

บรษิัทเปลี่ยนชื่อจาก “บรษิัท สยามสตรปิมลิล์ จํากดั (มหาชน)” เป็น      
“บรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน)” 

 

บรษิัทได้นําเงนิเพิ่มทุนไปทําการชําระหน้ีแก่เจ้าหน้ีทางการเงนิฝ่าย

ญี่ปุ่ นก่อนกําหนดครบทุกรายแบบฉันทม์ติร ทําใหบ้รษิทัมภีาระหน้ีสนิ

ตามแผนฟ้ืนฟูเหลอืเพยีง 1,246 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 มนีาคม 2547  
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มิถนุายน 2547 ได้ทําการชําระหน้ีแก่เจา้หน้ีทางการเงนิก่อนกําหนดครบทุกรายแบบ

ฉันท์มติร รวมทัง้ได้รบัการปลดภาระจํานองทรพัย์สนิ ซึ่งได้แก่ ที่ดนิ

พรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง และเครื่องจกัรทีเ่ป็นหลกัประกนัเงนิกูท้ ัง้หมด ทาํให้

บริษัทเป็นบริษัทเดียวในอุตสาหกรรมน้ี ที่ไม่มีหน้ีทางการเงินกับ

สถาบนัการเงนิ เวน้แต่หน้ีของเจา้หน้ีทางการคา้และเจา้หน้ีประเภทอื่น

ตามทีก่าํหนดในแผนฟ้ืนฟูกจิการ 
 

ตลุาคม 2547 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 8,200 ล้านบาท เป็น 12,000 ล้านบาท เพื่อ

เสนอขายต่อประชาชน (IPO) จาํนวนไมเ่กนิ 3,700 ลา้นหุน้ และรองรบั

การใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัทีจ่ดัสรร

ใหก้บักรรมการและพนกังานของบรษิทั จาํนวนไมเ่กนิ 100 ลา้นหุน้ 
 

มกราคม 2548 ไดร้บัอนุมตักิารส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน   

ในโครงการขยายกําลงัการผลติและเพิม่สายการผลติ รวมทัง้โครงการ   

โรงถลุงเหลก็  
 

กนัยายน 2548 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2548 เมื่อวนัที ่2 กนัยายน 2548 ได้

มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทแก่นักลงทุน

ต่างประเทศ และนําหุ้นกู้ของบรษิัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศสงิคโปรภ์ายในวงเงนิไม่เกิน 

250 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเทา่ในเงนิสกุลอื่น 
 

ตลุาคม 2548 ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศอายุ 5 ปี จํานวน 

100 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ไม่

ด้อยสิทธิแบบไม่มีประกัน (senior unsecured notes) โดยมีอัตรา

ดอกเบีย้อยูท่ี ่10.5% ต่อปี  
 

มกราคม 2549 ออกใบสําคัญ แสดงสิทธิที่ จะซื้ อหุ้นสามัญ ของบริษัท  จํานวน 

99,972,200 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทั 

(ESOP) โดยไมม่รีาคาเสนอขาย ใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมอีายุ 5 ปี

นบัแต่วนัออก โดยมอีตัราการใชส้ทิธ ิคอื ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยมี

สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ 

กรรมการและพนักงานของบรษิทัสามารถเริม่ใชส้ทิธไิด ้ ภายหลงัจาก

วนัที่หุ้นสามญัของบรษิัทเริม่ทําการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยแลว้เป็นเวลา 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี ในสดัส่วน  ปีละ 1 ใน 3 

ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้หมดที่ ได้ร ับการจัดสรร  โดยมี
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กําหนดการใช้สทิธคิรัง้แรกในวนัที่ 30 มนีาคม 2550 และครัง้สุดท้าย

คอืวนัที ่11 มกราคม 2554   
 

  บรษิัทได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

จาํนวน 1,500 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 1.60 บาท 
 

นําหุ้นสามญัของบรษิัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จํานวน 9,700 ลา้นหุน้ และไดม้กีาร

ซือ้ขายหลกัทรพัยค์รัง้แรกเมือ่วนัที ่25 มกราคม 2549 
 

กมุภาพนัธ ์2549  ออกและเสนอขายหุน้กูใ้หแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศเพิม่เตมิอกีจํานวน 

70,000 หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้ 1,000 เหรียญสหรฐั ต่อหน่วยหรือ

จาํนวนรวม 70 ลา้นเหรยีญสหรฐั หุน้กูท้ีอ่อกจาํหน่ายในครัง้น้ีมเีงือ่นไข

และรายละเอยีดเชน่เดยีวกบัหุน้กูท้ีเ่คยออกจาํหน่ายไปแลว้ 
 

มิถนุายน 2549 เข้าลงทุนในบริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท โอ

เรยีลทลั อนิเวสเม้นท์ จํากดั”) โดยการเขา้ถือหุ้นในสดัส่วนประมาณ

รอ้ยละ 94 จากการซื้อหุน้จากผูถ้อืหุน้รายหน่ึงจํานวน 94 หุน้ ในราคา

ตามมลูคา่หุน้ละ 10,000 บาท 
 

และบรษิทั โอเรยีลทลั แอก็เซส จาํกดั (บรษิทัย่อย) เขา้ลงทุนในบรษิทั 

นครไทยสตรปิมลิ จาํกดั (มหาชน) (NSM) โดยการเขา้ซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง

ประเภทมหีลกัประกนัทีส่ามารถแปลงเป็นทุนไดต้ามแผนฟ้ืนฟูกจิการ

ของ NSM จาก On City Holdings Limited และกลุ่มเจ้าหน้ีของ NSM 

จาํนวนไมเ่กนิ 130.12 ลา้นเหรยีญสหรฐั ในราคารวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 180 

ล้านเหรยีญสหรฐั ซึ่งบรษิัทย่อยจะลงทุนในจํานวนไม่เกิน 120 ล้าน

เหรยีญสหรฐั และบรษิทัจะลงทุนในจาํนวนไมเ่กนิ 60 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
 

สิงหาคม 2549 จดัตัง้บรษิทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลดิง้ส ์จํากดั (บรษิทัย่อย) โดยมี

ทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจํานวน 10,000 หุน้ 

ราคาตามมูลค่าหุน้ละ 100 บาท บรษิัทเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวใน

จาํนวน 9,993 หุน้ หรอื 99.93% 
 

ยกเลกิสดัสว่นการจดัสรรหุน้สามญักรณีของการเสนอขายต่อประชาชน

ทัว่ไปจาํนวน 1,750 ลา้นหุน้ และยกเลกิหุน้สว่นเกนิกวา่จาํนวนหุน้ทีจ่ดั

จาํหน่าย (Over Allotment หรอื Greenshoe Option) จาํนวน 450 ลา้น

หุน้ และอนุมตัใิหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนส่วนที่เหลอืในจํานวนไม่เกนิ 
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2,200 ลา้นหุน้ เพื่อจดัสรรใหแ้ก่กลุ่มเจา้หน้ีของ NSM ซึ่งเป็นบุคคลใน

วงจํากดั โดยกําหนดราคาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในราคาไม่ตํ่ากว่า 

1.40 บาทต่อหุ้น และกลุ่มเจ้าหน้ีของ NSM จะชําระค่าหุ้นเป็นสิทธิ

เรยีกรอ้งประเภทมหีลกัประกนัทีส่ามารถแปลงเป็นหุน้สามญัของ NSM 

ตามแผนฟ้ืนฟูกจิการของ NSM (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) จํานวน

ไมเ่กนิ 60 ลา้นเหรยีญสหรฐั  
 

กนัยายน 2549 ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 1,400 ลา้นหุน้ ในราคาจดัสรรหุน้ละ 1.51 

บาทให้แก่กลุ่มเจ้าหน้ีของ NSM เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของ 

NSM จํานวน 2,511,266,071 หุ้น ซึ่งเกิดจากการแปลงสทิธิเรยีกรอ้ง

ประเภทมีประกันที่สามารถแปลงเป็นทุนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของ 

NSM 
 

บรษิทั โอเรยีลทลั แอก็เซส จาํกดั (บรษิทัยอ่ย) ไดร้บัโอนหุน้สามญัของ 

NSM จํานวน 1,456,519,267 หุ้น ซึ่งเกิดจากการแปลงหน้ีเงินต้น

จํานวน 14.1 ล้านเหรียญสหรฐั ในราคาแปลงสิทธิหุ้นละ 0.42 บาท 

ส่วนที่เหลอืจํานวนประมาณ 90.2 ล้านเหรยีญสหรฐัเป็นสทิธเิรยีกรอ้ง

ประเภทมหีลกัประกนัที่สามารถแปลงเป็นทุนได้ภายในระยะเวลา 18 

เดอืน 
 

ธนัวาคม 2549 บรษิัทย่อยแปลงสทิธเิรยีกรอ้งประเภทมหีลกัประกนัที่สามารถแปลง

เป็นทุนเพิ่มเติมอีกจํานวน 1.8 ล้านเหรียญสหรฐั เป็นหุ้นสามัญใน 

NSM อกีจาํนวน 189,684,342 หุน้ 

 

มกราคม 2550 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS/TIS 18001 จาก 

TUV NORD ซึ่งเป็นสถาบันให้การรับรองที่มีชื่อเสียงและมีความ

น่าเชื่อถอื สาํหรบัใบรบัรอง ISO9001: 2000 ไดม้กีารต่ออายจุาก BVQI 

ซึ่งเป็นสถาบนัให้การรบัรองที่มชีื่อเสยีงและมคีวามน่าเชื่อถือเช่นกนั 

นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดร้บัใบรบัรองมาตรฐานสนิคา้ CE Marking ซึง่จะ

ทําให้บริษัทสามารถส่งสินค้าของบรษิัทเข้าไปขายในกลุ่มประเทศ

สหภาพยโุรปได ้

 

เมษายน 2550 แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 62. เกีย่วกบัดวงตราของบรษิทั  

 บรษิัท สยามโปรเฟสชัน่แนล โฮลดิ้งส์ จํากดั และบรษิัท โอเรยีลทลั    
แอ็กเซส จํากดั (บรษิัทย่อย) เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 360 ล้านบาท 
โดยบรษิทัเขา้ซือ้หุน้เพิม่ทุนทัง้หมด  
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มิถนุายน 2550 ออกและเสนอขายหุน้กูจ้ํานวน 300 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเงนิสกุลอื่น

ในจํานวนที่เท่ากัน เพื่อชําระคืนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมและเงินกู้ของ

บรษิทัยอ่ย (Refinance) 
 

พฤศจิกายน 2550 บรษิัทและบรษิัทย่อยได้รบัการผ่อนผนัการทําคําเสนอซื้อหลกัทรพัย์

ทัง้หมด (Tender Offer) ของ NSM จากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีทีเ่ขา้ถอืหลกัทรพัยต์ัง้แต่รอ้ยละ 

25 ขึน้ไปของจํานวนหลกัทรพัย์ที่จําหน่ายไดแ้ล้ว แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 50

 บรษิทั โอเรยีลทลั แอก็เซส จาํกดั ไดท้าํสญัญารไีฟแนนซเ์งนิกู ้จาํนวน 

120 ลา้นเหรยีญสหรฐักบัผูใ้หกู้เ้ดมิ โดยเป็นสญัญากูย้มืเงนิระยะยาว มี

กาํหนดระยะเวลา 30 เดอืน 
 

มีนาคม 2551 ลดทุนจดทะเบยีนจากจํานวน 12,000 ลา้นบาท เป็น 11,200 ลา้นบาท 

โดยตัดหุ้นสามญัในส่วนที่ยงัมิได้ออกจําหน่ายจํานวน 800 ล้านหุ้น 

มลูค่าหุน้ละ 1 บาท รวมเป็น 800 ลา้นบาท และเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก

จํานวน 11,200 ล้านบาท เป็นจํานวน 13,860 ล้านบาท โดยออกหุ้น

สามญัเพิม่ทุนจํานวน 2,660 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อเขา้ซื้อ

สทิธเิรยีกรอ้งประเภทมหีลกัประกนัที่สามารถแปลงเป็นหุ้นตามแผน

ฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) “GJS” (เดิมชื่อ

บรษิทั นครไทยสตรปิมลิ จาํกดั (มหาชน)) และ/หรอืหุน้สามญัทีไ่ดจ้าก

การแปลงสทิธเิรยีกรอ้งเพิม่เติมในจํานวน 6,400 ล้านหุน้ โดยหุน้ของ

บรษิทัจาํนวน 2,660 ลา้นหุน้ ไดใ้ชเ้พือ่การแลกซือ้หุน้ของ GJS เทา่กบั

สัดส่วนการแลกหุ้นในอัตราส่วน 1 : 2.406 หุ้น ซี่งการเข้าซื้อหุ้น

ดงักล่าวทําให้บรษิัทและบรษิัท โอเรยีลทลั แอ็กแซส จํากัด (บรษิัท

ย่อย) ถือหุ้นใน GJS รวมเป็นรอ้ยละ 49.66 ของทุนจดทะเบียนชําระ

แลว้ของ GJS 
 

กนัยายน 2551 ได้ร ับการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม (CSR-DIW) ซึ่งเป็นข้อกําหนด

เบื้องต้นของร่างมาตรฐาน ISO 26000 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ไดนํ้ามาปรบัใชก้บัมาตรฐานการปฏบิตังิานของ

โรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 

ซึง่ครอบคลุมถงึเรื่องนโยบายและการปฏบิตัใินดา้นต่างๆ อาทเิช่น การ

กาํกบัดแูลองคก์ร สทิธมินุษยชน การปฏบิตัต่ิอแรงงานทีเ่ป็นธรรม เป็น

ตน้ โดยมสีถาบนัรบัรองมาตรฐาน ISO “MASCI” เป็นผูร้ว่มประเมนิ 
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กมุภาพนัธ ์2552  วกิฤตเศรษฐกจิโลกเกดิการชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง ราคาเหลก็เกดิการ

ผนัผวนรนุแรงอยา่งมากซึง่ไมเ่คยเกดิขึน้ในอดตี สง่ผลกระทบใหบ้รษิทั

เกดิปัญหาสภาพคล่อง ซึง่บรษิทัไดม้แีนวทางในการแกไ้ขปัญหาสภาพ

คล่อง ได้แก่ การหาผู้ร่วมลงทุนใหม่จากต่างประเทศ, การหาวงเงนิ

สนิเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงนิทัง้ในและต่างประเทศ, การหา

เงนิกู้เพื่อรไีฟแนนซ์หน้ีเดมิจากสถาบนัการเงนิในประเทศ, การเจรจา

กบัเจา้หน้ีการคา้, การเร่งรดัเกบ็หน้ีจากลูกหน้ี, การขายสนิคา้โดยการ

ขายเงนิสดใหม้ากขึน้ เป็นตน้ 
 

ตลุาคม 2552  ไดร้บัการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2552 

ในเกณฑร์ะดบั “ดเียีย่ม” จากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรพัย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริม         

ผูล้งทุนไทย 

 

 ธนัวาคม 2552 ได้รบัการรบัรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001: 2008 ล่าสุด จาก 

Tuv Nord ซึง่เป็นสถาบนัใหก้ารรบัรองทีม่ชีื่อเสยีงและมคีวามน่าเชื่อถอื 

 

มกราคม 2553  ไดร้บัการประกาศผลจดัอนัดบัการรายงานบรรษทัภบิาลดเีด่นในรอบปี 

2551-2552 ในอันดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นผลจากการประเมินบริษัทจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่มคีวามโดดเด่นในดา้น

การปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ร่วมกับสํานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสรมิสถาบัน

กรรมการบรษิทัไทยเป็นผูป้ระเมนิ 
 

กรกฎาคม 2553 จดัตัง้บรษิทั จเีอส โน๊ตส ์โฮลดิ้งส ์จํากดั เป็นบรษิทัย่อย โดยมทีุนจด

ทะเบยีน 1 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 100,000 หุน้ ราคา

ตามมลูคา่หุน้ละ 10 บาท บรษิทัเขา้ถอืหุน้ 99.99%  โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีของบรษิทัภายใต้หุน้กู้ (Bonds) ของบรษิทั  

โดยบรษิัทจะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัให้แก่บรษิัทย่อยเพื่อให้

บริษัทย่อยนําไปเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัท (Bonds Exchange 

Program) 
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กนัยายน 2553 เพิม่ทุนจดทะเบยีนอกีจาํนวน 5,100 ลา้นบาท จากจาํนวน 13,860 ลา้น

บาท เป็นจํานวน 18,960 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนใน

จํานวน 5,100 ล้าน หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการ

ปรบัปรงุโครงสรา้งหน้ีของบรษิทัภายใตหุ้น้กู ้(Bonds) ของบรษิทัก่อนที่

จะครบกําหนดไถ่ถอนในเดอืนตุลาคม 2553 จํานวน 170 ล้านเหรยีญ

สหรฐั โดยบริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบรษิัทให้แก่บริษัทย่อย

เพื่อใหบ้รษิทัย่อยนําไปเป็นค่าตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้กูท้ีเ่ขา้รว่มโครงการ 

Bonds Exchange Program   

 

กนัยายน 2553 ไดร้บัการรบัรองการปฏบิตัติามมาตรฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ที่กรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมอืงแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้นํามาปรบัใช้กบั

มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงงานอุตสาหกรรมแร่ในเรื่องความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยมสีถาบนัรบัรองมาตรฐาน ISO 

“MASCI” เป็นผูร้ว่มประเมนิ 

 

ตลุาคม 2553  ไดร้บัการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2553 

ในเกณฑร์ะดบั “ดเียีย่ม และสมควรเป็นตว้อยา่ง” จากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

รว่มกบัสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 

 

พฤศจิกายน 2553  ประสบความสําเรจ็ในการปรบัโครงสรา้งหุน้กูข้องบรษิทัทีค่รบกําหนด 

ในเดือนตุลาคม 2553  โดยมีการแปลงหน้ีเป็นทุนบางส่วน และการ

ปรบัลดหุน้กูล้ง ทําใหบ้รษิทัมยีอดคงคา้งของหุน้กูอ้ยู่ประมาณ 35 ลา้น

เหรยีญสหรฐั ซึง่จะครบกาํหนดในวนัที ่4 ตุลาคม 2558 

 

มกราคม 2554  สรุปใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของบรษิัท เพื่อจดัสรรให้แก่

กรรมการและพนกังานของบรษิทั (ESOP) ทัง้หมดจาํนวน 99,972,200 

หน่วย ไดค้รบกําหนดการใชส้ทิธอิายุ 5 ปี เมื่อวนัที ่12 มกราคม 2554 

โดยมใีบสาํคญัแสดงสทิธทิีใ่ชไ้ปจาํนวน 435,198 หน่วย และถูกยกเลกิ

เน่ืองจากการลาออกของกรรมการและพนักงานจํานวน 27,064,664 

หน่วย สําหรบัส่วนที่เหลอืจํานวน 72,472,338 หน่วย ไม่มผีูม้าใชส้ทิธิ

ภายในกาํหนด  
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มีนาคม 2554  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2554 เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2554 

ไดม้มีตอินุมตักิารพจิารณารบัรองเหตุผล ความจําเป็นและหลกัการใน

การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยออกหุน้สามญัสามญัเพิม่ทุนและ

จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวนไมเ่กนิ 11,920,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ที่

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ Arcelor Mittal Netherlands B.V. (“AM”) 

ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ที่ อจ 8/2541 เรื่อง 

หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื้อ

หลกัทรพัย์ทัง้หมดของกิจการ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรอื

ฟ้ืนฟูกจิการ (“อจ. 8/2541”)  

 

พฤษภาคม 2554  ที่ประชุมคณ ะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่  6 /2554 เมื่ อวันที่  13 

พฤษภาคม 2554 ไดม้มีตอินุมตัใินหลกัการใหบ้รษิทัซือ้คนืหุน้กูข้อง

บรษิัท (GS Bonds) จากผู้ถือหุ้นกู้เป็นการทัว่ไป จํานวน 68 ล้าน

เหรยีญสหรฐั โดยการชาํระเป็นเงนิสดในคราวเดยีว โดยมเีงือ่นไขว่า

บริษัทจะซื้อคืนหุ้นกู้ ต่อเมื่อผู้ลงทุน (ArcelorMittal Netherlands 

B.V.) ไดเ้ขา้เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแลว้  

สิงหาคม 2554  ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2554 เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2554 ได้

มมีตอินุมตัใินเรือ่งสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1. การลดทุนจดทะเบียนจํานวน 2,478,304,802 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 1 บาท จากเดมิทุนจดทะเบยีน 18,960,000,000 บาท เป็น 

16,481,695,198 บาท โดยการตดัหุน้ทีย่งัไมไ่ดอ้อกจาํหน่าย   

2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัท

จาํนวน 13,316,894,575 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากเดมิ

ทุนจดทะเบยีน 16,481,695,198 บาท เป็น 29,798,589,773 บาท  

3. การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่เจา้หน้ีของบรษิทับางรายภายใต้

โครงการแปลงหน้ีเป็นทุนจํานวนไม่เกิน 1,396,894,575 หุ้น       

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงัน้ี 

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่  Kwang Sogo 
Investment Company Limited จํานวนไม่เกนิ 850,032,300 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาหุน้ละ 0.63 บาท  

2)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่  Pacific Harbor 
Advisors Pte. Ltd. จาํนวนไมเ่กนิ 546,862,275 หุน้ มลูค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาหุน้ละ 1 บาท  
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4. การจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่ มทุ นของบริษัท ให้แก่  ArcelorMittal 

Netherlands B.V. (“AM”) จํานวนไม่เกนิ 11,920,000,000  หุน้ มลูค่า

หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาไมต่ํ่ากวา่ 0.63 บาทต่อหุน้ 

5. การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 8, 23, 25 และ 27 และ

แก้ไขเงื่อนไขที่ ระบุ ไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท 

หมายเลข 1047/2539 ลงวันที่ 29 มกราคม 2539 หมายเลข 

5201/2542 ลงวนัที ่29 กรกฎาคม 2542 หมายเลข 1579 (2)/2548 

ลงวนัที ่29 มถุินายน 2548 และหมายเลข 1829 (2)/2549 ลงวนัที ่

29 สงิหาคม 2549 

6. การซือ้หุน้สามญัของบรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน)(“GJS”) ดงัน้ี 

1) จํานวน 6,854,166,667 หุ้นของ GJS โดยบรษิัทและบรษิัท 

โอเรียลทัล แอ็กเซส จํากัด (“OA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บรษิทั โดยการแปลงหน้ีเป็นทุน; 

2)  จาํนวนไมเ่กนิ 15,000,000,000 หุน้ของ GJS โดยบรษิทั โดย

การเสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง; และ 

3)  จํานวนไม่เกิน 22,385,641,061 หุ้น ของ GJS โดยบริษัท 

จากผูถ้อืหุน้เดมิของ GJS (ในกรณีบรษิทัมหีน้าทีท่ําคําเสนอ

ซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ GJS ภายหลงัการเขา้ทาํธุรกรรม) 

7. การเขา้ทาํรายการ 

(ก)   การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวนไมเ่กนิ 

11,920,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาทใหแ้ก่ AM  

(ข)  การทําสญัญาให้สนิเชื่อ ระหว่างบรษิัท และ GJS (ในฐานะ   

ผูกู้)้ และ AM (ในฐานะผูใ้หกู้)้ และ  

(ค)  การทําสญัญาให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจ ระหว่าง บรษิัท, 

GJS และ AM  

 

กนัยายน 2554 ได้ร ับมอบโล่และเกียรติบัตรสําหรับสถานประกอบการที่มีการ

ดําเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเน่ือง (CSR-DIW 

Continuous Awards) และรบัมอบโล่และเกียรติบัตรสําหรบัสมาชิก

เครอืขา่ย CSR-DIW ทีร่ว่มกนัจดัทําแผนงานดา้นการพฒันาชุมชนโดย

ใช้ศักยภาพของบรษิัทสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

(CSR-DIW Networks Awards) จ าก ก รม โร ง ง าน อุ ต ส าห ก ร รม 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีสถาบนัรบัรองมาตรฐาน ISO “MASCI” 

เป็นผูร้ว่มประเมนิ 
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ตลุาคม 2554  ไดร้บัการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2554 

ในเกณฑร์ะดบั “ดเียีย่ม” จากสาํนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกบัสมาคมส่งเสรมิ

ผูล้งทุนไทย 
 

ธนัวาคม 2554  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 15/2554 เมื่อวนัที่ 22 ธนัวาคม 

2554 รบัทราบและเหน็ดว้ยกบัการยกเลกิสญัญาซือ้ขายหุน้สามญัเพิม่

ทุนฉบบัลงวนัที ่1 มนีาคม 2554 กบั ArcelorMittal Netherlands B.V. 

(“AM”) ตามหนังสอืทีบ่รษิทัไดร้บัจาก AM เมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2554 

เน่ืองจากเป็นไปตามเงื่อนไขของการเขา้ลงทุนตามสญัญาซื้อขายหุ้น

สามญัเพิม่ทุน พรอ้มทัง้จะไม่มกีารทําคําเสนอซื้อหุน้สามญัของบรษิทั 

โดย AM และการทําคําเสนอซื้อหุน้สามญัของบรษิทั จ ีเจ สตลี จํากดั 

(มหาชน) (“GJS”) โดยบรษิทัและ Oriental Access อกีต่อไป  

 

เมษายน 2555 จดัตัง้บรษิทั จเีอส ซเีคยีวรติี ้โฮลดิง้ จาํกดั เป็นบรษิทัยอ่ย โดยมทีุนจด

ทะเบยีน 1,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจํานวน 100,000 หุน้ 

ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทเข้าถือหุ้น  99.99% โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีของบรษิทั ตามโครงการแปลง

หน้ีเป็นทุน 

 

 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2555 ไดม้ี

มตอินุมตัใินเรือ่งสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1. การลดทุนจดทะเบยีนจาํนวน 12,770,032,300 หุน้  มลูค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 1 บาท จากเดมิทุนจดทะเบยีน 29,798,589,773 บาท เป็น 

17,028,557,473 บาท โดยการตดัหุน้ที่ยงัไม่ไดอ้อกจําหน่ายของ

บรษิทั 

2. การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 

17,028,557,473 บาท เป็นไม่เกนิ 48,004,743,297 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทจํานวนไม่เกนิ 30,976,185,824 

หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

3. การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ดงัต่อไปน้ี 

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 9,000,000,000 หุ้น        

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่เจ้าหน้ีของบรษิัทตาม

โครงการแปลงหน้ีเป็นทุน ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท  
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2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 4,800,000,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 0.50 - 

0.60 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิ้นไม่เกิน 2,880,000,000  

บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของจีเอส โน๊ตส์ โฮลดิ้งส์ และ/หรือ 

บรษิัทย่อย (เป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ของทุนจดทะเบยีน) โดยผูถ้อืหุน้ของจเีอส โน๊ตส ์โฮลดิง้ส ์

และ/หรือ บริษัทย่อยจะนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของจีเอส 

โน๊ตส ์โฮลดิ้งส ์และ/หรอื บรษิทัย่อยดงักล่าวมาชําระเป็น

ค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัททําให้บรษิทัได้รบัชําระค่า

หุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็นทรพัย์สนิอื่นนอกจากตัวเงนิ ทัง้น้ี 

เพื่อรองรบัโครงการปรบัโครงสร้างหน้ีของบริษัทและ

บรษิทัในกลุ่ม  

3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,200,000,000 

หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาหุน้ละ 0.50-0.60 

บาท ให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเพื่ อเป็น

ค่าตอบแทนในการให้คําปรกึษา ค่าใช้จ่ายต่างๆสําหรบั

การปรบัโครงสรา้งหน้ีตามโครงการปรบัโครงสรา้งหน้ีของ

บรษิัทและบรษิัทในกลุ่มและการช่วยระดมแหล่งเงนิทุน

ใหมร่วมถงึเรือ่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

4) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 5,676,185,824 หุน้ มลูค่า

หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั

ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาการใช้

สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ หุน้ละ 0.55 บาท  

5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 10,300,000,000 หุ้น 

มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติาม

ใบสําคญัแสดงสทิธฯิ ที่จดัสรรให้แก่บุคคลในวงจํากดัซึ่ง

ไดแ้ก่กลุ่มผูล้งทุนหรอืผูใ้หกู้้รายใหม่ ทีต่กลงเขา้มาลงทุน

หรอืให้เงนิกู้แก่บรษิัทเป็นจํานวนเงนิโดยรวมไม่ตํ่ากว่า 

5,000 ล้านบาท ในราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สทิธฯิ หุน้ละ 0.43 บาท  

 

กรกฎาคม 2555 จดัตัง้บรษิทั จเีอส โน๊ตส ์โฮลดิ้ง 2 จํากดั เป็นบรษิทัย่อย โดยมทีุนจด

ทะเบยีน 1,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจํานวน 200,000 หุน้ 
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ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 5 บาท บริษัทเข้าถือหุ้น  99.99%  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีของบรษิทัภายใตหุ้น้กู ้(Bonds) 

ของบรษิทั  โดยบรษิทัจะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัใหแ้ก่บรษิทั

ย่อยเพื่อให้บรษิัทย่อยนําไปเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วม

โครงการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้นสามญั ครัง้ที่ 2 (Bonds Exchange 

Program No. 2) 
 
กรกฎาคม 2555 ประสบความสําเรจ็ในการปรบัโครงสรา้งหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีตามโครงการ

แปลงหน้ีเป็นทุน ครัง้ที ่1/2555 ส่งผลใหห้น้ีสนิของบรษิทัและบรษิทัใน

กลุ่มลดลงประมาณ 2,000 ลา้นบาท 

 

สิงหาคม 2555  ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2555 เมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2555 ได้

มมีตอินุมตัใินเรือ่งสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1. การลดทุนจดทะเบยีน จาํนวน 27,736,463,464 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 1 บาท จากเดมิทุนจดทะเบยีน 48,004,743,297 บาท เป็น 

20,268,279,833 บาท โดยการตดัหุน้ที่ยงัไม่ไดอ้อกจําหน่ายของ

บรษิทั 

2. การเพิ่ ม ทุ น จดท ะเบี ยน จากทุ น จดท ะเบี ยน เดิม จํ าน วน 

20,268,279,833 บาท เป็น 54,573,625,657 บาท โดยการออก

หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทจํานวนไม่เกนิ 34,305,345,824 หุ้น 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

3. การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ดงัต่อไปน้ี 

1)   จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 10,500,000,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่เจ้าหน้ีของบรษิัท

ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท 

โดยการจัดสรรดังกล่าวเป็นการจัดสรรในลักษณะการ

จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

2)  จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวนไม่เกนิ 1,719,160,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย 

จํานวนไม่เกนิ 50 ราย เพื่อรองรบัการปรบัปรุงโครงสรา้ง

หน้ีของบรษิัท ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้น

สามญั (Bond Exchange Program) ครัง้ที่ 2 ในราคาหุ้น

ละ 0.50 บาท โดยการจดัสรรดงักล่าวเป็นการจดัสรรใน

ลกัษณะการจดัสรรให้แก่บุคคลในวงจํากดั โดยผู้ถือหุ้น
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ของบรษิัทย่อยจะนําหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทย่อยมา

ชําระเป็นค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัท ทําให้บรษิัทจะ

ไดร้บัชําระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นทรพัย์สนิอื่นนอกจาก

ตวัเงนิ ทัง้น้ี เพื่อรองรบัโครงการปรบัโครงสร้างหน้ีของ

บรษิทัและบรษิทัในกลุ่ม 

3)  จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวนไม่เกนิ 2,760,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท รวม

เป็นมลูค่าทัง้สิน้ไมเ่กนิ 1,380 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ

บรษิัท จเีอส ซีเคียวรติี้ โฮลดิ้ง จํากดั (เป็นบรษิัทย่อยที่

บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน) จาํนวนไม่

เกิน 50 ราย โดยผู้ถือหุ้นของบรษิัท จเีอส ซีเคียวรติี้ โฮ

ลดิ้ง จํากัด จะนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จีเอส ซี

เคยีวรติี้ โฮลดิ้ง จํากดั ดงักล่าวมาชําระเป็นค่าหุน้สามญั

เพิม่ทุนของบรษิทัทําใหบ้รษิทัไดร้บัชาํระค่าหุน้สามญัเพิม่

ทุนเป็นทรพัย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ทัง้น้ี เพื่อรองรับ

โครงการปรบัโครงสรา้งหน้ีของบรษิทัและบรษิทัในกลุ่ม 

4)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 2,400,000,000 

หุน้ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) โดยเสนอ

ขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีผู่้

ถอืหุน้แต่ละคนถอือยู ่(Rights Offering)   

5)  จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวนไม่เกนิ 1,110,000,000 หุน้ 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท 

ให้แก่บรษิัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ/หรือ

บริษัทในเครือ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) สําหรับค่าที่

ปรกึษาทีเ่กีย่วกบัการปรบัโครงสรา้งหน้ี และการระดมทุน

และ/หรือการหาเงินกู้หรือวงเงินสินเชื่อ และอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้ง โดยทีป่รกึษาทางการเงนิจะนําหุน้สามญัเพิม่ทุน

ของบรษิทั จเีอส ซเีคยีวรติี้ โฮลดิ้ง จํากดั มาชําระเป็นค่า

หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัทําใหบ้รษิทัไดร้บัชําระค่าหุน้

สามญัเพิม่ทุนเป็นทรพัยส์นิอื่นนอกจากตวัเงนิ 

6)  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท 

ให้แก่บรษิัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ/หรือ

บริษัทในเครือ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) สําหรับค่าที่
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ปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อและการควบรวมกิจการ โดยที่

ปรกึษาทางการเงนิจะนําหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัท จี

เอส ซเีคยีวรติี ้โฮลดิง้ จาํกดั หรอืบรษิทัยอ่ยอื่นของบรษิทั

มาชําระเป็นค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัททําให้บรษิัท

ไดร้บัชําระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นทรพัย์สนิอื่นนอกจาก

ตวัเงนิ 

7)  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวน 5,676,185,824 หุ้น มูล

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตาม

สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่  (Rights 

Offering) 

8)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 2,400,000,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใช้สิทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัทีจ่องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อื

หุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู ่

(Rights Offering) ในราคาการใช้สทิธติามใบสําคญัแสดง

สทิธฯิ หุน้ละ 0.55 บาท 

9)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 7,500,000,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใช้สิทธิ

ตามใบสําคญัแสดงสทิธทิี่ออกให้แก่บุคคลในวงจํากดัซึ่ง

ไดแ้ก่กลุ่มผูล้งทุนทีต่กลงเขา้มาลงทุน ใหเ้งนิกูห้รอืวงเงนิ

สนิเชื่อแก่บรษิทัและบรษิทัในกลุ่มเป็นจํานวนเงนิโดยรวม

ไม่ตํ่ ากว่า 1,500 ล้านบาท ในราคาการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ หุน้ละ 0.43 บาท 

4. การออกและเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิทธิจํ านวนไม่ เกิน 

2,400,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีจ่องซือ้หุน้สามญั

ทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละ

คนถืออยู่ (Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุ้นเดมิ : 1 หน่วย ใน

ราคา 0.002 บาทต่อหน่วย โดยราคาการใชส้ทิธอิยูท่ี ่0.55 บาทต่อ

หุน้ 

5. การออกใบสําคญัแสดงสทิธจิํานวนไม่เกนิ 7,500,000,000 หน่วย 

ใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั ซึ่งได้แก่กลุ่มผูล้งทุนที่ตกลงเขา้มาลงทุน 

ใหเ้งนิกูห้รอืใหว้งเงนิสนิเชื่อแก่บรษิทัและบรษิทัในกลุ่มเป็นจาํนวน
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เงนิโดยรวมไม่ตํ่ากว่า 1,500 ล้านบาท โดยไม่คดิมูลค่า โดยราคา

การใชส้ทิธอิยูท่ี ่0.43 บาทต่อหุน้  

 

กนัยายน 2555  ประสบความสําเร็จในการปรับโครงสร้างหุ้นกู้ของบริษัทภายใต้

โครงการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้นสามญั (Bond Exchange Program) 

ครัง้ที ่2 โดยเงนิกูล้ดลงจาํนวน 18.9 ลา้นเหรยีญสหรฐั (584 ลา้นบาท) 

และยกเลกิดอกเบีย้คา้งจ่ายจาํนวน 59 ลา้นบาท ซึง่สง่ผลใหห้น้ีสนิของ

บรษิทัลดลงโดยรวม 643 ลา้นบาท  

 

 ประสบความสําเรจ็ในการปรบัโครงสรา้งหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีตามโครงการ

แปลงหน้ีเป็นทุน ครัง้ที ่2/2555 ส่งผลใหห้น้ีสนิของบรษิทัและบรษิทัใน

กลุ่มลดลงประมาณ 3,300 ลา้นบาท 

 

 ประสบความสาํเรจ็ในการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้

สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทที่จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัเดิมของบรษิัท 

(GSTEL-W1) จํานวน 5,676,185,824 หน่วย ราคาหน่วยละ 0.002 

บาท อายุ 7 ปี มีจํานวนเงนิที่ได้รบัจากการเสนอขายทัง้สิ้นจํานวน 

11.35 ล้านบาท ทัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของ

บรษิทั 

 

ตลุาคม 2555  ไดร้บัการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2555 

ในเกณฑร์ะดบั “ดเียีย่ม” จากสาํนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกบัสมาคมส่งเสรมิ

ผูล้งทุนไทย 

 

ธนัวาคม 2555 สรปุรางวลัทีบ่รษิทัไดร้บัในปี 2555 มดีงัน้ี 

1. รางวลัพัฒนาผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรม ภายใต้มาตรฐาน

เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม โดยสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 

2. รางวลันําเสนอผลงานดเีด่น “การเพิม่ประสทิธภิาพดา้นโลจสิตกิส์

อุตสาหกรรม” โดยสํานักโลจสิติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมอืงแร ่รว่มกบั สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น) 

3. รางวลัสถานประกอบการเครอืข่ายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ประจําปี 2555 (CSR-DPIM Continuous Award 2012) ประเภท

โลหะกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่
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4. รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจําปี 2555  (Green Mining Award 

2012) โดยกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่

5. รางวลัมาตรฐานความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อ

สังคมอย่างต่อเน่ือง (CSR-DIW Continuous Award) โดยกรม

โรงงานอุตสาหกรรม 

6. รางวลั CSR-DIW in Supply Chain มาตรฐานความรบัผดิชอบของ

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW in Supply Chain 

Award) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

มกราคม 2556  ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2556 เมื่อวนัที ่7 มกราคม 2556 ได้

มมีตอินุมตัใินเรือ่งสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1. การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 5,321,172,774 หุ้น 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่เจ้าหน้ีของบริษัทตาม

โครงการแปลงหน้ีเป็นทุนจํานวน 11 ราย ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท 

โดยการจดัสรรดงักล่าวเป็นการจดัสรรในลกัษณะการจดัสรรใหแ้ก่

บุคคลในวงจาํกดั 

2.  การลงทุนในหุ้นของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)(“GJS”)       

ในแต่ละวาระยอ่ยดงัน้ี 

1)  รบัทราบการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวนไม่

เกนิ 59,855,012,510 หุน้ของ GJS เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผู้

ถือหุ้นเดิมตามส่วน (Rights Offering) และมีมติอนุมัติ

สนับสนุนการเพิ่มทุนของ GJS โดยจะไม่ใช้สทิธิจองซื้อ

หุน้สามญัเพิม่ทุนของ GJS ผ่านการเสนอขายให้แก่ผูถ้ือ

หุ้ น เดิมต ามส่ วน  (Rights Offering) แ ต่ จองซื้ อผ่ าน

โครงการแปลงหน้ีเป็นทุนและ/หรอืเงนิสด 

2)   การเขา้รว่มโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนของ GJS และการเขา้

จองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ GJS จํานวนไม่ เกิน 

28,503,355,745 หุ้น โดยบรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อยโดย

ผา่นโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน และ/หรอืชาํระดว้ยเงนิสด 

3.  การแต่งตัง้บรษิัทรบับรหิารจดัการเขา้มาบรหิารจดัการการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท รวมถึงการมอบอํานาจให้กรรมการบริหารของ

บรษิทัมอีํานาจในการคดัเลอืกบรษิทัรบับรหิารจดัการตามกรอบทีท่ี่

ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิรวมถงึดําเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและจําเป็น

สาํหรบัการแต่งตัง้บรษิทัรบับรหิารจดัการในครัง้น้ี 
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กมุภาพนัธ ์2556 ประสบความสําเรจ็ในการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบ

อาํนาจทัว่ไป ครัง้ที ่(General Mandate No.1) จาํนวน 1,349,259,172 

หุ้น ราคาหุ้นละ 0.40 บาท และใบสําคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญั

เพิม่ทุนของบรษิทัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัเดมิของบรษิทั (GSTEL-

W2) จํานวน 1,349,259,172 หน่วย ราคาหน่วยละ 0.002 บาท อายุ 7 

ปี มจีาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายทัง้สิน้จาํนวน 539.70 ลา้นบาท 

และ 2.70 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงนิทุน

หมนุเวยีนของบรษิทั 

 

มีนาคม 2556  ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2556 เมื่อวนัที ่18 มนีาคม 2556 ได้

มมีตอินุมตัใินเรือ่งสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1. รบัทราบการแต่งตัง้เอลิกซ์พารท์เนอรส์ อนิเตอร์เนชัน่แนล แอล

แอลซ ีและเรอเนสซองส ์แอดไวซอรี ่ลมิเิต็ด เป็นที่ปรกึษาในการ

ปรบัโครงสร้างของบรษิัท และที่ปรกึษาด้านการบรหิารการเงนิ 

การคา้ และกฎหมายของบรษิทัตามลาํดบั 

2. การออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพ ในวงเงิน ไม่ เกิน 

950,000,000 บาท  

3. การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมด่งัน้ี 
1) การจดัสรรหุน้สามญัจาํนวนไมเ่กนิ 3,135,065,697 หุน้ ใน

ราคาหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่เจ้าหน้ีของบริษัทตาม
โครงการแปลงหน้ีเป็น 

2) การจดัสรรหุน้สามญัจาํนวนไมเ่กนิ 1,900,000,000 หุน้ ใน
ราคาหุน้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุน้
กูแ้ปลงสภาพ 

3) การจดัสรรหุน้สามญัจํานวนไม่เกนิ 100,000,000 หุน้ ใน
ราคาหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จีเอส 
โน๊ตส ์โฮลดิ้งส ์2 จํากดั (“จีเอส โน๊ตส์ 2”) ผ่านการเสนอ

ขายต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ภายใต้
โครงการแลกเปลี่ยนหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญัครัง้ที่ 2 โดยผูถ้อื
หุ้นของจเีอส โน๊ตส์ 2 จะนําหุ้นสามญัของจเีอส โน๊ตส์ 2 
จาํนวนทัง้สิน้ 10,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 5 บาท ซึง่เป็น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิ้น 50,000,000 
บาท เพื่อชําระค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทในอตัรา 1 
หุน้ของจเีอส โน๊ตส ์2 ต่อ 10 หุน้ของบรษิทั  
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4) การจดัสรรหุน้สามญัจาํนวนไมเ่กนิ 2,530,980,000 หุน้ ใน
ราคาหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัท จเีอส ซี
เคยีวรติี้ โฮลดิ้ง จํากดั (“GS Sec”) ผ่านการเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) ภายใต้โครงการ
หุ้นกู้ของบรษิัทในเครอืของบรษิัท โดยผู้ถือหุ้นของ GS 
Sec จ ะ นํ าหุ้ น ส ามัญ ข อ ง  GS Sec จํ าน ว น ทั ้ง สิ้ น 
126,549,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท ซึง่เป็นมลูค่าหุน้ที่
ตราไว ้คดิเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 1,265,490,000 บาท เพื่อ
ชําระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัทในอตัรา 1 หุ้นของ 
GS Sec ต่อ 20 หุน้ของบรษิทั  

5) การจดัสรรหุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 98,965,061 หุ้น ใน
ราคาหุน้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่เอลกิซ์พารท์เนอรส์เพื่อเป็น
สว่นหน่ึงของคา่ตอบแทนการทาํหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาโดยเอ
ลิกซ์พาร์ทเนอร์สจะนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ GS Sec 
จาํนวนทัง้สิน้ 4,948,254 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท ซึง่เป็น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิ้น 49,482,540 
บาท เพื่อชําระค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทในอตัรา 1 
หุน้ของ GS Sec ต่อ 20 หุน้ของบรษิทั  

6) การจดัสรรหุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 47,500,000 หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ RA เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าตอบแทนการทําหน้าที่เป็นที่ปรกึษาโดย RA จะนําหุน้
สามญัเพิม่ทุนของ GS Sec จํานวนทัง้สิน้ 2,375,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็น
มูลค่ารวมทัง้สิน้ 23,750,000 บาท เพื่อชําระค่าหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัในอตัรา 1 หุน้ของ GS Sec ต่อ 20 หุน้
ของบรษิทั  

7) การจดัสรรหุ้นสามญัจํานวนไม่เกนิ 438,201,800 หุ้น ใน
ราคาหุน้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่บรษิทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) และ/หรอืบรษิัทในเครอื (“ท่ีปรึกษาทางการ

เงิน”) เพื่อเป็นค่าที่ปรกึษาสําหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ี 
การระดมทุน (ผ่านตราสารหน้ีและตราสารทุน) และงาน
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยทีป่รกึษาทางการเงนิจะนําหุน้สามญั
เพิ่มทุนของ GS Sec จํานวนทั ้งสิ้น  21,910,090 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็น
มลูค่ารวมทัง้สิน้ 219,100,900 บาท เพือ่ชาํระคา่หุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัในอตัรา 1 หุน้ของ GS Sec ต่อ 20 หุน้
ของบรษิทั  
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8) การจดัสรรหุน้สามญัจํานวนไม่เกนิ 400,000,000 หุน้ ใน
ราคาหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ที่ปรกึษาทางการเงนิ เพื่อ
เป็นคา่ทีป่รกึษาเพิม่เตมิสาํหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ี การ
ระดมทุน (ผ่านตราสารหน้ีและตราสารทุน) และงานอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง โดยที่ปรกึษาทางการเงนิจะนําหุน้สามญัเพิม่
ทุนของ GS Sec จาํนวนทัง้สิน้ 20,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้
ละ 10 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็นมูลค่ารวม
ทัง้สิ้น 200,000,000 บาท เพื่อชําระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบริษัทในอัตรา 1หุ้นของ GS Sec ต่อ 20 หุ้นของ
บรษิทั  

9) การจดัสรรหุน้สามญัจํานวนไม่เกนิ 240,000,000 หุน้ ใน
ราคาหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ที่ปรกึษาทางการเงนิ เพื่อ
เป็นค่าทีป่รกึษาสาํหรบัการควบรวมกจิการ โดยทีป่รกึษา
ทางการเงนิจะนําหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ GS Sec จํานวน
ทัง้สิน้ 12,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท ซึง่เป็นมลูค่า
หุ้นที่ตราไว ้คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิ้น 120,000,000 บาท 
เพื่อชําระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัทในอตัรา 1 หุ้น
ของ GS Sec ต่อ 20 หุน้ของบรษิทั  

 

2.2  ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทัและบริษทัย่อย 

บรษิทัประกอบธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจําหน่ายเหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้น โดยมวีตัถุประสงค ์        

เพื่อตอบสนองนโยบายของรฐับาลในการรองรบัความตอ้งการเหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดมว้นภายในประเทศ 

เพื่อทดแทนการนําเขา้ โรงงานของบรษิทัตัง้อยู่บนพืน้ทีป่ระมาณ 429 ไร่ ภายในเขตสวนอุตสาหกรรม

เอส เอส พ ีระยอง ตําบลหนองละลอก อาํเภอบา้นคา่ย จงัหวดัระยอง 

โรงงานผลติเหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้นของบรษิทัเป็นโรงงานทีร่วมกระบวนการหลอม หล่อ 
และรดีไวใ้นโรงงานเดยีว หรอืทีเ่รยีกวา่ Compact Mini Mill มกีาํลงัการผลติสงูสดุ (Design Capacity) ที ่
1.8 ลา้นตนัต่อปี ปัจจุบนั บรษิทัมปีระสทิธภิาพการผลติ (Effective Capacity) เทา่กบัประมาณ 1.5 ลา้น
ตนัต่อปี  

กระบวนการผลติของบรษิทัเริม่จากการนําเศษเหลก็ (Scrap) และเหลก็ถลุง (Pig Iron) มา
หลอมโดยใชเ้ทคโนโลยเีตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) และทําการปรบัปรุงคุณภาพน้ําเหล็ก
โดยผ่านเตาปรับปรุงคุณภาพน้ําเหล็ก (Ladle Heating Furnace) จากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็น
เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัควบคุมการหลอมและการปรบัคุณภาพน้ําเหล็กด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทัง้หมด 
จากนัน้ นําน้ําเหลก็ (Liquid Steel) มาหล่อเป็นเหลก็แผ่น (Steel Slab) โดยใชเ้ทคโนโลยกีารหล่อแผ่น
เหลก็หนาขนาดกลาง (Medium Slab Casting) และนําเหลก็แผ่นทีไ่ดม้าผ่านกระบวนการรดีรอ้นโดยใช้
เครื่องรดีแผ่นเหลก็จากประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งกระบวนการผลติขา้งตน้จะเป็นกระบวนการผลติแบบต่อเน่ือง 
(Continuous Process) โดยใชเ้วลาการผลติ (Cycle time) ประมาณ 3.5 ชัว่โมง 

เหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้นของบรษิทัมขีนาดความกวา้งตัง้แต่ 900-1,550 มลิลเิมตร และมี

ความหนาตัง้แต่ 1-13 มลิลเิมตร ซึ่งเป็นวตัถุดบิสําคญัในการผลติเหลก็แผ่นรดีเยน็ (Cold Rolled Coil: 
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CRC) เหล็กชุบสังกะสี (Hot Dipped Galvanized Sheet) ท่อเหล็ก (Steel Pipe) เหล็กแผ่นที่ใช้ใน

อุตสาหกรรมก่อสรา้ง และเหลก็แผน่ทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่น เป็นตน้ 

สาํหรบัขัน้ตอนการจดัหาวตัถุดบิ บรษิทันําเขา้เศษเหลก็และเหลก็ถลุงจากต่างประเทศเป็น

ส่วนใหญ่ โดยผ่านตวัแทนขายเศษเหล็กและเหล็กถลุงรายใหญ่ของโลก ซึ่งบรษิัทมสีายสมัพนัธ์ทาง

การค้าที่ดีมาอย่างยาวนาน และสําหรบัการจดัหาไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซชนิดอื่นๆ ที่ใช้ใน

กระบวนการหลอมวตัถุดบิ บรษิทัไดท้าํสญัญาระยะยาวกบัผูผ้ลติทัง้หมด  

ในด้านการขาย บรษิัทขายสนิค้าผ่านตัวแทน (Agent) และกลุ่มศูนย์รวมเหล็กม้วน (Coil 

Center) เป็นสว่นใหญ่ โดยตวัแทนสว่นใหญ่เป็นคูค่า้ทีม่คีวามสมัพนัธม์ายาวนาน และบรษิทัมคีู่คา้ทีเ่ป็น

ตวัแทนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรกด็ ีสนิคา้ส่วนใหญ่จะขายใหก้บัตวัแทนในประเทศเป็น

หลกั อน่ึง ในอนาคตบรษิทัมนีโยบายในการขายสนิคา้ใหก้บัผูใ้ชเ้หลก็รดีรอ้นโดยตรงมากขึน้ เพื่อเป็น

การกระจายฐานลกูคา้ใหก้วา้งขึน้ 

นอกจากน้ี เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัและลดต้นทุนการผลติของบรษิทั อกีทัง้

ยงัเป็นการปรบัปรงุกระบวนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ บรษิทัจงึไดเ้ขา้ลงทุนในบรษิทัยอ่ย โดยมี

สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัย่อยและประเภทธุรกจิทีเ่ขา้ลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 

2554 ดงัน้ี.- 
 

บริษทัย่อย 

กลุ่มบริษทัถือหุ้น

ร้อยละ ประเภทธรุกิจ 

2555 2554 

บริษทัย่อยทางตรง    

บรษิทั สยามโปรเฟสชัน่แนล  

โฮลดิง้ส ์จาํกดั (“เอสพเีอช”) 

  

99.99 99.99 ธุรกจิเขา้ลงทุนโดยการเขา้ถอืหุน้ในบรษิทั

หรอืนิติบุคคลอื่น ซึ่งในปัจจุบนัได้เขา้ถือ

หุ้นในบรษิัท โอเรยีลทลั แอ็กเซส จํากดั 

ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.97 

บรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั 

(มหาชน) (“จ ีเจ สตลี”) (ถอืหุน้

โดยบรษิทั โอเรยีลทลั แอก็เซส 

จาํกดัรอ้ยละ  5.55) 

27.88 43.90 ผูผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดมว้น 

บรษิทั จเีอส โน๊ตส ์โฮลดิง้ส ์

จาํกดั (“จเีอส โน๊ตส”์) 

99.99 99.99 วัต ถุ ป ร ะส งค์ เฉ พ า ะ เพื่ อ ก า รป รับ

โครงสรา้งหน้ี 

บรษิทั จเีอส ซเีคยีวรติี ้โฮลดิง้ 

จาํกดั (“จเีอส ซเีคยีวรติี”้) (จด

ทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมือ่วนัที ่27 

เมษายน 2555) 

99.99 - วัต ถุ ป ร ะส งค์ เฉ พ า ะ เพื่ อ ก า รป รับ

โครงสรา้งหน้ี 
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บรษิทั จเีอส โน๊ตส ์โฮลดิง้ 2 

จาํกดั (“จเีอส โน๊ตส ์2”) (จด

ทะเบยีนเมือ่วนัที ่12 กรกฏาคม 

2555) 

99.99 - วัต ถุ ป ร ะส งค์ เฉ พ า ะ เพื่ อ ก า รป รับ

โครงสรา้งหน้ี 

บริษทัย่อยทางอ้อม    

บรษิทั โอเรยีลทลั แอก็เซส จาํกดั 

(“โอเอซ”ี) (ถอืหุน้ โดย เอสพเีอช 

รอ้ยละ 99.98) 

99.97 99.97 ประกอบธุรกจิในการใหค้าํปรกึษาทางดา้น

ธุรกจิและเขา้ลงทุนโดยการเขา้ถอืหุน้ใน

บรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน) 
 

 จากการทีบ่รษิทัเขา้ลงทุนโดยการเขา้ถอืหุน้สามญัของบรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน) นัน้ ทาํ

ให้บรษิัทมอีํานาจในการเจรจาต่อรองในการซื้อวตัถุดบิและขายสนิค้าเหล็กแผ่นรดีรอ้นชนิดม้วนของ

บรษิัทให้ได้รบัประโยชน์มากขึน้ รวมทัง้ทําให้บรษิัทสามารถลดต้นทุนการผลติที่เกดิขึน้และสามารถ

แขง่ขนักบัผูป้ระกอบการจากต่างประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

2.3  โครงสรา้งรายได้ 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเป็นหลกั เน่ืองจากตลาดใน

ประเทศมคีวามต้องการสงูทัง้จากในภาคอุตสาหกรรมก่อสรา้งและภาคอุตสาหกรรมการผลติ อย่างไรก็

ตาม บรษิทัและบรษิทัยอ่ยยงัมกีารสง่สนิคา้ไปขายยงัต่างประเทศดว้ย เพื่อเป็นการรกัษาฐานตลาดนอก

ประเทศไวร้องรบักบัการขยายธุรกจิในอนาคตของบรษิทั  โดยโครงสรา้งรายได้ของบรษิัทและบรษิัท

ยอ่ยในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

                                    (หน่วย : พนับาท) 

รายได้  ปี 2555 ปี 2554 2553 

(รวมบริษทัและบริษทัย่อย)    รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

รายไดใ้นประเทศ 

 -กลุ่มพนัธมติรการคา้(1) 

 -บรษิทัรว่ม 

 -บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั(2) 

 -กลุ่มอื่นๆ 

รวมรายไดใ้นประเทศ 

 

- 

- 

1,717,492 

11,292,945 

13,010,437 

 

- 

- 

10.7 

70.8 

81.5 

 

196,964 

- 

2,856,556 

27,292,928 

30,346,448 

 

0.6 

 

9.0 

85.7 

95.3 

 

728,522 

- 

2,515,356 

18,908,109 

22,151,987 

 

2.5 

 

8.5 

63.6 

74.6 

ต่างประเทศ 96,212 0.6 178,674 0.6 752,303 2.5 

 หกั : สว่นลดการคา้ - - - - - - 

รวม 13,106,649 82.1 30,525,122 95.9 22,904,290 77.1 

รายไดอ้ื่น(3) 2,851,243 17.9 1,304,591 4.1 6,801,806 22.9 

รายได้รวม 15,957,892 100 31,829,713 100 29,706,096 100 
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หมายเหตุ : (1) กลุ่มพนัธมติรการคา้ประกอบดว้ยบรษิทั เฟดเดอรลั สตลี อนิดสัตรี ้จํากดั และ บรษิทั นารา 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

 (2) บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัประกอบด้วยบรษิทั มลิล์คอนสตลี อนิดสัทรสี์ จํากดั (มหาชน) บรษิัท
มลิล์คอน บูรพา จํากดั บรษิทั เอเชยี เมทลั จํากดั (มหาชน) และบรษิทั แอด็วานซ์ เมทลั แฟบ
รเิคชัน่ส ์จาํกดั  

 (3) รายไดอ้ื่นของบรษิทัประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายเศษเหลก็ทีเ่หลอืจากการผลติของบรษิทั
หรอืสนิคา้ที่เสยีหายระหว่างการผลติที่ไม่คุม้ค่าในการนํากลบัมาใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติใหม่
เน่ืองจากมคี่าใชจ้่ายในการแปรสภาพสูง กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ กลบัรายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ กลบัรายการขาดทุนจากการยกเลกิสญัญา และกําไรจาก
การปรบัโครงสรา้งหน้ี 

(หน่วย: ตนั)                                                                                                                                                                        

ปริมาณการขาย 

(เฉพาะของบริษทั) 

2555 

 

2554 

 

 2553 

 

ปรมิาณขายในประเทศ 

-กลุ่มพนัธมติรการคา้ 

-บรษิทัรว่ม 

-บรษิทัยอ่ย 

-บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

-กลุ่มอื่นๆ 

รวมปรมิาณขายในประเทศ 

 

- 

- 

- 

7,955 

230,158 

238,113 

 

2,543 

- 

- 

7,108 

527,734 

537,385 

 

31,008 

- 

- 

33,257 

330,442 

394,707 

ต่างประเทศ 114 - - 

รวม 238,227 537,385 394,707 

 

2.4  เป้าหมายการดาํเนินธรุกิจ 
 

วิสยัทศัน์ 

“เป็นผูนํ้าในอุตสาหกรรมเหลก็ระดบัโลก” 
 

พนัธกิจ 

• มุง่สูต่ลาดสากลดว้ยผลติภณัฑเ์หลก็ทีห่ลากหลาย 

• มุง่สูก่ารเจรญิเตบิโตดว้ยการขยายกาํลงัการผลติและผลติสนิคา้ดว้ยตน้ทุนตํ่า 

• ปรบัปรงุและพฒันาผลติภณัฑเ์พือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

• พฒันาทรพัยากรบุคคลอยา่งต่อเน่ือง 

• อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและตอบแทนสูส่งัคม 

• เสรมิสรา้งคุณคา่ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
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ปัจจุบนั บรษิทัเป็นผูผ้ลติเหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้นทีม่คีุณภาพสงูไดม้าตรฐานสากล โดยมี

วสิยัทศัน์ทีต่อ้งการเป็นผูผ้ลติเหลก็รดีรอ้นคุณภาพอนัดบั 1 ของโลก และมเีป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ

หลกั คอื ผลติผลติภณัฑ์ของบรษิัทให้เป็นที่ยอมรบัทัว่โลกในทัง้ด้านคุณภาพและการขนส่งที่รวดเรว็      

ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

โดยมเีป้าหมายในการเป็นผูนํ้าในด้านการผลติเหล็กแผ่นรดีรอ้นครบวงจร เพื่อมุ่งเน้นการ

ผลติผลติภณัฑห์ลกัอนัไดแ้ก่ เหลก็แผ่นรดีรอ้นคุณภาพสูง และมุ่งขยายสายผลติภณัฑไ์ปยงัเหลก็แผ่น

คุณภาพสงูชนิดอื่นๆ เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ของผลติภณัฑ ์ซึง่บรษิทัมนีโยบายในการดาํเนินธุรกจิ ดงัน้ี 

1) บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาผลติภณัฑเ์หลก็ทีห่ลากหลาย ควบคู่ไปกบัการปรบัปรุง

และพฒันาคุณภาพสนิคา้อย่างต่อเน่ือง เพื่อใหต้อบสนองความต้องการของลูกคา้เป้าหมายกลุ่มต่างๆ 

ไดอ้ยา่งครบถว้นและรวดเรว็  ทาํใหบ้รษิทัสามารถสรา้งกาํไรจากการขายไดม้ากขึน้ 

2) บรษิทัมนีโยบายที่จะบรหิารโรงงานผลติเหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้นใหม้ปีระสทิธภิาพ

สงูสุด และควบคุมต้นทุนใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม ดว้ยการลดความสญูเสยีต่างๆ ในกระบวนการผลติ

ใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด ใชป้ระสทิธภิาพของเครื่องจกัรอย่างเตม็ที ่หมัน่ดูแลรกัษาเครื่องจกัรและอุปกรณ์ใหม้ี

สภาพดพีรอ้มผลติอยู่เสมอ รวมถงึการนําเศษวสัดุพลอยไดจ้ากกระบวนการผลติบางรายการกลบัมาใช้

ในกระบวนการผลติใหม ่เป็นตน้ ทัง้น้ี เพือ่ก่อใหเ้กดิผลตอบแทนสงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

3) บรษิทัมนีโยบายในการพฒันาระบบการทํางานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลอยู่เสมอ 

ดงัจะเหน็ไดจ้ากในปี 2550 บรษิทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS/TIS 

18001 รวมทัง้ใบรบัรองมาตรฐานสนิคา้ CE Marking จาก Tuv Nord  

และมนีโยบายในการดําเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมอยู่อย่างต่อเน่ือง ดงัจะเหน็ได้

จากในปี 2551 บรษิทัไดร้บัประกาศเกยีรตคิุณจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ใน

ฐานะเป็นบรษิทัทีม่กีารปฏบิตัติามมาตรฐานความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม 

(Standard for Corporate Social Responsibility – Department of Industrial Works : CSR-DIW) และ

ในปี 2554 บรษิทักไ็ดร้บัมอบโล่และเกยีรตบิตัรสําหรบัสถานประกอบการทีม่กีารดําเนินงานดา้นความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมอยา่งต่อเน่ือง (CSR-DIW Continuous Awards) อกีดว้ย 

4) บรษิทัมนีโยบายในการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหบุ้คลากรของบรษิทัใหเ้ป็น

บุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในอุตสาหกรรมเหลก็  

5) บรษิทัใหค้วามสาํคญัในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและตอบแทนสูส่งัคม โดยมเีป้าหมายใน

การควบคุมมลพษิทุกประเภทที่อาจเกดิขึน้จากกระบวนการผลติของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที่

กาํหนดโดยภาครฐั และตามมาตรฐานสากล  

นอกจากน้ีบรษิทัยงัไดเ้ขา้รว่มโครงการ GERIAP ตามแผนงานสิง่แวดลอ้มแหง่สหประชาชาต ิ

(UNEP) เพือ่ลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดอ์อกสูช่ ัน้บรรยากาศ    อนัเป็นปัจจยัหลกัทีท่าํใหเ้กดิ

ภาวะโลกรอ้นลดลงดว้ย 
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6) บริษัทมีนโยบายในการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้กําหนด

นโยบายในการดูแลผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี รวมทัง้มาตรการชดเชยผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกรณีไดร้บัความเสยี

จากการละเมดิ โดยบรษิัทได้ทําการบ่งชี้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีไว้จํานวน 10 กลุ่ม ได้แก่ พนักงานและ

ครอบครวัพนักงาน, ลูกคา้ และเจา้หน้ี, ผูถ้อืหุน้, ชุมชนรอบโรงงาน, หน่วยงานราชการ, Supplier และ 

Contractor, นกัวเิคราะห ์นกัลงทุน และสถาบนัการเงนิ, สถาบนัการศกึษา และสือ่มวลชน 

7)  บรษิัทมนีโยบายในการดําเนินธุรกจิภายใต้หลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยคํานึงถึง

ประโยชน์ของสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ควบคูไ่ปกบัการทาํกาํไร เพือ่การเตบิโตและการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
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3.1  ลกัษณะผลิตภณัฑ ์ 

ผลิตภัณฑ์ของบรษิัท คือ เหล็กแผ่นรดีร้อนชนิดม้วน และเหล็กแผ่นหนา (Slab) ซึ่งเป็น

ผลติภณัฑต์น้น้ําของอุตสาหกรรมเหลก็แผ่น โดยเป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติเหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดลา้ง

ผวิเคลอืบน้ํามนั เหลก็เคลอืบสงักะสแีบบจุ่มรอ้นและอบอ่อน เหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดเคลอืบสงักะส ีและ

เหลก็รดีเยน็ ซึง่นําไปใชอุ้ตสาหกรรมก่อสรา้ง อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์อุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้า และ

อุตสาหกรรมยานยนต ์เป็นตน้ 

 

ผลติภณัฑเ์หลก็แผ่นรดีรอ้นของบรษิทั มคีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานของไทย (มอก.) และ

มาตรฐานสากล ไดแ้ก่ มาตรฐานประเทศญีปุ่่ น (JIS G, SPHC, SPHD, SS, SN, SPHT, SV, SMA และ 

SPA-H) มาตรฐานสหรฐัอเมรกิา (ASTM, SAE, AISI และ API) มาตรฐานเยอรมนั (DIN) และมาตรฐาน

องักฤษ (BS) มขีนาดความกวา้งตัง้แต่ 900 - 1,550 มลิลเิมตร ความหนาตัง้แต่ 1 -13 มลิลเิมตร และ

น้ําหนกัของขนาดมว้นตัง้แต่ 8 ตนัถงึ 28 ตนั  
 

  รายละเอียดขนาดผลิตภณัฑข์องบริษทั สรปุได้ดงัน้ี 

ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ รายละเอียด 

ความกวา้ง 900 - 1,550  มลิลเิมตร 

ความหนา 1 - 13 มลิลเิมตร 

น้ําหนกัต่อความยาว 8.3 - 18 กโิลกรมัต่อมลิลเิมตร 

น้ําหนกัทัง้หมดของมว้นเหลก็ 8 - 28 ตนั 

 3.   การประกอบธรุกิจของบริษทั 
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3.2  เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต 

3.2.1  เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิต 

บรษิทัมโีรงงานผลติเหลก็แผ่นรดีรอ้นเป็นรปูแบบกะทดัรดัใชพ้ืน้ทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ และ

ใช้เทคโนโลยกีารผลติที่มคีวามทนัสมยั คอื เทคโนโลยทีี่รวมการผลติทัง้ระบบหลอม หล่อ และรดีเขา้

ดว้ยกนัเป็นกระบวนการผลติต่อเน่ือง โดยมรีอบการผลติที่ส ัน้ คอื ใชเ้วลาประมาณ 3.5 ชัว่โมงต่อรอบ   

ในการแปรสภาพวตัถุดบิจนไดเ้ป็นผลติภณัฑ ์รายละเอยีดเทคโนโลยทีีส่าํคญัมดีงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

1. เทคโนโลยกีารหลอมเศษเหล็กโดยเตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace)  พรอ้มเตา

ปรบัปรงุน้ําเหลก็ (Ladle Heat Furnace) โดยเทคโนโลยดีงักล่าวเป็นของบรษิทั Mannesmann Demag 

Huttentechnik ประเทศเยอรมนั ซึ่งเป็นเทคโนโลยกีารหลอมเหลก็ทีใ่ชไ้ฟฟ้าแรงสูง ทําการอารค์เหลก็

ถลุง (Pig Iron) และเศษเหลก็ (Scrap) ใหห้ลอมละลาย ทัง้น้ีในการผลติจะมกีารใชก๊้าซออกซเิจน และ       

ก๊าซอื่นๆ เพื่อเพิม่อุณหภูมใินการหลอมละลาย และรกัษาคุณภาพน้ําเหล็ก จากนัน้จงึใชเ้ตาปรบัปรุง     

น้ําเหลก็ในการปรงุน้ําเหลก็ใหไ้ดคุ้ณสมบตัทิีต่อ้งการ โดยมกีาํลงัการผลติที ่2.2 ลา้นตนัต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

2. เทคโนโลยกีารหล่อเหลก็แผน่หนาขนาดกลาง (Continuous Medium Slab Casting) 

 เป็นเทคโนโลยขีองบรษิัท Sumitomo Heavy Industries แห่งประเทศญี่ปุ่ น ใช้ในการหล่อเหล็กหนา

ขนาดกลางความหนาตัง้แต่ 80 - 100 มลิลเิมตร โดยมกีาํลงัการผลติที ่1.8 ลา้นตนัต่อปี  

 

 

 

 

 

 

 
  

       การหลอม 
       (Electric Arc Furnace) 

 
  

       การหล่อ 

       (Continuous 

Medium Slab Casting) 

 
  

       การรีด 
       (Hot Strip Mill) 
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3. เทคโนโลยีการรีดร้อน (Hot Strip Mill) เป็นการรดีลดขนาด Slab ให้บางลง เป็น 

เทคโนโลยขีองบรษิัท Mitsubishi Heavy Industry แห่งประเทศญี่ปุ่ น สามารถรดีเหล็กจากความหนา

ประมาณ 100 มลิลเิมตรจนมคีวามหนา 1 - 13 มลิลเิมตร มกีาํลงัการผลติ 3.4 ลา้นตนัต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2  กระบวนการผลิต 

บรษิทัผลติเหลก็แผ่นรดีรอ้นโดยการหลอมเศษเหลก็ และเหลก็ถลุง ดว้ยวธิกีารอารค์ไฟฟ้า

ใหไ้ดน้ํ้าเหลก็แลว้นําไปหล่อใหเ้ป็นแผน่เหลก็ เพือ่นําไปรดีใหไ้ดข้นาดตามทีต่อ้งการ โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

1. กระบวนการหลอมเหลก็ (Melting Process) เป็นกระบวนการหลอมเหลก็ โดยการนํา

เศษเหลก็และเหลก็ถลุงมาหลอมในเตาหลอมไฟฟ้า แลว้นําไปผ่านกระบวนการปรบัปรุงน้ําเหลก็ในเตา

ปรบัปรงุคุณภาพ 

2. กระบวนการหล่อแผ่นเหลก็ (Casting Process) เป็นกระบวนการนําน้ําเหลก็ทีป่รบัปรุง

คุณภาพแลว้มาหล่อเป็นเหลก็แผน่ขนาดความหนา 80-100 มลิลเิมตร  

3. กระบวนการรดีแผ่นเหล็ก (Rolling Process) เป็นกระบวนการนําเหล็กแผ่นหนาจาก

เตาปรบัอุณหภูมิมารดีลดขนาด หลงัจากนัน้จึงผ่านเข้าสู่เครื่องม้วนแผ่นเหล็ก (Down Coiler) แล้ว

ลาํเลยีงไปเกบ็ยงัลานพกัสนิคา้ (Coil yard) ต่อไป 

 
 

3.3  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตและการดาํเนินการ 

เน่ืองจากบริษัทประกอบธุรกิจผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่งจัดเป็นอุตสาหกรรมหนักและเป็น

อุตสาหกรรมพื้นฐานที่สามารถส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเน่ืองอื่นๆ และระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ ทําให้ภาครฐัจําเป็นต้องเข้ามามีบทบาทในควบคุมการดําเนินธุรกิจน้ีในระดับหน่ึง ทัง้น้ี

มาตรการของภาครฐัทีส่ง่ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิน้ี คอื  
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1.  การกาํหนดใหม้ใีบอนุญาตต่างๆ ในการประกอบกจิการ  

1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  

บรษิทัไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อผลติเหลก็

แผน่รดีรอ้นชนิดมว้น เมือ่วนัที ่17 ธนัวาคม 2539 

  

1.2 ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  

บรษิทัไดร้บัใบอนุญาตประกอบโลหกรรมจากกรมทรพัยากรธรณี เลขที ่2/2542 ลงวนัที ่

13 กันยายน 2542 ในการประกอบโลหกรรมแร่เหล็กด้วยกรรมวิธีผลิตเหล็กกล้า      

โดยกรมทรพัยากรธรณี จะทําการตรวจสอบปีละ 2 ครัง้ ตามขัน้ตอนที่ระบุไว้ใน

ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  

 

1.3 ใบอนุญาตทาํผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม  

บรษิทัไดร้บัอนุญาตทาํผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมทีพ่ระราชกฤษฎกีากําหนดใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานจากคณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ทางสํานักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม   จะทําการตรวจตดิตามผลอย่างน้อย 

ปีละ 2 ครัง้ เพือ่ความเชื่อมัน่ในคุณภาพของผลติภณัฑ ์ตามทีบ่รษิทัไดร้บัใบอนุญาต  

 

2. การกําหนดเพดานราคาสนิคา้ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร

ได้กําหนดให้เหล็กแผ่นทุกชนิดถือเป็นสนิค้าควบคุม ทําให้บรษิัทต้องขอปรบัขึ้นราคากบักรมการค้า

ภายในทุกครัง้ทีต่้องการขึน้ราคา โดยการส่งขอ้มูลต้นทุนการผลติโดยละเอยีดใหแ้ก่กรมการคา้ภายใน

เพื่อพจิารณา เมื่อกรมการคา้ภายในเหน็ว่าขอ้มูลของบรษิทัเพยีงพอ มเีหตุสมควรทีจ่ะขึน้ราคาขายได ้

กรมการคา้ภายในจะแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึผลของการพจิารณาปรบัราคาขายสงูสุดทีบ่รษิทัสามารถขาย

ไดท้ีห่น้าโรงงาน  

 

3. มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด เน่ืองจากการที่ผูผ้ลติเหล็กรดีรอ้นภายในประเทศไดร้บัความ

เสยีหายจากผูผ้ลติรายใหญ่ของโลก ไดแ้ก่ ผูผ้ลติจากประเทศยุโรปตะวนัออก กลุ่มประเทศรสัเซยีเดมิ 

ญี่ปุ่ น และเกาหลใีต้ เป็นต้น ซึ่งมกีําลงัการผลติส่วนเกนิจาํนวนมาก ไดส้่งสนิคา้มาขายในประเทศไทย   

ในลกัษณะการทุ่มตลาด ส่งผลใหผู้ผ้ลติหรอืผูป้ระกอบการในธุรกจิเหลก็ในประเทศไดร้บัความเสยีหาย     

ขาดความสามารถในการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม รฐับาลไทยจงึไดอ้อกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

สนิคา้เหลก็แผ่นรดีรอ้น เพื่อขจดัความเสยีหายทีเ่กดิจากการนําเขา้สนิคา้ทุ่มตลาด โดยการจดัเกบ็อากร

ตอบโตก้ารทุม่ตลาดจากผูผ้ลติในแต่ละประเทศในอตัราทีไ่มเ่ทา่กนั  
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โดยมีข้อเท็จจริงว่า ในการไต่สวนของคณะกรรมการที่จดัตัง้ขึ้นโดยกรมการค้าต่างประเทศ 

กระทรวงพาณชิย ์ผลบงัคบัใชไ้ดส้ิน้สดุลงเมื่อวนัที ่23 พฤษภาคม 2551 ทีผ่า่นมา และไดม้กีารพจิารณา

ทบทวนความจาํเป็นในการต่ออายุการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุม่ตลาดซึง่ผลการพจิารณาไดป้ระกาศใน

ราชกจิจานุเบกษาลงวนัที ่21 พฤษภาคม 2552 โดยรายละเอยีดอตัราภาษีอากรตอบโต้การทุ่มตลาดมี

ดงัน้ี 

 

 

ประเทศ ภาษีอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 

(อตัราร้อยละของราคา C.I.F.) 

ญีปุ่่ น 0, 36.25 

สาธารณรฐัแอฟรกิาใต ้ 128.11 

สหพนัธรฐัรสัเซยี 24.20, 35.17 

สาธารณรฐัคาซคัสถาน 68.11, 109.25 

สาธารณรฐัอนิเดยี 20.02, 26.81, 31.92 

สาธารณรฐัเกาหล ี 0, 13.96 

ไตห้วนั 3.45, 25.15 

สาธารณรฐัเวเนซเูอลา 78.44 

สาธารณรฐัอารเ์จนตนิา 37.94, 53.09 

ยเูครน 30.45, 67.69 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนแอลจเีรยี 33.26 

สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี 24.48 

สาธารณรฐัสโลวกั 51.95 

โรมาเนีย 27.95 

 

ทีม่า : ประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เรื่อง ผลการพจิารณาทบทวนความจําเป็นในการต่ออายุ

การใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสนิคา้เหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น ลงวนัที ่

21 พฤษภาคม 2552  
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4. บรษิทัไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (Board of Investment 

of Thailand : BOI) รายละเอยีดเงือ่นไขและสทิธปิระโยชน์ในบตัรสง่เสรมิการลงทุน มดีงัน้ี 

 

บตัรส่งเสริมการลงทนุ เลขที ่1047/2539 ลงวนัที ่29 มกราคม 2539 

เลขที ่5201/2542 ลงวนัที ่29 กรกฎาคม  2542 

ประเภทกิจการ 

ท่ีได้รบัการส่งเสริม 

กจิการผลติเหลก็รดีรอ้นหรอืรดีเยน็ 

สิทธิประโยชน์ ใหบ้รษิทัไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน              

พ.ศ. 2520 ดงัน้ี 

1. ใหไ้ดร้บัอนุญาตนําคนต่างดา้วซึง่เป็นช่างฝีมอืเขา้มาในราชอาณาจกัร       

ตามมาตรา 25 

2. ใหค้นต่างดา้วซึง่เป็นชา่งฝีมอืไดร้บัอนุญาตทาํงานตามมาตรา 25 และ 26 

3. ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัร ตามมาตรา 28 สิน้สดุปี 2543 

4. ใหไ้ดร้บัลดหยอ่นอากรขาเขา้รอ้ยละ 100 ของอตัราปกต ิสาํหรบัวตัถุดบิ

และวสัดุจาํเป็นทีนํ่าเขา้มาใชใ้นการผลติ เพือ่การสง่ออกเป็นระยะเวลา 5 ปี 

ตามมาตรา 36 สิน้สดุปี 2551 

5. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล เป็นระยะเวลา 8 ปี ตามมาตรา 31 

สิน้สดุปี 2550 

6. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติ

บุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคาํนวณเพือ่เสยีภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลาที่

บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ตามมาตรา 34 

7. ใหไ้ดร้บัลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดร้บัจากการ

ลงทุนในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามมาตรา 35 

(2) สิน้สดุปี 2555 

8. ใหห้กัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และคา่ประปาสองเท่าของคา่ใชจ้่ายดงักล่าวเป็น

ระยะเวลา 10 ปี ตามมาตรา 35 (3) สิน้สดุปี 2555 

9.  ใหไ้ดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อาํนวยความ

สะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสือ่มราคา

ตามปกต ิตามมาตรา 35 (4) สิน้สดุปี 2552 

10. ใหนํ้าหรอืสง่เงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศไดต้าม 

    มาตรา 37 
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บตัรส่งเสริมการลงทนุ เลขที ่1579(2)/2548 ลงวนัที ่29 มถุินายน 2548 

ประเภทกิจการ 

ท่ีได้รบัการส่งเสริม 

กจิการผลติเหลก็แผน่รดีรอ้น, เหลก็แผน่รดีรอ้นปรบัสภาพผวิ และแผน่เหลก็รดี

เยน็ 

สิทธิประโยชน์ ใหบ้รษิทัไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน                

พ.ศ. 2520 ดงัน้ี 

1. ใหไ้ดร้บัอนุญาตนําคนต่างดา้วซึง่เป็นช่างฝีมอืเขา้มาในราชอาณาจกัร       

ตามมาตรา 25 

2. ใหค้นต่างดา้วซึง่เป็นชา่งฝีมอืไดร้บัอนุญาตทาํงานตามมาตรา 25 และ 26 

3. ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัร ตามมาตรา 28 ตามที่

คณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ

4. ใหไ้ดร้บัลดหยอ่นอากรขาเขา้รอ้ยละ 75 ของอตัราปกต ิสาํหรบัวตัถุดบิและ

วสัดุจาํเป็นทีนํ่าเขา้มาใชใ้นการผลติ เพือ่จาํหน่ายในประเทศเป็นระยะเวลา  

1 ปี นบัแต่วนันําเขา้ครัง้แรก ตามมาตรา 30  

5. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไมร่วม

คา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้าก

การประกอบกจิการนัน้ ตามมาตรา 31  

6. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได ้      

นิตบิุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคาํนวณเพือ่เสยีภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลา

ทีบ่รษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ตามมาตรา 34 

7. ใหไ้ดร้บัลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดร้บัจากการลงทุน

ในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิตามมาตรา 35 (1) เป็นระยะเวลา 5 ปี 

นบัจากวนัทีพ่น้กาํหนดระยะเวลาตามมาตรา 31  

8. ใหห้กัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และคา่ประปาสองเท่าของคา่ใชจ้่ายดงักล่าว              

เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้            

ตามมาตรา 35 (2) 

9 ใหไ้ดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อาํนวย               

ความสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสือ่มราคา

ตามปกต ิตามมาตรา 35 (3)  

10. ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัวตัถุดบิและวสัดุจาํเป็นทีต่อ้งนําเขา้มา  

จากต่างประเทศเพือ่ใชใ้นการผลติเพือ่การสง่ออก เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่

วนันําเขา้ครัง้แรก ตามมาตรา 36 (1) 

11. ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัของทีผู่ไ้ดร้บัการสง่เสรมินําเขา้มาเพือ่สง่             

กลบัออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีนํ่าเขา้ครัง้แรกตามมาตรา 36 (2) 

12. ใหนํ้าหรอืสง่เงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศไดต้าม

มาตรา 37 
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บตัรส่งเสริมการลงทนุ เลขที ่1829 (2)/2549 ลงวนัที ่29 สงิหาคม 2549 

ประเภทกิจการ 

ท่ีได้รบัการส่งเสริม 

กิจการผลิตเหล็กขัน้ต้น (น้ําเหล็กและเหล็กถลุง) เหล็กขัน้กลาง (STEEL 

BILLET และ BLOOM) เหล็กขัน้ปลาย (เหล็กรูปพรรณรดีร้อน เหล็กแผ่นรดี

รอ้น และเหลก็แผน่ไรส้นิมรดีรอ้น) 

สิทธิประโยชน์ ใหบ้รษิทัไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 

2520 ดงัน้ี 

1. ใหไ้ดร้บัอนุญาตนําคนต่างดา้วซึง่เป็นช่างฝีมอืเขา้มาในราชอาณาจกัร       

ตามมาตรา 25 

2. ใหค้นต่างดา้วซึง่เป็นชา่งฝีมอืไดร้บัอนุญาตทาํงานตามมาตรา 25 และ 26 

3. ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัร ตามมาตรา 28 ตามที่

คณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ

4. ใหไ้ดร้บัลดหยอ่นอากรขาเขา้รอ้ยละ 75 ของอตัราปกต ิสาํหรบัวตัถุดบิและ

วสัดุจาํเป็นทีนํ่าเขา้มาใชใ้นการผลติ เพือ่จาํหน่ายในประเทศเป็นระยะเวลา     

1 ปี นบัแต่วนันําเขา้ครัง้แรก ตามมาตรา 30  

5. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไมร่วม

คา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้าก

การประกอบกจิการนัน้ ตามมาตรา 31  

6. ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งนําเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได ้            

นิตบิุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคาํนวณเพือ่เสยีภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลา

ทีบ่รษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ตามมาตรา 34 

7. ใหไ้ดร้บัลดหยอ่นภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลสาํหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดร้บัจากการลงทุน

ในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิตามมาตรา 35 (1) เป็นระยะเวลา 5 ปี 

นบัจากวนัทีพ่น้กาํหนดระยะเวลาตามมาตรา 31  

8. ใหห้กัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และคา่ประปาสองเท่าของคา่ใชจ้่ายดงักล่าวระยะ 

เวลา 10 ปีนบัแต่วนัเริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ตามมาตรา 35(2) 

9  ใหไ้ดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อาํนวย               

ความสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสือ่มราคา

ตามปกต ิตามมาตรา 35 (3)  

10. ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัวตัถุดบิและวสัดุจาํเป็นทีต่อ้งนําเขา้มา

จากต่างประเทศเพือ่ใชใ้นการผลติเพือ่การสง่ออก เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่

วนันําเขา้ครัง้แรก ตามมาตรา 36 (1) 

11. ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัของทีผู่ไ้ดร้บัการสง่เสรมินําเขา้มาเพือ่สง่             

กลบัออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนันําเขา้ครัง้แรกตามมาตรา 36 (2) 

12. ใหนํ้าหรอืสง่เงนิออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศไดต้าม

มาตรา 37 
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3.4  การตลาดและกลยทุธก์ารตลาด 
 

จดุเด่นและโอกาสในการประกอบธรุกิจ  

1. ผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพสงู ในจาํนวนผูผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้นในประเทศไทย มเีพยีง 2 บรษิทัที่

ใช้ (1) กระบวนการหลอมเหล็ก (2) กระบวนการหล่อแผ่นเหล็ก และ (3) กระบวนการรดีแผ่นเหล็ก 

รวมอยู่ในโรงงานเดยีวกนั ซึ่งบรษิัทเป็นหน่ึงในสองบรษิัทที่ใช้กระบวนการดงักล่าวโดยกระบวนการ

หลอมวตัถุดิบ (เศษเหล็ก และเหล็กถลุง) เพื่อให้ได้เป็นน้ําเหล็กนัน้ จะทําให้บรษิัทสามารถควบคุม

คุณภาพน้ําเหลก็ก่อนนําไปหล่อเป็นเหลก็แผ่นหนาขนาดกลาง (Slab) และรดีแผ่นเหลก็ ส่งผลใหเ้หลก็

แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้นของบรษิัท มคีุณภาพสูงและสมํ่าเสมอทัง้ส่วนองค์ประกอบทางเคม ีคุณภาพผวิ 

และความหนา ในขณะที่บรษิทัอื่นๆ จะใชก้ระบวนการรดีซํ้าดว้ยการนํา Slab จากต่างประเทศมาเพิม่

เป็นอุณหภูมปิระมาณ 1,100 องศาเซลเซยีส แลว้ทาํการรดีซํ้า ซึง่ทาํใหย้ากแก่การควบคุมคุณภาพ และ

สูญเสยีพลงังานในการเพิ่มอุณหภูมิของ Slab จากอุณหภูมิปกติสูงขึ้นเป็นอุณหภูมิประมาณ 1,100 

องศาเซลเซยีส   

  

2. ผลิตภณัฑ์มีหลากหลายขนาด บรษิทัสามารถผลติเหลก็แผ่นรดีรอ้นที่มขีนาดหน้ากวา้งได้

ตามความต้องการของลูกคา้ไดท้นัทดีว้ยการปรบัเครื่องหล่อเหลก็แผ่นหนาในระหว่างกระบวนการผลติ 

จงึสามารถสนองตอบความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็และทัว่ถงึ ในขณะที่โรงเหลก็อื่นๆ ที่ไม่มี

กระบวนการหลอมและหล่อเหลก็แผน่หนาเอง จะตอ้งพึง่พาการนําเขา้เหลก็แผน่หนาจากต่างประเทศ    

    

3. ระยะเวลาการผลิตท่ีสัน้ทาํให้ลกูค้าได้รบัสินค้าท่ีเรว็ เน่ืองจากกระบวนการผลติของบรษิทั

เป็นระบบการผลติแบบต่อเน่ือง (Continuous Processing) ทัง้การหลอม การหล่อ และการรดี โดยใช้

เวลาในการผลติทัง้สิ้นเพยีง 3.5 ชัว่โมง และในกระบวนการผลติยงัสามารถปรบัเปลี่ยนองค์ประกอบ

วตัถุดบิเพื่อผลติแผ่นเหลก็ทีม่คีุณภาพต่างๆ กนัตามความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ ส่งผลให้

บรษิทัสามารถส่งสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ช่วยใหลู้กคา้ลดภาระการเกบ็สตอ็คสนิคา้ไดอ้กีทาง

หน่ึง   

 

4. การใช้เงินทุนหมุนเวียนท่ีตํา่กว่าเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง เน่ืองจากวตัถุดบิทีจ่ดัเกบ็ ไดแ้ก่ เศษ

เหลก็ และเหลก็ถลุง มมีลูค่าตํ่ากว่า Slab ซึง่เป็นวตัถุดบิของผูผ้ลติประเภททีไ่มม่เีตาหลอม ทาํใหบ้รษิทั

ใช้เงนิทุนหมุนเวยีนที่ตํ่ากว่าเพื่อจดัเก็บสต็อคในปรมิาณที่เทยีบเท่ากนั นอกจากนัน้ บรษิัทยงัมกีาร

สัง่ซื้อวตัถุดบิโดยมสีญัญาแบบ Consignment ซึ่งจะชําระเงนิค่าวตัถุดบิใหแ้ก่ผูข้ายเมื่อบรษิทัมกีารใช้

วตัถุดบิจรงิ แต่อย่างไรกด็ ีบรษิทัยงัคงมภีาระอตัราดอกเบี้ยของยอดคา้งชําระ นับตัง้แต่วนัทีส่่งของลง

เรอืจนถงึวนัทีม่กีารชําระค่าวตัถุดบิ จงึทําใหม้กีารใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนทีต่ํ่ากว่าบรษิทัคู่แขง่สว่นใหญ่ใน

อุตสาหกรรม 
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5. เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมยั บรษิัทมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทนัสมยัด้วยเครื่องจกัรที่ใช้

เทคโนโลยกีารผลติล่าสุดจากบรษิทัชัน้นําของโลกในด้านการหลอม การหล่อ และการรดีจากประเทศ

เยอรมนี และประเทศญี่ปุ่ น ทําใหบ้รษิทัสามารถผลติสนิคา้ในคุณภาพมาตรฐานเป็นทีย่อมรบัจากลูกคา้

ทัว่โลก 

 

6. สภาพความได้เปรียบในด้านการแข่งขนัเน่ืองจากมาตรการตอบโต้ทางภาษี ปัจจุบนั

อุตสาหกรรมเหลก็ในประเทศไทยยงัอยูใ่นชว่งทีไ่ดร้บัการพจิารณาคุม้ครองต่ออายใุนเรือ่งมาตรการตอบ

โต้การทุ่มตลาดที่ไดส้ิน้สุดลงไปในปี 2551  ซึ่งหากภาครฐัพจิารณาต่ออายุในเรื่องดงักล่าว กจ็ะทําให้

บรษิทัต่างชาตทิีอ่ยูใ่นขา่ย จะถูกเรยีกเกบ็ภาษนํีาเขา้ในอตัราทีส่งู ซึง่ทาํใหม้คีวามเสยีเปรยีบหากจะเขา้

มาแขง่ขนัในตลาดภายในประเทศ  

 

7. ประสบการณ์ของพนักงานและผู้บริหารในอุตสาหกรรมเหลก็     บรษิทัมกีลุ่มผูบ้รหิาร   

ที่ประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรม ทัง้ผู้บริหารระดับสูง และวิศวกรมีความเชี่ยวชาญใน

อุตสาหกรรมเหลก็มายาวนาน 

 

8. การเข้าลงทุนและเป็นพนัธมิตรทางธรุกิจกบัคู่แข่งทางการค้า  บรษิทัและบรษิทัย่อยได้

เข้าลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) หรือ GJS สัดส่วน ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2554 เท่ากบัรอ้ยละ 43.90 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ (บรษิทัรอ้ยละ 22.33 และบรษิทัยอ่ย

รอ้ยละ 21.57) จากการทีบ่รษิทัไดเ้ขา้ถอืหุน้ใน GJS และเขา้เป็นพนัธมติรทางธุรกจินัน้ ไดส้ง่ผลใหเ้กดิ

การผนึกกําลงัทางธุรกจิ (Synergy) ในดา้นการผลติ การแข่งขนั การควบคุมต้นทุน การลดความเสีย่ง

ทางธุรกจิและการเปลีย่นคูแ่ขง่ขนัเป็นพนัธมติรทางธุรกจิการคา้  

 

กลยทุธห์ลกัในการดาํเนินธรุกิจ  

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ต้นทุนหลกัในการผลติเหลก็แผ่นรดีรอ้นของบรษิทัไดแ้ก่ 

ต้นทุนวตัถุดบิ (Raw Material Cost) คดิเป็นรอ้ยละ 70 ของต้นทุนการผลติรวม และต้นทุนแปรสภาพ 

(Conversion Cost) คดิเป็นรอ้ยละ 27 ของต้นทุนการผลติรวม อย่างไรกต็าม เน่ืองจากราคาวตัถุดบิมี

แนวโน้มขึน้ลงตามสภาวะตลาดซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจงึมนีโยบายหลกั     

ในการควบคุมและลดตน้ทุนแปรสภาพเพือ่ลดตน้ทุนและเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติใหส้งูทีส่ดุ โดยการ

ปรบัปรุงประสิทธิภาพการใช้เครื่องจกัร ลดการใช้พลังงาน ลดเวลาการหยุดผลิตเพื่อตัง้หรือปรบั

เครือ่งจกัร ลดเวลาหยดุผลติจากปัญหาการผลติ และเพิม่อตัราการผลติ (Increasing Production Yield) 
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2. การผลิตมุ่งเน้นท่ีคณุภาพ บรษิทัมนีโยบายมุ่งเน้นการผลติผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ โดยอาศยั

การควบคุมการผลิตน้ําเหล็กให้มีคุณสมบตัิทางเคมี ฟิสิกส์ และกายภาพที่ดี เพื่อให้ได้น้ําเหล็กที่มี

คุณภาพ ซึ่งบรษิทัมนีโยบายในการลงทุนวจิยัและพฒันาคุณภาพน้ําเหลก็รวมถงึการพยายามคดัเลอืก

เศษเหลก็ และเหลก็ถลุงทีม่คีุณภาพสงูมาใชใ้นการผลติ  

 

3. การเพ่ิมกาํลงัการผลิต บรษิทัมนีโยบายในการขยายกําลงัการผลติ 1.8 ลา้นตนัต่อปี เพิม่ขึน้

เป็น 3.4 ล้านตนัต่อปี ซึ่งจะทําให้บรษิัทมรีายได้ที่เพิม่ขึ้น อกีทัง้ต้นทุนการผลติต่อหน่วยจะลดตํ่าลง

เน่ืองจากประสทิธภิาพการผลติทีเ่พิม่ขึน้  

 

4. การเพ่ิมสายผลิตภณัฑ์ บรษิทัมแีผนขยายสายผลติภณัฑ์พรอ้มกบัการขยายกําลงัการผลติ

โดยจะผลติเหลก็ในส่วนทีม่มีลูค่าเพิม่ เช่น เหลก็รดีรอ้นทีผ่า่นการกดัลา้งและเคลอืบน้ํามนั และเหลก็รดี

รอ้นทีผ่า่นการกดัลา้งและรดีผวิเรยีบ เหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดแถบและชนิดแผน่ ทาํใหห้ลงัการขยายกําลงั

การผลติ บรษิทัจะสามารถผลติและขายเหลก็ทีม่มีลูคา่สงูขึน้ ทาํใหม้อีตัรากาํไรสงูขึน้  

 

5. การปรบัปรุงคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานส่ิงแวดล้อม บรษิัทมีนโยบาย

พฒันากระบวนการผลติเพื่อใหม้ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยที่สุด และบรษิทัมนีโยบายพฒันาการใช้

พลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพในการผลติ รวมถงึลดการฟุ้งการกระจาย Green House Gas  

 

6. กระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐานให้เป็นตามมาตรฐานสากล ปัจจุบนับรษิัทเป็นผูผ้ลติที่

ไดร้บัมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS/TIS 18001 ซึ่งบรษิัทมุ่งมัน่ที่จะรกัษามาตรฐาน

คุณภาพการผลติดงักล่าว เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ในคุณภาพผลติภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ของบรษิทั โดยบรษิทั

มเีป้าหมายทีจ่ะเป็นผูผ้ลติทีม่มีาตรฐานการผลติในระดบัโลกทัง้ในดา้นคุณภาพและมาตรฐานสิง่แวดลอ้ม 

 

7. การรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีกบักลุ่มลูกค้าด้วยการบริการท่ีสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

เหนือคู่แข่ง  บรษิทัมนีโยบายที่จะสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่กีบักลุ่มลูกคา้ทุกกลุ่ม  โดยมุ่งเน้นการบรกิาร 

ในด้านการจดัส่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามกําหนดเวลา จดัส่งผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานและความ

คาดหวังของลูกค้า รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเน่ืองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา

ผลติภณัฑใ์หม้คีุณภาพทีด่ขี ึน้ มคีุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีต่รงกบัความตอ้งการของลูกคา้และเป็นไป

อยา่งสอดคลอ้งกบัการพฒันาสนิคา้ของกลุ่มลกูคา้ 
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นโยบายการดาํเนินธรุกิจและการตลาด 

ด้วยเทคโนโลยกีารผลติที่ทําให้บรษิัทสามารถจะผลติสนิคา้ได้หลากหลายขนาด  และคุณภาพ

ตามความต้องการใชข้องลูกคา้ โดยสนิคา้ทีบ่รษิทัผลติไดม้คีุณภาพไดม้าตรฐานสากล ทัง้ของประเทศ

สหรฐัอเมริกา (ASTM) ญี่ปุ่ น (JIS) และยุโรป (API,DIN) รวมถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(มอก.) ภายใต้ระบบการผลติที่ไดร้บัการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ประกอบกบัการที่บรษิทั

เป็นโรงงานเดยีวในประเทศไทย และเป็นจํานวนไม่กี่โรงงานในโลกที่สามารถผลติเหลก็แผ่นรดีรอ้นได้

ขนาดบางที่สุดถงึ 1.0 มลิลเิมตร เช่น POSCO North Star/BHP และ Trico ทําใหส้ามารถเขา้ถงึความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากกว่าผูผ้ลติรายอื่นๆ ปัจจุบนับรษิทัเน้นการจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้ในประเทศเป็น

หลกั โดยพยายามทําการตลาดเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด และตรงตามความ

ตอ้งการของลกูคา้ในเวลาอนัรวดเรว็ ในขณะเดยีวกนับรษิทักม็องหาโอกาสในการขยายการตลาดออกไป

ยงัต่างประเทศเมือ่สภาวะตลาดเอือ้อาํนวย 
 

 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  

กลุ่มลกูคา้ของบรษิทัทีส่าํคญัคอืกลุ่มผูใ้ชเ้หลก็รดีรอ้นในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ ทัง้ทางตรง

และทางอ้อม เช่น การผลติท่อเหล็ก เหล็กโครงสรา้ง ถงัแก๊ส ตู้คอนเทนเนอร์ ศูนย์บรกิารเหล็ก และ

โรงงานผลติเหลก็รดีเยน็ เป็นต้น โดยปัจจุบนับรษิทัทําการขายสนิคา้ผ่านศูนยบ์รกิารตดัเหลก็แผ่นรดี

รอ้นชนิดมว้น (Coil Center) เป็นหลกั คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 96 ของยอดจาํหน่ายทัง้หมด สว่นทีเ่หลอื 

บรษิทัจาํหน่ายใหก้บัตวัแทนจาํหน่ายและผูใ้ชโ้ดยตรงในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองโดยตรง 
 

สดัส่วนยอดขายภายในประเทศและต่างประเทศต่อยอดขายรวมของผลิตภณัฑเ์หลก็

แผน่รีดร้อนชนิดม้วนของบริษทัระหว่างปี 2553 -2555 

         (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

 

 

3.5  ลกัษณะลกูค้าและความสมัพนัธร์ะหว่างลกูค้ากบับริษทั 

ยอดขาย 
2555 2554 2553 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 
ในประเทศ 13,010 99.3 30,346 99.4 22,152 97.5 
ต่างประเทศ     96  0.7     179  0.6     752  2.5 
หกั : สว่นลดการคา้ - - - - - - 

รวม 13,106 100.0 30,525 100.0 22,904 100.0 
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ความสมัพนัธก์บักลุ่มลกูค้าในประเทศ 

บรษิทัมนีโยบายในการจําหน่ายสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ทุกรายทีม่ฐีานะมัน่คง และมปีรมิาณการสัง่ซื้อ

สมํ่าเสมอ ปัจจุบนัลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นศูนยบ์รกิารตดัเหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้น (Coil Center) คดิเป็น

ประมาณรอ้ยละ 96 ของยอดจําหน่ายทัง้หมด ส่วนที่เหลือจะเป็นตวัแทนจําหน่าย โดยบรษิัทมกีลุ่ม

พนัธมติรการคา้ และบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัทีเ่ป็นตวัแทนจําหน่ายจํานวน 4 ราย เช่น บรษิทั เฟดเดอรลั 

สตีล อินดสัตรี้ จํากัด บรษิัท นารา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด บรษิัท มิลล์คอนสตีล อินดสัทรีส์ จํากัด 

(มหาชน) และบรษิทั แอด็วานซ ์เมทลั แฟบรเิคชัน่ส ์จาํกดั เป็นตน้ และผูใ้ชโ้ดยตรงในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง

โดยตรง คดิเป็นรอ้ยละ 4 ของยอดจาํหน่ายทัง้หมด 

ความสมัพนัธก์บักลุ่มลกูค้าต่างประเทศ 

บรษิัทมีนโยบายในการส่งออกสนิค้าไปต่างประเทศ โดยขายสนิค้าผ่านกลุ่มตัวแทนจําหน่าย

ต่างประเทศจํานวนหลายราย เช่น Cargill International Trading Pte. Ltd., Intergrade AG, Mitsui & 

Co., (Thailand) Ltd., Duferco Asia Pte. Ltd. และ Stemcor (SEA) Pte. Ltd. เป็นตน้ ซึง่เป็นผูค้า้เหลก็

รายใหญ่ในตลาดโลกทีม่ชีื่อเสยีง 

 

3.6  นโยบายราคา 

บรษิทัมนีโยบายในการกําหนดราคาของผลติภณัฑ์เหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้น โดยองิจากราคา

วตัถุดบินําเขา้และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการนําเขา้วตัถุดบิ ราคาจําหน่ายของคู่แข่ง ต้นทุนการผลติ 

และราคาตลาดโลก อย่างไรตาม ราคาผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายให้กบัลูกค้าจะแตกต่างกนัตามคุณภาพ 

ขนาด และประเภทของผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้ากําหนด ซึ่งราคาขายของผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันทุก

ประการจะมรีาคาใกลเ้คยีงกนัสาํหรบัลกูคา้ทุกประเภท 

 

3.7  การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

3.7.1  การผลิตและกาํลงัการผลิต 

โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรดีร้อนของบรษิัท ตัง้อยู่บนที่ดินจํานวนประมาณ 429 ไร่ ในสวน

อุตสาหกรรม เอส เอส พี ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงงานที่มี

กระบวนการผลติเหลก็ครบวงจร ทัง้หลอม หล่อ และรดี อยู่ในโรงงานเดยีวกนั หรอืทีเ่รยีกว่า Compact 

Mini Mill และเป็นการผลติแบบต่อเน่ือง ซึง่มกีาํลงัการผลติสงูสดุ (Design Capacity) ที ่1.8 ลา้นตนัต่อปี 

โดยขณะน้ีมปีระสทิธภิาพกําลงัการผลติ (Effective Capacity) ที ่1.5 ลา้นตนัต่อปี และโรงงานสามารถ

ขยายกาํลงัการผลติสงูสดุไดถ้งึ 3.4 ลา้นตนัต่อปี ดว้ยการซือ้เครือ่งจกัรบางสว่นเพิม่เตมิ  

 

กระบวนการผลิตทัง้หมดบริษัทจะใช้เวลาทัง้สิ้นประมาณ 3.5 ชัว่โมง โดยโรงงานเปิด

ดาํเนินการผลติไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ซึง่ชว่งเวลาการผลติจะแบ่งเป็น 3 กะ และใชค้นงาน 4 ชุดหมนุเวยีน

สลบักนัปฏบิตังิาน ทัง้น้ีโรงงานจะมกีารหยุดซ่อมบํารุงประจําปี ปีละ 1 ครัง้ๆ ละประมาณ 7-10 วนั ซึ่ง

การซ่อมบาํรงุจะดาํเนินการและควบคุมโดยวศิวกรของบรษิทั 
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3.7.2  วตัถดิุบและสาธารณูปโภคสาํคญัท่ีใช้ในการผลิต 

กระบวนการผลิตของบริษัทมีการใช้วัตถุดิบหลักคือ เศษเหล็ก และเหล็กถลุง รวมถึง       

เศษเหลก็ทีไ่ดม้าจากกระบวนการผลติ นอกจากน้ีในการผลติตอ้งใชส้ารผสมในการผลติอนัไดแ้ก่ ปนูขาว

เผา (Burnt Lime) สารประกอบอลัลอยด ์เพือ่ชว่ยใหผ้ลติภณัฑม์คีุณสมบตัติามทีต่อ้งการ 

สําหรบัสาธารณูปโภคที่สําคญัที่ใช้ในการผลติ ได้แก่ ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 

ก๊าซออกซเิจน ก๊าซชนิดอื่นๆ รวมถงึน้ําดบิ 

วตัถุดบิหลกัในการผลติ เป็นตน้ทุนหลกัทีใ่ชใ้นการผลติคดิเป็นอตัราสว่นประมาณ รอ้ยละ 70 

ของตน้ทุนการผลติทัง้หมดโดยวตัถุดบิหลกัประกอบดว้ย เศษเหลก็ และเหลก็ถลุง สารปรุงแต่ง และสาร

ผสม เชน่ ปนูขาว อลัลอยย ์เป็นตน้ 

 

3.7.3  กลยทุธการจดัซ้ือวตัถดิุบ 

บริษัทมีการทําสญัญาซื้อขายวตัถุดิบจากต่างประเทศ คือ เศษเหล็กและเหล็กถลุง กับ     

บรษิทัผูค้า้รายใหญ่ 3 รายในรูปแบบสญัญา Consignment หรอืการขายวตัถุดบิพรอ้มจดัสนิเชื่อใหแ้ก่

บรษิทั โดยบรษิทัจะทาํการกําหนดราคาซือ้กบับรษิทัผูข้ายวตัถุดบิเป็นราคาปัจจุบนั ณ วนัสัง่ซือ้วตัถุดบิ 

ซึ่งทําใหบ้รษิทัสามารถกําหนดต้นทุนการผลติแต่ละครัง้ของบรษิทัและบรษิทัต้องชําระเงนิค่าวตัถุดบิ

ก่อนทีจ่ะนําวตัถุดบินัน้ไปใช ้โดยชาํระตามจาํนวนทีเ่บกิใชจ้รงิดว้ยราคาปัจจุบนั ณ วนัทีส่ ัง่ซือ้วตัถุดบิที่

ไดก้ําหนดไวล้่วงหน้า ซึง่ช่วยใหบ้รษิทัสามารถสัง่ซือ้วตัถุดบิเขา้มาเกบ็ไวไ้ดเ้พยีงพอ โดยไมก่ระทบต่อ

กระแสเงนิสดจนกว่าจะมกีารเบกิใชว้ตัถุดบิดงักล่าว ทัง้น้ี จะมกีารทาํสญัญาย่อยสาํหรบัการสัง่ซือ้แต่ละ

ครัง้เพือ่กาํหนดรายละเอยีดและราคาของวตัถุดบิ 

บรษิทัมนีโยบายจดัเกบ็วตัถุดบิไวใ้นลานจดัเกบ็ประมาณ 60 - 90 วนั เพื่อใหม้วีตัถุดบิเพยีง

พอทีจ่ะป้อนเขา้สูร่ะบบการผลติไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ยกเวน้กรณีทีว่ตัถุดบิในตลาดโลกมแีนวโน้มทีจ่ะจดัหา

ยากขึน้ เช่น ในช่วงสถานการณ์สงครามอ่าวเปอรเ์ซยี เป็นต้น ซึ่งอาจมกีารสัง่ซื้อในปรมิาณมากกว่า

ปกติ และเน่ืองจากกระบวนการผลิตของบรษิัทมีความยดืหยุ่นในการใช้วตัถุดิบ โดยสามารถเลือก

สว่นผสมทีแ่ตกต่างกนัไประหวา่งเศษเหลก็เกรดต่างๆ กบัเหลก็ถลุงได ้ทาํใหบ้รษิทัสามารถวางแผนการ

จดัหาวตัถุดบิแต่ละชนิดไดต้ามภาวะราคาตลาดโลก 

 

3.8  การควบคมุผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของโรงงาน 

บรษิทัมกีารดาํเนินการวดัผลและตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํอยา่งน้อย  

ปีละ 2 ครัง้ โดยเริม่ตัง้แต่เปิดดาํเนินการผลติ และเดอืนกรกฎาคม 2546 บรษิทัไดว้า่จา้งบรษิทัทีป่รกึษา 

เพื่อทําการตรวจติดตามด้านคุณภาพสิง่แวดล้อมโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรดีรอ้นชนิดม้วน และจดัทํา

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยรายงานดังกล่าว          

ถูกนําเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและแผนสิ่งแวดล้อม กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง และกรมทรพัยากรธรณี โรงงานดําเนินการภายใต้การกํากบั
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ดูแลของหน่วยงานหลกัๆ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้พระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 

และเน่ืองจากบรษิทัมกีระบวนการผลติดว้ยการใชเ้ตาหลอมไฟฟ้าเพื่อหลอมวตัถุดบิจําพวก เศษเหลก็

และเหลก็ถลุงใหเ้ป็นน้ําเหลก็ การประกอบการจงึอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของกรมทรพัยากรธรณีตาม

พระราชบญัญตัแิร ่พ.ศ. 2510 ดว้ย ทัง้น้ี นบัตัง้แต่เริม่เปิดดาํเนินกจิการในปี 2542 หน่วยงานทัง้สองได้

มกีารตรวจสอบการประกอบกจิการอยูเ่ป็นระยะ  

   

สรปุผลการศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจดัทาํโดยบริษทัท่ีปรึกษาของบริษทั 

1.  มลพิษทางอากาศจากกระบวนการผลิต และการควบคมุ 

แหล่งกําเนิดมลพษิทางอากาศทีส่าํคญัของบรษิทั ไดแ้ก่ เตาหลอมไฟฟ้า (EAF), เตาปรบัปรุง

คุณภาพ น้ําเหลก็ (LF), และเตาอบเหลก็แผน่ (TF) ซึง่ข ัน้ตอนการผลติทีอ่าจก่อใหเ้กดิมลพษิทางอากาศ 

ไดแ้ก่ 

. Charging Cycle เป็นชว่งทีเ่กดิมลพษิในขณะเปิดฝาเตาหลอมไฟฟ้า เพือ่เตมิเหลก็ลงเตา 

. Melting Cycle เป็นชว่งทีเ่กดิมลพษิในขณะทาํการหลอมเศษเหลก็ในเตาหลอมไฟฟ้า 

. Tapping Cycle เป็นชว่งทีเ่กดิมลพษิขณะทาํการเทน้ําเหลก็ออกจากเตาหลอมไฟฟ้า 

. Refinishing Cycle เป็นชว่งทีเ่กดิมลพษิขณะทาํการปรบัปรงุคุณภาพน้ําเหลก็ใน 

            เตาหลอมไฟฟ้า 

มลพษิทางอากาศทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติดงักล่าว ไดแ้ก่ ฝุ่ น  ซึง่มลพษิทีเ่กดิขึน้จะถูก

รวบรวมเขา้สู่ระบบดกัฝุ่ นก่อนระบายออกทางปล่องควนั รายละเอยีดของระบบบําบดัมลพษิทางอากาศ    

มดีงัน้ี  

. ระบบรวบรวมมลพษิโดยตรงจากแหล่งกําเนิด (Primary Fume Exhaustion System) เป็น

ระบบตดิอยูก่บัฝาเตา (Direct Roof Hood) ทาํหน้าทีร่วบรวมอากาศเสยีในชว่ง Melting และ 

Refinishing Cycle โดยการดูดอากาศเสยีผ่าน Roof Hood หรอืระบบระบายความรอ้นที่มี

ลกัษณะเป็นท่อน้ําหล่อเยน็หุม้อยูช่ ัน้นอก และผา่น Heat Exchanger เพื่อลดอุณหภมู ิซึง่ใน

ขัน้ตอนน้ี ฝุ่ นละอองขนาดใหญ่บางสว่นจะตกสูถ่งัรองรบัฝุ่ นละอองตามแรงโน้มถ่วงของโลก 

. ระบบรวบรวมอากาศเสียที่ติดตัง้อยู่เหนือเตาหลอม (Secondary Fume Exhaustion 

System) ทําหน้าทีร่วบรวมอากาศเสยีในช่วง Charging และ Tapping Cycle ซึง่เป็นช่วง

ที ่Roof Hood หยุดทํางาน เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายจากอากาศเสยีทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้ จงึ

มรีะบบรวบรวมฝุ่ นแบบ Canopy Hood ตดิตัง้อยู่เหนือเตาหลอม โดยอากาศเสยีทีถู่กดูด

ผา่น Canopy Hood จะถูกสง่ไปบาํบดัยงัระบบดกัฝุ่ นแบบถุงกรอง (Bag Filter) ต่อไป 

. ระบบดักฝุ่ นแบบถุงกรอง (Bag House Filter) เป็นระบบดักฝุ่ นโดยใช้ถุงกรองชนิด 

Polyester ซึง่มปีระสทิธภิาพ ในการดกัฝุ่ นไดม้ากกว่ารอ้ยละ 99 ทําใหป้รมิาณฝุ่ นละออง

หลงัผา่นการบาํบดัมปีรมิาณน้อยมากก่อนระบายออกทางปล่องควนั 
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. นอกจากน้ียงัมกีารใช้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลติบางส่วน ซึ่งก๊าซธรรมชาติเป็น

เชื้อเพลิงสะอาด ทําให้สามารถควบคุมคุณภาพอากาศที่ระบายออกให้อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานได ้

ทัง้น้ีเมื่อที่ปรกึษาดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศพบว่าคุณภาพอากาศ ได้แก่      

ฝุ่ นละออง และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์เป็นไปตามมาตรฐาน 

 

2.  น้ําเสียจากกระบวนการผลิต และการควบคมุ 

น้ําเสยีจากกระบวนการผลิตเกิดจากระบบหล่อเย็น ซึ่งน้ําเสยีที่เกิดขึ้นจะผ่านระบบบําบัด       

โดยผ่านการดกัตะกอนและบ่อแยกคราบน้ํามนั (โดยคราบน้ํามนัที่เกดิขึน้จะถูกเกบ็รวบรวมเพื่อนําไป

ผสมกบัน้ํามนัสําหรบัทาเคลอืบผวิผลติภณัฑ์เพื่อกนัสนิมภายในโรงงานต่อไป) จากนัน้จงึส่งน้ําไปลด

อุณหภูม ิและระบายลงสู่บ่อเก็บน้ําของสวนอุตสาหกรรม ก่อนหมุนเวยีนนํากลบัไปใช้ในกระบวนการ

ผลติ และในขัน้ตอนการรไีซเคลิกากขี้เหล็ก (Slag processing) รวมถึงใช้ฉีดพรมภายในโรงงานผ่าน

ระบบท่อ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง จงึเหน็ไดว้่าบรษิทัไม่มกีารระบายน้ําเสยีทิง้ลงสู่แหล่งน้ํา

สาธารณะภายนอก ดงันัน้ เมื่อตรวจวดัคุณภาพน้ําทิง้จากหอหล่อเยน็ และเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐาน 

จะพบวา่คา่คุณภาพน้ําอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

 

 3.  มลพิษทางเสียงจากกระบวนการผลิต และการควบคมุ 

แหล่งกําเนิดมลพิษทางเสยีงที่สําคญั ได้แก่เตาหลอมไฟฟ้าและแท่นรดีเหล็ก ซึ่งมาตรฐาน

ระดบัเสยีงบรเิวณพื้นที่โรงงานกําหนดไวไ้ม่เกนิ 90 เดซเิบล (เอ) พบว่าบรเิวณแท่นรดีเหลก็ แมว้่าจะ

เกิดเสยีงไม่เกินมาตรฐาน แต่บรษิัทได้กําหนดให้บรเิวณดงักล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมอนัตรายด้านเสยีง 

โดยกําหนดใหพ้นักงานทีท่ํางานอยู่ในบรเิวณแท่นรดีเหลก็ ต้องใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัเสยีงส่วนบุคคล เช่น 

Ear plug, Ear muff เป็นต้น ตลอดระยะเวลาทํางาน ส่วนบรเิวณเตาหลอมไฟฟ้านัน้ มรีะดบัเสยีงเกนิ

มาตรฐานในเวลาหลอมเศษเหลก็ ซึ่งในระหว่างการผลตินัน้จะไม่อนุญาตใหพ้นักงานอยู่ในบรเิวณเตา

หลอมไฟฟ้า เน่ืองจากมคีวามเสี่ยงด้านความรอ้นและประกายไฟ ดงันัน้ พนักงานที่ปฎิบตัิหน้าที่ใน

บรเิวณดงักล่าวจะต้องทํางานอยู่ในหอ้งควบคุม ซึ่งมรีะบบควบคุมระดบัเสยีงใหต้ํ่ากว่าระดบัมาตรฐาน 

เพื่อหลกีเลี่ยงการสมัผสัระดบัเสยีงที่ดงัมาก สําหรบัระดบัเสยีงบรเิวณรอบนอกโรงงานนัน้ มมีาตรฐาน

กําหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) พบว่าระดบัเสยีงบรเิวณรอบนอกโรงงานอยู่ในระดบัไม่เกินกว่า

มาตรฐานที่กําหนด อกีทัง้ทางบรษิทัฯจดัทําโครงการอนุรกัษ์การไดย้นิขึน้เพื่อรณรงคก์ารป้องกนัเสยีง

จากการประกอบกจิการ 
 

 

 

4.  กากของเสียจากกระบวนการผลิต และการควบคมุ 

กากของเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ ไดแ้ก่ กากขีเ้หลก็ (Slag) ฝุ่ นจากระบบดกัฝุ่ น (Dust) 

กากผวิเหล็กที่หลุดร่อน (Scale) ตะกอนจากระบบปรบัปรุงคุณภาพน้ําและระบบบําบดัน้ําเสยี คราบ
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น้ํามนัจากระบบหมุนเวียนน้ําหล่อเย็น และเศษเหล็กที่เกิดจากการขัน้ตอนการตัดหวั-ท้าย เป็นต้น 

รายละเอยีดของระบบบาํบดักากของเสยี มดีงัน้ี  

. กากขีเ้หลก็ สง่ใหบ้รษิทั มลัตเิซริฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั นํากากขีเ้หลก็ไปรไีซเคลิ หรอืที่

เรยีกวา่ Slag processing เพือ่หมนุเวยีนใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติต่อไป 

. ฝุ่ นจากระบบดกัฝุ่ น กากผวิเหลก็ที่หลุดร่อน และตะกอนจากระบบปรบัปรุงคุณภาพน้ํา

และระบบบําบดัน้ําเสยี จะถูกจดัเกบ็ไวใ้นถงัในลานเกบ็กากของเสยี ก่อนใหบ้รษิทัทีไ่ดร้บัอนุญาตจาก

กรมโรงงานอุตสาหกรรมมารบัไปกาํจดัต่อไป 

. คราบน้ํามนัจากระบบหมุนเวยีนน้ําหล่อเยน็ จะถูกเกบ็รวบรวมเพื่อนําไปผสมกบัน้ํามนั

สาํหรบัทาเคลอืบผวิผลติภณัฑเ์พือ่กนัสนิมภายในโรงงาน 

. เศษเหลก็ทีเ่กดิจากขัน้ตอนการตดัหวั-ทา้ย จะนํากลบัมาใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติต่อไป 

 

ตารางสรปุผลคณุภาพส่ิงแวดล้อมของบริษทั  

 จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ตรวจวดัคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มโดยบรษิทั เอน็ไวรโ์ปร จาํกดั เพือ่รายงานต่อสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม สามารถสรปุผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ไดด้งัน้ี 
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รายการ หน่วย มาตรฐาน 
เดือน ม.ค. - มิ.ย. 

2555 

เดือน ก.ค. - ธ.ค. 

2555 

1.  คณุภาพอากาศในปล่อง

โรงงาน 

    

ฝุ่ นละอองทัง้หมด  

ก๊าซออกไซดข์อง

ไนโตรเจน 

mg/m3 

ppm 

ไมเ่กนิ 240 

ไมเ่กนิ 200 

15 (ชุดที1่) 5 (ชุดที ่2) 

57 (TF1)  39 (TF2) 

ไมม่กีารผลติ  

2.  คณุภาพอากาศใน

บรรยากาศทัว่ไป 

    

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ mg/m3 ไมเ่กนิ 0.12 0.02522     

ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ mg/m3 ไมเ่กนิ 0.30 0.00706   

3. การตรวจวดัคณุภาพน้ําท้ิง     

ความเป็นกรดดา่ง (PH) - 5.5 - 9.0 7.61   

บโีอด ี(BOD) mg/l 20 11.7     

สารแขวนลอย (SS) mg/l 50 20.2 ไมม่กีารผลติ   

ไขมนัและน้ํามนั (Grease 

& Oil) 

mg/l 5 2   

TKN  mg/l  100 41.66   

Fecal Coliform MPN/100 

ml 

 - 10.5×103   

 

4. คณุภาพเสียง      

บรเิวณรมิรัว้โรงงานดา้นทศิ

เหนือ (เฉลีย่ 24 ชัว่โมง) 

dB(A)   ไมเ่กนิ 70 60.3   

วดัมาบตอง (เฉลีย่ 24 ชัว่โมง) dB(A)   ไมเ่กนิ 70 55.23 ไมม่กีารผลติ   

บรเิวณพืน้ทีโ่รงงาน  

(เฉลีย่ 8 ชัว่โมง) 

 - บรเิวณเตาหลอม 

 - บรเิวณแทน่รดีเหลก็ 

 

 

  dB(A) 

 dB(A) 

   

  

ไมเ่กนิ 90 

ไมเ่กนิ 90 

 
 

 

105.1 

85.1 
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5.1  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

5.1.1 ทรพัยสิ์นถาวรหลกั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมทีรพัยส์นิถาวรหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิทีบ่รษิทัเป็น

เจา้ของกรรมสทิธิ ์โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

5.1.1.1  ท่ีดิน และส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 

ประเภท ท่ีตัง้ พืน้ท่ี มลูค่าสทุธิ*    

 (ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรม 

สิทธ์ิ 

ภาระ

ผกูพนั 

วงเงิน         

คํา้ประกนั 

(ล้านบาท) 

วตัถปุระสงค ์   

ในการถือครอง

ทรพัยสิ์น 

ทีด่นิและ

สว่น

ปรบัปรงุ

ทีด่นิ 

เลขที ่55       

ถนนทางหลวง

หมายเลข 3143 

หมูท่ี ่5 ตาํบล

หนองละลอก 

อาํเภอบา้นคา่ย 

จงัหวดัระยอง 

428 ไร ่  

3 งาน 

99.9 

ตารางวา 

430 

 

เป็น

เจา้ของ 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี เป็นทีต่ ัง้โรงงาน 

 รวม  430     

หมายเหตุ: * มลูคา่สทุธ ิหมายถงึ มลูคา่สทุธหิลงัหกัคา่ตดัจาํหน่ายสะสมและคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

 

5.1.1.2  อาคารและส่ิงปรบัปรงุอาคาร 

ประเภท ท่ีตัง้ พืน้ท่ี มลูค่าสทุธิ 

*(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรม 

สิทธ์ิ 

ภาระ

ผกูพนั 

วงเงิน         

คํา้ประกนั 

(ล้านบาท) 

วตัถปุระสงค ์     

ในการถือครอง

ทรพัยสิ์น 

โรงงาน เลขที ่55       

ถนนทางหลวง

หมายเลข 3143 

หมูท่ี ่5 ตาํบล

หนองละลอก 

อาํเภอบา้นคา่ย 

จงัหวดัระยอง 

45,900 

ตรม. 

427 

 

เป็น

เจา้ของ 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี เป็นโรงงาน 

ผลติเหลก็แผน่

รดีรอ้นชนิด

มว้น 

 5.   ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
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ประเภท ท่ีตัง้ พืน้ท่ี มลูค่าสทุธิ*   

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรม 

สิทธ์ิ 

ภาระ

ผกูพนั 

วงเงิน         

คํา้ประกนั 

(ล้านบาท) 

วตัถปุระสงค ์   

ในการถือครอง

ทรพัยสิ์น 

อาคาร  

เกบ็วสัดุ 

เลขที ่55       

ถนนทางหลวง

หมายเลข 3143 

หมูท่ี ่5 ตาํบล

หนองละลอก 

อาํเภอบา้นคา่ย 

จงัหวดัระยอง 

 

13,569 

ตรม. 

19 

 

เป็น

เจา้ของ 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี เป็นคลงัสนิคา้

เกบ็วตัถุดบิ 

อะไหล่และวสัดุ

อุปกรณ์ 

อาคาร

สาํนกังาน 

เลขที ่55       

ถนนทางหลวง

หมายเลข 3143 

หมูท่ี ่5 ตาํบล

หนองละลอก 

อาํเภอบา้นคา่ย 

จงัหวดัระยอง 

3,560 

ตรม. 

2 

 

เป็น

เจา้ของ 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี เป็นสาํนกังาน 

อาคาร

ทัว่ไป และ

สิง่ปลกู

สรา้งอืน่ๆ 

เลขที ่55       

ถนนทางหลวง

หมายเลข 3143 

หมูท่ี ่5 ตาํบล

หนองละลอก 

อาํเภอบา้นคา่ย 

จงัหวดัระยอง 

10,991 

ตรม. 

588 

 

เป็น

เจา้ของ 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี เป็นอาคาร

ควบคมุอาคาร

สถานีไฟฟ้า 

อาคารวาง    

หมอ้แปลง   

อาคารกาํจดัฝุ่ น 

อาคารปรบัปรุง

คณุภาพน้ํา     

หอ้งแลบ็และ   

โรงอาหาร 

 

 รวม  1,036     

หมายเหตุ: * มลูคา่สทุธ ิหมายถงึ มลูคา่สทุธหิลงัหกัคา่ตดัจาํหน่ายสะสมและคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

 

 

 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       หน้า 63 

5.1.1.3  เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน 

ประเภท มลูค่าสทุธิ*   

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระ

ผกูพนั 

วตัถปุระสงค ์

ในการถือครองทรพัยสิ์น 

เครือ่งกลงึ 34 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

เครือ่งลาํเลยีง 68 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

เครือ่งเจยีรไน 165 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

เครือ่งชัง่ 1 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

เครือ่งตดั 68 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

เครือ่งมว้น 316 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

เครือ่งวดัความหนา 24 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

เครือ่งหล่อเหลก็แผน่ 713 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

เครือ่งอดัลม 88 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

ชดุกาํจดัสนิมเหลก็ 54 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

ชดุควบคมุขบวนการผลติ 1,299 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

ชดุรดี 2,228 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

เตาเผา 155 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

เตาหลอม 1,573 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

ปัน้จัน่ 436 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

รถยก 3 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

ระบบขจดัฝุ่ น 798 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

ระบบบาํบดัน้ําเสยี 315 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

เครือ่งและระบบระบายความ

รอ้น 
459 

 

เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าและหมอ้

แปลงไฟฟ้า 
381 

 

เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

ชดุอุปกรณ์อืน่ๆ 1,131 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

เครือ่งจกัร Skinpass 945 เป็นเจา้ของ -ม*ี*- ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

Skinpass 

เครือ่งจกัร Slitting 291 

 

เป็นเจา้ของ -ม*ี*- ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

Slitting 

เครือ่งจกัร Shearing 230 

 

เป็นเจา้ของ -ม*ี*- ใชผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

Shearing 

รวม  

11,775 
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หมายเหตุ: * มลูคา่สทุธ ิหมายถงึ มลูคา่สทุธหิลงัหกัคา่ตดัจาํหน่ายสะสมและคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

 
** การจดจาํนองหลกัประกนั 

• เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจดจํานอง

หลกัประกนัของบรษิทักบัสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง เป็นจาํนวนเงนิ 238 ลา้นบาท ภายใตห้ลกัประกนัน้ี

มเีงื่อนไขให้บรษิทั จะต้องนําเครื่องรดีปรบัสภาพผวิ (Skinpass Mill) ซึ่ง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,254 ล้านบาท เป็นหลกัประกนัสําหรบัเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ

จํานวนเงนิไม่เกนิ 476 ลา้นบาท เมื่อวนัที่ 16 พฤศจกิายน 2555 บรษิทัได้จดทะเบยีนการจํานองกบั

สาํนกังานทะเบยีนเครือ่งจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้  

• เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2555 คณะกรรมการของบรษิทั ไดม้มีตอินุมตักิารจดจํานองหลกัประกนัของ

บรษิทักบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค โดยนําเครือ่งจกัร 2 เครือ่งไดแ้ก่ เครื่องตดั (Shearing) และ เครื่องตดั

ซอย (Slitting) ซึ่ง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 มูลค่าตามบญัชสีุทธ ิ706 ลา้นบาท ไปจดจํานองใหก้บั

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค เพื่อเป็นหลกัประกนัคา่ใชไ้ฟฟ้าของบรษิทั เมื่อวนัที ่26 มถุินายน 2555 บรษํิท

ไดจ้ดทะเบยีนการจาํนองกบัสาํนกังานทะเบยีนเครือ่งจกัรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 

5.1.1.4  อะไหล่และวสัดอุปุกรณ์ 

ประเภท มลูค่าสทุธิ*   

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระ

ผกูพนั 

วตัถปุระสงค ์

ในการถือครอง

ทรพัยสิ์น 

อะไหล่และวสัดุอุปกรณ์ 381 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี ใชส้นบัสนุนการผลติ 

รวม 381    

หมายเหตุ: * มลูคา่สทุธ ิหมายถงึ มลูคา่สทุธหิลงัหกัคา่ตดัจาํหน่ายสะสมและคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

 

5.1.1.5  อปุกรณ์สาํนักงาน เคร่ืองตกแต่งและติดตัง้ และยานพาหนะ 

ประเภท มลูค่าสทุธิ*   

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระ

ผกูพนั 

วตัถปุระสงค ์

ในการถือครอง

ทรพัยสิ์น 

อุปกรณ์สาํนกังาน เครือ่งตกแต่ง

และตดิตัง้ 

2 

 

เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี เพือ่ใชใ้นงานสาํนกังาน 

ยานพาหนะ 2 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี เพือ่ใชใ้นการดาํเนินการ

ต่างๆ ของบรษิทั 

รวม 4    
 

หมายเหตุ: * มลูคา่สทุธ ิหมายถงึ มลูคา่สทุธหิลงัหกัคา่ตดัจาํหน่ายสะสมและคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
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5.1.1.6  สินทรพัยท่ี์อยู่ระหว่างก่อสร้างและการติดตัง้ 

ประเภท มลูค่าสทุธิ*   

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระ

ผกูพนั 

วตัถปุระสงค ์

ในการถือครอง

ทรพัยสิ์น 

สนิทรพัยท์ีอ่ยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง

และการตดิตัง้ 

2,863 เป็นเจา้ของ -ไมม่-ี เพือ่ใชใ้นการดาํเนินการ

ต่างๆ ของบรษิทั 

รวม 2,863    

หมายเหตุ: * มลูคา่สทุธ ิหมายถงึ มลูคา่สทุธหิลงัหกัคา่ตดัจาํหน่ายสะสมและคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

 

 

5.1.2 ทรพัยสิ์นท่ีไม่มีตวัตนท่ีสาํคญั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมทีรพัยส์นิทีไ่มม่ตีวัตนทีส่าํคญั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

5.1.2.1  ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร ์ 

ประเภท 

มลูค่าสทุธิหลงัหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม

และค่าเผือ่การด้อยค่าของสินทรพัย์

(ล้านบาท) 

ผลต่อการดาํเนินธรุกิจ 

คา่ลขิสทิธิซ์อฟทแ์วร ์

(โปรแกรมสาํเรจ็รปู) 
13 

เพือ่ใชใ้นการดาํเนินการ

ต่างๆ ของบรษิทั 

รวม 13  
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5.2  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย 

 

รายละเอยีดบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 มดีงัน้ี 

 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธรุกิจ กลุ่มบริษทั   

ถือหุ้นร้อยละ 

บริษทัย่อยทางตรง   

บรษิทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

    

ลงทุนในบรษิทัอื่น 99.99 

บรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน)  

   (ถอืหุน้โดยบรษิทั โอเรยีลทลั แอก็เซส จาํกดั รอ้ยละ  5.55) 

ผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดมว้น 27.88 

บรษิทั จเีอส โน๊ตส ์โฮลดิง้ส ์จาํกดั กจิการทีต่ ัง้โดยมวีตัถุประสงค์

เฉพาะเพือ่การปรบัโครงสรา้งหน้ี 

99.99 

บรษิทั จเีอส ซเีคยีวรติี ้โฮลดิง้ จาํกดั 

(จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมือ่วนัที ่27 เมษายน 2555) 

กจิการทีต่ ัง้โดยมวีตัถุประสงค์

เฉพาะเพือ่การปรบัโครงสรา้งหน้ี 

99.99 

บรษิทั จเีอส โน๊ตส ์โฮลดิง้ 2 จาํกดั 

(จดทะเบยีนเมือ่วนัที ่12 กรกฎาคม 2555) 

กจิการทีต่ ัง้โดยมวีตัถุประสงค์

เฉพาะเพือ่การปรบัโครงสรา้งหน้ี 

99.99 

บริษทัย่อยทางอ้อม   

บรษิทั โอเรยีลทลั แอก็เซส จาํกดั 

 (ถอืหุน้โดยบรษิทั สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

รอ้ยละ 99.98) 

ใหบ้รกิารทีป่รกึษาและลงทุน 99.97 

 
 

5.3  การควบคมุดแูลบริษทัย่อย 

 

1. บรษิทั สยามโปรเฟสชัน่แนล โฮลดิง้ส ์จาํกดั (SPH) บรษิทัไดแ้ต่งตัง้กรรมการจํานวน 3 

คน เขา้เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนในบรษิทั SPH ไดแ้ก่ นายรวิโซ โอกโิน, คุณหญงิปัทมา 

ลสีวสัดิต์ระกลู และนายยรรยง คุโรวาท  

2. บรษิัท จ ีเจ สตีล จํากดั (มหาชน) (GJS) บรษิัทได้แต่งตัง้กรรมการจํานวน 6 คน เขา้

เป็นกรรมการผูม้อีํานาจกระทําการแทนในบรษิทั GJS ไดแ้ก่ พลเอกเลศิรตัน์ รตันวานิช, ดร. สมศกัดิ ์

ลสีวสัดิต์ระกูล, นายอโิว นูแมน, นายเฟลมมิง่ เจนเซ่น, นายวลิเลีย่ม แอนโทน่ี กลอยน์ และนายปณิธ ิ

ชุณหสวสัดกุิล  

3. บรษิทั จเีอส โน๊ตส ์โฮลดิง้ส ์จํากดั (GS Notes) บรษิทัไดแ้ต่งตัง้กรรมการจํานวน 2 คน 

เขา้เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนในบรษิทั GS Notes ไดแ้ก่ นายรวิโซ โอกโิน, นายยรรยง คุ

โรวาท และพลตาํรวจโทประกาศ ศาตะมาน (ปัจจุบนัไมไ่ดด้าํรงตําแหน่งกรรมการ GSTEEL) 
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4. บรษิทั จเีอส ซเีคยีวรติี ้โฮลดิง้ จํากดั (GS Sec) บรษิทัไดแ้ต่งตัง้กรรมการจาํนวน 3 คน 

เขา้เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจกระทําการแทนในบรษิทั GS Sec ไดแ้ก่ นายรวิโซ โอกโิน, คุณหญงิปัทมา        

ลสีวสัดิต์ระกลู และนายยรรยง คุโรวาท  

5. บรษิัท จเีอส โน๊ตส์ โฮลดิ้งส ์2 จํากดั (GS Notes) บรษิทัได้แต่งตัง้กรรมการจํานวน 2 

คน เขา้เป็นกรรมการผู้มอีํานาจกระทําการแทนในบรษิัท GS Notes ได้แก่ นายรวิโซ โอกิโน, นาย

ยรรยง คุโรวาท และพลตํารวจโทประกาศ ศาตะมาน (ปัจจุบนัไมไ่ดด้าํรงตําแหน่งกรรมการ GSTEEL) 

6. บรษิทั โอเรยีลทลั แอก็เซส จาํกดั (OA) บรษิทัไดแ้ต่งตัง้กรรมการจาํนวน 3 คน เขา้เป็น

กรรมการผู้มอีํานาจกระทําการแทนในบรษิัท OA ได้แก่ นายรวิโซ โอกิโน, คุณหญิงปัทมา ลีสวสัดิ ์

ตระกลู และนายยรรยง คุโรวาท  
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โครงการส่วนขยายกําลงัการผลติเหลก็แผ่นรดีรอ้นจาก 1.8 ล้านตนัต่อปี เป็น 3.4 ล้านตนัต่อปี

ของบรษิทั ไดร้บัอนุมตักิารสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI)     

 

ในปี 2554-2555 มคีวามคบืหน้าในการดาํเนินการโครงการสว่นขยายดงัน้ี 

1. สายการผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดมว้นปรบัสภาพผวิ (Skinpass Mill) และเครือ่งตดัเหลก็แผน่

รดีรอ้นเป็นแผน่แถบ และเป็นแผน่หนา-แผน่บาง (Slitting and Shearing) ไดด้าํเนินการตดิตัง้เครือ่งจกัร 

และพรอ้มดําเนินการ  เพื่อประโยชน์การใชเ้ครื่องจกัรในโครงการส่วนขยายในส่วนของ Skinpass Mill, 

Slitting and Shearing บรษิทัไดข้ออนุมตักิารใชเ้ครือ่งจกัรจาก BOI เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

 

   
 

2. สายการเพิม่กระบวนการกดัลา้งผวิและเคลอืบน้ํามนั (Pickling and Oiling Line) และโครงการ

ผลติเหลก็แผน่รดีเยน็ (Cold Rolling of Flat Products) ไดด้าํเนินการตดิตัง้เครือ่งจกัรเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

ประมาณรอ้ยละ 90 ของขัน้ตอนการตดิตัง้ทัง้หมด  

 

 

 

 

 6.   โครงการในอนาคต 

SSkkiinn  ppaassss  lliinnee  SShheeaarriinngg  &&  SSlliittttiinngg  
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ปัจจุบนัขอ้พพิาททางกฎหมายดงัน้ี 

  

1.  บริษทั 
 

ก)  กรณีการฟ้องร้องของเจ้าหน้ีบริษทัต่อศาล 

ขณะน้ีบรษิทัมคีดทีี่เจา้หน้ีค่าสนิคา้ฟ้องรอ้งดําเนินคดต่ีอบรษิทัที่ยงัอยู่ระหว่างการพจิารณา

ของศาลจาํนวน 6 คด ีโดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

1) เจา้หน้ีค่าสนิคา้เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชําระะหน้ีค่าสนิคา้ตามคําบงัคบัของอนุญาโตตุลาการ

แหง่สหรฐัอเมรกิา จาํนวนทัง้สิน้ 3,046,997.00 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) พรอ้มดอกเบีย้ผดินดัก่อน

คําชี้ขาดเป็นเงนิจํานวน 234,577.03 ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา (USD) ค่าทนายความเป็นเงนิจํานวน 

40,217.36 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) และค่าใชจ้่ายในการดําเนินการอนุญาโตตุลาการ 49,398.00 

ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) รวมเป็นทุนทรพัยใ์นคดน้ีีจํานวน 3,371,189.39 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 

(USD) (คดิเป็นเงนิไทย 106,192,465.79 บาท) 

คดน้ีี อยู่ระหว่างการพจิารณาคดขีองศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

กลาง โดยศาลไดก้าํหนดนดัไต่สวนคาํรอ้งในวนัที ่23 เมษายน 2556 และวนัที ่2 พฤษภาคม 2556 

 

2) เจ้าหน้ีค่าสนิค้าเรยีกรอ้งให้บรษิัทชําระะหน้ีค่าสนิค้าตามคําบงัคบัขออนุญาโตตุลาการ

ประเทศสงิคโ์ปร ์เป็นจํานวนเงนิตน้และดอกเบีย้ก่อนมคีําชีข้าด จํานวน 93,721,570.03 ดอลล่าหส์หรฐั 

(USD) คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินการอนุญาโตตุลาการ 393,773.81 ดอลล่าหส์หรฐั (USD) และดอกเบีย้ผดิ

นัดหลังคําชี้ขาด จํานวน 11,078,449.05 ดอลล่าห์สหรฐั (USD) รวมเป็นทุนทรพัย์ในคดีน้ีจํานวน 

105,193,792.89 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) (คดิเป็นเงนิไทย 3,237,864,945.15 บาท) 

คดน้ีี อยู่ระหว่างการพจิารณาคดขีองศาลทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย

ศาลได้กําหนดนัดไต่สวนคํารอ้งขอคุ้มครองชัว่คราวก่อนมคีําพพิากษาในวนัที่ 18 มนีาคม 2556 และ

วนัที ่29 เมษายน 2556 

 

3) เจา้หน้ีค่าสนิคา้เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชําระหน้ีค่าสนิคา้ทีค่า้งชําระจํานวน 2,489,136.75 บาท 

พรอ้มดอกเบี้ยผดินัดในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงนิดงักล่าว นับแต่วนัที่ 30 ธนัวาคม 2553 คดิ

ดอกเบีย้ถงึวนัฟ้องเป็นเงนิจาํนวน 360,072.38 บาท รวมเป็นเงนิ 2,849,209.13 บาท  

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีคําพิพากษาในวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2556 พิพากษาตามสญัญา

ประนีประนอมยอมความใหบ้รษิทัชาํระหน้ี 2,489,136.75 บาท โดยผอ่นชาํระจาํนวน 8 งวดๆ ละเทา่กนั  

 7.   ข้อพิพาททางกฎหมาย 
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4) เจ้าหน้ีเงนิกู้ยมืได้ฟ้องเรยีกให้บรษิัทชําระหน้ีในฐานะผู้คํ้าประกนัการกู้ยมืเงนิจํานวน

ทัง้สิน้ 47,696,433.09 ดอลล่ารส์หรฐั (USD) พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 4.5 บวกรอ้ยละ 2 ต่อปี ของ

ต้นเงนิจํานวน 47,535,790.42 ดอลล่าร์สหรฐั (USD) นับแต่วนัที่ 25 มกราคม 2556 จนกว่าจะชําระ

เสรจ็ 

คดน้ีี อยู่ระหว่างการพจิารณาคดขีองศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

กลาง โดยศาลไดก้าํหนดนดัชีส้องสถานในวนัที ่29 เมษายน 2556 

 

5) เจา้หน้ีเงนิกูย้มืไดฟ้้องขอใหศ้าลมคีําสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดและพพิากษาใหบ้รษิทัเป็น

บุคคลล้มละลาย เน่ืองจากค้างชําระหน้ีในฐานะผูค้ํ้าประกนัการกู้ยมืเงนิต่อเจ้าหน้ีรวมเป็นหน้ีจํานวน

ทัง้สิน้ 47,696,433.09 ดอลล่ารส์หรฐั (USD)  

คดน้ีี อยู่ระหว่างการพจิารณาคดขีองศาลลม้ละลายกลาง โดยศาลไดก้ําหนดวนันดัพจิารณา

คดใีนวนัที ่11 มนีาคม 2556 

 

6) เจา้หน้ีไดฟ้้องไล่เบีย้เรยีกใหบ้รษิทัชําระหน้ีในฐานะผูค้ํ้าประกนัการวางหลกัทรพัยเ์พื่อคํ้า

ประกนัการกูย้มืเงนิอกีราย ซึง่เจา้หน้ีในคดน้ีีไดถู้กบงัคบัเอาหลกัประกนัชาํระหน้ีในอกีคดหีน่ึงเรยีบรอ้ย

แล้ว คิดเป็นจํานวนหน้ีค่ามูลค่าหลักประกัน 677,730,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้อง 

97,760,231.51 บาท และหน้ีมูลค่าความเสยีหายอื่นๆ จํานวน 213,666,666 บาท รวมเป็นหน้ีตามคํา

ฟ้องทัง้สิน้ 989,156,897.51 บาท  

คดน้ีี อยู่ระหว่างการพจิารณาคดขีองศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

กลาง โดยศาลไดก้าํหนดนดัชีส้องสถานในวนัที ่27 พฤษภาคม 2556 

 

7) เจา้หน้ีเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชําระหน้ีค่าบรกิารที่คา้งชําระจํานวน 3,599,563.97 บาท พรอ้ม

ดอกเบีย้ผดินดัของตน้เงนิดงักล่าว คดิดอกเบีย้ถงึวนัฟ้องเป็นเงนิจาํนวน 118,241.76 บาท รวมเป็นเงนิ 

3,717,805.76 บาท  

คดน้ีี อยู่ระหว่างการพจิารณาคดขีองศาลแพ่งกรุงเทพใต ้โดยศาลไดก้ําหนดวนันัดไกล่เกลีย่

ในวนัที ่18 มนีาคม 2556  

 

ข)   กรณีบริษทัฟ้องร้องลกูหน้ีต่อศาล 

ขณะน้ีบรษิทัมคีดทีีไ่ดฟ้้องรอ้งลูกหน้ีการคา้ต่อศาล ซึง่มคีดอียู่ระหว่างการพจิารณา จํานวน 3 

คด ีโดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

1) บรษิทัยืน่ฟ้องลูกหน้ีการคา้เรยีกใหล้กูหน้ีคนืเงนิจาํนวน 1,155,600 บาท ทีไ่ดช้าํระคา่สนิคา้

ใหแ้ก่ลูกหน้ีล่วงหน้าแต่ลูกหน้ีไม่สามารถส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่บรษิทัไดต้ามสญัญา พรอ้มดอกเบี้ยในอตัรา

รอ้ยละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัผดินดัจนถงึวนัฟ้องเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 1,281,448.50 บาท  
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ศาลไดม้คีําพพิากษาเมื่อวนัที่ 11 กรกฎาคม 2554 ใหบ้รษิทัเป็นฝ่ายชนะคดใีหลู้กหน้ีคนืเงนิ

จาํนวน 1,155,600 บาท ทีไ่ดช้าํระค่าสนิคา้ใหแ้ก่ลกูหน้ีล่วงหน้า พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อ

ปี นบัแต่วนัผดินดัจนกวา่จะชาํระหน้ีเสรจ็สิน้  

คดน้ีี จําเลยไดย้ื่นอุทธรณ์คําพพิากษาต่อศาลอุทธรณ์  และขณะน้ีคดอียู่ระหว่างการพจิารณา

ของศาลอุทธรณ์  โดยศาลได้มีคําสัง่อนุญาติให้ทุเลาการบังคับคดีน่ีไว้ระหว่างอุทธรณ์ในวันที่ 14 

พฤศจกิายน 2555 

 

2) บรษิทัไดย้ื่นคํารอ้งขอแต่งตัง้เจา้พนักงานบงัคบัคด ีเพื่อบงัคบัคดลีูกหน้ีตามคําพพิากษา  

จากการผิดนัดไม่ชํ าระห น้ีตามสัญ ญาประนีประนอมยอมความในศาล รวมเป็นเงินทั ้งสิ้น 

333,156,429.52 บาท  

คดีน้ี อยู่ระหว่างการขอบงัคบัคดีของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โดยศาลได้รบัคําร้องขอตัง้เจ้า

พนกังานบงัคบัคดใีนวนัที ่9 มกราคม 2556 

 

3) บรษิัทไดย้ื่นคํารอ้งขอแต่งตัง้เจา้พนักงานบงัคบัคด ีเพื่อบงัคบัคดลีูกหน้ีตามคําพพิากษา  

จากการผดินดัไมช่าํระหน้ีตามสญัญาประนีประนอมยอมความในศาล รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 29,512,223.35 

บาท  

คดีน้ี อยู่ระหว่างการขอบงัคบัคดีของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โดยศาลได้รบัคําร้องขอตัง้เจ้า

พนกังานบงัคบัคดใีนวนัที ่22 มกราคม 2556 
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8.1   หลกัทรพัยข์องบริษทั 

ณ วนัที ่19 มนีาคม 2556 บรษิัทมทีุนจดทะเบยีนจํานวน 54,573,625,657 บาท แบ่งเป็นหุ้น

สามญัจํานวน 54,573,625,657 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบยีนเรยีกชําระแล้ว

จาํนวน 30,311,651,508 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 30,311,651,508 หุน้ 
 

8.2  ผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2556 (ขอ้มลูปิดสมุดทะเบยีนล่าสุด) รายชื่อกลุ่มผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสุด 

10 รายแรก และสดัส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรยีกชําระแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานการ

กระจายหุน้มดีงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของทนุจด

ทะเบียนชาํระแล้ว 

1. นายนิรมัดร ์งามชาํนญัฤทธิ ์ 2,129,904,700 7.69 

2. บรษิทั ซพูเีรยีร ์โอเวอรซ์สี ์(ประเทศไทย) จาํกดั1 1,971,588,903 7.12 

3. กลุม่คุณหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู2 1,484,623,093 5.36 

4. นางสาวลดัดา  จริะพงษ์ตระกลู 1,463,652,900 5.28 

5. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 1,116,814,100 4.03 

6. Prime Carbon GMBH 957,491,108 3.46 

7. Whiterock Global Fund, SPC. 892,200,414 3.22 

8. นายเฉลมิชยั  มหากจิศริ ิ 709,443,900 2.56 

9. The Bank of New York (Nominees) Ltd. 565,552,190 2.04 

10. นายสมชยั  กมลรตันพบิลู 550,000,000 1.99 

11. ผูถ้อืหุน้อืน่ๆ  15,865,455,967 57.26 

รวม    27,706,727,2753 100.00  

 1  โครงสรา้งการถือหุ้นบริษทั ซูพีเรียร ์โอเวอรซี์ส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
(1) คุณหญงิปัทมา   ลสีวสัดิต์ระกูล 29.42% 
(2)  บรษิทั มารโ์ค เวลท ์อนิเวสเมน้ท ์จาํกดั  25.38% 
(3)  นางสาวเมธกิานต ์ ชุตพิงศส์ริ ิ 19.81% 
(4)  นายมานิตย ์ เจยีจวบศลิป์ 15.39% 
(5) นางปทุม เจยีจวบศลิป์ 10.00% 

2 กลุ่มคณุหญิงปัทมา ลีสวสัด์ิตระกลู ประกอบด้วย  

(1) คุณหญงิปัทมา   ลสีวสัดิต์ระกูล   5.18%   (1,434,623,093 หุน้) 
(2)   เดก็หญงิสธุดิารตัน์  ลสีวสัดิต์ระกูล   0.09%     (25,000,000 หุน้) 
(3)  เดก็หญงิสรุตัพิร  ลสีวสัดิต์ระกูล   0.09%     (25,000,000 หุน้)  

 8.   โครงสรา้งเงินทุน 
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3 ทุนจดทะเบียนชาํระแล้วจาํนวน 27,706, 727, 275 หุ้น เป็นข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนล่าสุด

เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2556 ในขณะท่ีทุนจดทะเบียนปัจจุบนั ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2556 เป็นจาํนวน 

30,311,651,508 หุ้น   

 

8.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ คอื ในกรณีปกตทิีบ่รษิทัไม่มคีวามจําเป็นต้องใช้

เงนิเพื่อการลงทุนเพิม่หรอืขยายงาน และมกีระแสเงนิสดเพยีงพอ บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัรา

ประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลและเงนิสํารองตาม

กฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบรษิัทอาจจะกําหนดให้บรษิัทจ่ายเงนิปันผลแตกต่างไปจาก

นโยบายดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสมและตามความจาํเป็นของบรษิทั เชน่ กรณทีีบ่รษิทัมคีวามจาํเป็นตอ้ง

ใชเ้งนิเพื่อการลงทุนหรอืการขยายกจิการ หรอืกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงภาวะทางเศรษฐกจิหรอืสภาพตลาด

หรอืมเีหตุการณ์อืน่ใดทีม่ผีลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงนิของบรษิทั เป็นตน้ 

สว่นในกรณขีองบรษิทัยอ่ยนัน้ บรษิทัไมไ่ดก้าํหนดนโยบายจา่ยเงนิปันผลไว ้

 

8.4  การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 

เมื่อวนัที่ 4 ตุลาคม 2548 บรษิัทได้มกีารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบรษิัทให้แก่ผู้ลงทุนใน

ต่างประเทศ ซึง่มรีายละเอยีดของหุน้กูด้งัน้ี 

จาํนวนเงนิ 100,000,000 เหรยีญสหรฐั 

ประเภทของหุน้กู ้

 

หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธแิบบไมม่ปีระกนั  

(Senior unsecured notes) 

อตัราดอกเบีย้ 10.5% ต่อปี จา่ยดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน ในวนัที ่4 เมษายน และ 

4 ตุลาคม ของทุกๆ ปี 

ระยะเวลา 5 ปี สิน้สดุในปี 2553 

สทิธขิองบรษิทัในการไถ่ถอนหุน้

กู ้

 

 

บรษิทัสามารถไถ่ถอนหุน้กูท้ ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้ตัง้แต่วนัที ่4 

ตุลาคม 2551 ในราคารอ้ยละ 105.25  ในปี 2551 รอ้ยละ 

102.625 ในปี 2552 และรอ้ยละ 100 ในปี 2553 บวกดว้ย

ดอกเบีย้คา้งจา่ยถงึวนัครบกาํหนดไถ่ถอน 

สทิธขิองผูถ้อืหุน้กู ้

ในการไถ่ถอน 

ผูถ้ือหุ้นกู้สามารถใช้สทิธใินการให้บรษิทัไถ่ถอนหุ้นกู้     ก่อน

ครบกําหนดไดใ้นอตัรารอ้ยละ 101 ของเงนิตน้บวกดอกเบีย้คา้ง

จ่ายจนถึงวันครบกําหนดไถ่ถอน หากมีการเปลี่ยนแปลง

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัอยา่งมนียัสาํคญั 

ขอ้กาํหนดอืน่ๆ • บรษิทัตอ้งกนัเงนิสาํรองเพือ่เป็นประกนัการชาํระดอกเบีย้ 

• หากบริษัทมีการก่อนหน้ีระยะยาวเพิ่ม บริษัทต้องดํารง

อตัราสว่นทางการเงนิบางประการ 
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• หากมกีารผดินัดชาํระดอกเบีย้แก่ผูถ้อืหุน้กู ้บรษิทัไมส่ามารถ

ประกาศจา่ยหรอืจา่ยเงนิปันผลได ้

• ไม่นําเงนิจากการขายหุน้กูไ้ปใชใ้นวตัถุประสงค์อื่น นอกจาก

ทีก่าํหนดไว ้

วตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิ เพือ่ลงทุนในโครงการขยายกาํลงัการผลติเหลก็แผน่รดีรอ้น 

ผูร้บัประกนัการจดัจาํหน่าย UBS Investment Bank 

ตลาดรองสาํหรบั 

การซือ้ขายหุน้กู ้

ตลาดหลกัทรพัย ์ประเทศสงิคโปร ์

 

เมือ่วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2549 บรษิทัไดอ้อกและเสนอขายหน้กูใ้หแ้ก่ผูล้งทุนในต่างประเทศอกี

จํานวน 70,000 หน่วย ซึ่งมมีูลค่าทีต่ราไว ้1,000 เหรยีญสหรฐัต่อหน่วย หรอืคดิเป็นจํานวนรวม 70 ล้าน

เหรยีญสหรฐั โดยเสนอขายทีร่าคา 1,019.78 เหรยีญสหรฐัต่อหน่วย  หุน้กูท้ีอ่อกจาํหน่ายในครัง้น้ีมเีงือ่นไข

และรายละเอยีดเชน่เดยีวกบัหุน้กูท้ีเ่คยออกจาํหน่ายไปแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 จากการทีบ่รษิทั โอเรยีลทลั แอก็เซส จาํกดั (“บรษิทัยอ่ย”) ไมส่ามารถจ่ายชาํระคนืเงนิกูจ้าํนวน 

15 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอื 503 ล้านบาท ซึ่งครบกําหนดงวดการจ่ายชําระในเดอืนเมษายน 2552 ภายใต้

เงื่อนไขของเหตุที่ทําใหเ้กดิการทําผดิเงื่อนไขของหุ้นกู้เหล่าน้ี ซึ่งเป็นผลจากการผดินัดชําระหน้ีเงนิกู้ของ

บรษิัทย่อย  ทําให้หุ้นกู้ถงึกําหนดชําระและผูถ้อืหุ้นกู้สามารถใช้สทิธเิรยีกให้จ่ายชําระคนืได้  ดงันัน้จงึจดั

ประเภทหุ้นกู้ซึ่งมมีูลค่าตามหน้าตัว๋จํานวน 5,699 ล้านบาท เป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนในงบดุลรวมและงบดุล

เฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 นัน้ 

เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2553 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ครัง้ที ่1/2553 มมีตอินุมตักิาร

เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจาํนวน 5,100,000,000 บาท จากจาํนวน 13,860,000,000 บาท เป็น

จาํนวน 18,960,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนในจาํนวน 5,100,000,000 หุน้มลูคา่ทีต่ราไว้

หุน้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการปรบัปรงุโครงสรา้งหน้ีของบรษิทัภายใตหุ้น้กูข้องบรษิทัฯ (“หุน้กู ้GS”) ก่อนที่

จะครบกาํหนดไถ่ถอนในเดอืนตุลาคม 2553 จาํนวน 170,000,000 เหรยีญสหรฐั (โครงการ Bonds 

Exchange Program)  

เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน ถึงวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งเป็นระยะเวลาเสนอซื้อหุ้นกู้ GS  

ปรากฏว่ามผีูถ้อืหุน้กู ้GS เสนอขายหุน้กูข้องตนทัง้สิน้ 28 รายซึง่ผูถ้อืหุน้กูท้ ัง้ 28 รายดงักล่าวไม่เขา้ข่าย

เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยท์ี่

เกีย่วขอ้ง คดิเป็นจาํนวนหนี้เงนิตน้ทีบ่รษิทัรบัซือ้ทัง้สิน้ จาํนวน 84,042,000 เหรยีญสหรฐั หรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 49.43 ของจํานวนหน้ีเงนิต้นทัง้หมด (170,000,000 เหรยีญสหรฐั) ทําให้บรษิัทมจีํานวนหน้ีเงนิต้น

คงเหลอืจาํนวน 85,958,000 เหรยีญสหรฐั 

เมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2553 GS Notes ได้มีการออกหุ้นสามัญของ GS Notes เพื่อเป็น

ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้  GS ที่มาเสนอขายหุ้นกู้  GS ให้แก่ GS Notes ตามโครงการ Bonds 

Exchange Program และเมื่อวนัที่ 9 ธนัวาคม 2553 ผู้ถือหุ้นกู้ GS ได้นําหุ้นสามญัของ GS Notes มา

แลกเปลีย่นเป็นหุน้สามญัของบรษิทั  
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อน่ึง จากการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติอนุมตัิให้แก้ไข
ขอ้กาํหนดของหุน้กู ้โดยใหป้รบัลดจาํนวนเงนิตน้ของหุน้กูล้งเหลอืรอ้ยละ 40 ของจาํนวนเงนิตน้เดมิ ดงันัน้ 
จํานวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่เหลือหลังจากการซื้อคืนตามโครงการ Bond Exchange Program จํานวน 
85,958,000 เหรยีญสหรฐั จะถูกปรบัลดลงเหลอืเพยีงจํานวน 34,383,200 เหรยีญสหรฐั และในวนัที่ 30 
มถุินายน 2554 บรษิทัจะตอ้งชาํระคนืเงนิตน้ของหุน้กูจ้าํนวนรอ้ยละ 35.714 ของจาํนวนเงนิตน้ทีเ่หลอืหลงั
การปรบัลด  หรอืเท่ากบั 12,279,616 เหรยีญสหรฐัโดยอาจจะชําระเป็นเงนิสด หรอืจะทําขอ้เสนอใหผู้ถ้อื
หุน้กูทุ้กรายสามารถแลกเปลีย่นเงนิตน้จาํนวนดงักล่าวทีต่นถอือยู ่เป็นหุน้สามญัของบรษิทัในอตัราสว่น 50 
หุ้นสามญัใหม่ต่อเงนิต้นจํานวน 1 เหรยีญสหรฐั  และหลงัจากนัน้ เงนิต้นของหุ้นกู้ส่วนที่ยงัเหลอือยู่จะ
ไดร้บัการชาํระเป็นเงนิสดเมือ่ครบกาํหนดระยะเวลาของหุน้กูใ้นวนัที ่4 ตุลาคม 2558 

เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2554 มมีติอนุมตัิใน
หลกัการใหบ้รษิทัซื้อคนืหุน้กูข้องบรษิทั (“GS Bonds”) จากผูถ้อืหุน้กูเ้ป็นการทัว่ไป โดยการชาํระเป็นเงนิ
สดในคราวเดียว โดยมเีงื่อนไขว่าบรษิัทจะซื้อคนืหุ้นกู้ต่อเมื่อผู้ลงทุน (ArcelorMittal Netherlands B.V. 
“AM”) ได้เขา้เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแล้ว โดยจะใชเ้งนิบางส่วนทีไ่ด้จากการเขา้ร่วมลงทุนของ AMในการ
เขา้ซือ้คนืหุน้กูข้องบรษิทั ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของการปรบัโครงสรา้งทางการเงนิของบรษิทั  

เมื่อวนัที่ 19 ธนัวาคม 2554 บรษิัทได้รบัหนังสอืแจ้งการเลกิสญัญาสญัญาซื้อขายหุ้นสามญั
เพิม่ทุนจาก AM ลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2554 และบรษิทัเหน็ดว้ยกบัการยกเลกิสญัญาซือ้ขายหุน้สามญัเพิม่
ทุนโดย AM เน่ืองจากเป็นไปตามเงื่อนไขของการเขา้ลงทุนตามสญัญาซื้อขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน  ทําให้
เงือ่นไขทีก่ําหนดไวว้่าบรษิทัจะซือ้คนืหุน้กูต่้อเมือ่ผูล้งทุนไดเ้ขา้เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแลว้ตอ้งระงบัสิน้ผล
ไป 

ในวนัที ่9 มกราคม 2555 บรษิทัไดร้บัหนงัสอืจากตวัแทนผูถ้อืหุน้กูแ้จง้ว่าบรษิทัอยู่ภายใตเ้หตุ
แห่งการผดินัดชําระหน้ี เน่ืองจากบรษิทัผดินัดชําระดอกเบี้ยหุน้กูซ้ึ่งถงึกําหนดชําระในวนัที ่30 ธนัวาคม 
2554 ดงันัน้บรษิัทจงึจดัประเภทหุ้นกู้กลบัไปเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2555  

ในระหว่างปี 2554 บรษิทัไดอ้อกคําเสนอซื้อเพื่อซื้อคนืหุน้กูค้งเหลอืจากผูถ้อืหุน้กู้ โดย    คํา

เสนอซือ้นี้ไดร้บัการขยายเวลาออกไปและจะครบกาํหนดในวนัที ่30 เมษายน 2555  

เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2555 บรษิทัไดอ้อกโครงการแลกเปลีย่นหุน้กูค้ร ัง้ที ่2 (Bond Exchange 

Program No. 2) สาํหรบัหุ้นกู้คงเหลอืของบรษิทัจํานวน 34 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ คําเสนอซื้อสรุปโดยย่อได้

ดงัต่อไปนี้ 

- ยกเวน้ดอกเบีย้คา้งจา่ยของหุน้กูค้งเหลอืทัง้หมด 

- ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รบัหุ้นของบรษิัทในอตัราส่วน 50 หุ้นสามญัของบรษิัท ต่อเงนิต้นเดิม

จาํนวน 1 เหรยีญสหรฐัฯ 

เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2555 บรษิทั จเีอส โน้ตส ์โฮลดิ้งส ์2 จํากดั (ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยที่บรษิทั

ถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 99.99 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อปรบัโครงสรา้งหน้ี) ได้จดัสรรและออกหุน้สามญัจํานวน 94 

ลา้นหุ้น มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท ให้กบัผูถ้อืหุน้กู้ของบรษิทัเพื่อแลกเปลีย่นกบัหุน้กู้ของบรษิทัจํานวน 

18.9  ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (เทยีบเท่ากบั 584 ลา้นบาท) และยกเลกิดอกเบี้ยคา้งจ่ายจาํนวน 59 ลา้นบาท และ

ในวนัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้กูไ้ดแ้ลกเปลีย่นหุน้สามญัจาํนวน 94 ลา้นหุน้ของบรษิทั จเีอส โน้ตส ์โฮลดิง้ส ์2 จาํกดั 

กบัหุน้ของบรษิทัจาํนวน 943 ลา้นหุน้ 
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9.1    โครงสร้างการจดัการ  

โครงสรา้งการจดัการบรษิทั ณ ปัจจุบนั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั และคณะอนุกรรมการ

ทัง้หมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยมขีอบเขตอํานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการแต่ละชุด ดงัน้ี.- 
 

(1) คณะกรรมการบริษทั  

 คาํนิยาม 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร   

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารของบรษิัท หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่งไม่ได้มีตําแหน่งเป็น

ผู้บรหิารหรอืพนักงานประจําของบรษิัท  ไม่ได้เป็นกรรมการบรหิารหรอืกรรมการผู้มอีํานาจลงนาม

ผกูพนับรษิทั  
 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   

   กรรมการที่เป็นผู้บรหิารของบรษิัท หมายถึง กรรมการที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงาน

ประจาํ มอีาํนาจในการจดัการ และมอีาํนาจในการลงนามผกูพนับรษิทั 
 

 กรรมการอิสระ  

 กรรมการอสิระของบรษิทั หมายถงึ  กรรมการทีม่คีุณสมบตัดิงัน้ี 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในบรษิทั บรษิทัย่อยหรอื
บรษิทัรว่ม ไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุม โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (ตาม
มาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้
เงนิเดอืนประจํา หรอืผูม้อีํานาจควบคุมบรษิทั บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัรว่ม และไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วน
ไดส้ว่นเสยี เวน้แต่จะไดพ้น้การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปี  

3. ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะ
ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรกบัผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอชื่อเป็นผู้บรหิารหรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทหรอื
บรษิทัยอ่ย  

4. ไม่เป็นบุคคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุม  ในลกัษณะของการให้บรกิารทางวชิาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่ง
เป็นไปตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในเรือ่งการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั เวน้แต่
จะไดพ้น้การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปี   

 9.   โครงสรา้งการจดัการ 
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5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อาํนาจควบคุม และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ 

6. ไม่เป็นบุคคลที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท  ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่  หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

7. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระได ้
8. สามารถทําหน้าที่คุม้ครองผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั และดูแลมใิห้

เกดิรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบรษิทักบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั และสามารถเขา้รว่ม
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ตดัสนิใจในกจิกรรมทีส่าํคญัของบรษิทัได ้
 อน่ึง การกาํหนดนิยามกรรมการอสิระของบรษิทัดงักลา่ว ไดม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขใหม้คีวามเครง่ครดั
มากกวา่ทีก่าํหนดโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. 
 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 

  บรษิทัมหีลกัเกณฑค์ดัเลอืกกรรมการอสิระ โดยสรรหาผูท้ีม่คีวามสามารถ มปีระสบการณ์ เขา้ใจ

ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั ทัง้ยงัเป็นผูม้วีสิยัทศัน์และมเีวลาเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าที ่รวมทัง้  

มคีุณสมบตัิตามประกาศ ระเบยีบ ขอ้กําหนดที่เกี่ยวขอ้งกบัทางการ และขอเชญิท่านเหล่านัน้เขา้เป็น

กรรมการอสิระของบรษิทั     ซึ่งบรษิทัเหน็ว่ากรรมการอสิระขา้งต้นสามารถใชค้วามรู ้  ความสามารถ    

ใหข้อ้คดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย ประธานกรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระ  กรรมการทีไ่ม่เป็น

ผูบ้รหิาร จํานวน 6 คน (เป็นกรรมการอสิระจํานวน 5 คน) และกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารจํานวน 7 คน 

รวมเป็นคณะกรรมการบรษิัทจํานวน 13 คน เห็นว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความเหมาะสม กล่าวคือ

กรรมการที่เป็นผู้บรหิารมีสดัส่วนร้อยละ 54 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ความเห็นด้านธุรกิจ

อุตสาหกรรมเหล็กในเชิงลึก และวางแผนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ ในขณะที่กรรมการอิสระและ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร มีสดัส่วนร้อยละ 46 เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในด้านอุตสาหกรรมโดยรวม 

การเงนิการธนาคาร การบรหิารสนิทรพัย ์การตรวจสอบ กฎหมาย และความรูท้างธุรกจิดา้นอื่นๆ  ทาํให้

การแสดงความคดิเหน็ในที่ประชุมของคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปอย่างสรา้งสรรค์  โดยการพจิารณา

ตดัสนิใจของคณะกรรมการยดึถอืผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นสิง่สาํคญั  

 ในระหว่างปี 2555 ถงึปัจจุบนั มกีารเปลี่ยนแปลงกรรมการ ปรบัโครงสรา้งภายในองค์กร และ

แกไ้ขอาํนาจกรรมการใหมด่งัน้ี 

 กรรมการลาออกจากตําแหน่ง จํานวน 1 คน คอื นายสทิธชิยั ลสีวสัดิต์ระกูล เมื่อวนัที ่7 

มถุินายน 2555 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 5/2555 เมื่อวนัที่ 8 มถุินายน 2555 ไดม้มีติ

แต่งตัง้ นายสมชยั ลสีวสัดิต์ระกลู เขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการแทนที ่ 

 กรรมการลาออกจากตําแหน่ง จาํนวน 5 คน คอื นายวจิติร สพุนิิจ, รศ. ประพนัธพ์งศ ์เวช

ชาชวีะ, นายปรชีา ประกอบกจิ, พลตํารวจโทประกาศ ศาตะมาน และนายสมชยั ลสีวสัดิต์ระกลู เมือ่วนัที ่

17 มกราคม 2556 โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2556 เมื่อวนัที ่17 มกราคม 2556 ไดม้ี

มตแิต่งตัง้ พลเอกเลศิรตัน์ รตันวานิช, นายอโิว นูแมน, นายวลิเลีย่ม แอนโทน่ี กลอยน์, นายเฟลมมิง่ 
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เจนเซ่น และนายปณิธ ิชุณหสวสัดกุิล เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนที ่เพื่อใหส้อดคลอ้งการปรบัปรุง

โครงสรา้งการบรหิารและการปรบัโครงสรา้งหน้ี (Turnaround) ของบรษิทั 

 การแกไ้ขปรบัโครงสรา้งภายในองคก์รใหมเ่ป็นดงัน้ี 

1)  แต่งตัง้ พลเอกเลศิรตัน์ รตันวานิช เป็น ประธานกรรมการ 
2)  แต่งตัง้ นายเอรคิ อ.ี ทอมสนั เป็น ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร แทนทีน่ายรวิโซ โอกโิน  
     ทีล่าออกจากตําแหน่ง โดยยงัคงดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั 
3)  แต่งตัง้ นายวลิเลีย่ม แอนโทน่ี กลอยน์ เป็น ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัช ี
     และการเงนิ 
4)  แต่งตัง้ นายเฟลมมิง่ เจนเซ่น เป็น ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการคา้และพาณชิย ์

 การแกไ้ขอาํนาจกรรมการลงนามผกูพนับรษิทัฯ จากเดมิ 

 “คุณหญิงปัทมา ลีสวสัดิต์ระกูล หรอืนายยรรยง คุโรวาท หรอืนายรวิโซ โอกิโน หรอื    
พลตํารวจโทประกาศ ศาตะมาน กรรมการ 2 คนลงลายมอืชื่อรว่มกนั และประทบัตราสาํคญัของบรษิทั” 

แกไ้ขใหมเ่ป็น 

 “นายอโิว นูแมน หรอื คุณหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู หรอื นายวลิเลีย่ม แอนโทน่ี กลอยน์ 
หรอื นายยรรยง     คุโรวาท หรอื นายเฟลมมิง่ เจนเซ่น หรอื นายรวิโซ โอกิโน กรรมการ 2 คนลง
ลายมอืชื่อรว่มกนั และประทบัตราสาํคญัของบรษิทั” 

 กรรมการลาออกจากตําแหน่ง จํานวน 2 คน คอื พลเอกชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา และผศ. 

โกมล วงศอ์ภยั เมื่อวนัที ่21 มกราคม 2556 โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2556 เมื่อวนัที ่

21 มกราคม 2556 ได้มมีติแต่งตัง้ นายไมเคิล ไวเออร์ และนายธีระพล ปุสสเด็จ เข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการแทนที่ เพื่อให้สอดคล้องการปรบัปรุงโครงสร้างการบริหารและการปรบัโครงสร้างหน้ี 

(Turnaround) ของบรษิทั 

 แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบเพื่อทดแทนกรรมการตรวจสอบทีล่าออกจาํนวน 2 คน คอื รศ. 

ประพันธ์พงศ์  เวชชาชีวะ และนายปรีชา ประกอบกิจ เมื่อวนัที่ 17 มกราคม 2556 โดยที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2556 เมื่อวนัที ่21 มกราคม 2556 ไดม้มีตแิต่งตัง้ นายชยัณรงค ์มนเทยีร

วเิชยีรฉาย และนายธรีะพล ปสุสเดจ็ เขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนที ่

 แกไ้ขปรบัเปลีย่นโครงสรา้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

รวมเป็น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตัง้กรรมการใหมจ่ํานวน 3 คน คอื นาย  

ธรีะพล ปุสสเดจ็ เป็น ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน, นายปณิธ ิชุณหสวสัดกุิล 

และนายไมเคลิ ไวเออร ์เป็นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั ครัง้ที ่5/2556 เมือ่วนัที ่20 มนีาคม 2556  

 แต่งตัง้คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีโดยแต่งตัง้กรรมการใหม่จํานวน 3 คน คอื 

นายชยัณรงค ์มนเทยีรวเิชยีรฉาย เป็น ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่,ี นายยรรยง คุโรวาท 
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และนายวลิเลี่ยม แอนโทน่ี กลอยน์ เป็นกรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรษิทั ครัง้ที ่5/2556 เมือ่วนัที ่20 มนีาคม 2556  

 

  ณ ปัจจุบนั คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 13 คน มรีายนามดงัต่อไปน้ี.- 

 

ปัจจุบนักรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัท  คอื  “นายอโิว นูแมน หรอื คุณ

หญิงปัทมา ลสีวสัดิต์ระกูล หรอื นายวลิเลี่ยม แอนโทน่ี กลอยน์ หรอื นายยรรยง คุโรวาท หรอื นาย

เฟลมมิง่ เจนเซ่น หรอื นายรวิโซ โอกิโน กรรมการ 2 ใน 6 คนลงลายมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตรา

สาํคญัของบรษิทั” 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

1. จดัการกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกรอบของกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 

2. กาํหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทั รวมทัง้กาํกบัและควบคมุดแูลใหฝ่้ายจดัการ 

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่าํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

1. พลเอกเลศิรตัน์  รตันวานิช  ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 

2. ดร. สมศกัดิ ์ ลสีวสัดิต์ระกลู รองประธานกรรมการ  (กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

3. ศจ. ไพจติร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

4. นายชยัณรงค ์มนเทยีรวเิชยีรฉาย กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

5. นายธรีะพล  ปสุสเดจ็ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

6. นายอโิว  นูแมน กรรมการ    (กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

7. นายรวิโซ โอกโิน กรรมการ (กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

8. คุณหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู กรรมการ (กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

9. นายวลิเลีย่ม แอนโทน่ี กลอยน์ กรรมการ  (กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

10. นายยรรยง คโุรวาท กรรมการ (กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

11. นายเฟลมมิง่ เจนเซ่น กรรมการ  (กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

12. นายไมเคลิ ไวเออร ์ กรรมการ (กรรมการอสิระ) 

13. นายปณธิ ิ ชณุหสวสัดกุิล กรรมการ (กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
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3. มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสมํ่าเสมอ    และดาํเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์สงูสดุของ        

ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มมีาตรฐาน และโปรง่ใส 

4. กาํหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายชื่อกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัได ้

5. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการต่างๆ เพือ่ทาํหน้าทีช่ว่ยดแูล ตดิตาม และควบคุมการบรหิารงานของ

บรษิทัในเรือ่งทีเ่ป็นสาระสาํคญั ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6. คณะกรรมการบรษิทัอาจมอบอาํนาจเพือ่ใหบุ้คคลหน่ึงหรอืหลายบุคคลมอีาํนาจกระทาํการใดๆ 

แทนคณะกรรมการตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 

ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆ ได ้

7. กาํหนดวธิกีารสรรหา และทาํหน้าทีค่ดัเลอืก วา่จา้ง และแต่งตัง้บุคคลทีเ่หน็สมควรใหด้าํรง

ตําแหน่งเป็นประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร พรอ้มทัง้กาํหนดผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่หมาะสม รวมทัง้ใหม้ี

อาํนาจสัง่โยกยา้ย พกังาน และเลกิจา้งได ้โดยใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่รบัทราบ 

8. จดัทาํรายงานคณะกรรมการประจาํปี และรบัผดิชอบต่อการจดัทาํและการเปิดเผยงบการเงนิ

เพือ่แสดงถงึฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานในรอบปีทีผ่า่นมา เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

9.  ประชุมกนัอยา่งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้   การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัให้

ถอืเสยีงขา้งมาก กรรมการซึง่มสีว่นไดส้ว่นเสยีในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

10. จดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีอง

บรษิทั 

ทัง้น้ี ในกรณีที่การดําเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรอืบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ตาม

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และ/หรอื

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  มสีว่นไดส้ว่นเสยีหรอืความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษิทักําหนดให้

กรรมการท่านนัน้ไม่มอีํานาจอนุมตักิารดําเนินการในเรื่องดงักล่าว ทัง้น้ีเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัและ 

ผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั  

 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คาํนิยาม 

 กรรมการตรวจสอบ  

 กรรมการตรวจสอบ หมายถงึ ผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอสิระ ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลําดบัเดยีวกนั หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทั

ใหญ่ บรษิัทย่อย และบรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั  ตลอดจนมคีุณสมบตัแิละหน้าที่ในลกัษณะเดยีวกบัที่

กําหนดไว้ในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และข้อบงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย
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คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  และจะต้องมีความรู้และ

ประสบการณ์เพยีงพอที่จะสามารถทําหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้รวมทัง้การทํา

หน้าทีอ่ื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ  

 

โดยคณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่ กรรมการตรวจสอบทุกคนมคีุณสมบตัติามนิยามทีบ่รษิทักาํหนด 

ขึน้ และเป็นไปตามขอ้กําหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และทีป่ระชุม

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า ศ. ไพจติร โรจนวานิช เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในดา้นบญัชแีละ

การเงนิ และมปีระสบการณ์ดา้นการตรวจสอบมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึง่เพยีงพอทีจ่ะทาํหน้าทีใ่นการ

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงนิได้เป็นอย่างดี  จงึมมีติแต่งตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ พร้อมกับได้เปิดเผยประวัติของศ. ไพจิตร โรจนวานิช ไว้ในหนังสือรบัรองประวัติของ

กรรมการตรวจสอบทีไ่ดนํ้าส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2551 ตามระเบยีบใหม่เพิม่เตมิ

แลว้ 

 

ณ ปัจจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระจํานวน 3 คน มวีาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละ 3 ปี ดงัมรีายนามต่อไปน้ี.- 

1.  ศ. ไพจติร   โรจนวานิช  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2.  นายชยัณรงค ์ มนเทยีรวเิชยีรฉาย กรรมการตรวจสอบ  

3.  นายธรีะพล  ปสุสเดจ็  กรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิล  และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน  ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีอง

บรษิัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มฝ่ีาย

จดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้น้ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ

เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 
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6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบรษิัท ซึ่ง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

 
(ก) ความเหน็เกี่ยวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงนิของ

บรษิทั 

(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละทา่น 

(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่าม

กฎหมาย (Charter) 

(ซ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบ

ดว้ย 

8.  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบรษิัท ตามหน้าที่และความ

รบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท และต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึง

ขอ้เสนอแนะและสิง่ทีต่รวจพบใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  

 

ทัง้น้ี ในกรณีทีก่ารดําเนินการเรื่องใดทีก่รรมการท่านใดหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนได้

ส่วนเสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิัทหรอืบรษิัทย่อย  การได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่ง

สนิทรพัย์ของบรษิัทจดทะเบียน  รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกนั (ถ้าม)ี ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. 

และหรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งนําเสนอเรื่องดงักล่าวต่อ

คณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวภายใต้

ขอ้บงัคบัหรอืประกาศหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
(3) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัท หมายถึง ผู้ได้ร ับการแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยผูเ้ป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
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ค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน เพื่อความโปร่งใสและเป็นอสิระในการ
ปฏบิตัหิน้าที่ นอกจากน้ีจะต้องมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสรรหา
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั รวมทัง้การทําหน้าทีอ่ื่นในฐานะกรรมการสรรหา และกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ รวมทัง้การทําหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการสรรหา  ทัง้น้ี ต้องคํานึงถึงคุณสมบตัิ
ตามนิยามที่บริษัทกําหนดขึ้น  และเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่กําหนดโดยตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

 
ณ ปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จาํนวน 3 

คน มวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ดงัน้ี 

1.  นายธรีะพล  ปสุสเดจ็  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

2.  นายปณธิ ิ ชุณหสวสัดกุิล กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน   

3.  นายไมเคลิ ไวเออร ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
   

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กําหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

2. พจิารณาสรรหากรรมการบรษิทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดย

พจิารณาจากบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งดงักล่าว   เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

อนุมตั ิและ/หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัแิลว้แต่กรณ ี

3. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท, 

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณา

อนุมตั ิและ/หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัแิลว้แต่กรณ ี

4. กําหนดคา่ตอบแทนทีจ่าํเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการบรษิทั, คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  

และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัในแต่ละปี 

5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนตอ้งรายงานผลการประชุมหรอืรายงานอื่นใดทีเ่หน็

วา่คณะกรรมการบรษิทัควรทราบต่อคณะกรรมการบรษิทั 

6. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 

(4) คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

 คาํนิยาม 

 กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

 กรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั หมายถงึ ผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั
ใหเ้ป็นกรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยผูเ้ป็นประธานคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด่จีะตอ้งเป็น
กรรมการอสิระ และมคีวามรูอ้ย่างเพยีงพอเรื่องการปฏบิตัติามเกณฑ์การกํากบัดูแลกจิการที่ด ีเพื่อให้
สามารถปฏบิตัไิดต้ามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ทีีก่าํหนดขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
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ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

จาํนวน 3 คน มวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ดงัน้ี 

 

1.  นายชยัณรงค ์ มนเทยีรวเิชยีรฉาย  ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี  

2.  นายยรรยง  คุโรวาท    กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี   

3.  นายวลิเลีย่ม แอนโทน่ี กลอยน์  กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
  

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

เน่ืองจากคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการที่ดเีพิง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิี่ประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั ครัง้ที่ 5/2556 เมื่อวนัที่ 20 มนีาคม 2556 ขณะน้ีจงึอยู่ในระหว่างการพจิารณากําหนดขอบเขต

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี 

 

(5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คาํนิยาม 

 กรรมการบริหารความเส่ียง   
 กรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั หมายถงึ ผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัให้

เป็นกรรมการบรหิารความเสี่ยง เพื่อทําหน้าที่ในการทบทวนระบบและประเมนิประสทิธิผลของการ

จดัการความเสีย่ง รายงานความคบืหน้าของลกัษณะความเสีย่ง รวมทัง้แนวทางการบรหิารจดัการความ

เสีย่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาทีก่าํหนด เพือ่เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั   

 
ณ ปัจจุบนั คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการบรหิารความเสีย่ง จาํนวน 12 

คน ดงัมรีายนามต่อไปน้ี 
1.  นายยรรยง คุโรวาท ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2.  นายรวิโซ โอกโิน กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3.  นางสาวกรรณกิาร ์ สรอ้ยครี ี กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4.  นายนพเกา้ ศรสีวุนนัท ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5.  นายนกุล สกุลโชตกิโรจน์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
6.  นางสาวเมธกิานต ์ ชุตพิงศส์ริ ิ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
7.  นางสาวโสภติ แจง้อรณุ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
8.  นายวราวธุ สวุรรณศร กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
9.  นายธรีวชัร สตุวิจิติร ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
10.  นางสาวอมรรตัน์ อนิทธสิณัห ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
11.  นายณรงคช์ยั อศัวภษูติกุล กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
12.  นางสาวพนาลยั เหรญัชรกุล กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1.  กาํหนดนโยบายในการบรหิารจดัการความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร 

2. ทบทวนระบบและประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ และในทุกๆ 

ระยะเวลาทีพ่บวา่ระดบัความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถงึการใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตอืนภยั

ล่วงหน้า และรายการผดิปกตทิัง้หลาย 

3. รายงานความคบืหน้าของลกัษณะความเสีย่ง  และแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาทีก่าํหนด เพือ่เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

 

(6) เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ต่งตัง้ใหน้ายปุณยวรี ์ ชยัยะรุง่สกุล ทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการบรษิทั เมื่อ

วนัที่ 17 มกราคม 2556 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2556  เพื่อใหค้ําแนะนําด้าน

กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบรษิทัจะต้องทราบ และปฏบิตัหิน้าที่ในการดูแลกจิการ

ของคณะกรรมการบรษิัท รวมทัง้ประสานงานและติดตามให้มกีารปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการ

บรษิทั 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

1. ให้คําแนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัของบรษิัทให้

สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติอย่าง

ถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ 

2. จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอ้ปฏบิตัต่ิางๆ รวมถงึการปฏบิตัติามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที่

ดขีองบรษิทั และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการที่รบัผิดชอบตาม

ระเบยีบและขอ้กําหนดของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  รวมถงึการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้และดูแลผูถ้อืหุน้

อยา่งเหมาะสม 

4. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

   (ก)  ทะเบยีนกรรมการ 

   (ข)  หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และรายงาน

ประจาํปีของบรษิทั 

      (ค)  หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

5. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดส้ว่นเสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

6. สนบัสนุนงานของคณะกรรมการบรษิทัตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

7. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

กาํหนด 
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คณะผูบ้ริหาร 

คณะผูบ้รหิารของบรษิทัปัจจุบนั ประกอบดว้ย 

1. นายอรีคิ อ.ี ทอมสนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. คุณหญงิปัทมา  ลสีวสัดิต์ระกลู ประธานเจา้หน้าทีด่แูลดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

3. นายสมชยั  ลสีวสัดิต์ระกลู ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นสือ่สารราชการ 

4. นายจอหน์ เกรกอรี ่ออลสนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการผลติ 

5. นายเฟลมมิง่  เจนเซ่น ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการคา้และพาณชิย ์

6. นายปณธิ ิ ชุณหสวสัดกุิล ทีป่รกึษากฎหมายทัว่ไป 

7. นายชนาธปิ  ไตรวุฒ ิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการจดัการ 

8. นายวลิเลีย่ม แอนโทน่ี กลอยน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1.  กําหนดแผนธุรกจิ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจําปี เพื่อเสนอขออนุมตัิต่อคณะ

กรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั  

2.  รบัผดิชอบการบรหิารจดัการโดยรวม และพิจารณานโยบายการบรหิารงานด้านต่างๆ ของ

บรษิทัเพือ่ใหก้ารดาํเนินงานของบรษิทับรรลุเป้าหมายทีก่ําหนดไว ้ภายใตก้รอบนโยบาย แผนธุรกจิ และ

แผนงบประมาณทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

3.  พจิารณาอนุมตัใิหด้ําเนินการ หรอือนุมตักิารใชจ้่ายเงนิเพื่อการดําเนินการต่างๆ ตามระเบยีบ

อาํนาจอนุมตัขิองบรษิทั หรอืตามงบประมาณรายจา่ยประจาํปีทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัไิวแ้ลว้ 

4.  สรรหา ว่าจ้าง แต่งตัง้ สบัเปลี่ยน โอนย้าย พกังาน และเลิกจ้างผู้บรหิารและพนักงานในทุก

ตําแหน่ง รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม สําหรบั

ตําแหน่งระดบัเทยีบเท่าตัง้แต่ผูอ้าํนวยการอาวุโสขึน้ไป ใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อรบัทราบ 

ส่วนตําแหน่งระดับเทียบเท่าผู้บริหารสํานักตรวจสอบภายใน ให้ดําเนินการภายใต้ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.  แต่งตัง้ผูม้อีํานาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบรษิทัทัง้ดา้นบญัช ี การเงนิ การสัง่ซือ้ การผลติ 
การขาย และการบรหิารทัว่ไป รวมทัง้เอกสารสาํคญัอื่นๆ 

6.  กําหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกกฎระเบียบ คําสัง่ ประกาศ ข้อบังคับ บทลงโทษ 
รวมทัง้ระบบควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของพนักงานทุกคน และเพื่อให้การ
บรหิารจดัการภายในองคก์รเป็นไปตามนโยบายทีบ่รษิทักาํหนด 

7.  แต่งตัง้ที่ปรกึษาด้านต่างๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อบรษิทั ทัง้น้ีรวมถึงมี
อาํนาจในการแต่งตัง้ทนายความเพือ่ฟ้องรอ้งดาํเนินคด ีหรอืเขา้สูค้ดทีีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

8.  มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนตนตามที่
เหน็สมควร และสามารถยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆ ได ้

9.  รายงานผลการดําเนินงาน ความคบืหน้าของโครงการต่างๆ ตลอดจนสถานะทางการเงนิต่อ
คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทั 
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10. ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย  
ทัง้น้ี ในกรณทีีก่ารดาํเนินการเรือ่งใดทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มี

ส่วนได้ส่วนเสียหรอืความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารไม่มีอํานาจอนุมตัิการ
ดาํเนินการในเรือ่งดงักล่าว 

 
การสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผูบ้ริหาร 
 

(1)   การสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
  เมื่อตําแหน่งกรรมการหรอืประธานเจา้หน้าที่บรหิารของบรษิทัว่างลง คณะกรรมการสรรหามี
หน้าทีค่ดัเลอืก สรรหา บุคคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดย
คณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาคดัสรรบุคคลผูท้ี่มคีุณวุฒ ิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
คุณสมบตัเิฉพาะในดา้นต่างๆ ทีค่ณะกรรมการยงัขาดอยู ่และจําเป็นต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัก่อน
เป็นลาํดบั  โดยคณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาจากคุณสมบตัดิงัต่อไปน้ี.- 
 
 1. มคีุณสมบตัิสอดคล้องตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตาม
ประกาศ หรอืกฏระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงาน ก.ล.ต. รวมถงึขอ้บงัคบั
ของบรษิทั 
 2. เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์ที่หลากหลาย และมคีุณสมบตัิเฉพาะในด้าน
ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 3. เป็นผูม้คีุณลกัษณะทีส่ง่เสรมิดา้นการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีอาท ิมคีุณธรรมจรยิธรรม มคีวาม
เป็นอสิระ กล้าแสดงความคดิเห็น มคีวามคดิสรา้งสรรค์ ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัและความ
ซื่อสตัย ์รวมถงึมคีวามทุม่เทอุทศิเวลาใหก้บับรษิทัอยา่งเตม็ที ่
 

(2)   การสรรหากรรมการ (กรณีท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระตามกฎหมาย) 
 การเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัทดแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่งเมือ่ครบวาระ จะตอ้งไดร้บั
การอนุมตัแิต่งตัง้จากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง ซึง่มหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกตัง้กรรมการดงัต่อไปน้ี.- 
 1.  ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 

2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ ัง้หมดตามขอ้ 1 ในการเลอืกตัง้บุคคลคนเดยีว 
หรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยกวา่กนัไมไ่ด ้

3. บุคคลที่ได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลําดบัถดั
ลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็น
ผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
 นอกจากน้ีการเลอืกตัง้กรรมการแทนตําแหน่งทีว่า่งลงในกรณอีื่นทีม่ใิชเ่น่ืองมาจากการครบวาระ
ตามกฎหมาย จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั  ดว้ยคะแนนเสยีงไม่ตํ่ากว่าสองใน
สามของจํานวนกรรมการที่ยงัเหลอือยู่ ทัง้น้ีบุคคลที่เขา้มาเป็นกรรมการแทนที่จะต้องมวีาระการดํารง
ตําแหน่งเทา่กบัวาระเดมิทีเ่หลอือยูข่องกรรมการทีอ่อกไป 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       หน้า 89 

 สําหรบัในกรณีกรรมการลาออก ซึ่งขอ้บงัคบัของบรษิทักําหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้
กรรมการแทนได ้
 
(3)   การสรรหาผูบ้ริหาร 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รบัมอบอํานาจให้เป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตัง้บุคคลที่มี
คุณสมบตัเิหมาะสม ทัง้ดา้นคุณวุฒ ิความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกจิ โดยจะ
ดาํเนินการคดัเลอืกตามระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล  โดยถา้เป็นตําแหน่งระดบัเทยีบเทา่
ตัง้แต่ผูอ้าํนวยการอาวุโสขึน้ไปจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่รบัทราบ สาํหรบัตําแหน่งผูบ้รหิาร
สาํนกัตรวจสอบภายใน จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 
 

9.2    ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  

สําหรบัในปี 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาแล้ว โดยคํานึงถึง

ความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมาย และเทยีบเคยีงได้กบัค่าตอบแทน

กรรมการในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี

ขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคํานึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะ

เศรษฐกจิโดยรวมแล้ว  คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจงึมมีติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

สําหรบัปี 2555 ไวใ้นอตัราเดมิที่เคยกําหนดไวไ้ม่เกนิ 8,000,000 บาท โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทน

กรรมการดงัน้ี 
 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสาํหรบัปี 2555 
 

ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทน 

ประจาํตาํแหน่ง  

(บาท/เดือน) 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชมุ 

 

(บาท/ครัง้) 

ประธานกรรมการ 100,000 - 15,000 

กรรมการ - 30,000  7,500 

กรรมการบรหิาร - -  5,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 40,000 10,000 

กรรมการตรวจสอบ - 40,000 10,000 

กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน - -  7,500 

กรรมการสรรหา - -  7,500 
 

ทัง้น้ีกรรมการทีด่ํารงตําแหน่งบรหิารในบรษิัท และได้รบัค่าตอบแทนในรูปของเงนิเดือนบรษิัท จะไม่ได้รบั

คา่ตอบแทนกรรมการตามตารางขา้งตน้ และในกรณีทีก่รรมการดาํรงตําแหน่งมากกวา่ 1 ตําแหน่ง ใหใ้ดร้บัค่าตอบแทน

สาํหรบัตาํแหน่งทีไ่ดร้บัคา่ตอบแทนสงูสดุเพยีงตาํแหน่งเดยีว 
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สําหรบัปี 2555 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบรษิทั จํานวน 13 คน เป็นจํานวนเงนิ 4.26 ล้าน

บาท โดยรายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทนราย

เดอืน และค่าเบี้ยประชุม ส่วนค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (รวมชาวต่างชาต)ิ เป็นจํานวนเงนิ 38.10 ลา้นบาท 

โดยคา่ตอบแทนผูบ้รหิาร ไดแ้ก่ เงนิเดอืน โบนสั และคา่ตอบแทนอื่นๆ  

 

ค่าตอบแทนกรรมการแยกรายบคุคล สาํหรบัปี 2555 (กรรมการชดุเดิม) 

  รายช่ือคณะกรรมการ 

บาํเหน็จ

กรรมการ 

 (บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท) รวม

ค่าตอบแทน 

ท่ีเป็นตวัเงิน 

(บาท) 

คณะ

กก.

บริษทั 

คณะ

กก.

บริหาร 

 

คณะกก.

ตรวจสอบ 

 

คณะกก.

สรรหา 

 

คณะกก.

กาํหนด 

ค่าตอบ 

แทน 

1. นายวจิติร  สพุนิิจ 
 

700,000 195,000 - - - - 895,000 

2. ดร. สมศกัดิ ์ลสีวสัดิต์ระกลู * 
 

- - - - - - - 

3. นายรวิโซ โอกโิน *  
 

- - - - - - - 

4. ศ. ไพจติร โรจนวานิช  
 

420,000 82,500 - 110,000 - - 612,500 

5. คุณหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู* 
 

- - - - - - - 

6. นายยรรยง คุโรวาท 
 

210,000 97,500 - - 7,500 - 315,000 

7. รศ. ประพนัธพ์งศ ์เวชชาชวีะ  
 

280,000 90,000 - 110,000 - 7,500 487,500 

8. นายชยัณรงค ์ มนเทยีร 

     วเิชยีรฉาย  
 

210,000 82,500 - - 7,500 - 300,000 

9. พลตาํรวจโทประกาศ ศาตะมาน 210,000 97,500 - - - 7,500 315,000 

10. พลเอกชฉูตัร กาํภ ูณ อยุธยา 
 

210,000 90,000 - - - 7,500 307,500 

11. นายปรชีา ประกอบกจิ  
 

280,000 67,500 - 80,000 - - 427,500 

12. ผศ. โกมล วงศอ์ภยั  
 

210,000 105,000 - - 7,500 - 322,500 

13. นายสทิธชิยั ลสีวสัดิต์ระกลู ** 
 

150,000 15,000 - - - - 165,000 

14. นายสมชยั  ลสีวสัดิต์ระกลู **  60,000 52,500     112,500 

รวมทัง้ส้ิน 
 

2,940,000 975,000 - 300,000 22,500 22,500 4,260,000 
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หมายเหตุ  *  เป็นกรรมการทีด่าํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารหรอืพนกังานในบรษิทั และไดร้บัคา่ตอบแทนในรปูเงนิเดอืน จงึไมไ่ดร้บั 

                 คา่บาํเหน็จและคา่เบีย้ประชุม 

           ** นายสทิธชิยั ลสีวสัดิต์ระกลู ลาออกเมือ่วนัที ่7 มถุินายน 2555 และนายสมชยั ลสีวสัดิต์ระกลู เขา้ดาํรงตาํแหน่ง 

              กรรมการแทนที ่เมือ่วนัที ่8 มถุินายน 2555 

 

 

        อน่ึง ปัจจุบนั คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 13 คน ดงัมรีายนามดงัต่อไปน้ี.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

-ไมม่-ี 

 

9.3    การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

ตลอดปี 2555 คณะกรรมการบรษิัทยงัคงสบืสานเจตนารมณ์อนัมุ่งมัน่ในการที่จะยกระดบัการ

กํากับดูแลกิจการของบรษิัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  คณะกรรมการบรษิัทจึงได้นําเอาแบบ

ประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self 

Assessment) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพฒันาระบบการกํากบัดูแลกิจการของบรษิัทให้เป็นไปตาม

1. พลเอกเลศิรตัน์  รตันวานิช  ประธานกรรมการ 

2. ดร. สมศกัดิ ์ ลสีวสัดิต์ระกลู รองประธานกรรมการ  

3. ศจ. ไพจติร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายชยัณรงค ์มนเทยีรวเิชยีรฉาย กรรมการตรวจสอบ 

5. นายธรีะพล  ปสุสเดจ็ กรรมการตรวจสอบ 

6. นายอโิว  นูแมน กรรมการ    

7. คุณหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู กรรมการ 

8. นายวลิเลีย่ม แอนโทน่ี กลอยน์ กรรมการ  

9. นายยรรยง คโุรวาท กรรมการ 

10. นายเฟลมมิง่ เจนเซ่น กรรมการ  

11. นายรวิโซ โอกโิน กรรมการ 

12. นายไมเคลิ ไวเออร ์ กรรมการ 

13. นายปณธิ ิ ชณุหสวสัดกุิล กรรมการ 
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หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่กําหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย เพื่อใหบ้รษิทัมรีะบบบรหิารการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุด  ซึง่ครอบคลุมถงึเรื่องการให้

ความสาํคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั บทบาทของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท ทัง้น้ีก็เพื่อรกัษา

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั  

 สําหรบัปีที่ผ่านมามรีายละเอยีดเกี่ยวกบัการปฏบิตัใินเรื่องการกํากบัดูแลกจิการทีด่ทีีบ่รษิทัจะ

รายงานใหท้ราบ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

 

หมวดท่ี 1  สิทธิของผูถื้อหุ้น 

 1.1  นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผูถ้ือหุ้น 

•  คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกจิการที่ดเีกี่ยวกบัการดูแลสทิธขิอง  

ผูถ้อืหุน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้เมื่อปี 2549  โดยมุ่งเน้นใหผู้ถ้ือหุน้ไดม้โีอกาสรบัรูผ้ลการดําเนินงาน

ของบรษิทัอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั และมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจต่างๆ ที่สําคญั ตลอดจนปกป้อง 

สง่เสรมิ สนบัสนุน และไมล่ดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยกาํหนดนโยบายไวด้งัน้ี 

  

นโยบายเกีย่วกบัการดแูลสิทธิของผูถ้ือหุ้น 

 1. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีป่กป้องและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ข ัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ สทิธกิาร

ซือ้ขายหรอืโอนหุน้ สทิธใินการมสีว่นแบ่งในกาํไรของกจิการ สทิธใินการไดร้บัขา่วสารขอ้มลูกจิการอยา่ง

เพยีงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

การจดัสรรเงนิปันผล การกําหนดหรอืแก้ไขขอ้บงัคบัหรอืหนังสอืบรคิณห์สนธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน 

การอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้  

  2. คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที่ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สทิธใินเรื่องต่างๆ ในการ

ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี ไดแ้ก่ สทิธใินการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  สทิธใินการ

เสนอบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคําถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการ

ประชุม  สทิธใินการแสดงความคดิเหน็และตัง้คาํถามต่อทีป่ระชุม เป็นตน้  

 3. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีใ่นการงดเวน้การกระทําใดๆ อนัเป็นการละเมดิ หรอืจํากดัสทิธ ิ

หรอืการลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการศกึษาขอ้มูลสารสนเทศของบรษิทัทีต่้องเปิดเผยตามขอ้กําหนด

ต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารที่มขีอ้มูลสาํคญัเพิม่เตมิอย่างกะทนัหนั  ไม่เพิม่

วาระการประชุมหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูสาํคญัโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า เป็นตน้ 

 4. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีอ่ํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธต่ิางๆ เช่น การให้

ขอ้มลูสาํคญัทีเ่ป็นปัจจุบนัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั การจดัใหผู้ถ้อืหุน้เขา้เยีย่มชมกจิการ เป็นตน้ 
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  1.2  การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นศึกษาข้อมลูล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผูถื้อหุ้น 

•  คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการไดนํ้านโยบายสทิธขิองผูถ้อืหุน้มาปฏบิตัแิละมคีวาม

ครอบคลุมมากกว่าสทิธิตามกฎหมาย โดยเฉพาะสทิธิในการรบัรู้ขอ้มูลและสารสนเทศ  สําหรบัการ

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2555 เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2555 บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ศกึษา

ข้อมูลก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัท และเผยแพร่ทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษพรอ้มกนั โดยมขีอ้มูลเหมอืนกบัขอ้มูลในรูปแบบเอกสารที่บรษิทัจดัส่งให ้  

ผูถ้อืหุน้  

•  ในการจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัเป็นผูจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมสามญั

ผูถ้ือหุน้ประจําปีใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 14 วนั ซึ่งมชี่วงระยะเวลาในการจดัส่งเอกสาร

มากกวา่ทีก่ฎหมายไดก้าํหนดไว ้ทัง้น้ีเพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้รีะยะเวลาศกึษาขอ้มลูมากขึน้ 

•  ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดอ้าํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธเิขา้รว่มประชุม

และออกเสยีงด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบยีน และนับคะแนนเสยีง รวมทัง้จดัใหม้อีากร

แสตมป์ไวบ้รกิารในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่ไดนํ้ามาในการมอบฉนัทะ   พรอ้มทัง้จดัทาํป้ายสญัลกัษณ์สาํหรบั 

ผูถ้อืหุน้ทีล่งทะเบยีนแลว้ เพื่อความสะดวกในการเขา้ออกทีป่ระชุมโดยไม่ตอ้งเสยีเวลาในการตรวจสอบ

เอกสารใหม ่

•  หลงัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี บรษิัทได้นําเน้ือหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย 

รายละเอยีดวาระการประชุม มตทิีป่ระชุม การลงคะแนนเสยีง ตลอดจนคาํถามและความเหน็ของผูถ้อืหุน้ 

รวบรวมจดัทาํเป็น “รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555” เผยแพรข่ึน้เวบ็ไซตข์องบรษิทัเมื่อ

วนัที่ 17 เมษายน 2555  เป็นเวลาภายใน 13 วนั นับจากวนัประชุม  ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของ

ระเบยีบสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

•  สําหรบัผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หลงัการประชุมบรษิัทได้จดัทําวีดิทศัน์

บรรยากาศการประชุมในรูปแบบ Soft File เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นที่ไดร้บัทราบถงึ

รายละเอยีดขอ้มูลการประชุม นอกเหนือจากรายงานการประชุมที่ได้เผยแพร่ใหผู้ถ้อืหุ้นรบัทราบผ่าน

ชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

1.3  การป้องกนักรณีการจาํกดัโอกาสของผูถื้อหุ้นในการศึกษาข้อมลูและสารสนเทศ 

•  คณะกรรมการบรษิทัไดส้ง่เสรมิการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้  และไมจ่าํกดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดย

มกีารเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัล่วงหน้า ทัง้ในการเขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปี  บรษิทัไม่มกีารแจกโดยกะทนัหนัซึง่เอกสารทีม่ขีอ้มลูสาํคญัเพิม่เตมิในทีป่ระชุม  ไมม่กีารเพิม่

วาระการประชุมหรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มูลสําคญัโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  ซึ่งในอดตีที่ผ่าน

มายงัไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนจากผูถ้อืหุน้ในกรณดีงักล่าวน้ี 
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1.4  การอาํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นในการใช้สิทธิ 

•  บรษิทัอํานวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ในการลงทะเบยีน

เพื่อเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ โดยการนําระบบการลงทะเบยีน และนับคะแนนเสยีงโดยวธิ ีBarcode มาใช ้ 

พรอ้มทัง้แจกใบลงคะแนนเสยีงใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองก่อนการประชุม 

•  บรษิทัไดแ้จง้กฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในหนังสอื

เชญิประชุม รวมทัง้ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้  ผูด้ําเนินการประชุมไดแ้จง้กฎเกณฑท์ี่ใชใ้นการประชุม และ

ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทราบทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และไดม้กีารบนัทกึการแจง้กฎเกณฑแ์ละ

ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมตดิงักล่าวลงในรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ 

•  นอกจากน้ีบรษิทัยงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการเขา้เยีย่มชมโรงงาน และเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นได้รบัขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นข้อมูลปัจจุบนัผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทอย่าง

สมํ่าเสมอ  

 

1.5   การจดัสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นร่วมแสดงความคิดเหน็ 

•  บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมหรอืเกีย่วขอ้ง

กบับรษิัทและแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ 

รวมทัง้ไดม้กีารบนัทกึขอ้ซกัถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษิทัและแสดง

ความคดิเหน็ของผูถ้อืหุน้ รวมทัง้คําชี้แจงของคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืผูบ้รหิารลงในรายงานการ

ประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ 

•  บรษิทัจดัใหม้กีารบนัทกึเสยีงการประชุมผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยรายละเอยีดสาระสําคญัของ

การซกัถามในระหวา่งการประชุมไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อสามารถใชอ้า้งองิในภายหลงั และ

ชว่ยใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มการประชุมสามารถตดิตามรายละเอยีดได ้

 

1.6 การเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุ้นของคณะกรรมการ 

•  คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสําคญัและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการจดัประชุมสามญั 

ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 มคีณะกรรมการบรษิทัเขา้รว่มประชุมครบทัง้ 13 คน  

จงึสรปุไดว้า่บรษิทัยงัคงพฒันาการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 ใหม้คีวามเครง่ครดั

กว่าแนวทางการกํากบัดูแลกิจการที่ดีที่กําหนดไว้อย่างต่อเน่ือง ทําให้บรษิัทได้รบัการพิจารณาจาก

โครงการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมผูถ้ือหุ้นของบรษิัทจดทะเบียน (Annual General Meeting of 

Shareholders : AGM Checklist) ที่จ ัดขึ้นโดยสํานักงาน ก.ล.ต.  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ

สมาคมบรษิัทจดทะเบยีน  ในเกณฑ์ระดบั “ดีเย่ียม”  ถือเป็นเกณฑ์สูงสุดในการประเมนิ และบรษิัท

ปฏบิตัอิยูใ่นเกณฑด์งักล่าวมาตดิต่อกนัเป็นปีทีห่กแลว้ 
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หมวดท่ี 2  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

2.1   นโยบายในการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย  

•  คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กําหนด

นโยบายในการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สว่นน้อยไวด้งัต่อไปน้ี.- 

 

นโยบายในการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 
1. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่ในการเคารพถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่าง

เทา่เทยีมกนั 
2. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่ในการส่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้ถ้ือหุน้ใช้สทิธใินเรื่องต่างๆ 

สําหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ซึ่งได้แก่ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  การ
เสนอบุคคลเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการล่วงหน้า การสง่คาํถามต่อทีป่ระชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม  เป็น
ตน้  

3. คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที่ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหุน้ในเรื่องต่างๆ เช่น 
สนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ศกึษาขอ้มลูล่วงหน้าก่อนการตดัสนิใจ  สนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะใน
รปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถกําหนดการลงคะแนนเสยีงเองได ้สบบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้มทีางเลอืกในการมอบ
ฉนัทะโดยบรษิทัจะเสนอชื่อกรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 คนเป็นทางเลอืกไว ้เป็นตน้ 

 
2.2   หลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอเพ่ิมวาระการประชมุผูถื้อหุ้น

ล่วงหน้า   
•  บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ

ในวาระการประชุมล่วงหน้า โดยไดจ้ดัทําหลกัเกณฑ์การพจิารณาเผยแพร่ผ่านระบบขอ้มูลของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบรษิัทล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2555 (ตัง้แต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2555) ซึ่งมีเลขานุการ
คณะกรรมการบรษิทัทาํหน้าทีเ่ป็นผูร้วบรวมวาระการประชุมและนําเสนอต่อกรรมการอสิระเพือ่พจิารณา
ก่อนในเบื้องต้น หากกรรมการอิสระพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมก็ให้นําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัในเดอืนมนีาคม 2555 เพือ่พจิารณาออกเป็นระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ต่อไป ซึง่ปรากฏวา่ในปี 2555 ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า  โดยหลกัเกณฑก์ารเสนอเพิม่
วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2554 มดีงัน้ี 
 1. คุณสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ผูถ้อืหุน้ต้องถอืหุน้อย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 100,000 หุน้ โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายราย
รวมกนักไ็ด ้ และเป็นการถอืหุน้อย่างต่อเน่ืองนับจากวนัทีถ่อืหุน้จนถงึวนัที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระ
การประชุมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดอืน 
  2. การเสนอเรือ่งเพือ่บรรจุวาระการประชุม  ผูถ้อืหุน้จะตอ้งกรอก “แบบขอเสนอเรือ่งเพือ่บรรจุ
เป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555” พรอ้มเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้นและ
สมบรูณ์ สง่ถงึบรษิทัภายในวนัที ่10 มกราคม 2555  
  3. เกณฑก์ารพจิารณาทีจ่ะไมบ่รรจุเรือ่งดงัต่อไปน้ีเป็นวาระการประชุม  
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(1) เรื่องที่เสนอโดยผูถ้อืหุน้ที่มคีุณสมบตัไิม่ครบถ้วน  ใหข้อ้มูลหรอืเอกสารไม่ครบถ้วน 
ไมเ่พยีงพอ ไมต่รงตามความเป็นจรงิ หรอืเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

(2) เรื่องซึง่ตามปกตกิฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดร้บัการพจิารณาจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ
บรษิทัไดด้าํเนินการกาํหนดเป็นวาระการประชุมทุกครัง้อยูแ่ลว้ 

(3) เรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั และ/หรอืเรื่องที่บรษิทัไดด้ําเนินการ  
ไปแลว้ 

(4) เรื่องที่เป็นอํานาจการบรหิารจดัการของบรษิัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความ

เดอืดรอ้นเสยีหายอยา่งมนียัสาํคญัต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

(5) เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา 

และไดร้บัมตสินบัสนุนดว้ยเสยีงทีน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด โดยทีข่อ้เทจ็จรงิ

ยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสาํคญั 

(6) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบรษิัท และ/หรอืเรื่องที่ซํ้ากบัที่ได้เคย

เสนอมาก่อนแลว้ 

(7) เรื่องที่ขดักับข้อบังคบับรษิัท กฎหมาย ข้อบังคบัของหน่วยงานที่กํากับดูแล หรอื

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงค ์และจรยิธรรมการดาํเนินธุรกจิ 

(8) เรือ่งปัจจยัภายนอกทีอ่ยูเ่หนืออาํนาจควบคุมทีบ่รษิทัจะดาํเนินการได ้

  4. กรรมการอสิระของบรษิัทเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทัและบรษิทัจะแจง้ผลการพจิารณาใหท้ราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบรษิทั

ภายในเดอืนมนีาคม 2555 โดยเรื่องทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัจะบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมในคาํบอกกล่าวเรยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 ต่อไป 

 

2.3   การพิจารณาไม่เพ่ิมวาระการประชมุผูถื้อหุ้นล่วงหน้า   

•  คณะกรรมการบรษิทัไดป้ฏบิตัติามนโยบายเกี่ยวกบัการดูแลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีไ่ดก้ําหนด

ไว ้โดยในการประชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัไดด้าํเนินการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปตามระเบยีบวาระ

การประชุมอยา่งเครง่ครดั โดยไมม่กีารแจกเอกสารทีม่ขีอ้มลูสาํคญัเพิม่เตมิอยา่งกะทนัหนั  และไมม่กีาร

เพิม่วาระการประชุมหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูสาํคญัโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเป็นการล่วงหน้า   

 

2.4   หลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ 

•  บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสและอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ที่ประสงคจ์ะเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบตัเิหมาะสมเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยไดจ้ดัทําหลกัเกณฑก์ารพจิารณาเผยแพร่

ผ่านระบบขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทัล่วงหน้า 3 เดอืนก่อนวนั

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 (ตัง้แต่วนัที ่3 พฤศจกิายน 2554 ถงึวนัที ่10 มกราคม 2555)  ซึง่มี

เลขานุการคณะกรรมการบรษิทัทําหน้าทีเ่ป็นผูร้วบรวมขอ้มูลประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตั ิและ
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การให้ความยินยอมของผู้ได้รบัการเสนอชื่อ แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา

คุณสมบตัขิองบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอมาตามกระบวนการสรรหาทีบ่รษิทัไดก้ําหนดไว ้โดยหาก

คณะกรรมการสรรหาพจิารณาแลว้ว่ามคีวามเหมาะสม  กใ็หนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัใน

เดอืนมนีาคม 2555 เพื่อพจิารณาเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ต่อไป ซึ่งปรากฏว่าในปี 2555 ไม่มผีูถ้อื

หุน้เสนอรายชื่อบุคคลเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ  โดยหลกัเกณฑก์ารเสนอรายชื่อมดีงัน้ี 

1. คุณสมบตัิของผู้ถือหุน้ที่มสีทิธใินการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็น

กรรมการ ต้องถอืหุน้อย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 100,000 หุน้  โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลาย

รายรวมกนักไ็ด ้ และเป็นการถอืหุน้อย่างต่อเน่ืองนับจากวนัที่ถอืหุน้จนถงึวนัทีเ่สนอชื่อบุคคลเป็นเวลา 

ไมน้่อยกวา่ 12 เดอืน 

2. การเสนอชื่อบุคคลเพือ่การเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ผูถ้อืหุน้จะตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์

จาํนวน 3 แบบฟอรม์ ดงัต่อไปน้ี.- 

(1) แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี  

(2) แบบประวตับุิคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญั  

ผูถ้อืหุน้ประจาํปี  

(3) หนงัสอืยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี  

  พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์  ส่งถึงบรษิัทภายในวนัที่ 10 

มกราคม 2554  

3. ในการเสนอรายชื่อบุคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท บุคคลดงักล่าวต้องมี

คุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั 

4. คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบรษิทั 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัภายในเดอืนมนีาคม 2555 

 

2.5  การสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ  

•  คณะกรรมการบรษิทัสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะในรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถ

กําหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง  โดยไดจ้ดัทําหนังสอืมอบฉันทะ

แบบ ข ขึน้ นอกจากน้ีบรษิทัยงัไดจ้ดัทําหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะทัว่ไป) และหนังสอื

มอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสําหรบั custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเผยแพร่ผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบรษิทัล่วงหน้า 13 วนัก่อนวนัประชุมเพือ่การดาวน์โหลดอกีดว้ย  
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2.6   การสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสียง   

•  คณะกรรมการบรษิัทอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมด้วย

ตนเอง แต่มคีวามประสงคจ์ะใชส้ทิธใินการลงคะแนนเสยีงโดยวธิกีารมอบฉนัทะ  โดยบรษิทัไดเ้สนอใหม้ี

กรรมการอสิระเข้าประชุมและลงคะแนนเสยีงแทนผู้ถือหุ้น จํานวน 1 คน คือ ศ. ไพจติร โรจนวานิช 

(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ) เพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธิ

เลือกกรรมการอสิระคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รบัมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้  และในการน้ีมผีู้ถือหุ้นที่มอบ

ฉนัทะใหก้รรมการอสิระเขา้ประชุมและลงคะแนนเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

2555 จาํนวน 33 ราย  

 

2.7   การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล   

•  คณะกรรมการบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไดจ้ดัเตรยีมบตัร

ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้และแจกในขณะลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งได้จัดทําบัตร

ลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เช่น การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผล  การพิจารณาอนุมตัิกําหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี การพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการแยกเป็นรายบุคคล เป็นต้น รายละเอยีด

การนับคะแนนเสยีงดงักล่าวมกีารบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ เพื่อความโปรง่ใสและ

ตรวจสอบได ้ในกรณหีากมขีอ้โตแ้ยง้เกดิขึน้ในภายหลงั  

 

2.8   มาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ  

•  คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดมาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใชข้อ้มลู

ภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 

Conduct) ซึง่ครอบคลุมถงึเรือ่งการใชข้อ้มลูภายในเพือ่ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

และการรกัษาความลบั  โดยมกีารแจง้มาตรการดงักล่าวผ่านทางคู่มอืหลกัจรรยาบรรณธุรกจิทางการจดั

อบรม และทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั  นอกจากน้ียงัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบรษิทัเป็น

ผูร้บัผดิชอบในการแจง้หลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูล และตดิตามใหค้ณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร

รายงานการถอืครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมาย รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนไดส้่วนเสยีหรอืการ

ทาํรายการระหวา่งกนัของกรรมการและผูบ้รหิาร  

 

หมวดท่ี 3  บทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
 3.1   นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  

  บรษิทัตระหนักและใหค้วามสําคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่ม ซึง่ไม่เพยีงแต่เฉพาะ

ตามทีก่ฎหมายกําหนดเท่านัน้   ในปีทีผ่่านมาบรษิทัไดพ้จิารณาชีบ้่งผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีขึน้ใหม่ พรอ้ม

กับกําหนดเป็นนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีและนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้มของ

บรษิทั ทีไ่ดย้ดึถอืปฏบิตัคิวบคูก่นัไป  โดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทัแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ดงัน้ี 

   1. พนกังานและครอบครวั 

   2. ลกูคา้ และเจา้หน้ี 
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   3. ผูถ้อืหุน้ 

   4. ชุมชนรอบโรงงาน 

   5. หน่วยงานราชการ 

   6. Supplier และ Contractor 

   7. นกัวเิคราะห,์ นกัลงทุน และสถาบนัการเงนิ 

   8. นกัวชิาการ 

   9. สถาบนัการศกึษา 

   10. สือ่มวลชน 

•  คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดนโยบายและมาตรการในการดแูลผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ดงัต่อไปน้ี.- 

 1.  พนักงานและครอบครวั 

  นโยบายเกีย่วกบัการดแูลพนักงานและครอบครวั 

1) บรษิทัใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงานโดยยดึหลกัพจิารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรม

และสามารถวดัผลได ้อาท ิรายไดค้่าตอบแทนรายเดอืน รายไดจ้ากการทํางานล่วงเวลา โบนัสประจําปี  

เงนิพเิศษรางวลัการผลติ  การประกนัชวีติและประกนัสขุภาพ กองทุนสาํรองเลีย้งชพี เป็นตน้ 

2) บรษิัทมุ่งส่งเสรมิและพฒันาบุคลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถอย่างต่อเน่ือง อาท ิ  

จดัใหม้กีารอบรมและสมัมนาผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบั เป็นตน้ 

3) บรษิทัปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมและความเท่าเทยีมกนั อาท ิการ

ประเมินผลงานพนักงาน การรกัษาความลบัประวตัิการทํางาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน     

เป็นตน้ 

4) บรษิทัคาํนึงถงึสทิธขิองพนกังานเป็นสาํคญั และเปิดโอกาสใหพ้นกังานรอ้งเรยีนกรณี

พนักงานไม่ได้รบัความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รบัความคดิเหน็ หน่วยงานฝ่ายทรพัยากร

บุคคลทีร่บัเรือ่ง เป็นตน้  

5) บริษัทมีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย ถูก

สุขลกัษณะ และเอื้อต่อการทํางานอย่างมปีระสทิธิผล อาทิ บรษิัทจดัให้มกีารดําเนินการ 5 ส. จดัตัง้

หน่วยงานดา้นความปลอดภยัขึน้ เพือ่ควบคุมและดแูลเรือ่งอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน 

เป็นตน้ 

 

 2.  ลกูค้า และเจ้าหน้ี 

  นโยบายเกีย่วกบัการดแูลลกูค้า 

1) บรษิทัมหีน้าที่ในการสรา้งความสมัพนัธ์และความร่วมมอืในระยะยาวกบัลูกคา้ โดย

ยดึหลกัความซื่อสตัยส์จุรติ ความเชื่อถอืและไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

2) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท ด้วยการ

รบัผดิชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคญัต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอนัดบัแรก โดยให้

ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนปฏบิตัติามมาตรการดงัต่อไปน้ี 
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•  ยึดมัน่ในการนําเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความ

ตอ้งการของลกูคา้ 

•  ยดึถอืปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีไ่ดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัลกูคา้อยา่งดทีีส่ดุ 

•  การเสนอราคาและเงือ่นไขการคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ทีจ่ดัอยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั  ตอ้งมคีวาม  

เทา่เทยีมกนั 
•  ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งตรงตามความเป็นจรงิแก่ลูกคา้เกีย่วกบัคุณสมบตัแิละคุณภาพของ

ผลติภณัฑท์ีผ่ลติได ้เพือ่สรา้งความเชื่อมัน่และความเป็นธรรมใหก้บัลกูคา้ของบรษิทั 
•  พรอ้มทีจ่ะตอบคําถามของลูกคา้ รวมทัง้การดาํเนินการเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีน การให้

คาํแนะนํา และการตดิตามผลความคบืหน้าในประเดน็ต่างๆ ทีไ่ดร้บัแจง้จากลกูคา้ผา่นทาง 
 

 

 

 

 

 

  นโยบายเกีย่วกบัการดแูลเจ้าหน้ี 

1) บรษิัทมหีน้าที่สร้างความสมัพนัธ์และปฏิบตัิต่อเจ้าหน้ี โดยยดึหลกัความซื่อสตัย์

สจุรติ ความเชื่อถอืและไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

2) บรษิัทมีหน้าที่รบัผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคญัต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทํา

ขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ีอยา่งดทีีส่ดุ 

 3.  ผูถ้ือหุ้น 

   นโยบายเกีย่วกบัการดแูลผูถ้ือหุ้น 

1) บรษิทัมหีน้าทีป่กป้องและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ข ัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ สทิธกิารซือ้ขาย

หรอืโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ สิทธิในการได้รบัข่าวสารข้อมูลกิจการอย่าง

เพยีงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

การจดัสรรเงนิปันผล การกําหนดหรอืแก้ไขขอ้บงัคบัหรอืหนังสอืบรคิณห์สนธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน 

การอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้  

2) บรษิัทมหีน้าที่ส่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้ถ้ือหุน้ใชส้ทิธใินเรื่องต่างๆ ในการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ไดแ้ก่ สทิธใินการเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า  สทิธใินการเสนอบุคคล

เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการล่วงหน้า สทิธใินการส่งคําถามต่อทีป่ระชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม  สทิธใิน

การแสดงความคดิเหน็และตัง้คาํถามต่อทีป่ระชุม เป็นตน้ ผา่นทาง 
 

 

 

 

ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ ์

โทร. 0-2634-2222 

ต่อ 1431-1435 

e-mail : allbangkokmarketing@gsteel.com 

 

ฝ่าย Compliance 

คณุปณุยวีร ์ชยัยะรุง่สกลุ 

โทร. 0-2634-2222 ต่อ 1175 

e-mail : info@gsteel.com 
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3) บรษิทัตอ้งไมก่ระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืจาํกดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
 

 4.  ชมุชนรอบโรงงาน  

  นโยบายเกีย่วกบัการดแูลชมุชนรอบโรงงาน 

1) บรษิทัและพนกังานตอ้งยดึมัน่ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ ีและเป็นประโยชน์

แก่สงัคมและชุมชน 

2) บรษิทัมหีน้าที่ประพฤติปฏบิตัต่ิอชุมชนที่อาศยัอยู่ใกล้เคยีงกบับรเิวณที่ตัง้โรงงาน

ด้วยความเป็นมติร และให้ความช่วยเหลอื สนับสนุนชุมชนให้มคีวามเป็นอยู่ที่ด ีตลอดจนรบัผดิชอบ

ดําเนินการแก้ไขในกรณีที่เกดิปัญหาต่างๆ ที่ไดร้บัผลมาจากการดําเนินการของบรษิทัอย่างเป็นธรรม 

และมคีวามเทา่เทยีมกนั 

3) บรษิัทมหีน้าที่ดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มคีุณประโยชน์ต่อสงัคม และให้ความ

รว่มมอืกบัภาครฐัและหน่วยงานต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจ และเสยีสละเพือ่ประโยชน์ต่อสว่นรวม  
 

 5.  หน่วยงานราชการ  

  นโยบายเกีย่วกบัการดแูลหน่วยงานราชการ 

1) บรษิัทมีหน้าที่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้
กําหนดไว้ ทัง้ยงัส่งเสรมิให้มีการปฏิบัติให้ดียิง่ขึ้น และ/หรอืมากกว่าที่กฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ 
กาํหนดไว ้

2) บรษิทัจะสนบัสนุนกจิกรรมในโอกาสต่างๆ ของหน่วยงานราชการตามความเหมาะสม 
 

 6.  Supplier และ Contractor 

  นโยบายเกีย่วกบัการดแูล Supplier และ Contractor 

1) บรษิทัมหีน้าทีส่รา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบั Supplier และ Contractor ทุกราย  

2) บรษิทัมหีน้าทีเ่ปิดโอกาสให ้Supplier และ Contractor ทุกรายนําเสนอสนิคา้/บรกิาร
ไดโ้ดยเท่าเทยีมกนั โดยใหผู้บ้รหิารและพนักงานที่เกี่ยวขอ้งกบั  Supplier และ Contractor ตอ้งปฏบิตัิ
ตามมาตรการดงัต่อไปน้ี 

•  ต้องปฏิบตัิงานต่อ Supplier และ Contractor ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และมคีวาม
เทา่เทยีมกนั 

•  การพิจารณาและตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพ และ
เงือ่นไขต่างๆ โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

•  ต้องรกัษาความลบัของ Supplier และ Contractor โดยหา้มมใิหม้กีารรบัสนิบนหรอื
ค่านายหน้าใดๆ จาก Supplier และ Contractor รวมถึงห้ามเปิดเผยขอ้มูลหรอืขอ้เสนอของ Supplier 
และ Contractor รายหน่ึงหรอืหลายรายใหก้บั Supplier และ Contractor รายอื่นๆ รบัทราบทัง้ทางตรง
และทางออ้ม 
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 7.  นักวิเคราะห ์นักลงทุน และสถาบนัการเงิน  

  นโยบายเกีย่วกบัการดแูลนักวิเคราะห ์นักลงทนุ และสถาบนัการเงิน 

1) บรษิทัเปิดโอกาสใหน้ักวเิคราะห ์นักลงทุน และสถาบนัการเงนิไดร้บัทราบขอ้มลูการ

ดําเนินงานของบรษิัท และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตได้ตามความเหมาะสม และเป็นไปตาม

เงือ่นไขของกฎหมาย และการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ใีนเรือ่งการเปิดเผยขอ้มลู 

2) บรษิัทจะอํานวยความสะดวกโดยจดัทําข้อมูลแนะนําการลงทุนของบรษิัทให้แก่    

นกัลงทุนผา่นชอ่งทางเวบ็ไซต ์และ 

 

 

 

 

 

 

 

 8.  นักวิชาการ  

  นโยบายเกีย่วกบัการดแูลนักวิชาการ 

1) บรษิทัเปิดโอกาสใหน้กัวชิาการไดร้บัทราบขอ้มลูวธิกีาร กระบวนการดาํเนินงานของ

บรษิทั รวมทัง้แลกเปลี่ยนความรู ้เพื่อเป็นประโยชน์ในงานดา้นวชิาการ และการทําวจิยัต่างๆ อนัเป็น

ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในประเทศ 

2) บรษิทัสนับสนุนการเขา้มามสี่วนร่วมในการศกึษาการใชเ้ทคโนโลยใีนการปรบัปรุง

กระบวนการทํางานต่างๆ ในการผลติผลติภณัฑ์ของบรษิัท ตลอดจนร่วมศกึษาเพื่อพฒันานวตักรรม

ต่างๆ ในการเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ  เช่น  ในด้านเครื่องจกัร  ด้านกรรมวธิใีนการผลิต    

เป็นตน้ 
 

 9.  สถาบนัการศึกษา  

  นโยบายเกีย่วกบัการดแูลสถาบนัการศึกษา 

1) บริษัทจะทําการส่งเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตแก่

สถาบันการศึกษา โดยจะให้ความสําคญักับโรงเรยีนและสถาบันการศึกษาที่ใกล้บรเิวณชุมชนรอบ

โรงงานของบรษิทัเป็นอนัดบัแรก  

2) บรษิทัจะทาํการสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ของสถาบนัการศกึษาตามความเหมาะสม 

 

 10.  สือ่มวลชน  

  นโยบายเกีย่วกบัการดแูลสือ่มวลชน 

1) บรษิทัคํานึงถงึสทิธแิละเสรภีาพของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศและ

ขา่วสารของบรษิทัสูส่าธารณชน  

 

ฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations - IR) 

โทร. 0-26342222 ต่อ 1175-1176 

e-mail : info@gsteel.com 
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2) บรษิทัจะทาํการสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ของสือ่มวลชนตามความเหมาะสม 

 

3.2   มาตรการชดเชยผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกรณีได้รบัความเสียหายจากการละเมิด  

•  คณะกรรมการบรษิัทมมีาตรการที่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัทจะต้องพงึ

ปฏบิตั ิในการใชข้อ้มลูภายในดงัน้ี.- 
   มาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

   1) เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีแ่จง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิารทราบใหป้ฏบิตัิ

ซึ่งหน้าที่ในการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยใ์นบรษิทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตาม

มาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535   

  2) คณะกรรมการบรษิัทจะแนะนําให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานที่ทราบขอ้มูล

ภายในหลีกเลี่ยงการซื้อขายหุ้นของบรษิัทก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสําคญั รวมถึงขอ้มูลงบ

การเงนิของบรษิทั ซึง่มผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยต่์อสาธารณชน กล่าวคอื เป็นเวลา 

1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูล และ 1 สัปดาห์หลังการเปิดเผยข้อมูล อันอาจเป็นการกระทําผิด

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

•  บริษัทได้กําหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่ อหา

ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผู้อื่นในทางมชิอบไว้ในหลกัจรรยาบรรณสําหรบัผู้บรหิารและพนักงาน

ดงัต่อไปน้ี 

 มาตรป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของผูบ้ริหารและพนักงาน 

1) ผูบ้รหิารและพนกังานจะตอ้งไมก่ระทาํการใดๆ เพือ่แสวงหาผลประโยชน์หรอืเบยีดบงั

ทรพัยส์นิ ซึง่ควรเป็นของบรษิทั หรอืควรเป็นของลกูคา้ของบรษิทั 

2) ผูบ้รหิารและพนักงานควรหลกีเลีย่งสถานการณ์ หรอืการมกีจิกรรมสว่นตวั และการ

มผีลประโยชน์ทางการเงนิซึง่อาจขดัแยง้กบัหน้าทีก่ารงานทีผู่บ้รหิารและพนกังานผกูพนัอยู ่

3) กรณีตําแหน่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและพนักงานมผีลในอนัที่จะเอื้อ

ประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้มแก่ตนเอง  หรอืสมาชกิในครอบครวั  (คู่สมรส บดิา มารดา บุตร ญาต ิ

พีน้่อง) หรอืบุคคลทีรู่จ้กั ผูบ้รหิารและพนักงานดงักล่าวไม่ควรมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจดําเนินการใดๆ 

และจะตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานใหท้ราบทนัท ี

4) บรษิทัจะหลกีเลีย่งทีจ่ะมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหก้บัผูบ้รหิารและพนกังาน

ในกรณีทีอ่าจจะนําไปสู่สถานการณ์ที่จะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบรษิทั หรอืขดัต่อ

ผลประโยชน์ของลกูคา้ของบรษิทั 

5) การที่ผูบ้รหิารและพนักงานมสี่วนร่วมในการดําเนินกจิกรรมภายนอกองค์กร หรอื

ดํารงตําแหน่งภายนอกองค์กร อาท ิการเป็นกรรมการ ที่ปรกึษา ตวัแทน หรอืเป็นพนักงานในองค์กร

อื่นๆ  กจิกรรมนัน้ๆ  จะตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั  และลูกคา้ของบรษิทั
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ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม และจะตอ้งไมท่ําใหเ้กดิผลเสยีหายต่อบรษิทั รวมทัง้จะตอ้งไมก่ระทบต่อการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคคลนัน้ๆ  

6) ห้ามมใิห้ผู้บรหิารและพนักงานเข้าร่วมหรอืรบัตําแหน่งใดในองค์กรอื่นที่ประกอบ

ธุรกิจในลกัษณะเดียวกนักบับรษิัท หรอืกิจการที่แข่งขนักบับรษิัท หรอืกิจการที่อาจมีผลประโยชน์

ขดัแยง้กบับรษิทั 

•  คณะกรรมการบรษิทัไดร้บัขอ้มูลส่วนไดส้่วนเสยีในการทําธุรกรรมกบับรษิทัของกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน เป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอโดยตลอด โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัมหีน้าที่

รายงานขอ้มูลส่วนไดส้่วนเสยีต่างๆ ใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อพจิารณา และหลงัจากนัน้

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบนําสรปุขอ้มลูสว่นไดส้ว่นเสยีต่างๆ รายงานใหแ้ก่คณะกรรรมการบรษิทัทราบ

และพิจารณาต่อไป  โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ติดตามผลอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งในปี 2552 ไม่

ปรากฏว่ามขี้อมูลส่วนได้ส่วนเสยีของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานที่ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่

บรษิทัแต่อยา่งใด  

•  บรษิทัไดก้ําหนดมาตรการชดเชยผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไวใ้นกรณีไดร้บัความเสยีหายจากการ

ละเมดิดงัต่อไปน้ี 
 

 1.  พนักงานและครอบครวั 

  มาตรการป้องกนักรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อพนักงานและครอบครวั 

ปัจจุบนับรษิัทจดัให้มีการดูแลในเรื่องผลตอบแทนและสวสัดิการของพนักงานอย่าง

ทัว่ถงึ และปฏบิตัติามนโยบายการดูแลพนกังานอย่างเครง่ครดั  และไดจ้ดัทําตูร้บัขอ้รอ้งเรยีน และ/หรอื

ขอ้เสนอแนะจากพนกังานไวส้าํหรบัเป็นช่องทางในการแจง้เรื่องรอ้งเรยีนของพนกังานทีไ่ดร้บัผลกระทบ

จากการทาํงาน 

ซึง่ในปีทีผ่่านมา บรษิทัไมไ่ดร้บัขอ้รอ้งเรยีนจากพนกังานในกรณีความเสยีหายจากการ

ละเมดิ  

 

 2.  ลกูค้า และเจ้าหน้ี 

   มาตรการป้องกนักรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อลกูค้า และเจ้าหน้ี 

ปัจจุบนับรษิัทได้มีการดูแลลูกค้าตามนโยบายการดูแลลูกค้า และจดัให้มีฝ่ายลูกค้า

สมัพันธ์ (Customer Service) ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ร้องเรียนสําหรบัลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาและ

ตอ้งการความชว่ยเหลอื  

เพื่อป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อลูกหน้ีและเจา้หน้ี ผูบ้รหิารจะพจิารณา

คุณสมบตัิของลูกหน้ีและเจา้หน้ีทุกรายก่อนการทําธุรกรรม เพื่อป้องกนัการเกดิปัญหาขึน้ในภายหลงั 

โดยพจิารณาตามหลกัความซื่อสตัยส์จุรติและความน่าเชื่อถอื 

ซึง่ในปีทีผ่่านมา บรษิทัไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้และเจา้หน้ีในกรณีความเสยีหาย

จากการละเมดิ 
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 3.  ผูถ้ือหุ้น 

   มาตรการป้องกนักรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อผูถื้อหุ้น 

ปัจจุบนับรษิัทดําเนินการปกป้องและดูแลสทิธขิองผู้ถือหุ้นขัน้พื้นฐาน ทัง้สทิธใินการ

ได้ร ับข้อมูลสารสนเทศ  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  ตลอดจนสนับสนุนการใช้สิทธิ

นอกเหนือไปจากกฎหมาย    

ทัง้น้ีบรษิทัไดป้ระเมนิผลและตดิตามการดําเนินการเพื่อป้องกนัความเสยีหากจากการ

ละเมดิของผูถ้อืหุน้โดยประเมนิจากทัง้ภายในองคก์ร ซึง่จะประเมนิกบัฝ่ายจดัการทีด่ําเนินการดูแลสทิธ ิ

ผู้ถือหุ้น และประเมนิจากภายนอกในรูปของโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

(AGM Checklist) ซึ่งประเมนิโดยสํานักงาน ก.ล.ต.  สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย และสมาคมบรษิทัจด

ทะเบยีน เป็นประจาํทุกปี   

สาํหรบัในปีทีผ่า่นมา บรษิทัไมไ่ดร้บัขอ้รอ้งเรยีนจากผูถ้อืหุน้กรณคีวามเสยีหายจากการ

ละเมดิ และไมม่คีวามเสยีหายจากเรือ่งอื่นๆ หรอืขอ้รอ้งเรยีนเรือ่งการจาํกดัสทิธหิรอืลดิรอนสทิธต่ิางๆ  
 

 4.  ชมุชนรอบโรงงาน  

   มาตรการป้องกนักรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อชมุชนรอบโรงงาน 

บรษิทัมกีารป้องกนักรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อชุมชนและสงัคมรอบโรงงาน 

ดว้ยการปฏบิตัติามนโยบายการดูแลสงัคมและชุมชน ในการสรา้งสมัพนัธอ์นัดกีบัสงัคมและชุมชนรอบ

ขา้ง ตลอดจนใหค้วามชว่ยเหลอืและสนบัสนุนชุมชนใหม้คีวามเป็นอยูท่ีด่ ี  

ดงันัน้ทีผ่า่นมาบรษิทัจงึไม่เคยไดร้บัการรอ้งเรยีนกรณีความเสยีหายจากการละเมดิต่อ

ชุมชนและสงัคมรอบขา้ง  ทัง้น้ีหากมกีรณีดงักล่าวเกดิขึน้ บรษิทัมมีาตรการการจดัการ โดยมหีน่วยงาน

ฝ่ายบุคคลของโรงงานทําหน้าที่รบัเรื่องร้องเรยีนโดยตรง และรายงานต่อฝ่ายบรหิารเพื่อพิจารณา

ดาํเนินการต่อไป 
 

 5.  หน่วยงานราชการ  

  มาตรการป้องกนักรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อหน่วยงานราชการ 

บรษิัทมกีารป้องกนักรณีความเสยีหายจากการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบั

ต่างๆ  โดยบรษิทัมหีน่วยงานฝ่ายกฎหมายทีจ่ะทําหน้าทีใ่นการตดิตามดแูลการปฏบิตัขิองหน่วยงานใน

บรษิทัใหม้กีารปฏบิตัเิป็นไปตามกฎหมายอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ 

ดงันัน้ทีผ่า่นมาบรษิทัจงึไมเ่คยปรากฏวา่มกีารไมป่ฏบิตัติามกฎหมายใดๆ  
 

 6.  Supplier และ Contractor  

  มาตรการป้องกนักรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อ Supplier และContractor 

บรษิทัมกีารป้องกนักรณีความเสยีหายในการละเมดิต่อ Supplier และ Contractor  โดย

บรษิทัมนีโยบายในการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบั Supplier และ Contractor  ทุกราย รวมถงึมกีารปฏบิตัิ

ต่อ Supplier และ Contractor ทุกรายอยา่งเทา่เทยีมกนั  

ดงันัน้ทีผ่า่นมาบรษิทัจงึไมเ่คยปรากฏเรือ่งความเสยีหายจากการละเมดิดงักล่าว 

 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       หน้า 106 

 7.  นักวิเคราะห ์นักลงทุน และสถาบนัการเงิน  

 มาตรการป้องกนักรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน 

และสถาบนัการเงิน 
บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะห ์นกัลงทุน และสถาบนัการเงนิไดร้บัทราบขอ้มลูการ

ดําเนินงานของบรษิทั และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคต อกีทัง้มกีารจดัทําขอ้มลูแนะนําการลงทุน
ผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้การสอบถามขอ้มลูผ่านทางนักลงทุนสมัพนัธ ์โทร. 1175-1176 หรอืทางเวบ็ไซต์
ของบรษิทั  

ดงันัน้ที่ผ่านมาบรษิัทจึงไม่เคยได้รบัการร้องเรยีนจากการไม่ได้รบัทราบข้อมูลจาก
นกัวเิคราะห ์นกัลงทุน และสถาบนัการเงนิแต่อยา่งใด 

 

 8.  นักวิชาการ  

  มาตรการป้องกนักรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อนักวิชาการ 
บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัวชิาการเขา้เยีย่มชมโรงงาน และใหข้อ้มลูวธิกีาร กระบวนการ

ดําเนินงานในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบรษิัท เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ ตลอดจนร่วมมอืกบั
นกัวชิาการในการศกึษาปรบัปรงุเทคโนโลยใีนการผลติต่างๆ รว่มกนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

ดงันัน้ทีผ่า่นมาบรษิทัจงึไมเ่คยปรากฏเรือ่งความเสยีหายในการละเมดิดงักล่าว 
 

  9.  สถาบนัการศึกษา  

  มาตรการป้องกนักรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อสถาบนัการศึกษา 
บรษิทัไดใ้หค้วามรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาในการเปิดโอกาสใหเ้ยีย่มชมโรงงานของ

บรษิัทและจดับรรยายให้ความรูด้้านเทคโนโลยแีละกระบวนการผลิตของบรษิัทแก่สถาบนัการศึกษา 
ตลอดจนใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ อยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ 

ดงันัน้ทีผ่า่นมาบรษิทัจงึไมเ่คยปรากฏเรือ่งความเสยีหายในการละเมดิดงักล่าว 
 

 

 10.  สือ่มวลชน  

  มาตรการป้องกนักรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อสือ่มวลชน 
บรษิทัไดป้ฏบิตัติามนโยบายในเรื่องการคํานึงถงึสทิธแิละเสรภีาพแก่สื่อมวลชนในการ

เผยแพร่ข่าวสารของบรษิัทสู่สาธารณชนอย่างเคร่งครดั และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อยู่อย่าง
สมํ่าเสมอ 

ดงันัน้ทีผ่า่นมาบรษิทัจงึไมเ่คยปรากฏเรือ่งความเสยีหายในการละเมดิดงักล่าว 
 

3.3   กลไกการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

•  คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดกลไกการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดงัต่อไปน้ี 
1. บรษิทัไดจ้ดัใหม้ตีู้รบัขอ้รอ้งเรยีนและ/หรอืแสดงความคดิเหน็ซึ่งตดิตัง้อย่างเด่นชดั

บรเิวณด้านหน้าสํานักงาน และด้านหน้าโรงงานของบรษิัท  และเพิม่ช่องทางในการอเีมลถึงผูบ้รหิาร
ระดบัสงูโดยตรง 
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2. บรษิัทได้จดัให้มกีารประชาสมัพนัธ์ เช่น การจดัประชาสมัพนัธ์นอกสถานที่ โดย
หน่วยงานความปลอดภยั และฝ่ายบุคคลจะเดนิทางไปประชาสมัพนัธเ์รื่องการดําเนินการดา้นการดูแล
สิง่แวดลอ้มในกระบวนการผลติของโรงงานใหก้บัชุมชนโดยรอบไดท้ราบและทําความเขา้ใจ ตลอดจน
สอบถามถงึความคดิเหน็ต่างๆ ของคนในชุมชน 

3. บรษิัทได้เปิดโอกาสให้มชี่องทางการส่งขอ้เสนอแนะถึงกรรมการบรษิัท ผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบรษิทั หวัขอ้นกัลงทุน 

4. บรษิัทได้จดัให้มกีารส่งตวัแทนของบรษิัทเพื่อเข้าเยี่ยมเยยีนชุมชนในพื้นที่รอบๆ 

โรงงานเป็นประจาํทุกปี 

 

 

3.4   กลไกคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส  

•  คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดใหม้ชี่องทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการกระทาํผดิ

กฎหมายหรอืจรรยาบรรณ รายงานทางการเงนิ หรอืระบบควบคุมภายในบกพรอ่ง ผา่นทาง 

 

 

 

 

 

 

•  คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดใหม้กีารคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส  โดยการไมเ่ปิดเผยแต่จะ

เกบ็ขอ้มลูต่างๆ ของผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบั 

•  คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดใหม้กีระบวนการดาํเนินการหลงัจากมผีูแ้จง้เบาะแส โดยใน

เบื้องต้นฝ่ายตรวจสอบภายในจะทําการรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่าวแล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อพจิารณาพสิจูน์หาขอ้เทจ็จรงิ หากพบว่าเป็นขอ้มูลทีก่ระทบต่อบรษิทั จะต้องนําเสนอให้

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาต่อไป  

 
หมวดท่ี  4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

4.1   ผลการปฏิบติันโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

•  ในรอบปีทีผ่า่นมา บรษิทัไดท้ําการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลู

ที่มใิช่ข้อมูลทางการเงนิต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางระบบ online ของตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัท อกีทัง้ไม่เคยถูกสํานักงาน ก.ล.ต. หรอื

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยดําเนินการเน่ืองมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามกําหนด  

นอกจากน้ีบรษิทัยงัไดด้ําเนินการประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นประจํา และ

ปฏบิตัติามกาํหนดระยะเวลาทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ อยา่งเครง่ครดั  

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณุโสภิต  แจ้งอรณุ 

โทร. 0-2634-2222 ต่อ 1241 

e-mail : info@gsteel.com 

mailto:info@gsteel.com
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•  นอกจากน้ีบรษิัทยงัได้นําข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย รวมถงึขา่วสารต่างๆ ของบรษิทัเปิดเผยผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั และปรบัปรุงขอ้มลูให้

เป็นปัจจุบนัอย่างสมํ่าเสมอ และจดัใหม้ทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้และผูม้สี่วนได้

สว่นเสยีไดท้ราบขอ้มลูอยา่งเทา่เทยีมกนั  
 

4.2   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

• คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนไดก้าํหนดโนบายการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูไวด้งัต่อไปน้ี 

 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และผูบ้ริหารระดบัสงู 
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และผู้บรหิารระดบัสูง จะต้อง

พจิารณาถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย ความยตุธิรรม และการจงู

ใจทีเ่พยีงพอ สามารถเทยีบเคยีงกบัค่าตอบแทนกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ 

ผลงาน สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ และภาวะเศรษฐกจิโดยรวม 

2. โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น และนําเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิใหค้วามเหน็ชอบ และนําเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี การกําหนด

คา่ตอบแทนประจาํตําแหน่งรวมถงึคา่เบีย้ประชุม  

3. ทัง้น้ีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบตัิตามมติที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ที่ได้

อนุมตัวิงเงนิคา่ตอบแทน และรายละเอยีดค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีดว้ย นอกจากน้ี

ยงัต้องเปิดเผยถงึส่วนที่กรรมการไดร้บัจากการทําหน้าที่อื่นใหบ้รษิทั เช่น ทีป่รกึษา และรวมถงึส่วนที่

ไดร้บัจากการเป็นกรรมการและการทาํหน้าทีอ่ื่น เชน่ ทีป่รกึษาในบรษิทัยอ่ย เป็นตน้ 

4. ในการกําหนดค่าตอบแทนใหแ้ยกกรรมการทีท่ําหน้าทีใ่นฝ่ายบรหิารและไดร้บัค่าตอบแทน

ในรปูเงนิเดอืนจากบรษิทั มใิหไ้ดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการ 

•  คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณานําเสนอวงเงนิและรายละเอยีดการตอบแทน

กรรมการเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2555 เพื่ออนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงนิไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี แก่กรรมการซึ่งมิได้เป็นพนักงานและ

ผูบ้รหิาร รายละเอยีดปรากฏอยู่ในหวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ทัง้น้ีกรรมการของบรษิทัที่

เป็นกรรมการของบรษิทัยอ่ยจะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิทัยอ่ย 
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4.3   รายงานของคณะกรรมการบริษทั  

•  บรษิัทได้มกีารจดัทํารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทต่อรายงานทาง

การเงนิแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัช ีรายละเอยีดปรากฏในหวัขอ้รายงานความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ  
 

4.4   บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการ  

•  ในปี 2555 คณะกรรมการบรษิทั ไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการจดัการกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไป

ตามกรอบของกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความ

ซื่อสตัยส์ุจรติ ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ นอกจากน้ีคณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้

คณะอนุกรรมการขึน้เพื่อช่วยในการศกึษารายละเอยีด ตดิตาม ควบคุมการปฏบิตังิาน และกลัน่กรอง

งานต่างๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  โดยมรีายละเอยีดในการปฏบิตังิานดงัน้ี 
 

 คณะกรรมการบริษทั 

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการบรษิทั มกีารประชุมรวมทัง้หมดจํานวน 13 ครัง้ ซึง่ไดม้กีาร

ประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิัทและพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 อย่าง

เคร่งครดั มีการจดัส่งระเบียบวาระการประชุมและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้ศึกษาและ

พจิารณาล่วงหน้าเฉลีย่ 7 วนัก่อนการประชุม และเปิดโอกาสใหก้รรมการอภปิรายปัญหาสาํคญักนัอยา่ง

รอบคอบโดยทัว่กนั โดยมเีลขานุการคณะกรรมการ และทีป่รกึษากฎหมายเขา้รว่มประชุมและจดบนัทกึ

รายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการและ

ผูเ้กีย่วขอ้งสามารถตดิตามและตรวจสอบได ้ 

สาํหรบัการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 มผีูบ้รหิารสงูสุดทางดา้นการเงนิ ผูส้อบ

บญัช ีและทีป่รกึษากฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ย และการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2555  โดยมี

รายละเอยีดการเขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการบรษิทัดงัน้ี 

 

ลาํดบั รายช่ือกรรมการบริษทั 

จาํนวนครัง้ 

ท่ีเข้าประชมุ    

คณะกรรมการ

บริษทั /จาํนวนครัง้

ทัง้หมด 

การเข้าร่วม

ประชมุสามญั      

ผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2555 

การเข้าร่วม  

ประชมุวิสามญั    

ผูถื้อหุ้น 

ครัง้ท่ี 1/2555 

1. นายวจิติร  สพุนิิจ 13 / 13   

2. ดร. สมศกัดิ ์ลสีวสัดิต์ระกลู 13 / 13   

3. นายรวิโซ  โอกโิน 13 / 13   

4. ศ. ไพจติร โรจนวานิช 11 / 13   

5. คุณหญงิปัทมา  ลสีวสัดิต์ระกลู 10 / 13  - 
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ลาํดบั รายช่ือกรรมการบริษทั 

จาํนวนครัง้ 

ท่ีเข้าประชมุ    

คณะกรรมการ

บริษทั /จาํนวนครัง้

ทัง้หมด 

การเข้าร่วม

ประชมุสามญั      

ผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2555 

การเข้าร่วม  

ประชมุวิสามญั    

ผูถื้อหุ้น 

ครัง้ท่ี 1/2555 

6. นายยรรยง คโุรวาท 13 / 13   

7. รศ. ประพนัธพ์งศ ์ เวชชาชวีะ 12 / 13   

8. นายชยัณรงค ์ มนเทยีรวเิชยีรฉาย 11 / 13   

9. พลตํารวจโทประกาศ  ศาตะมาน 13 / 13    

10. พลเอกชฉูตัร กาํภ ูณ อยธุยา 12 / 13   

11. นายปรชีา  ประกอบกจิ  9 / 13   

12. ผศ. โกมล  วงศอ์ภยั  13 / 13    

13. นายสทิธชิยั ลสีวสัดิต์ระกลู * 2 / 4   

14. นายสมชยั ลสีวสัดิต์ระกลู ** 7 / 8    

 
หมายเหตุ  *  นายสทิธชิยั ลสีวสัดิต์ระกลู ลาออกเมือ่วนัที ่7 มถุินายน 2555 (ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในขณะทีม่กีารจดัประชุม 

                 คณะกรรมการบรษิทั จาํนวน 4 ครัง้ และการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555) 

             **  นายสมชยั ลสีวสัดิต์ระกลู เขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ เมือ่วนัที ่8 มถุินายน 2555 (ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในขณะทีม่ ี

                 การจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั จาํนวน 8 ครัง้ และการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2555) 
 

คณะกรรมการบริหาร 

เน่ืองจากในปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าบรษิทัอยู่ในระหว่างการปรบัโครงสรา้ง

ทางการเงนิและโครงสร้างการลงทุน  จงึมีความจําเป็นที่จะต้องอาศยัความรวดเรว็ในการพิจารณา

ตดัสนิใจทางธุรกจิ  จงึมนีโยบายให้คณะกรรมการบรหิารเขา้ร่วมประชุมพรอ้มกนักบัคณะกรรมการ

บรษิทั เพื่อนําเสนอนโยบายต่างๆ  แผนธุรกจิ แผนการลงทุน และแผนงานงบประมาณประจําปี 2555 

และรายงานผลการดําเนินงานของบรษิทัในแต่ละไตรมาสตลอดปี  รวมถงึผลประกอบการประจําปี และ

ความรายงานความคบืหน้าต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัเพือ่ทราบ กาํกบั และตดิตามต่อไป 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่รวจสอบ พจิารณาสอบทานงบ

การเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย พจิารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายใน

เป็นประจําทุกเดอืน รวมถงึประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชใีนการหาแนวทางพจิารณาเรื่องต่างๆ นอกจาก

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลสรุปเรื่องทีส่าํคญัใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบ
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และพจิารณาโดยบรรจุในระเบยีบวาระการประชุมแลว้ ยงัใหค้วามเหน็จากการทาํหน้าทีผ่า่นรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ปรากฏในรายงานประจาํปี 

สําหรบัปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทัง้หมดจํานวน 11 ครัง้  โดยมี

รายละเอยีดการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนดงัน้ี.- 
 

 

ลาํดบั รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 
จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ /

จาํนวนครัง้ทัง้หมด 

1. ศ. ไพจติร               โรจนวานิช 11 / 11 

2. รศ. ประพนัธพ์งศ ์     เวชชาชวีะ 11 / 11 

3. นายปรชีา               ประกอบกจิ 8 / 11  
 

 

คณะกรรมการสรรหา 
ในรอบปี 2555 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบตัิหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่พ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระ 3 ปี ซึ่งมีจํานวน 3 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์เกี่ยวกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทั  ประวตักิารทํางานทีด่ ีรวมทัง้ในดา้นจรยิธรรม และ
ไดนํ้าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเลอืกตัง้กรรมการที่พน้จากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน กลบั
เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง ไดแ้ก่ นายยรรยง คุโรวาท, ผศ. โกมล วงศ์
อภยั และนายสทิธชิยั ลสีวสัดิต์ระกลู และทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2555 ไดม้มีตอินุมตัแิลว้ 

สาํหรบัปี 2555 คณะกรรมการสรรหา มกีารประชุมทัง้หมดจาํนวน 1 ครัง้ โดยกรรมการเขา้
รว่มประชุมครบทุกคน 

 
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการพจิารณากําหนด

ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบรษิัทซึ่งมไิด้เป็นพนักงานและผู้บรหิาร รวมทัง้กําหนดรายละเอยีดการ

จดัสรรค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการสาํหรบัปี 2555 โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าที ่ความ

รบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมาย และเทยีบเคยีงไดก้บัค่าตอบแทนกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกจิที่มขีนาดใกล้เคยีงกนั ตลอดจนคํานึงถึงผล

ประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนไดนํ้าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2555 ได้

พจิารณาอนุมตั ิ                             

สําหรบัปี 2555 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทัง้หมดจํานวน 1 ครัง้  

โดยกรรมการเขา้รว่มประชุมครบทุกคน 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ได้ปฏิบตัิหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย

บรหิารจดัการความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร ทบทวนระบบและประเมนิประสทิธผิลของการจดัการ

ความเสีย่งของบรษิทั  รวมทัง้ไดร้ายงานสรปุใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบและพจิารณาเป็นระยะๆ  

สาํหรบัปี 2555 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มกีารประชุมทัง้หมดจาํนวน 1 ครัง้ โดยมี

กรรมการบรหิารความเสีย่งเขา้รว่มประชุมครบทุกคน 

 

 4.5   ความสมัพนัธก์บัผูล้งทุน  
•  คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที่สําคญัของบรษิัท

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได ้เพยีงพอ ทนัเวลา และโปร่งใส รวมถงึขอ้มูลทัว่ไปที่มคีวามสําคญัที่
อาจกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัได ้โดยมอบหมายใหม้หีน่วยงานรบัผดิชอบงานดา้นนักลงทุน
สมัพนัธข์ึน้เพื่อเป็นตวัแทนในการสื่อสารกบัผูล้งทุนประเภทสถาบนั ผูถ้อืหุน้ นักวเิคราะหท์ัว่ไป รวมถงึ
ภาครฐัที่เกี่ยวขอ้ง  และสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบรษิัท ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูล
สารสนเทศต่างๆ เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั ขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิ ขอ้มลูทางการเงนิ  ขา่วบรษิทัทีม่ผีลต่อ
การตัดสินใจลงทุน ข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท  
รายละเอยีดการจดัประชุมผูถ้ือหุน้ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามขอ้มูลของบรษิัทได้
อยา่งสะดวกยิง่ขึน้    

•  บรษิทัไดจ้ดัทําแผนนักลงทุนสมัพนัธ์โดยสงัเขป และแผนดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลง
ตามโอกาสและความเหมาะสม ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. จดัใหม้กีจิกรรมการพบปะสื่อมวลชนอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพือ่แถลงผลประกอบการ

ทุกไตรมาส 

2. จดัประชุมนกัวเิคราะหเ์ป็นประจาํไตรมาสละ 1 ครัง้ และในกรณนีกัวเิคราะหป์ระสงคท์ีจ่ะ

สอบถามขอ้มลูในเรือ่งอื่นเพิม่เตมิ บรษิทัจะเชญิใหน้กัวเิคราะหเ์ขา้พบฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธเ์ป็นกรณีๆ  ไป 

3. จดัใหน้กัลงทุนเขา้เยีย่มชมโรงงานของบรษิทั ตลอดจนพบปะเพือ่พดูคุยและซกัถามคาํถาม

กบัผูบ้รหิาร 

4. จดั Roadshow ในต่างประเทศอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. ร่วมออกบูธนิทรรศการที่จดัขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลแก่นักลงทุน เช่น โดยตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สมาคมนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และองคก์รอื่นๆ  

 

หมวดท่ี 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
 

5.1   นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

•  คณะกรรมการบรษิัทมเีจตนารมณ์ที่จะกํากบัดูแลธุรกิจโดยยดึมัน่ในหลกัการกํากบัดูแล

กจิการทีด่ ีดว้ยตระหนักถงึประโยชน์และความสาํคญัของการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีซึง่มสีว่นช่วยใหก้าร

บรหิารงานและการดําเนินงานมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้อนัจะส่งผลใหบ้รษิทั
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เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั และพิ่มคุณค่าให้กบัผู้ถือหุ้นในระยะยาวอกีด้วย คณะกรรมการ

บรษิทัและฝ่ายจดัการจงึไดก้ําหนดหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดเีป็นนโยบายที่ดเีป็นลายลกัษณ์อกัษร

ขึน้ และคณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว ดงัมรีายละเอยีดนโยบายการกํากบัดแูล

กจิการทีด่ต่ีอไปน้ี 

1. การคาํนึงถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้และการใหส้ทิธกิบัผูถ้อืหุน้ในเรือ่งต่างๆ เชน่ มสีทิธเิสนอวาระ

การประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า มสีทิธเิสนอบุคคลเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น ตลอดจนไม่

กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และผูเ้กี่ยวขอ้ง อย่างเท่าเทยีมกนัและ

เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

3. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี และผู้เกี่ยวขอ้ง อย่างถูกต้อง 

เพยีงพอ ทัว่ถงึ เท่าเทยีมกนั และภายในระยะเวลาทีก่ําหนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อใหผู้ถ้อื

หุน้และผูเ้กีย่วขอ้งต่างๆ สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยสะดวก เชน่ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั เป็นตน้  

4. การปฏบิตัหิน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ในการกํากบัดูแลและการ

บรหิารงานตอ้งเป็นไปดว้ยความซื่อสตัย ์มคีุณธรรม รอบคอบและระมดัระวงั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของ

บรษิทั และใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ตอ้งดแูลมใิหเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ดา้น

ผลโยชน์ต่างๆ  

5. การบรหิารงานดว้ยความโปรง่ใสภายใตร้ะบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  

6. การควบคุมและบรหิารความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมกบัการดาํเนินกจิการของบรษิทั 

7. การดาํเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ภายใตก้รอบของกฎหมาย และจรยิธรรมทางธุรกจิ 

 

 5.2   โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

•  ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 13 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่

หลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทั รวมทัง้

การอุทศิเวลาและความพยายามในการปฏบิตัหิน้าที ่เพื่อเสรมิสรา้งใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการทีเ่ขม้แขง็ 

และมีการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่และบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง 

รายละเอยีดปรากฏในหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ 

•  คณะกรรมการบรษิทัคํานึงถงึการบรหิารงานทีโ่ปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดเ้ป็นสาํคญั  

ดงันัน้ประธานกรรมการของบรษิทัจงึเป็นกรรมการอสิระ และไม่เป็นบุคคลเดยีวกบัประธานเจา้หน้าที่

บรหิารหรอืกรรมการผูอ้ํานวยการ  อกีทัง้คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการกําหนดนิยาม

กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มกว่าข้อกําหนดที่กําหนดไว้โดยสํานักงาน ก.ล.ต. เช่น 

กําหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 0.5 ซึ่งเคร่งครดักว่าข้อกําหนดของสํานักงาน 

ก.ล.ต.  
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•  สาํหรบักระบวนการสรรหากรรมการ  คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดวธิกีารทีเ่ป็นทางการ

โดยยึดหลักความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุม คือ 

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูส้รรหาบุคคลดํารงตําแหน่งกรรมการโดยทําการพจิารณาคดัเลอืกบุคคลที่

เหมาะสม โดยพจิารณาจากคุณวุฒ ิความสามารถ ประสบการณ์ทํางาน ฯลฯ เพื่อใหต้รงกบัภาระหน้าที่

ของกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ  และเมื่อคัดเลือกกรรมการที่

เหมาะสมไดแ้ลว้  จงึนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมการต่อไป 

•  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะอนุกรรมการ โดยเปิดเผยชื่อกรรมการรายบุคคล ตําแหน่ง อายุ ประวตักิารศกึษา สดัส่วนการถอื

หุน้ในบรษิัท ประสบการณ์ทํางาน และความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บรหิาร โดยได้เปิดเผยไวผ้่านช่องทาง

ต่างๆ ทัง้ในรายงานประจาํปี และเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 
 5.3   ภาวะผูนํ้าและวิสยัทศัน์ 

•  คณะกรรมการบรษิัทมีภาวะผู้นํา วิสยัทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบรษิัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบรษิัทจงึจดัให้มกีารแบ่งแยกบทบาท

หน้าทีข่องคณะกรรรมการบรษิทักบัฝ่ายบรหิารอยา่งชดัเจน โดยฝ่ายบรหิารจะเป็นผูห้าขอ้มลูต่างๆ เพื่อ

ประกอบการพจิารณาและคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีต่ดัสนิใจ  

•  คณะกรรมการบรษิทัมุ่งหวงัที่จะใหก้จิการของบรษิทัมคีวามมัน่คง และมคีวามสําเรจ็ทาง

ธุรกิจที่ย ัง่ยืนในระยะยาว จึงได้ร่วมกับฝ่ายบรหิารพิจารณาทบทวนกําหนดวิสยัทัศน์และภารกิจที่

เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถงึกําหนดเป้าหมาย แผนธุรกจิ และแผนงบประมาณ 

โดยคํานึงถงึการเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิสูงสุด และความมัน่คงในระยะยาวของบรษิทัและของผูถ้อืหุน้ 

ตลอดจนทําหน้าทีใ่นการกํากบัดูแลและตดิตามการดําเนินการของฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิ

อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

•  คณะกรรมการบรษิทัไดส้นบัสนุนใหเ้กดิระบบบรรษทัภบิาลในการบรหิารงานภายในองคก์ร 

คณะกรรมการบรษิทัจงึไดเ้ป็นผูนํ้าในการกําหนดแนวทางการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีหลกัจรรยาบรรณ 

มาตรการและขัน้ตอนการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนักบับรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้ รวมถงึการแบ่งแยกขอบเขตอํานาจหน้าทีอ่ย่างชดัเจนระหว่างผูถ้อืหุน้กบัคณะกรรมการบรษิทั

ระหว่างคณะกรรมการบรษิทักบัผูบ้รหิารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลอํานาจ

และสามารถตรวจสอบซึง่กนัและกนัไดอ้ยา่งอสิระ  

 

 5.4   ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

•  คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาการทาํรายการระหวา่งกนัทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ระหว่างผูถ้อืหุน้ กรรมการ และฝ่ายบรหิาร ดว้ยความรอบคอบ ซื่อสตัยส์ุจรติ อย่างมเีหตุ  

มีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจรยิธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยยึด

ผลประโยชน์ของบรษิัทโดยรวมเป็นสําคญั รวมทัง้ยดึถือการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตาม
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ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเครง่ครดั โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของของการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั

นัน้ 

•  คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดใหม้มีาตรการและขัน้ตอนการอนุมตักิารทํารายการระหว่าง

กนักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยหา้มมใิหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ทางตรงและ

ทางออ้มมสี่วนร่วมในการพจิารณารายการ และกําหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรว่มพจิารณาและให้

ความเหน็เกีย่วกบัความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการทีนํ่าเสนอนัน้เพื่อประโยชน์สงูสุดของ

บรษิทั ตลอดจนใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการระหวา่งกนั ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิตาม

มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป ในรายงานประจาํปี  

 

 5.5   จริยธรรมทางธรุกิจ 

•  คณะกรรมการบรษิัทได้จดัทําหลกัจรรยาบรรณสําหรบัผู้บรหิารและพนักงาน (Code of 

Conduct) เพื่อให้ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิงานในหน้าที่ และยึดถือ

ประพฤตปิฏบิตัอิยา่งสมํ่าเสมอและเครง่ครดั โดยครอบคลุมทัง้ดา้นการประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย์

และสุจรติ การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีดว้ยความเท่าเทยีมและเป็นธรรม การป้องกนัการละเมดิต่อ   

ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การรกัษาความลบั และการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด 

ตลอดจนเรือ่งการรบัสนิบน ของขวญั และของรางวลั ทัง้น้ี ไดม้อบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในตดิตาม

และตรวจสอบการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณน้ี 

•  คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามและดูแลใหก้ารประกอบธุรกจิของบรษิทั การปฏบิตัหิน้าที่

ของกรรมการ การดําเนินการของฝ่ายบรหิาร และการปฏบิตังิานของพนักงาน ยดึมัน่อยู่ในกรอบของ

คุณธรรม และจรยิธรรมอนัด ีนอกเหนือจากระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั และกรอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

•  คณะกรรมการบรษิทัยงัมนีโยบายใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานหลกีเลีย่งหรอืงดการ

ซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทในช่วงระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัแก่สาธารณชนที่

อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั เชน่ ขอ้มลูทางการเงนิ เป็นตน้ 

 
 5.6   การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  

•  โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วย ประธานกรรรมการที่เป็นกรรมการอสิระ 

กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร จํานวนรวม 6 คน (เป็นกรรมการอสิระจํานวน 5 คน) และกรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร จํานวน 7 คน รวมเป็นคณะกรรมการบริษัทจํานวนทัง้สิ้น 13 คน โดยมีการถ่วงดุลของ

กรรมการอสิระคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 46 

 

 5.7   การรวมหรือแยกตาํแหน่งเพ่ือการถ่วงดลุอาํนาจการบริหารงาน  

•  คณะกรรมการบรษิทักําหนดแบ่งแยกขอบเขต อํานาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบระหว่าง

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
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คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการดูแลด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม และคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง รวมถงึประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ไวอ้ย่างชดัเจน รวมถงึการกําหนดใหบุ้คคลผูด้ํารง

ตําแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบรหิาร หรอื

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบรหิาร เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้บ้รหิารคนใดคน

หน่ึงมอีาํนาจโดยไมจ่าํกดั และสามารถทีจ่ะสอบทานถ่วงดุลการบรหิารงานได ้

 

 5.8   คณะอนุกรรมการ 

• คณะกรรมการบรษิัทได้จดัให้มกีารแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยงานคณะกรรมการ

บริษัทในการศึกษารายละเอียด ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน และกลัน่กรองกิจการที่ได้รบั

มอบหมาย โดยมกีารกําหนดขอบเขต อาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบไวอ้ย่างชดัเจน ปัจจุบนัมกีาร

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ จํานวน 5 ชุด  ซึ่งมบีทบาทและหน้าทีแ่ตกต่างกนั โดยรายละเอยีดปรากฏใน

หวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ 

 

 5.9   บทบาทหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  

•  ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบรษิัทได้ทําหน้าที่พจิารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่

สาํคญัเกีย่วกบัการดําเนินงาน รวมทัง้กํากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดําเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถงึ

ตามงบประมาณทีก่าํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

•  ตามที่คณะกรรมการบรษิัทได้กําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกิจการของบรษิัทเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร และใหค้วามเหน็ชอบในนโยบายดงักล่าวไวแ้ลว้นัน้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารทบทวน

เป็นประจาํอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

•  คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัทาํหลกัจรรยาบรรณธุรกจิทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ไวแ้ลว้ และ

ได้เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าใหม่ รวมทัง้ดําเนินการทบทวน

จรรยาบรรณต่างๆ สาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเดมิ เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรม

ที่บรษิทัใชใ้นการดําเนินธุรกจิ โดยคณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในตดิตาม

การปฏบิตัติามจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งใกลช้ดิ 

•  คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมถงึ

การทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่อาจมคีวามขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทั โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์

ของผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั ซึง่บรษิทัไมม่รีายการดงักล่าว 

•  คณะกรรมการบรษิัทได้จดัให้มรีะบบการควบคุมด้านการรายงานทางการเงนิ และการ

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ  ซึ่งจะมหีน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ดงักล่าว ซึ่งมคีวามอสิระต่อ

การปฏบิตัหิน้าที ่และไดม้กีารทบทวนระบบดงักล่าวอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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 5.10   การประชมุคณะกรรมการบริษทั  

•  คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครัง้ และ

ดําเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัท พระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

และกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในทีป่ระชุม

จะส่งเสรมิใหม้กีารใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ และจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอทีฝ่่ายบรหิารจะเสนอเรื่อง และ

มากพอทีก่รรมการจะอภปิรายปัญหาสําคญักนัอย่างรอบคอบ รวมทัง้จดัใหม้กีารจดบนัทกึรายงานการ

ประชุมทุกครัง้เพือ่ใหก้รรมการและผูเ้กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบได ้กรรมการมหีน้าทีต่อ้งเขา้รว่มประชมุ

คณะกรรมการทุกครัง้ยกเวน้กรณทีีม่เีหตุผลพเิศษ   

•  ก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิัทในปี 2555 นัน้ ในช่วงปลายปี 2554 เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทํากําหนดการประชุมประจําปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

กําหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ปี  ทัง้น้ีเพื่อใหก้รรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและจดัเวลาใน

การเขา้รว่มประชุมได ้

•  ในการกําหนดจํานวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความ

เหมาะสมกบัภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท โดยเลขานุการคณะกรรมการ

บรษิทัไดจ้ดัทาํกําหนดการประชุมประจาํปีพรอ้มระบุเรือ่งทีต่อ้งพจิารณาในการประชุมแต่ละครัง้  เพื่อให้

คณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบถงึรายละเอยีดต่างๆ ที่ต้องพจิารณาในการประชุมแต่ละครัง้ล่วงหน้า 

เช่น การประชุมในเดอืนมนีาคมจะมกีารพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี และกําหนดวาระการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี รวมถงึกาํหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ของบรษิทั  การประชุมในเดอืน

พฤษภาคม สงิหาคม และธนัวาคม จะมกีารพจิารณาอนุมตังิบการเงนิสอบทานรายไตรมาสที ่1, 2 และ 

3 สาํหรบัการจดัประชุมในเดอืนธนัวาคมจะมกีารพจิารณางบประมาณประจาํปีของบรษิทั เป็นตน้ 

•  ในการจดัประชุมแต่ละครัง้ เลขานุการคณะกรรมการบรษิัทได้จดัส่งเอกสารการประชุม

ใหแ้ก่กรรมการพจิารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วนัก่อนการประชุม และไดม้กีารจดัทําเอกสารและสารสนเทศ

ประกอบการประชุม  

•  การจดัประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัและพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 อยา่งเครง่ครดั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการอภปิรายปัญหาสาํคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั และ

มเีลขานุการคณะกรรมการบรษิทั และที่ปรกึษากฎหมายเขา้ร่วมการประชุมและจดบนัทกึรายงานการ

ประชุม ขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะต่างๆ ของกรรมการดว้ย เพื่อใหก้รรมการและผูเ้กี่ยวขอ้งสามารถ

ตดิตามและตรวจสอบได ้ 

•  ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทแต่ละครัง้ประธานกรรมการจะใช้เวลาในการประชุม

ประมาณ 1-2 ชัว่โมง ซึ่งเป็นเวลาเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะนําเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา และกรรมการ

สามารถอภิปรายปัญหาสําคญักนัได้อย่างรอบคอบโดยทัว่กัน ทัง้น้ีประธานกรรมการได้ส่งเสรมิให้

กรรมการในที่ประชุมใชดุ้ลยพนิิจที่รอบคอบ และสอบถามที่ประชุมว่าจะมผีูใ้ดสอบถามเพิม่เติมหรอืมี

ความเหน็เป็นอยา่งอื่นหรอืไมใ่นการประชุมแต่ละวาระทุกครัง้ 
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 5.11   การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั 

•  เลขานุการคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาถงึความเหมาะสมในการจดัทํา “แบบประเมนิ

ตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self Assessment) นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัทําการพจิารณาเป็น

รายบุคคล เพื่อพจิารณาผลงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรบัปรุงประสทิธภิาพและประสทิธผิล

การทาํงานใหด้ขีึน้  
 

 5.12   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

•  สําหรบัในปี 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว โดย

คํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับ

ค่าตอบแทนกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมและ

ธุรกจิที่มขีนาดใกล้เคยีงกนั ตลอดจนคํานึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว  คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจึงมีมติกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสาํหรบัปี 2555 ไวใ้นอตัราเดมิทีเ่คยกาํหนดไวไ้มเ่กนิ 8,000,000 บาท 
 

 5.13   การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร  

•  คณะกรรมการบรษิทัไดส้ง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมเพื่อพฒันาและให้

ความรูแ้ก่กรรมการที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการ

ปฏบิตังิานอยา่งต่อเน่ือง   

•  เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีเอกสารคู่มือกรรมการ และหลักเกณฑ์การ

เปิดเผยขอ้มลู ประวตั ิการถอืครองหลกัทรพัย ์การเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย ์เป็นตน้ โดยจะ

จดัสง่ใหทุ้กครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการใหม ่ รวมถงึเลขานุการคณะกรรมการบรษิทัจะดาํเนินการ

เชญิกรรมการใหมไ่ปเยีย่มชมโรงงานของบรษิทัเพือ่แนะนําลกัษณะธุรกจิผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดมว้น 

และแนวทางการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการใหมท่ราบ 

•  คณะกรรมการบรษิัทได้กําหนดใหป้ระธานเจา้หน้าที่บรหิารจดัทํารายงานเพื่อทราบเป็น

ประจําถึงแผนการพฒันาและสบืทอดงาน ซึ่งประธานเจา้หน้าที่บรหิารและกรรมการผู้อํานวยการ ได้

เตรยีมความพรอ้มในเรือ่งผูส้บืทอดงานในกรณทีีต่นไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดไ้วแ้ลว้ 

•  คณะกรรมการบรษิัทได้กําหนดโครงสรา้งสําหรบัการพฒันาผู้บรหิาร โดยมอบหมายให้

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารรายงานเป็นประจําทุกปีถึงสิง่ที่ได้ดําเนินการไปในระหว่างปี และพจิารณา

ควบคูก่บัแผนการสบืทอดงาน 
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9.4 การดแูลเรื่องการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัมนีโยบายหา้มกรรมการและผูบ้รหิารใชข้อ้มูลภายในทีม่สีาระสําคญัของบรษิทัซึ่งยงัไม่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่นรวมถงึการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยมี

วธิกีารดแูลผูบ้รหิารในการนําขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชป้ระโยชน์เพือ่สว่นตนหรอืผูอ้ื่น ดงัน้ี  

1. ดําเนินการแจง้ใหผู้บ้รหิารฝ่ายต่างๆ เขา้ใจถงึภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์น

บรษิัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

2. ดําเนินการส่งหนังสอืเวยีนแจง้ใหผู้บ้รหิารทราบว่าผูบ้รหิารที่ไดร้บัทราบขอ้มูลภายในที่เป็น

สาระสาํคญั รวมถงึขอ้มลูงบการเงนิของบรษิทั ซึ่งมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยค์วร

หลกีเลีย่งหรอืงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดอืนและหา้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลู

ทีเ่ป็นสาระสาํคญันัน้ต่อบุคคลอื่น ก่อนทีง่บการเงนิหรอืขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

ทัง้น้ี บรษิัทได้กําหนดโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนําข้อมูลภายในของบรษิัทไปใช้เพื่อ

ประโยชน์สว่นตวัไวใ้นระเบยีบของบรษิทั โดยมโีทษตัง้แต่การตกัเตอืนดว้ยวาจาจนถงึขัน้ใหอ้อกจากงาน 

 

9.5 บคุลากร 
  

จาํนวนพนกังานของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 มจีาํนวน 561 คน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 สายงานหลกั  จาํนวน 507  คน 

 

 สายงานสนบัสนุน จาํนวน  54  คน 

 

9.6 ค่าตอบแทนบคุลากร 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัไดจ้า่ยคา่ตอบแทนทัง้หมดใหแ้ก่พนกังานของบรษิทั  

ตามรายละเอยีดดงัน้ี 
   

ค่าตอบแทน จาํนวน  

(ล้านบาท) 

เงนิเดอืน    252 

คา่สวสัดกิาร    37 

เงนิสบทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี     8 
 

 

 นอกจากน้ี บริษัทได้จัดค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่พนักงาน เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าปฏิบัติงาน

ต่างจงัหวดั คา่ล่วงเวลา เงนิรางวลัการผลติ เป็นตน้  
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9.7      นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

บรษิัทมนีโยบายจดัให้มกีารอบรมภายในให้กบัพนักงานของบรษิัท เพื่อพฒันาให้พนักงานมี

ทกัษะความรู ้โดยเรยีนรูจ้ากการปฏิบตัิจรงิ และจากคําแนะนําของผู้มปีระสบการณ์ในแต่ละสายงาน 

นอกจากน้ี บรษิัทยงัส่งเสรมิให้พนักงานเข้าอบรมและสมัมนากบัหน่วยงานภายนอกอย่างสมํ่าเสมอ 

ตลอดจนมนีโยบายในการใหผ้ลตอบแทนกบัพนกังานในอตัราทีเ่หมาะสม เพือ่จงูใจและรกัษาใหพ้นกังาน

ทาํงานกบับรษิทัในระยะยาว 
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o 

 

 

คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ทัง้ในระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตักิาร คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
โดยตรงในการจดัใหม้แีละรกัษาไวซ้ึง่ระบบการควบคุมภายใน และการประเมนิความเพยีงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบรษิทัฯ ในส่วนต่างๆ ทัง้ 5 ส่วน คอื ส่วนที ่1 องคก์รและสภาพแวดลอ้ม,  ส่วนที ่2 
การบรหิารความเสีย่ง, ส่วนที ่3 การควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร, ส่วนที ่4 ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารขอ้มลู และสว่นที ่5 ระบบการตดิตาม ซึง่รวมถงึการกําหนดทศิทางการดาํเนินธุรกจิ การ
พฒันาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบการตดัสนิใจ การกําหนดขอบเขต อํานาจ
หน้าที่ และวงเงนิอนุมตัิของฝ่ายบรหิารในแต่ละระดบั ตลอดจนมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบตัิของ
พนักงานแต่ละสายงานไว้อย่างชดัเจน การกําหนดกรอบปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณ รวมถึงการมี
มาตรการควบคุมและขัน้ตอนในการทํารายการระหว่างกนัของบรษิทักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และมกีารใช้นโยบายบญัชตีามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปซึ่งผูส้อบบญัชมีอีสิระในการ
แสดงความเหน็และการเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่ป็นสาระสาํคญั 

 บรษิทัมฝ่ีายตรวจสอบภายในเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบทัง้ในดา้นการเงนิ การดําเนินงาน และได้
ว่าจา้งทีป่รกึษากฎหมายภายนอกทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะดา้นช่วยกํากบัดแูลเรื่องการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
ข้อบังคบั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบัติงานและกิจกรรมสําคญัของบรษิัทได้
ดาํเนินการตามแนวทางทีก่าํหนดและมปีระสทิธภิาพ และเพือ่ใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามอสิระ 
สามารถทาํหน้าทีต่รวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ที ่บรษิทัจงึกาํหนดใหส้าํนกัตรวจสอบภายในรายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั  

 ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจํานวน 11 ครัง้ เพื่ อพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการระหว่างกนั ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถงึการประชุม
ร่วมกบัผู้สอบบญัชเีพื่อสอบทานงบการเงนิและพจิารณารายงานการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงนิในงบ
การเงนิ ตลอดจนการพจิารณาแผนการตรวจสอบประจําปี และตดิตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ดา้นต่างๆ 
 

การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 
บรษิัทได้กําหนดนโยบายในเรื่องจรยิธรรมโดยที่กรรมการ ผู้บรหิาร และเจ้าหน้าที่ของบรษิัท

จะตอ้งพงึปฏบิตั ิในการใชข้อ้มลูภายในทีม่สีาระสาํคญัของบรษิทั ซึง่ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น รวมถงึการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยมวีธิกีารดแูลผูบ้รหิารในการ
นําขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชป้ระโยชน์เพือ่สว่นตนหรอืผูอ้ื่น ดงัน้ี  

1. ดําเนินการแจง้ใหผู้บ้รหิารฝ่ายต่างๆ เขา้ใจถงึภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์น
บรษิัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 10.   การควบคมุภายใน 
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2. ดําเนินการส่งหนังสอืเวยีนแจง้ใหผู้บ้รหิารทราบว่า ผูบ้รหิารที่ไดร้บัทราบขอ้มูลภายในที่เป็น
สาระสาํคญั รวมถงึขอ้มลูงบการเงนิของบรษิทั ซึง่มผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์ควร
หลกีเลีย่งหรอืงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดอืนและหา้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลู
ทีเ่ป็นสาระสาํคญันัน้ต่อบุคคลอื่น ก่อนทีง่บการเงนิหรอืขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

ทัง้น้ี บรษิทัยงัไดก้าํหนดโทษสาํหรบักรณทีีม่กีารฝ่าฝืนในการนําขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชเ้พือ่
ประโยชน์สว่นตวัไวใ้นระเบยีบของบรษิทั โดยมโีทษตัง้แต่การตกัเตอืนดว้ยวาจาจนถงึขัน้ใหอ้อกจากงาน 
 

ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
ปัจจุบนับรษิทัไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงาน  

 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
บรษิทัมนีโยบายจดัใหม้กีารอบรมภายในใหก้บัพนกังานของบรษิทั เพือ่พฒันาใหพ้นกังานมทีกัษะ

ความรู้ โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และจากคําแนะนําของผู้มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน 
นอกจากน้ี บรษิัทยงัส่งเสรมิให้พนักงานเข้าอบรมและสมัมนากบัหน่วยงานภายนอกอย่างสมํ่าเสมอ 
ตลอดจนมนีโยบายในการใหผ้ลตอบแทนกบัพนกังานในอตัราทีเ่หมาะสม เพือ่จงูใจและรกัษาใหพ้นกังาน
ทาํงานกบับรษิทัในระยะยาว 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ คอื ในกรณีปกตทิบีรษิทัไม่มคีวามจําเป็นต้องใชเ้งนิ
เพื่อการลงทุนเพิม่หรอืขยายงาน และมกีระแสเงนิสดเพยีงพอ  บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัรา
ประมาณรอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธจิากการดําเนินงานหลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลและเงนิสํารองตาม
กฎหมายแลว้ อย่างไรกต็ามคณะกรรมการบรษิทัอาจจะกําหนดใหบ้รษิทัจ่ายเงนิปันผลแตกต่างไปจาก
นโยบายดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสมและตามความจําเป็นของบรษิทั เช่น กรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลง
ภาวะทางเศรษฐกจิ หรอืสภาพตลาด หรอืมเีหตุการณ์อื่นใดทีม่ผีลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงนิของ
บรษิทั เป็นตน้  
 

การควบคมุภายใน 
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงได้จดัทําแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน

ประจาํปี 2555 ฉบบัลงวนัที ่20 มนีาคม 2556 ขึน้ โดยการซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารของบรษิทั และ
ไดผ้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

การพจิารณาจดัทาํแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน บรษิทัไดพ้จิารณาทัง้หมด 
5 สว่นดว้ยกนัประกอบดว้ย สว่นที ่1 องคก์รและสภาพแวดลอ้ม, สว่นที ่2 การบรหิารความเสีย่ง, สว่นที ่
3 การควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร, สว่นที ่4 ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และสว่นที ่
5 ระบบการตดิตาม โดยคณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ  
อกีทัง้ยงัไดม้คีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งช่วยทาํหน้าทีใ่นการทบทวนระบบและประเมนิประสทิธผิล
ของการจดัการความเสีย่งตลอดทัง้ปี 
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ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัในเรือ่งการทาํธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร 

หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอย่างเพยีงพอแลว้ นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัไดส้่งเสรมิและ

สนับสนุนให้ฝ่ายจดัการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองเพื่อ

เสรมิสรา้งการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance)  

 

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั

ประจาํปี 2555 แลว้ มสีาระสาํคญัทัง้ 5 สว่นดงัน้ี 

 

ส่วนท่ี  1  องคก์รและสภาพแวดล้อม 

•  คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารกาํกบัดแูลการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัทัง้

แบบระยะสัน้ 1 ปี แบบระยะปานกลาง 5 ปี และแบบระยะยาว 10 ปี ควบคู่ไปกับการกําหนด

งบประมาณประจําปี โดยไดม้กีารตดิตามผลเป็นระยะๆ อกีทัง้ยงัมกีารปรบัเปลีย่นแผนการดาํเนินธุรกจิ

ในช่วงระว่างดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในขณะนัน้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีเรื่องดงักล่าวได้

นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

•  คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณากําหนดเป้าหมายการปฏิบตัิงานอย่างรอบคอบ และได้

ทบทวนแลว้ว่าสามารถปฏบิตัไิดต้ามเป้าหมายจรงิ โดยวเิคราะหถ์งึการใหส้ิง่จูงใจและผลตอบแทนแก่

พนกังานวา่เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลดว้ย 

•  บรษิทัไดม้กีารกําหนดโครงสรา้งองค์กรอย่างชดัเจน โดยแยกการบรหิารออกเป็น 2 ส่วน 

คอื ในสว่นของฝ่ายผลติและฝ่ายซ่อมบาํรงุ กบัสว่นงานสนบัสนุน เพือ่ใหส้ะดวกและเอือ้ประโยชน์ต่อฝ่าย

บรหิารในการดาํเนินงานอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

•  บรษิัทได้มกีารปรบัปรุงหลกัจรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) ในปี 2551 เพิม่เติม 

ซึง่ไดก้ําหนดนโยบายในดา้นจรยิธรรมและขอ้กําหนดทีเ่กี่ยวกบัจรยิธรรม เพื่อใหค้รอบคลุมถงึการหา้ม 

มใิหฝ่้ายบรหิารและพนกังานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั

และคูค่า้ของบรษิทั อกีทัง้ไดก้าํหนดบทลงโทษกรณทีีม่กีารละเมดิไวอ้ยา่งชดัเจน 

•  บรษิัทไดม้กีารจดัทํานโยบายและระเบียบวธิปีฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรม

ดา้นการเงนิ การจดัซือ้ และการบรหิารทัว่ไปแบบรดักุม และสามารถป้องกนัการทุจรติได ้โดยคู่มอืการ

ปฏบิตัิงานดา้นจดัซื้อที่จดัทําขึน้ม่ความสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000  ส่วนการ

ปฏบิตัิงานด้านการเงนิและการบรหิารทัว่ไป ไดม้กีารกําหนดแผนผงัการปฏบิตัิงาน พรอ้มทัง้กําหนด

อํานาจอนุมตัเิป็นวงเงนิไวอ้ย่างชดัเจน และบรษิทัไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง เพื่อใชเ้ป็น

เครือ่งมอืในการควบคุมการทุจรติดว้ย   

•  บรษิทัมกีารจดัทํานโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้น

การเงนิ การจดัซื้อ และการบรหิารทัว่ไปแบบรดักุม และสามารถป้องกนัการทุจรติได้ โดยคู่มือการ

ปฏิบตัิงานด้านจดัซื้อที่จดัทําขึ้นมคีวามสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และเมื่อ
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ปลายปี 2552 บรษิทัไดม้กีารทบทวนนโยบายและขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจา้งใหม ่โดยไดร้บัการอนุมตัจิาก

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรษิทัแลว้  ซึง่ไดแ้ยกกําหนดนโยบายการ

จดัซื้อจดัจา้งออกเป็น 3 ส่วน คอื  1) นโยบายและขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจา้งของ Spare Pats and Non-

Operation Supplies and Service  2) นโยบายและขัน้ตอนการจดัซื้อจดัจ้างของ Raw Materials and 

Consumables  และ  3) นโยบายและขัน้ตอนการจดัซื้อจดัจ้างของ Expansions Project  สําหรบัการ

ปฏบิตังิานดา้นการเงนิและการบรหิารทัว่ไป ไดม้กีารกําหนดแผนผงัการปฏบิตังิาน (Flow Chart) พรอ้ม

ทัง้กําหนดอํานาจอนุมตัิเป็นวงเงนิไวอ้ย่างชดัเจน และบรษิัทได้พฒันาระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง 

เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการควบคุมการทุจรติดว้ย                  

•  ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏบิตัิงาน บรษิทัได้คํานึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า 

โดยได้กําหนดไว้เป็นนโยบายและเกณฑ์การปฏิบตัิในจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ผู้บรหิารและพนักงานมี

หน้าที่ในการสรา้งความสมัพนัธ์ที่ดกีบัคู่คา้ทุกราย ตลอดจนกําหนดมาตรการใหป้ฏบิตัต่ิอคู่คา้อย่างมี

ความซื่อสตัยส์จุรติ เทา่เทยีมกนั รกัษาความลบัของลกูคา้ ตลอดจนหา้มมใิหม้กีารรบัสนิบนจากคูค่า้ 

 

ส่วนท่ี  2  การบริหารความเส่ียง  

•  ในปี 2555 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งขึน้ จํานวน 1 ครัง้ 

เพือ่ทบทวนระบบและประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่ง  

•  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะทําการวเิคราะหแ์ละรายงานความคบืหน้าของลกัษณะ

ความเสีย่ง และแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งเพือ่เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

•  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงได้กําหนดใหม้มีาตรการในการประเมนิประสทิธผิลของ

การควบคุมความเสีย่งในดา้นต่างๆ  ตลอดจนกําหนดวธิกีารเพือ่ลดความเสีย่งอนัจะเกดิความสญูเสยีต่อ

บรษิทัอยา่งน้อย 4 ครัง้ต่อปี 

•  บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมระดบัผูบ้รหิารเป็นประจําทุกสปัดาห ์ซึ่งผูบ้รหิารที่รบัผดิชอบ

แต่ละสายงานจะนําเสนอผลการดําเนินงาน ปัญหาและความเสีย่งที่เผชญิอยู่ เขา้หารอืในที่ประชุมเพื่อ

รว่มกนัหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ข  

•  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงได้กําหนดแผนงานการบรหิารความเสี่ยงประจําปี และ

มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดําเนินการปฏิบัติตามแผน และรายงานความคืบหน้าต่อคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

ส่วนท่ี  3  การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  

•  บรษิทัไดม้กีารปรบัปรุงระเบยีบอํานาจอนุมตัดิา้นการเงนิ และการดําเนินงานอย่างชดัเจน 

เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุในการบรหิารงานของฝ่ายบรหิาร 

•  บรษิัทได้จดัแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผดิชอบแยกจากกนัโดยชดัเจน และม ีWork Flow ที่

แสดงถงึขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
•  บรษิทัไดก้ําหนดใหม้มีาตรการและขัน้ตอนอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนั และไดก้ําหนด

ไวเ้ป็นนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมอยู่ในหลกัจรรยาบรรณสําหรบัผูบ้รหิารและ
พนกังาน โดยมอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในทําหน้าทีต่รวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
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ตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง  รวมถงึบรษิทัหา้มมใิหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีร่วมพจิารณาอนุมตัธุิรกรรมทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ทัง้น้ีในการตดัสนิใจอนุมตัธุิรกรรมใดๆ กต็าม บรษิทัไดค้ํานึงถงึผลประโยชน์
สงูสุดในระยะยาวเป็นสาํคญั และกรณีเป็นธุรกรรมทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรบัทราบ หรอืขอความเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแลว้แต่กรณ ี

•  บรษิทัไดม้กีารตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามสญัญา และขอ้ตกลงดงักล่าวทีม่ผีลผูกพนัอย่าง
ต่อเน่ือง รวมทัง้ไดม้กีารตดิตามดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ยอยา่งสมํ่าเสมอ ในกรณีทีบ่รษิทัมเีงนิ
ลงทุนในบรษิทัยอ่ย โดยบรษิทัไดส้ง่ใหก้รรมการของบรษิทัเขา้ไปเป็นกรรมการผูม้อีาํนาจของบรษิทัยอ่ย 
สว่นบรษิทัรว่มบรษิทัไดส้ง่ตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการเจา้หน้ีเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั  

•  บรษิทัไดม้มีาตรการที่จะใหก้ารดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสีย่งในการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทั โดยบรษิทัไดม้กีารว่าจา้งทีป่รกึษากฎหมายเฉพาะดา้นจากภายนอก เพื่อให้
เข้ามาช่วยสอบทานเอกสาร และให้คําปรกึษาในการดําเนินการด้านต่างๆ ตลอดจนบรษิัทได้มีฝ่าย
ตรวจสอบภายในเพื่อทาํหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตัติามขอ้กาํหนด กฎระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
อกีดว้ย 
 

ส่วนท่ี  4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู  
•  ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท  เลขานุการคณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายบรหิารได้

จดัเตรยีมเอกสารขอ้มลู และรายละเอยีดเกีย่วกบัวาระการพจิารณาทีส่าํคญั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั
ใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจล่วงหน้า และหากเรื่องใดมรีายละเอยีดเพิม่เติมในภายหลงั (ถ้าม)ี 
บรษิทัจะจดัส่งใหม้ขีอ้มูลเพิม่เตมิเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการประชุมใหกับัคณะกรรมการก่อนวนั
ประชุมหรอืภายในวนัประชุม 

•  บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท  และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัครัง้ทีแ่ลว้ พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการพจิารณาการประชุมใหก้บักรรมการบรษิทั
ทุกครัง้ที่มกีารประชุม เพื่อเป็นการใหข้อ้มูลแก่กรรมการบรษิัทโดยจดัส่งล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วนัก่อนวนั
ประชุม 

•  บรษิัทได้จดัทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิัท โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็น

สาระสาํคญั รวมถงึขอ้เสนอแนะ ขอ้ทว้งตงิ และขอ้คดัคา้น (ถา้ม)ี และไดใ้หค้ณะกรรมการบรษิทัรบัรอง

รายงานการประชุมดงักล่าวในการประชุมครัง้ถดัไป ซึง่ประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัไดแ้กไ้ขหรอืเพิม่เตมิเน้ือหาในรายงานการประชุมไดอ้ยา่งอสิระ 

•  บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมสถานทีเ่พื่อจดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ีและบญัชต่ีางๆ ไว้

อยา่งเป็นสดัสว่น  

•  บรษิัทได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รบัรองทัว่ไป ภายใต้การกํากับและ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตภายนอก   

 

ส่วนท่ี  5   ระบบการติดตาม  

•  ฝ่ายบรหิารไดร้ายงานผลการดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทั

รบัทราบทุกไตรมาส นอกจากนัน้บรษิทัไดเ้ตรยีมจดัทาํแผนงบประมาณประจาํปีสาํหรบัใชใ้นปีหน้า และ
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จะนํามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมนิผลการดําเนินงาน และรายงานเปรยีบเทยีบวเิคราะหผ์ลต่างอย่าง

เป็นระบบต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

•  บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารทุกสัปดาห์ เพื่อทําหน้าที่ติดตามผลการ

ปฏบิตังิาน และเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีก่ําหนดไวใ้นรปูของ KPI (Key Performance Indicator) และ

หารอืถงึแนวทางการแกไ้ขในกรณีทีย่งัไมส่ามารถบรรลุเป้าหมายทีว่างไว ้นอกจากนัน้ยงัไดม้กีารแต่งตัง้

คณะกรรมการโครงการขึน้มาเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานตามเป้าหมายของบรษิทั  โดยเน้นการพฒันา

ระบบการปฏบิตังิานดา้นต่างๆ  เพือ่ควบคุมการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

•  บริษัทได้จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่าง

สมํ่าเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหน้าทีจ่ดัทาํแผนการตรวจสอบประจาํปี ซึง่ครอบคลุมทัง้การเงนิ 

การดําเนินการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมิน

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมทัง้ตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในทีม่อียู ่  

•  การรายงานผลการตรวจสอบและการรายงานความคบืหน้า ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รบั

มอบหมายใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้  และเพื่อเป็น

การป้องปรามฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้ําเนินการตรวจสอบและตดิตามผลการการปฏบิตังิานของแต่ละ

หน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอ  นอกจากน้ีฝ่ายตรวจสอบภายในมหีน้าที่ในการตดิตาม และประเมนิผลการ

แกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีม่สีาระสาํคญัเพือ่นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั 

•  บรษิทัมนีโยบายใหฝ่้ายบรหิารของบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ โดยตอ้งรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิัทถึงสิง่ที่ได้ทําการตดัสนิใจดําเนินการในเรื่องต่างๆ ที่ม ีหรอือาจมผีลกระทบต่อ

ชื่อเสยีงและฐานะการเงนิของบรษิทัอยา่งมนียัสาํคญั ทัง้น้ีรวมถงึปัญหาต่างๆ ทีพ่บ อาท ิเรือ่งการทุจรติ

หรอืการกระทาํทีฝ่่าฝืนกฎหมาย  
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11.1  รายละเอียดรายการระหว่างบริษทั กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
 

 

บคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

ประเภท 

รายการ 

มลูค่า

รายการ 

ปี 2555 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 

ณ ส้ินปี 

2555 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะและเง่ือนไข 

ของรายการ 

บรษิทั สขุมุวทิ อนิเตอร ์

ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  

(“SID”) 

ประเภทธุรกจิ 

-พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

ดา้นอาคารสาํนกังาน 

นิคมอุตสาหกรรม และ

อื่นๆ 

เป็นนิตบุิคคลถอื

หุน้โดยกรรมการ

และผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัรวม 1.26%  

 

 เงนิมดัจาํ-

กจิการที่

เกีย่วขอ้งกนั 

 เจา้หน้ีการคา้   

    

 

- 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 เ ป็ น ค่ า น้ํ า ดิ บ ต า ม

สัญญาซื้อขายน้ําดิบ   

ซึ่งบริษัทสามารถซื้อ

ได้ในราคาตํ่ากว่าการ

ซือ้จากผูผ้ลติโดยตรง 

 

บรษิทั โรงแรมอโนมา 

กรงุเทพ จาํกดั  

(“Arnoma”) 

ประเภทธุรกจิ 

-โรงแรม 

เป็นนิตบุิคคลทีม่ี

กรรมการรว่มกนั 

และมผีูบ้รหิาร

รว่มกนักบัจ ีเจ 

สตลี และถอืหุน้

โดยกรรมการและผู้

ถอืหุน้ของบรษิทั

ทัง้ทางตรงและ

ทางออ้มรวม 

69.4% 

 เจา้หน้ีอื่นและ

คา่ใชจ้า่ยคา้ง

จา่ย-กจิการอื่น

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

 

2 

 

2 

 

 เ ป็ น ค่ า บ ริ ก า ร ใ ช้

ส ถ า น ที่ ใ น ก า ร จั ด

ป ระชุ ม ต่ า งๆ  แ ล ะ

รบัรองแขกต่างชาติที่

เดินทางมาติดต่องาน

กับบริษัท ซึ่งโรงแรม

ตั ้ ง อ ยู่ ใ น ทํ า เ ล ที่

เห ม า ะส ม  แ ล ะคิ ด

ค่าบริการอัตราปกติ

เช่ น เดี ย วกับ ลู ก ค้ า

ทัว่ไป 

บรษิทั โอเรยีลทลั     

แอก็เซส จาํกดั 

(“OAC”) 

ประเภทธุรกจิ 

-ใหค้าํปรกึษาทาง    

ดา้นธุรกจิ 

เป็นนิตบุิคคลที่

บรษิทัถอืหุน้

ทางออ้ม 99.98% 

ผา่นบรษิทั สยาม 

โปรเฟสชัน่แนล 

โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

โดยมกีรรมการ

รว่มกนักบับรษิทั 

 ลกูหน้ีคา่ที่

ปรกึษาการ

ดาํเนินงาน-

บรษิทัยอ่ย 

 คา่เผื่อหน้ีสงสยั

จะสญู 

 (กลบัรายการ)

หน้ีสงสยัจะสญู 

 ลกูหน้ีภาระ

หน้ีสนิจากการ

- 

 

 

 

- 

 

(37) 

 

- 

 

1,067 

 

 

 

(1,067) 

 

- 

 

750 

 

 เป็นค่าบรกิารทีเ่กดิขึน้ 

เน่ืองจากบริษัทได้ให้

คํ า ป รึ ก ษ า แ ก่  OA

เกี่ยวกับการบริหาร

ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต 

ร ว ม ทั ้ ง คํ า ป รึก ษ า

ทางดา้นธุรกจิ 

 ผู้ถือหุ้นออกใหม่ นํา

หุ้นมาเป็นหลกัทรพัย์

คํ้าประกันหน้ีสินของ 

 11.   รายการระหว่างกนั 
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บคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

ประเภท 

รายการ 

มลูค่า

รายการ 

ปี 2555 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 

ณ ส้ินปี 

2555 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะและเง่ือนไข 

ของรายการ 

คํ้าประกนั-

บรษิทัยอ่ย 

 คา่เผื่อหน้ีสงสยั

จะสญู 

 เงนิใหกู้ย้มืแก่

กจิการที่

เกีย่วขอ้งกนั 

 คา่เผื่อหน้ีสงสยั

จะสญู 

 ดอกเบีย้คา้งรบั

จากกจิการที่

เกีย่วขอ้งกนั 

 คา่เผื่อหน้ีสงสยั

จะสญู 

 

 

 

317 

 

- 

 

 

11 

 

- 

 

 

- 

 

 

(750) 

 

2,163 

 

 

 (2,163) 

 

209 

 

 

(209) 

 

 

OA 
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บคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

ประเภท 

รายการ 

มลูค่า

รายการ 

ปี 2555 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 

ณ ส้ินปี 

2555 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะและเง่ือนไข 

ของรายการ 

บรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั 

(มหาชน) (“GJS”) 

ประเภทธุรกจิ 

-ผลติเหลก็แผน่รดีรอ้น

ชนิดมว้น 

เป็นนิตบุิคคลที่

บรษิทัและบรษิทั

ยอ่ยถอืหุน้ทางออ้ม 

27.88% โดยมี

กรรมการรว่มกนั

กบับรษิทั 

 ลกูหน้ีจากการ

ขายวตัถุดบิและ

อื่นๆ 

 ดอกเบีย้คา้งรบั 

 ลกูหน้ีจากการ

หกักลบลบหน้ี 

 เงนิจา่ย

ลว่งหน้าคา่

สนิคา้และ

บรกิาร 

 เงนิกูย้มืระยะ

สัน้ 

 

3 

 

 

77 

- 

 

55 

 

 

 

- 

128 

 

 

130 

946 

 

28 

 

 

 

28 

 

 เป็นคา่ซือ้เหลก็แผน่รดี

รอ้นในราคาตลาด ตาม

เงือ่นไขปกตทิางการคา้

เชน่เดยีวกบัลกูคา้ราย

อื่นๆ ทีม่สีถานะทาง

การเงนิดแีละจา่ยชาํระ

คา่สนิคา้ตรงตาม

เงือ่นไขของบรษิทั 

 เป็นคา่ซือ้เศษเหลก็

และเหลก็ถลุงเพือ่ใช ้  

ในกระบวนการผลติ 

โดยราคาซือ้จะกาํหนด

จากตน้ทุนบวกกาํไร

ปกต ิภายใตเ้งือ่นไข

ทางการคา้ปกต ิซึง่เป็น

ราคาทีไ่มส่งูกวา่ที่

บรษิทัซือ้เศษเหลก็จาก

ผูจ้าํหน่ายรายอื่น 

 เป็นคา่ขายเหลก็แผน่

รดีรอ้นในราคาตลาด 

ตามเงือ่นไขปกตทิาง

การคา้เชน่เดยีวกบั

ลกูคา้รายอื่นๆ ทีม่ ี

สถานะทางการเงนิดี

และจา่ยชาํระคา่สนิคา้

ตรงตามเงือ่นไขของ

บรษิทั 

 เป็นคา่ขายเศษเหลก็

และเหลก็ถลุงเพือ่ใชใ้น

กระบวนการผลติ โดย

ราคาขายจะกาํหนด

จากตน้ทุนบวกกาํไร

ปกต ิภายใตเ้งือ่นไข

ทางการคา้ปกต ิ 
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บคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

ประเภท 

รายการ 

มลูค่า

รายการ 

ปี 2555 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 

ณ ส้ินปี 

2555 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะและเง่ือนไข 

ของรายการ 

บรษิทั มลิลค์อนสตลี 

อนิดสัทรสี ์จาํกดั 

(มหาชน) 

(“MILL”) 

ประเภทธุรกจิ 

- ซือ้และ/หรอืขาย

วตัถุดบิ, เหลก็ และ

วสัดุสิน้เปลอืง 

เป็นนิตบุิคคลทีม่ี

กรรมการรว่มกนั

กบับรษิทั และ 

บรษิทัยอ่ย  

 

  เงนิรบัลว่งหน้า

จากลกูคา้-กจิการ

อื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

5 

 

 

- 

 

 

 เป็นคา่ซือ้วตัถุดบิอื่นๆ   

และวสัดุสิน้เปลอืงทีใ่ช้

ในการผลติ โดยราคา

ซือ้จะกาํหนดจาก

ตน้ทุนบวกกาํไรปกต ิ

ภายใตเ้งือ่นไขทาง

การคา้ปกต ิ

 เป็นคา่ขายเหลก็แผน่

รดีรอ้นในราคาตลาด

ตามเงือ่นไขปกตทิาง

การคา้เชน่เดยีวกบั

ลกูคา้รายอื่นๆ ทีม่ ี

สถานะทางการเงนิดี

และจา่ยชาํระคา่สนิคา้

ตรงตามเงือ่นไขของ

บรษิทั 

บรษิทั มลิลค์อน บรูพา 

จาํกดั  

ประเภทธุรกจิ 

- ซือ้และ/หรอืขาย

วตัถุดบิ และวสัดุ

สิน้เปลอืง 

เป็นนิตบุิคคลทีม่ี

กรรมการรว่มกนั

กบับรษิทั และ

บรษิทัยอ่ย 

- 

 

 

- - 

 

 ซือ้และ/หรอืขาย

วตัถุดบิ และวสัดุ

สิน้เปลอืง 

บรษิทั เกรทสยามสตลี

เวริค์ส จาํกดั  

ประเภทธุรกจิ 

ซือ้และ/หรอืขาย   

 สนิคา้เหลก็แผน่    

 รดีรอ้นชนิดมว้น 

  

 

เป็นนิตบุิคคลทีม่ี

กรรมการรว่มกนั

กบับรษิทัยอ่ย 

และกรรมการ

ของ 

บรษิทัยอ่ย  

 

 ลกูหน้ีการคา้ 

 

1 

 

 

- 

 

 

 เป็นคา่ขายเหลก็แผน่

รดีรอ้นในราคาตลาด 

ตามเงือ่นไขปกตทิาง

การคา้เชน่เดยีวกบั

ลกูคา้รายอื่นๆ ทีม่ ี

สถานะทางการเงนิดี

และจา่ยชาํระคา่สนิคา้

ตรงตามเงือ่นไขของ

บรษิทั 
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บคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

ประเภท 

รายการ 

มลูค่า

รายการ 

ปี 2555 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 

ณ ส้ินปี 

2555 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะและเง่ือนไข 

ของรายการ 

บรษิทั สยาม โปรเฟสชัน่

แนล โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

(“SPH”) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 

บรษิทัถอืหุน้รอ้ย

ละ 99.99 โดยมี

กรรมการ

รว่มกนักบั

บรษิทั 

 เงนิใหกู้ย้มืแก่

กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง

กนั 

 คา่เผื่อหน้ีสงสยั

จะสญู 

 ดอกเบีย้คา้งรบั

กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง

กนั 

 คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะ

สญู 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

(6) 

 

1 

 

 

(1) 

 

 

 เพือ่การลงทุน 

บรษิทั จเีอส โน๊ตส ์โฮล

ดิง้ส ์จาํกดั 

(“GS Notes”) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 

บรษิทัถอืหุน้รอ้ย

ละ 99.99 โดยมี

กรรมการ

รว่มกนักบั

บรษิทั 

- - -  กจิการตัง้ขึน้โดยมี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

เพือ่การปรบัโครงสรา้ง

หน้ีของบรษิทัภายใต้

หุน้กู ้(Bonds)   

บรษิทั จเีอส ซเีคยีวรติี ้

โฮลดิง้ จาํกดั        

(“GS Securities”) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 

บรษิทัถอืหุน้รอ้ย

ละ 99.99 โดยมี

กรรมการ

รว่มกนักบั

บรษิทั 

  เจา้หน้ีกจิการที่

เกีย่วขอ้งกนั 

- 196  กจิการตัง้ขึน้โดยมี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

เพือ่การปรบัโครงสรา้ง

หน้ีของบรษิทั  
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บคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

ประเภท 

รายการ 

มลูค่า

รายการ 

ปี 2555 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 

ณ ส้ินปี 

2555 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะและเง่ือนไข 

ของรายการ 

บรษิทั แอด็วานซ ์เมทลั 

แฟบรเิคชัน่ส ์จาํกดั  

(“Advance”) 

เป็นบรษิทัที่

เกีย่วขอ้งกนัโดย

มกีรรมการของ

บรษิทัเป็นผูถ้อื

หุน้ 

  ลกูหน้ีการคา้ 

  คา่เผื่อหน้ีสงสยั

จะสญู 

 ลกูหน้ีจากการ

ขายวตัถุดบิ 

  คา่เผื่อหน้ีสงสยั

จะสญู 

  ลกูหน้ีจากการ

ขายเศษเหลก็ 

  คา่เผื่อหน้ีสงสยั

จะสญู 

 (กลบัรายการ) 

หน้ีสญูและหน้ี

สงสยัจะสญู 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 เจา้หน้ีอื่น 

174 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(1) 

 

 

449 

1 

54 

(54) 

 

1 

 

(1) 

 

338 

 

(338) 

 

- 

 

 

19 

- 

 เป็นคา่ขายเหลก็แผน่

รดีรอ้นในราคาตลาด 

ตามเงือ่นไขปกตทิาง

การคา้เชน่เดยีวกบั

ลกูคา้รายอื่นๆ ทีม่ ี

สถานะทางการเงนิดี

และจา่ยชาํระคา่สนิคา้

ตรงตามเงือ่นไขของ

บรษิทั 

 เป็นคา่ขายเศษเหลก็

ซึง่กาํหนดราคาจาก

ตน้ทุนบวกกาํไร 

ภายใตเ้งือ่นไขการคา้

ปกตเิหมอืนลกูคา้ราย

อื่นๆ 

 เป็นคา่ซือ้เศษเหลก็

เพือ่นํามาใชใ้น

กระบวนการผลติ โดย

ราคาซือ้จะกาํหนดจาก

ตน้ทุนบวกกาํไรปกต ิ

ภายใตเ้งือ่นไขทาง

การคา้ปกต ิซึง่เป็น

ราคาทีไ่มส่งูกวา่ที่

บรษิทัซือ้เศษเหลก็จาก

จาํผูห้น่ายรายอื่น 

บรษิทั เอส เอส พ ีเพลส 

จาํกดั 

(“SSP”) 

เป็นบรษิทัที่

เกีย่วขอ้งกนัโดย

มกีรรมการ

รว่มกนักบับรษิทั

ยอ่ย 

  เงนิมดัจาํ-กจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

  เจา้หน้ีอื่นและ

คา่ใชจ้า่ยคา้ง

จา่ย-กจิการอื่นที่

เกีย่วขอ้งกนั 

- 

 

8 

1 

 

10 

 เป็นคา่เชา่และบรกิาร

พืน้ทีส่าํนกังานใหญ่  
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บคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

ประเภท 

รายการ 

มลูค่า

รายการ 

ปี 2555 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 

ณ ส้ินปี 

2555 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะและเง่ือนไข 

ของรายการ 

บรษิทั เอเชยี เมทลั 

จาํกดั (มหาชน) 

เป็นบรษิทัที่

เกีย่วขอ้งกนั โดย

มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั

กบับรษิทัและมี

กรรมการรว่มกนั

กบับรษิทัยอ่ย 

  เงนิรบัลว่งหน้า

จากลกูคา้-กจิการ

อื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

- 

 

 

20 

 

 

 เป็นคา่ขายเหลก็แผน่

รดีรอ้นในราคาตลาด 

ตามเงือ่นไขปกตทิาง

การคา้เชน่เดยีวกบั

ลกูคา้รายอื่นๆ ทีม่ ี

สถานะทางการเงนิดี

และจา่ยชาํระคา่สนิคา้

ตรงตามเงือ่นไขของ

บรษิทั 

บรษิทั เอเชยีเมทลั

แฟบบรเิคชัน่ จาํกดั 

เป็นบรษิทัยอ่ย

ของบรษิทัที่

เกีย่วขอ้งกนั 

  เงนิจา่ยลว่งหน้า

คา่ซือ้ทีด่นิ 

อาคารและ

อุปกรณ์ 

  คา่เผื่อการดอ้ย

คา่ของสนิทรพัย ์

  เจา้หน้ีเครือ่งจกัร

และงานก่อสรา้ง 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

8 

 

 

 

(8) 

 

1 

 รบัเหมาก่อสรา้ง 
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บคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

ประเภท 

รายการ 

มลูค่า

รายการ 

ปี 2555 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 

ณ ส้ินปี 

2555 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะและเง่ือนไข 

ของรายการ 

บรษิทั มหาชยัศนูยร์วม

เหลก็ จาํกดั 

ผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัตัง้แต่วนัที ่

21 กนัยายน 

2555 

 ลกูหน้ีการคา้-

กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง

กนัอื่น 

 คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะ

สญู 

 เจา้หน้ีการคา้-

กจิการอื่นที่

เกีย่วขอ้งกนั 

 ดอกเบีย้คา้งจา่ย-

กจิการอื่นที่

เกีย่วขอ้งกนั 

- 

 

 

3 

 

- 

 

 

2 

8 

 

 

(3) 

 

52 

 

 

2 

 

 เป็นคา่ขายเหลก็แผน่

รดีรอ้นในราคาตลาด 

ตามเงือ่นไขปกตทิาง

การคา้เชน่เดยีวกบั

ลกูคา้รายอื่นๆ ทีม่ ี

สถานะทางการเงนิดี

และจา่ยชาํระคา่สนิคา้

ตรงตามเงือ่นไขของ

บรษิทั 

 เป็นคา่ซือ้เศษเหลก็

เพือ่นํามาใชใ้น

กระบวนการผลติ โดย

ราคาซือ้จะกาํหนดจาก

ตน้ทุนบวกกาํไรปกต ิ

ภายใตเ้งือ่นไขทาง

การคา้ปกต ิซึง่เป็น

ราคาทีไ่มส่งูกวา่ที่

บรษิทัซือ้เศษเหลก็จาก

จาํผูห้น่ายรายอื่น 

บรษิทั จเีอส โน๊ตส ์โฮ

ลดิง้ 2 จาํกดั 

(“GS Notes 2”) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 

บรษิทัถอืหุน้รอ้ย

ละ 99.99 โดยมี

กรรมการ

รว่มกนักบั

บรษิทั 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้-

บรษิทัยอ่ย 

 

1 1  กจิการตัง้ขึน้โดยมี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

เพือ่การปรบัโครงสรา้ง

หน้ีของบรษิทั   
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บคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

ประเภท 

รายการ 

มลูค่า

รายการ 

ปี 2555 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 

ณ ส้ินปี 

2555 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะและเง่ือนไข 

ของรายการ 

นางแน่งน้อย ไตรวฒุ ิ เป็นญาตขิอง

กรรมการบรษิทั

ยอ่ย 

 ดอกเบีย้คา้งจา่ย-

บุคคลอื่นที่

เกีย่วขอ้งกนั 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้-

บุคคลอื่นที่

เกีย่วขอ้งกนั 

3 

 

 

30 

3 

 

 

30 

 เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 

2555 บรษิทัเขา้ทาํ

ขอ้ตกลงกูย้มืเงนิจาก

นางแน่งน้อย ไตรวฒุ ิ

เป็นจาํนวน 30 ลา้น

บาท ซึง่คดิอตัรา

ดอกเบีย้รอ้ยละ 12 ต่อ

ปี ภายใตข้อ้ตกลง

ดงักลา่ว บรษิทัไดว้าง

หลกัประกนัเป็นหุน้ จ ี

เจ สตลี ทีถ่อืโดยบรษิทั

เป็นจาํนวน 500 ลา้น

หุน้ใหก้บัผูใ้หกู้ ้
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11.2  การทาํธรุกิจระหว่างบริษทักบัพนัธมิตรทางการค้า 

 

พนัธมิตรทางการค้า ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

ประเภท

รายการ 

มลูค่ารายการ 

ปี 2555 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 

ณ ส้ินปี 2555 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะและเง่ือนไขของ

รายการ 

บรษิทั นารา อนิเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั  

(“Nara”) 

ประเภทธุรกจิ 

- ผูค้า้สง่และคา้ปลกี

เหลก็ 

- ผูค้า้ผลติภณัฑ ์

อุตสาหกรรมอื่นๆ 

กรรมการและ      

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

เคยเป็นกรรมการ

และผูถ้อืหุน้ทัง้

ทางตรงและ

ทางออ้ม และได้

ออกจากการเป็น

กรรมการ และ

ไมไ่ดเ้ป็นผูถ้อืหุน้

แลว้ตัง้แต่เดอืน

กนัยายน 2547 

 ลกูหน้ีอื่น 

 คา่เผื่อหน้ี

สงสยัจะ

สญู 

 เจา้หน้ี

การคา้ 

 เจา้หน้ือื่น

และ

คา่ใชจ้า่ย

คา้งจา่ย 

 คา่เชา่และ

คา่บรกิาร

อื่น 

 

- 

- 

 

 

171 

 

2 

 

 

 

6 

30 

(30) 

 

 

53 

 

2 

 

 

 

- 

 เป็นคา่ขายเหลก็แผน่รดีรอ้น

ในราคาตลาดตามเงือ่นไข

ปกตทิางการคา้เชน่เดยีวกบั

ลกูคา้รายอื่นๆ ทีม่สีถานะ

ทางการเงนิดแีละจา่ยชาํระ

คา่สนิคา้ตรงตามเงือ่นไขของ

บรษิทั  

 เป็นคา่ซือ้วตัถุดบิอื่นๆ   และ

วสัดุสิน้เปลอืงทีใ่ชใ้นการ

ผลติ ซึง่คดิเป็นสดัสว่นไม่

เกนิรอ้ยละ 3 ของตน้ทุนการ

ผลติ โดยราคาซือ้จะกาํหนด

จากตน้ทุนบวกกาํไรปกต ิ

ภายใตเ้งือ่นไขทางการคา้

ปกต ิ

 

บรษิทั เฟดเดอรลั 

สตลี อนิดสัตรี ้จาํกดั  

(“Federal”) 

ประเภทธุรกจิ 

- ผูค้า้สง่และคา้ปลกี

เหลก็, เศษเหลก็ 

และเหลก็ถลุง 

 

ผูบ้รหิารของบรษิทั 

เคยเป็นกรรมการ

และผูถ้อืหุน้ และ

ไดอ้อกจากการ    

เป็นกรรมการและ

ไมไ่ดเ้ป็นผูถ้อืหุน้

แลว้ตัง้แต่เดอืน

ตุลาคม 2547   

 ลกูหน้ี

การคา้ 

 คา่เผื่อหน้ี

สงสยัจะ

สญู 

- 

 

- 

 

 

 

333 

 

(333) 

 

 

 

 เป็นคา่ขายเหลก็แผน่รดีรอ้น

ในราคาตลาด ตามเงือ่นไข

ปกตทิางการคา้เชน่เดยีวกบั

ลกูคา้รายอื่นๆ  

 เป็นคา่ขายเศษเหลก็ซึง่

กาํหนดราคาจากตน้ทุนบวก

กาํไร ภายใตเ้งือ่นไขการคา้

ปกตเิหมอืนลกูคา้รายอื่นๆ 

 

บรษิทั ทรนิิตี ้เฟรท 

แอนด ์ชปิป้ิง จาํกดั   

(“Trinity Freight”) 

ประเภทธุรกจิ 

- ผูใ้หบ้รกิารดา้นการ

ขนสง่ 

- ผูค้า้สง่และคา้ปลกี

เหลก็ 

เป็นพนัธมติรทาง

การคา้กบับรษิทั 

 ลกูหน้ีอื่น 

 เงนิจา่ย

ลว่งหน้า

คา่บรกิาร 

  เจา้หน้ีอื่น

และ

คา่ใชจ้า่ย

คา้งจา่ย 

- 

- 

 

 

50 

1 

7 

 

 

11 

 เป็นคา่ขนสง่เศษเหลก็จาก

ทา่เรอืมาทีโ่รงงาน และคา่

ขนสง่เหลก็แผน่รดีรอ้นจาก

โรงงานไปยงัลกูคา้ และไป

ทา่เรอืเพือ่สง่ออกไป 

ต่างประเทศ คา่บรกิารคดิ

ตามน้ําหนกัของเศษเหลก็

และเหลก็แผน่ทีข่นสง่ ซึง่
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พนัธมิตรทางการค้า ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

ประเภท

รายการ 

มลูค่ารายการ 

ปี 2555 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 

ณ ส้ินปี 2555 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะและเง่ือนไขของ

รายการ 

 เป็นราคาตลาดทีใ่กลเ้คยีงกบั

คา่บรกิารของบรษิทัทัว่ไป 

บรษิทั ทรนิิตี ้อนิเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั  

(“Trinity Inter”) 

ประเภทธุรกจิ 

- ผูใ้หบ้รกิาร 

   ดา้นชปิป้ิง 

- ผูค้า้สง่และคา้ปลกี

เหลก็ 

 

  กรรมการ ผูถ้อื

หุน้ และผูบ้รหิาร

ของบรษิทั เคย

เป็นกรรมการและ

ผูถ้อืหุน้ และได้

ออกจากการเป็น

กรรมการและ

ไมไ่ดเ้ป็นผูถ้อืหุน้

แลว้ตัง้แต่ปี 2545 

และปี 2546 

ตามลาํดบั   

 เจา้หน้ีอื่น

และ

คา่ใชจ้า่ย

คา้งจา่ย 

1 10  เป็นคา่บรกิารการตรวจ

ปลอ่ยสนิคา้กบักรมศุลกากร

ในการนําเขา้วตัถุดบิและ

สง่ออกเหลก็แผ่นรดีรอ้น 

(Custom Clearance) ซึง่

เป็นราคาตลาดทีใ่กลเ้คยีง

กบัคา่บรกิารของบรษิทั

ทัว่ไป 

 

 

บรษิทั มลิเลนเน่ียม 

เมทลั เวริค์ จาํกดั  

(“Millennium”) 

ประเภทธุรกจิ 

- ผูค้า้สง่และคา้ปลกี

เหลก็ 

 

อดตีผูถ้อืหุน้ใหญ่

ของบรษิทั ซูพเีรยีร ์

โอเวอรซ์สี ์

(ประเทศไทย) 

จาํกดั เคยเป็น

กรรมการ และได้

ออกจากการเป็น

กรรมการตัง้แต่    

ปี 2546 

 

 ลกูหน้ี

การคา้ 

 คา่เผื่อหน้ี

สงสยัจะ

สญู 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

29 

 

(29) 

 

 

 

 

 

 เป็นคา่ขายเหลก็แผน่รดีรอ้น

ในราคาตลาด ตามเงือ่นไข

ปกตทิางการคา้เชน่เดยีวกบั

ลกูคา้รายอื่นๆ  
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11.3 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนักบับริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

 

บรษิัทมมีาตรการที่จะคุ้มครองผู้ถือหุน้ทุกราย โดยกําหนดมาตรการควบคุมการทํารายการ

ระหวา่งกนักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้อยา่งรดักุม ดงัน้ี 

 

1. ในการอนุมตักิารทําธุรกรรมกบับรษิทัที่เกี่ยวขอ้งหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้และกลุ่ม

พนัธมติรทางการคา้ (รวมเรยีกว่า “บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้”) คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะพจิารณาและกาํหนดนโยบายทีช่ดัเจน ดงัต่อไปน้ี 
 

 คณะกรรมการบรษิทัจะต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการ

เปิดเผยขอ้มลูการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดม้าหรอืจําหน่ายทรพัยส์นิทีส่าํคญัของ

บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานบญัชทีี่

กาํหนดโดยสมาคมนกับญัช ี 

 

 กําหนดหลกัเกณฑช์ดัเจนถงึอํานาจการจดัการ และอํานาจอนุมตัขิองผูบ้รหิารในแต่ละ

ระดบั  

− กรณีทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดส้ว่นเสยีหรอื        

มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิัท บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งหรอืบุคคลที่อาจมคีวาม

ขดัแยง้ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะไมส่ามารถอนุมตัริายการดงักล่าว 

− กรณีทีม่กีรรมการบรหิารท่านใดท่านหน่ึง หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนได้

สว่นเสยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กบับรษิทั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง คณะกรรมการบริหารจะต้องนําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใหพ้จิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าว 

− กรณีทีม่กีรรมการท่านใดท่านหน่ึง หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดส้่วนเสยี        

หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั บรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง หรอืบุคคลที่อาจม ี        

ความขดัแยง้ กรรมการทา่นนัน้จะไมส่ามารถอนุมตัริายการดงักล่าว 

− ผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดส้่วนเสยีในรายการระหว่างกนัเรื่องใดๆ ผูถ้อืหุน้นัน้จะไม่สามารถ

อนุมตัริายการดงักล่าว 
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2. ในกรณีที่เป็นธุรกรรมทางการค้าปกติกับบรษิัทที่เกี่ยวข้องหรอืบุคคลที่อาจมีความ

ขดัแยง้ เชน่ การซือ้วตัถุดบิหรอืบรกิาร การขายสนิคา้ เป็นตน้  
 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทําการตรวจสอบธุรกรรมดงักล่าวทุกรายการเป็นรายเดือน            

เพื่อตรวจสอบว่ามรีาคาที่อ้างองิได้กบัราคาตลาดและมเีงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติ

ธุรกจิเปรยีบเทยีบไดก้บัคู่คา้ทีเ่ป็นบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั และจะ

นําเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณาต่อไปทุกไตรมาส  

 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พจิารณาและให้ความเหน็เกี่ยวกบัความจําเป็นและ        

ความสมเหตุสมผลของรายการที่นําเสนอนัน้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดย

พิจารณาราคาและเงื่อนไขทางการค้าเมื่อเปรยีบเทียบการทํารายการกบัคู่ค้าที่เป็น

บุคคลภายนอกในประเภทผลิตภัณฑ์ เดียวกันหรือใกล้เคียงกันและในกรณีที่

คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการดําเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว ้

คณะกรรมการตรวจสอบจะแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืประธานเจา้หน้าที่บรหิาร

ทราบและรว่มกนัหาทางแกไ้ข   

 

3. ในกรณีที่เป็นธุรกรรมอื่นๆ เช่น การกู้ยมืเงนิ การได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์

สําคญั หรอืการทําข้อตกลงสญัญาต่างๆ เป็นต้น บรษิัทจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้

ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของราคา รวมถงึความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัจะ

ให้ผูเ้ชี่ยวชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิัทเป็นผูพ้จิารณาและให้ความเหน็ต่อรายการระหว่างกนั

ดงักล่าว เพือ่นําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณ ี

 
11.4  นโยบายในการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัมนีโยบายในการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต โดยจะมกีารกําหนดเงือ่นไขต่างๆ 

ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรยีบเทียบได้กบัราคาและ

เงือ่นไขทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั ทัง้น้ีบรษิทัไมม่นีโยบายทีจ่ะใหค้วาม

ช่วยเหลือทางการเงนิ หรอืให้การคํ้าประกนัแก่บรษิัทที่เกี่ยวข้อง หรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งใน

อนาคต โดยในการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ดงักล่าว บรษิทัจะไดใ้ห ้

คณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทั หรอืผูเ้ชีย่วชาญอสิระ แลว้แต่กรณ ีพจิารณาตรวจสอบ 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       หน้า 140 

และให้ความเหน็ถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการด้วย และจะ

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามมาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมตัริายการระหวา่งกนั และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตาม

ประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
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12.1     งบการเงิน 

  12.1.1  รายงานการสอบบญัชีสาํหรบัปี 2555 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดร้บัการวา่จา้งใหต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั 

(มหาชน) และบรษิทัย่อย (“กลุ่มบรษิัท”) และของเฉพาะบรษิทั จ ีสตีล จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ซึ่ง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2555 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลง

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้เฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสด

รวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ สําหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บญัชทีีส่าํคญัและหมายเหตุเรือ่งอื่น ๆ 

 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี

โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในที่

ผูบ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจาก

การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัช ี

 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการรายงานต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการดงักล่าวจากการ

ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีอยา่งไรกต็ามเน่ืองจากเรือ่งทีก่ล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์น

การไม่แสดงความเหน็ ขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเพื่อเป็น

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ได ้

 

 

 12.  ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
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เกณฑใ์นการไมแ่สดงความเหน็ 

 

ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 1.2 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทีเ่ป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั

อย่างมากเกีย่วกบัความสามารถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัในการทีจ่ะดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง และการ

ดํารงมูลค่าของสนิทรพัยใ์หม้มีูลค่าไม่ตํ่ากว่าราคาตามบญัช ีกลุ่มบรษิทัและบรษิทัจําเป็นต้องมกีระแส

เงนิสดจากการดําเนินงานที่เพยีงพอต่อความต้องการเงนิทุนหมุนเวยีน และเพื่อให้สามารถจ่ายชําระ

หน้ีสนิจากการดําเนินงาน กลุ่มบรษิัทและบรษิัทได้ดําเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการหาแหล่ง

เงนิทุนเหล่าน้ี และการจา่ยชาํระหน้ีสนิโดยไดด้าํเนินการออกหุน้ทุนใหม ่จดัหาแหล่งเงนิทุนใหม ่และการ

ปรบัโครงสรา้งหน้ีกบัเจา้หน้ี (ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของแผนการพลกิฟ้ืนกจิการซึ่งจดัทําโดยบรษิทัทีป่รกึษา

ภายนอกแห่งหน่ึง) ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 1.2 และ 48 กลุ่มบรษิัทและ

บรษิทัไดด้าํเนินการตามทีก่ล่าวขา้งตน้ ซึง่รวมถงึการทีบ่รษิทัออกและเสนอขายหุน้ของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้เดมิโดยไดร้บัเงนิจาํนวน 543 ลา้นบาท รวมทัง้บรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน) (“จ ีเจ สตลี”) ออก

และเสนอขายหุ้นของ จ ีเจ สตีล ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ และบุคคลในวงจํากดัโดยได้รบัเงนิจํานวน 2,940 

ล้านบาท และ 152 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งในจํานวนน้ีจํานวน 684 ล้านบาท ได้ถูกใช้เพื่อจ่ายชําระ

หน้ีสนิใหแ้ก่ผูค้ํ้าประกนัของบรษิทัรายหน่ึง     ซึ่งหุน้ของบรษิทัที่ป็นของผูค้ํ้าประกนัไดถู้กบงัคบัขาย

ทอดตลาดเพื่อจ่ายชําระหน้ีในนามของบรษิทั อย่างไรกต็าม    งบการเงนิน้ียงัไม่รวมรายการปรบัปรุง

ใดๆที่อาจเกิดขึ้น (รวมทัง้ผลของรายการปรบัปรุงใดๆที่อาจเกิดขึน้เกี่ยวกบัมูลค่าสนิทรพัย์ของกลุ่ม

บริษัทและบริษัท) หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถก่อให้เกิดกระแสเงนิสดที่เพียงพอในการ

ดาํเนินงาน และ/หรอื การจดัหาวงเงนิสนิเชื่อเพิม่เตมิจากแหล่งต่างๆ เพื่อใหส้ามารถดาํเนินงานต่อเน่ือง

ได ้

 

เน่ืองจากผลของการดําเนินการต่างๆ ดงักล่าวข้างต้น เพื่อจดัหาแหล่งเงนิทุนให้เพียงพอต่อความ

ตอ้งการเงนิทุนของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั และเพือ่ใหส้ามารถดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองไดน้ัน้ยงัมคีวามไม่

แน่นอนอย่างมาก ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจพอใจไดว้่ากลุ่มบรษิทัและบรษิทัจะสามารถดําเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองได ้

 

ตามที่ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14 บรษิทัและจ ีเจ สตลี ได้ประเมนิราคาที่ดนิ 

อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 การประเมินราคาได้อิงกับข้อสมมติฐานและการ

ประมาณสาํหรบัการดอ้ยคา่ทีอ่าจเกดิขึน้ทีจ่ดัทาํโดยบรษิทั และจ ีเจ สตลี และผลของการวเิคราะหน้ี์ไมม่ี

ขอ้บ่งชีว้่ามลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ของสนิทรพัยเ์หล่าน้ีมกีารดอ้ยค่าเพิม่ขึน้ อยา่งไร

ก็ตามในระหว่างปี 2555 บรษิัทและ จ ีเจ สตีล ได้หยุดดําเนินการผลติเป็นการชัว่คราวที่โรงงานของ

บริษัท และจี เจ สตีล ซึ่งจนถึงวนัที่ในรายงานฉบับน้ีบรษิัท และ   จี เจ สตีล ยงัไม่ได้กลับมาเริ่ม

ดาํเนินการผลติ ซึง่ในสถานการณ์ของความไมแ่น่นอนทีม่สีาระสาํคญัอยา่งมากต่อผลการดาํเนินงานของ
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กลุ่มบริษัทและบริษัท ทําให้เกิดความไม่แน่นอนโดยรวมต่อการประเมินความสมเหตุสมผลของ

สมมตฐิานต่างๆ ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหก์ารดอ้ยคา่  

 

ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจพอใจในมูลค่าตามบญัชขีองทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 35,699 ลา้นบาทในงบการเงนิรวม และจํานวน 16,489 ลา้นบาทใน

งบการเงนิเฉพาะกจิการ และเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยของบรษิทัจาํนวน 3,758 ลา้นบาท วา่อาจมกีารดอ้ย

คา่เกดิขึน้หรอืไมแ่ละจาํนวนเทา่ใด 

 

การไมแ่สดงความเหน็ 

 

เน่ืองจากเรื่องทีก่ล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการไม่แสดงความเหน็มสีาระสาํคญัอย่างมาก ดงันัน้ขา้พเจา้จงึ

ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมแ่สดงความเหน็ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัดงักล่าว 

 

 

 

 
(นิรนัดร ์ลลีาเมธวฒัน์) 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
เลขทะเบยีน 2316 
 

บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกดั 

กรงุเทพมหานคร 

1 มนีาคม 2556 
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คาํช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความเหน็ของผูส้อบบญัชี 

จากรายงานการสอบบัญชีสําหรบัปี 2555 ดงักล่าวข้างต้นนัน้ ผู้สอบบัญชีไม่อาจแสดง

ความเหน็ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เน่ืองจากผูส้อบ

บญัชีมีความเห็นว่าบรษิัทมีผลขาดทุนสะสมและมีหน้ีสินหมุนเวียนมากกว่าสนิทรพัย์หมุนเวียนซึ่ง

สามารถเป็นเหตุทําใหเ้กดิจุดดอ้ยค่าดา้นการเงนิและการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั เวน้แต่

กลุ่มบรษิทัและบรษิทัจะสามารถสรา้งกระแสเงนิสดใหเ้พยีงพอต่อความต้องการเงนิทุนหมุนเวยีนและ

เพียงพอต่อภาระหน้ีต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน อย่างไรก็ตามกลุ่มบรษิัทและบรษิัทก็ได้หา

แนวทางต่างๆ เพื่อจดัหาเงนิทุนใหเ้พยีงพอกบัความต้องการและภาระหน้ีต่างๆ โดยการเสนอขายหุน้

เพิม่ทุนใหม ่จดัหาแหล่งเงนิทุนใหมแ่ละปรบัโครงสรา้งหน้ีทีม่ต่ีอเจา้หน้ีซึง่เป็นสว่นหน่ึงของแผนการปรบั

โครงสร้าง (Turnaround plan) ซึ่งจดัทําโดยบรษิัทที่ปรกึษาการเงนิภายนอกแห่งหน่ึง ประกอบกับ

บรษิทัและจ ีเจ สตลีไดห้ยุดดาํเนินการผลติเป็นการชัว่คราวทีโ่รงงานของบรษิทัและ จ ีเจ สตลี ซึง่จนถงึ

วนัที่ในรายงาน บรษิทัและ จ ีเจ สตลี ยงัไม่ไดก้ลบัมาเริม่ดําเนินการผลติ โดยบรษิทัไดเ้คยชี้แจงผ่าน

หนังสือบริษัทที่ GSTEEL/ELCID-23/2555 ลงวันที่  6 สิงหาคม 2555 ฉบับที่ GSTEEL/ELCID-

24/2555 ลงวนัที่ 15 สิงหาคม 2555 และฉบับที่ GSTEEL/ELCID-32/2555 ลงวนัที่ 14 พฤศจิกายน 

2555 ว่าบรษิทัอยูร่ะหวา่งการแกไ้ขปัญหาสภาพคล่อง เพิม่เงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อการดําเนินงานรวมไป

ถงึการปรบัโครงสรา้งการบรหิารและโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม บรษิทัและที่

ปรกึษาทางการเงนิอยู่ระหว่างการเจรจากบัผูล้งทุนหรอืผูใ้หเ้งนิกูท้ีม่ศีกัยภาพทีส่นใจเขา้รว่มลงทุนหรอื

ใหเ้งนิกูร้วมทัง้เจรจาปรบัโครงสรา้งหน้ีกบัเจา้หน้ีการคา้ของบรษิทั และคาดว่าจะสามารถเบกิใชส้นิเชื่อ

และเงนิกูด้งักล่าวไดภ้ายในเดอืนตุลาคมนัน้ (รายละเอยีดปรากฏตามทีอ่า้งถงึ) บรษิทัใครข่อเรยีนชีแ้จง

ดงัต่อไปน้ี 

 

เน่ืองจากการตระเตรยีม การลงนามและการนําสง่เอกสารสนิเชื่อสาํหรบัการซือ้วตัถุดบิโดย

ธนาคารแสตนดารด์ไม่เสรจ็สิน้วนัทีท่ีก่ําหนดไว ้บรษิทัจงึมหีนังสอืแจง้ยกเลกิสญัญาแต่งตัง้ธนาคารแส

ตนดารด์ไปยงัธนาคารแสตนดารด์ เมือ่วนัที ่10 มกราคม 2556 

 

ภายหลงัจากยกเลกิสญัญาแต่งตัง้ธนาคารแสตนดารด์ บรษิทัไดล้งนามในหนังสอืแต่งตัง้ให ้

Chimera Capital Markets (“CCM”) เป็นผู้จดัหาวงเงนิสนิเชื่อหมุนเวียนให้กบับรษิัท ภายใต้หนังสือ

แต่งตัง้น้ี CCM ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัเตรยีมแต่เพยีงผูเ้ดยีวและเป็นผูนํ้าร่วมในการจดัหาสนิเชื่อ

สาํหรบัการซือ้วตัถุดบิมลูคา่ไมเ่กนิ 100 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

 

ทัง้น้ีตามที่บรษิัทได้ทําการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนและใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้น 

(GSTEL-W2) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั โดยมกีําหนดการจองซื้อระหว่างวนัที่ 24-25 และวนัที่ 28-

30 มกราคม 2556 นัน้ บรษิทัประสบความสาํเรจ็ในการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนและ GSTEL-W2 สามารถ

ระดมทุนได้เงนิจํานวน 543 ล้านบาท นอกจากน้ีเมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2556 บรษิัทได้จดัสรรหุ้น
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สามญัเพิม่ทุนใหก้บัเจา้หน้ีของบรษิทัจํานวน 4 รายตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน ส่งผลใหห้น้ีสนิของ

บรษิทัลดลงประมาณ 200 ลา้นบาท 

 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2556 และครัง้ที ่2/2556 ไดม้มีตแิต่งตัง้กรรมการใหม่

เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกและปรบัโครงสร้างภายในองค์กรใหม่ ทัง้น้ีเพื่อให้สอดคล้องกบัการ

ปรบัปรุงโครงสร้างการบรหิารและการปรบัโครงสร้างหน้ีของบรษิัท (Turnaround) รายละเอียดตาม

หนงัสอืบรษิทัที ่GSTEEL/ELCID-07/2556 และ GSTEEL/ELCID-08/2556 

 

ยิง่ไปกว่านัน้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2556 มมีตใิหเ้รยีกประชุมวสิามญั ครัง้

ที ่2/2556 ในวนัที ่18 มนีาคม 2556 เพือ่ขออนุมตัโิครงการแปลงหน้ีเป็นทนุใหม,่ การออกและเสนอขาย

หุน้กูแ้ปลงสภาพ, การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ฯลฯ (ดรูายละเอยีดในหนงัสอืบรษิทัที ่GSTEEL/ELCID-

11/2556) 

 

ขณะน้ีทมีผูบ้รหิารชุดใหมแ่ละพนกังานบรษิทัทุกหน่วยงานทาํงานและประสานงานกนัอยา่ง

เตม็ทีเ่พื่อใหบ้รษิทักลบัมาดําเนินการผลติไดโ้ดยเรว็ ทัง้น้ีบรษิทัคาดว่าจะเริม่กลบัมาดําเนินการผลติได้

ภายในชว่งเดอืนเมษายน 2556 

 

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้บรษิทัจงึเชื่อมัน่ว่าในระยะเวลาอนัใกลน้ี้บรษิทัจะสามารถแกไ้ขปัญหา

การขาดสภาพคล่องของเงนิทุนหมุนเวียน สร้างกระแสเงนิสดที่พอเพียงในการดําเนินงานเพื่อเพิ่ม

ผลผลติใหอ้ยู่ในจุดคุม้ทุน และ/หรอืจดัหาวงเงนิสนิเชื่อจากแหล่งต่างๆเพื่อใหส้ามารถดําเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองได้ และสุดท้ายเป็นผลให้เกิดความเชื่อมัน่ต่อความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ที่ใช้

วเิคราะหก์ารดอ้ยคา่ของมลูคา่ทางบญัชขีองเครือ่งจกัร อาคาร และอุปกรณ์ของบรษิทั 
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 12.1.2 ตารางสรปุงบการเงิน  
 

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555, 2554 และ 2553 
         หน่วย : บาท 

ฐานะทางการเงิน  

  งบการเงินรวม   

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน 

สินทรพัย ์       

สินทรพัยห์มนุเวียน       

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 53,505,991 91,315,638 75,183,363 

เงนิลงทุนชัว่คราว 0 7,284,501 5,242,964 

ลกูหน้ีการคา้ 192,509,381 469,504,950 644,433,104 

ลกูหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 0 

ลกูหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจากการหกักลบ

ลบหน้ี 0 0 0 

สนิคา้คงเหลอื 902,930,887 4,575,809,937 3,610,140,104 

ลกูหน้ีจากการขายเศษเหลก็ 0 0 0 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 520,503,242 533,984,010 716,957,543 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,669,449,501 5,677,899,036 5,051,957,078 

        

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระผกูพนั 24,714,883 200,714,883 204,208,585 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 0 0 0 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวและลกูหน้ีกจิการอื่น 70,506,489 70,506,489 70,506,489 

เงนิลว่งหน้าคา่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 210,000,000 210,000,000 152,000,000 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 35,698,622,513 37,584,644,178 39,405,924,078 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 45,780,266 51,645,643 57,473,697 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 335,663,916 327,657,916 503,667,962 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 36,385,288,067 38,445,169,109 40,393,780,811 

รวมสินทรพัย ์ 38,054,737,568 44,123,068,145 45,445,737,889 
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หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน       

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 423,656,385 195,436,654 201,259,479 

เจา้หน้ีการคา้ 7,653,496,056 14,526,940,029 10,833,539,918 

หน้ีสนิทีเ่กดิจากการฟ้ืนฟูกจิการทีถ่งึกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 614,669,369 394,308,954 381,396,930 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึ

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 914,452,006 1,447,138,054 1,377,326,790 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการอื่นทีถ่งึกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 212,400,000 0 0 

หุน้กู ้ 477,432,891 1,094,482,584 372,026,932 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น 190,701,714 155,993,306 656,635,591 

เงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้ 937,583,609 432,622,676 405,027,456 

เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 681,011,379 987,006,680 3,590,787,422 

เจา้หน้ือื่นและคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 1,926,342,645 2,752,552,149 1,819,745,973 

ดอกเบีย้คา้งจา่ย 3,375,340,294 3,132,094,383 2,433,579,430 

ประมาณการหน้ีสนิ 3,131,348,785 2,228,954,010 2,897,603,653 

หน้ิสนิหมนุเวยีนอื่น 1,980,598,516 1,528,366,760 1,566,110,853 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 22,519,033,649 28,875,896,239 26,535,040,427 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

หน้ีสนิทีเ่กดิจากการฟ้ืนฟูกจิการ - สทุธจิาก

สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 232,293,814 515,665,178 529,526,160 

เจา้หน้ีการคา้ 259,378,525     

ดอกเบีย้คา้งจา่ย 280,477,156     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื่น 147,600,000     

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 148,880 532,057 1,280,781 

หุน้กู ้ 0 0 669,656,810 

ประมาณการหน้ีสนิ 549,450,449     

เจา้หน้ีอื่นและคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 1,033,044     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 47,820,094 24,036,609 0 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 1,518,201,962 540,233,844 1,200,463,751 

รวมหน้ีสิน 24,037,235,611 29,416,130,083 27,735,504,178 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       หน้า 148 

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น       

ทุนเรอืนหุน้       

ทุนจดทะเบยีน       

หุน้สามญั 54,573,625,657 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 

บาท (2554: หุน้สามญั 29,798,589,773 หุน้ 

มลูคา่หุน้ละ 1 บาท) 54,573,625,657 29,798,589,773 18,960,000,000 

ทุนทีอ่อกจาํหน่ายและชาํระแลว้       

หุน้สามญั 26,923,127,559 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 

บาท (2554: หุน้สามญั 17,028,557,473 หุน้ 

มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 26,923,127,559 17,028,557,473 16,481,695,198 

ใบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 11,352,373     

สว่นเกนิมลูคา่หุน้       

สว่นเกนิ (ตํ่ากวา่) มลูคา่หุน้สามญั (5,424,906,308) 795,133,358 1,145,125,214 

สว่นเกนิทุนจากการลดทุน 206,307,094 206,307,094 206,307,094 

กาํไรสะสม (ขาดทุนสะสม)       

จดัสรรแลว้       

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 763,976,886 763,976,886 763,976,886 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (15,897,978,878) (11,285,484,040) (8,759,940,632) 

หุน้ทีถ่อืโดยบรษิทัยอ่ย (162,800,000) 0 0 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 6,419,078,726 7,508,490,771 9,837,163,760 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 7,598,423,231 7,198,447,291 7,873,069,951 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,017,501,957 14,706,938,062 17,710,233,711 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 38,054,737,568 44,123,068,145 45,445,737,889 
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บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปีส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555, 2554 และ 2553 

หน่วย : บาท 

ฐานะทางการเงิน  

  งบการเงินรวม    

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน 

รายได้       

รายไดจ้ากการขาย 13,106,648,655 30,525,122,417 22,904,289,734 

กลบัรายการหน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสญู 22,904,169 565,667,265 133,732,485 

กลบัรายการขาดทุนจากการลดมลูคา่สนิคา้

คงเหลอื 323,013,503 0 902,667,249 

กลบัรายการประมาณการผลขาดทุนจากคาํสัง่ซือ้

ของวตัถุดบิทีย่งัไมไ่ดร้บัมอบ 0 0 349,964,810 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ 0 46,456,275 0 

กลบัรายการขาดทุนจากการยกเลกิสญัญา 746,250 61,599,386 0 

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิ 538,602,361 0 2,057,434,608 

กาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี 1,725,117,017 349,991,856 3,187,595,196 

รายไดอ้ื่น 240,859,872 280,876,105 170,411,875 

รวมรายได้ 15,957,891,827 31,829,713,304 29,706,095,957 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนขาย 14,206,619,513 31,118,637,648 23,295,293,320 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 111,538,213 279,947,754 279,517,611 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 3,032,107,572 1,322,033,382 1,483,044,722 

ประมาณการผลขาดทุนจากคาํสัง่ซือ้ของวตัถุดบิ

ทีย่งัไมไ่ดร้บัมอบ 163,117,587 83,116,097 0 

ขาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคํ้าประกนัการปฎบิตัิ

ตามขอ้ตกลง 0 0 58,199,496 

ขาดทุนจากการลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื 0 251,661,780 0 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัย ์ 0 0 11,267,088,073 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิ 0 771,985,083 0 

คา่ใชจ้า่ยอื่น 2,788,369,633 299,921,240 3,238,690,601 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 5,463,201 0 0 
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ตน้ทุนทางการเงนิ 1,510,464,950 952,782,671 2,251,663,129 

รวมค่าใช้จ่าย 21,817,680,669 35,080,085,655 41,873,496,952 

ขาดทนุสาํหรบัปี (5,859,788,842) (3,250,372,351) (12,167,400,995) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี 0 0 0 

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (5,859,788,842) (3,250,372,351) (12,167,400,995) 

การแบ่งปันขาดทนุ       

    สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (4,612,494,838) (2,525,543,408) (10,113,793,544) 

    สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (1,247,294,004) (724,828,943) (2,053,607,451) 

ขาดทนุสาํหรบัปี (5,859,788,842) (3,250,372,351) (12,167,400,995) 

        

ขาดทนุต่อหุ้น       

ขาดทุนต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท)       

กาํไร (ขาดทุน) สทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (0.23) (0.15) (0.73) 
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บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555, 2554 และ 2553 
หน่วย : บาท 

ฐานะทางการเงิน  

  งบการเงินรวม    

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

ขาดทุนสาํหรบัปี (5,859,788,842) (3,250,372,351) (12,167,400,995) 

รายการปรบัปรุง       

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 1,942,364,612 2,122,854,763 1,419,771,599 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมไ่ดเ้กดิขึน้ (447,642,520) 685,533,746 (1,685,837,876) 

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื (323,013,503) 51,967,737 (902,667,249) 

(กลบัรายการ) ประมาณการผลขาดทุนจากคาํสัง่ซือ้

ของวตัถุดบิทีย่งัไมไ่ดร้บัมอบ 163,117,586 83,116,098 (349,964,810) 

กาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ี (1,725,124,717) (349,991,856) (3,187,595,196) 

(กลบัรายการ) หน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสญู (22,904,165) (565,667,265) (133,732,485) 

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัย ์ 0 (46,456,275) 11,267,088,073 

คา่ทีป่รกึษาในการปรบัโครงสรา้งหุน้กู ้ 0 0 90,000,000 

คา่ทีป่รกึษาในการปรบัโครงสรา้งหน้ี 196,178,800 0 0 

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 1,032,058,918 0 613,159,132 

ขาดทุนจากการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากผูถ้อืหุน้ 473,909,238 0 0 

ประมาณการภาระหน้ีสนิจากคดฟ้ีองรอ้ง 733,246,258 0 0 

ประมาณการภาระหน้ีสนิทีเ่กีย่วภบัภาษ ี 352,976,418 299,921,240 822,364,959 

ตน้ทุนทางการเงนิ 1,510,464,950 952,782,671 2,251,663,129 

ดอกเบีย้รบั (5,355,394) (3,336,065) (5,014,311) 

(กลบัรายการ) ประมาณการผลขาดทุนจากการยกเลกิ

สญัญา (746,250) (61,599,386) 289,491,303 

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์ 3,382,180 (1,631,474) 68,954,997 

ขาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคํ้าประกนัการปฎบิตัติาม

ขอ้ตกลง 0 0 58,199,496 

ขาดทุนจากการซือ้สนิคา้ดอ้ยคุณภาพ 0 0 100,084,678 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23,783,485 24,036,609 0 
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กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

ในสนิทรพัย ์และหน้ีสนิดาํเนินงาน (1,953,092,946) (58,841,808) (1,451,435,556) 

การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน       

ลกูหน้ีการคา้ 4,976,285 103,956,567 (216,811,121) 

ลกูหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 (1,446,907) 

สนิคา้คงเหลอื 3,995,892,554 (1,017,637,570) (957,809,485) 

ลกูหน้ีจากการขายเศษเหลก็ 655,094 6,800,000 825,000 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (3,122,592) 55,054,272 (124,459,689) 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวและลกูหน้ีกจิการอื่น   0 (765,546) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (71,101,978) (135,673,261) (92,040,487) 

เจา้หน้ีการคา้ (3,142,132,337) 2,192,884,336 1,943,696,102 

เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 214,072,805 (990,432,911) 224,112,232 

เจา้หน้ีอื่นและคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 309,206,778 186,736,003 187,064,248 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 62,489,738 18,289,337 727,758,083 

จา่ยประมาณการภาระหน้ีสนิทีเ่กีย่วกบัภาษ ี 0 (17,218,355) 0 

จา่ยภาษเีงนิได ้ (125,604) (1,861,106) (1,492,095) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (582,282,203) 342,055,504 237,194,779 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ       

รบัดอกเบีย้ 5,422,699 3,255,566 5,017,360 

เงนิลงทุนชัว่คราว(เพิม่ขึน้)ลดลง 7,284,501 (2,041,537) (1,838,338) 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระผกูพนั(เพิม่ขึน้)ลดลง 176,000,000 3,493,703 (3,767,744) 

ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (6,954,455) (28,497,823) (38,449,895) 

เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 11,082,192 1,653,127 1,154,979 

ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 0 (36,493) (26,467,622) 

เงนิจา่ยลว่งหน้าคา่ซอืทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ 0 (58,000,000) (47,000,000) 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 0 0 330,706,200 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 192,834,937 (80,173,457) 219,354,940 

กระแสเงินสดจากิจกรรมจดัหาเงิน       

จา่ยตน้ทุนทางการเงนิ (134,755,808) (276,083,400) (311,331,408) 

ชาํระหน้ีสนิทีเ่กดิจากการฟ้ืนฟูกจิการ (24,484,798) (4,562,834) (7,247,045) 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง (4,036,275) (13,996,638) (10,426,879) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง

กนั 30,000,000 0 0 
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เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น 159,000,000 502,642,350 2,059,299,801 

ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น (45,167,078) (503,893,726) (1,897,739,577) 

จา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 0 0 (335,168,000) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการอื่น 360,000,000 0 0 

จา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 0 (528,415) (380,804) 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ยใหก้บั

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 0 50,206,283 284,580 

เงนิสดรบัจากการออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 11,352,373 0 0 

เงนิสดรบัจากการออกใบสาํคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั

ยอ่ยใหก้บัสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 0 0 60,504,563 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 351,908,414 (246,216,380) (442,204,769) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

สทุธิ (37,538,852) 15,665,667 14,344,950 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัที ่      

91,315,638 75,183,363 60,575,747 1 มกราคม 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิตราต่างประเทศ (270,796) 466,608 262,666 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี        

53,505,990 91,315,638 75,183,363 31 ธนัวาคม 

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม       

รายการทีไ่ม่ใช้เงินสด       

แปลงหน้ีสนิของบรษิทัไปเป็นสว่นของผูถ้อืหุน้ - 

โครงการปรบัโครงสรา้งหน้ี 1,916,166,074 0 0 

แปลงหน้ีสนิของบรษิทัไปเป็นสว่นของผูถ้อืหุน้ - 

โครงการแปลงหุน้กูค้ร ัง้ที ่2 ของบรษิทั 320,803,600 0 0 

แปลงหน้ีสนิของ จ ีเจ สตลี ไปเป็นสว่นของผูถ้อืหุน้ 871,381,946 0 0 

โอนเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น เจา้หน้ีการคา้ และ

ดอกเบีย้คา้งจา่ยไปเป็นประมาณการหน้ีสนิ 549,450,448 0 0 

ออกหุน้สามญัเพือ่ชาํระคา่ทีป่รกึษา (รวม

ภาษมีลูคา่เพิม่) 196,178,800 0 99,813,084 

การแปลงหน้ีสนิเป็นทุนเรอืนหุน้ 0 196,870,419 1,790,094,600 

โอนเงนิกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและ

ดอกเบีย้คา้งจา่ยเป็นเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้ 238,251,695 0 405,027,456 
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โอนเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้และดอกเบีย้คา้งจา่ยเป็นสว่น

ของผูถ้อืหุน้อื่น 0 432,622,676   

หกักลบลบหน้ีจากการถกูบงัคบัขายเงนิลงทุนใน

บรษิทัยอ่ยกบัหน้ีสนิจากสถาบนัการเงนิ 615,211,025 0 0 

หกักลบลบหน้ีระหวา่งลกูหน้ีการคา้ ลกูหน้ีกจิการที่

เกีย่วขอ้งกนักบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น  เงนิรบั

ลว่งหน้าจากลกูคา้ ดอกเบีย้คา้งจา่ย  หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น

และเจา้หน้ีการคา้ 314,337,639 615,411,777 353,290,000 

โอนเจา้หน้ีอื่นและคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยเป็นเงนิกูย้มืจาก

สถาบนัการเงนิ 237,801,000 0 0 

หกักลบลบหน้ีระหวา่งลกูหน้ีจากการขายเศษเหลก็  

หน้ีสนิทีเ่กดิจากการฟ้ืนฟูกจิการ ประมาณการหน้ีสนิ และ

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 0 15,745,893 434,554,936 

โอนลกูหน้ีจากการขายเศษเหลก็เป็นลกูหน้ีจากกจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 33,501,147 

ซือ้ยานพาหนะภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ 0 0 2,190,000 

 

12.2 ตารางสรปุอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

 

อตัราส่วนทางการเงิน ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งทางการเงนิ (เทา่) 0.07 0.20 0.19 

สดัสว่นหน้ีสนิต่อทุน (เทา่) 1.71 2.00 1.57 

อตัรากาํไรขัน้ตน้จากการขาย (รอ้ยละ) (8.39) (1.94) (1.71) 

อตัรากาํไรสทุธติ่อรายไดร้วม (รอ้ยละ) (28.90) (7.93) (34.05) 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เฉลีย่ (รอ้ยละ) (66.24) (29.12) (72.50) 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยเ์ฉลีย่ (รอ้ยละ) (11.23) (5.64) (19.87) 

กาํไร (ขาดทุน) สทุธติ่อหุน้ (บาท) (0.23) (0.15) (0.73) 

มลูคา่ตามบญัชตี่อหุน้ (บาท) 0.32  0.44 0.60 
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12.3   คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงานปี 2555 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดร้วมในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 เน่ืองจากบรษิทัและบรษิทัยอ่ย

ไดห้ยดุดาํเนินการผลติเป็นการชัว่คราว เพือ่ทาํการซ่อมบาํรงุเครือ่งจกัรประจาํปี และเน่ืองจากราคาขาย

เหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดมว้นมรีาคาตํ่ากวา่ตน้ทุนการผลติ สาเหตุหลกัเกดิจากการนําเขา้เหลก็แผน่รดีรอ้น

มาทุม่ตลาดในปรมิาณทีส่งูมาก จงึทาํใหผ้ลประกอบการทัง้ปี 2555 มผีลขาดทุนสทุธ ิ ซึง่สาเหตุหลกัมา

จากตน้ทุนขาย คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร คา่ใชจ้า่ยอื่น รวมทัง้ตน้ทุนทางการเงนิ 

 

ผลการดาํเนินงาน 

• รายได้จากการขายและรายได้อ่ืนๆ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2555 รวมทัง้สิ้น 15,958 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 

15,872 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 50 โดยมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้ 13,107 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 

82 ของรายได้รวม ลดลงรอ้ยละ 57 จากปี 2554 ซึ่งสาเหตุหลกัมาจากปรมิาณการขายและราคาขาย

เฉลี่ยลดลงจากปี 2554 ส่วนที่เหลือร้อยละ 18 หรอืจํานวน 2,851 ล้านบาท เป็นรายได้จากการกลบั

รายการหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสนิค้าคงเหลอื กลบัรายการ

ขาดทุนจากการยกเลกิสญัญา กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ ิกําไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีและรายได้

อื่น 

ในสว่นของบรษิทัมรีายไดใ้นปี 2555 รวมทัง้สิน้ 7,358 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 43 จากปี 2554 

โดยเป็นรายไดจ้ากการขายสนิคา้ 5,357 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 73 ของรายไดร้วม ลดลงรอ้ยละ 

56 จากปี 2554 

• กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสทุธิ 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธสิาํหรบัปี 2555 จาํนวน 539 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 100 จากปี 2554 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3 ของรายไดร้วม กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ

ทีเ่พิม่ขึน้นัน้เป็นผลมาจากคา่เงนิบาททีแ่ขง็คา่ขึน้เมือ่เทยีบกบัเงนิดอลล่ารส์หรฐั 

• กาํไรจากการปรบัโครงสร้างหน้ี 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีาํไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีสาํหรบัปี 2555 จาํนวน 1,725 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 393 จากปี 2554 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 11 ของรายไดร้วม กาํไรจากการปรบัโครงสรา้ง

หน้ีทีเ่พิม่ขึน้นัน้ เกดิจากโครงการปรบัโครงสรา้งหน้ีของบรษิทัและกลุ่มบรษิทั และโครงการแลกเปลีย่น

หุน้กูค้ร ัง้ที ่2 ของบรษิทั  

• ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมคีา่ใชจ้า่ยในการขายสาํหรบัปี 2555 จาํนวน 112 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 

60 จากปี 2554 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 1 ของรายไดร้วม คา่ใชจ้า่ยในการขายทีล่ดลงนัน้เป็นผลมาจาก

ปรมิาณการขายในประเทศทีล่ดลง  

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสาํหรบัปี 2555 จาํนวน 3,032 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 129 จากปี 2554 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19 ของรายไดร้วม คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ 
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เน่ืองมาจากคา่ใชจ้า่ยการผลติทีว่า่งเปล่า ซึง่เกดิจากการทีบ่รษิทัผลติในระดบัตํ่าซึง่ไมถ่งึจุดคุม้ทุน และ

หยดุการผลติชัว่คราว จงึทาํใหม้กีารปันสว่นคา่ใชจ้า่ยจากตน้ทุนผลติมาเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  

• ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมคีา่ใชจ้า่ยอื่นสาํหรบัปี 2555 จาํนวน 2,788 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

829 จากปี 2554 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 17 ของรายไดร้วม คา่ใชจ้า่ยอื่นทีเ่พิม่ขึน้นัน้ สาเหตุเน่ืองมาจาก

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน และประมาณการภาระหน้ีสนิ 

• ต้นทุนทางการเงิน 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมตีน้ทุนทางการเงนิสาํหรบัปี 2555 จาํนวน 1,510 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 58 จากปี 2554 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 9 ของรายไดร้วม ตน้ทนุทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้นัน้ สาเหตุหลกั

เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้ของเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ  

• กาํไร (ขาดทุน) สทุธิ 

ในปี 2555 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมผีลขาดทุนสทุธจิาํนวน 5,860 ลา้นบาท เทา่กบัขาดทุน

เพิม่ขึน้จากปี 2554 จาํนวน 2,610 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 80 และขาดทุนสทุธต่ิอหุน้ 0.23 บาท สาเหตุ

หลกัทีท่าํใหข้าดทุนมาจากตน้ทุนขาย คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร คา่ใชจ้า่ยอื่น รวมทัง้ตน้ทุนทางการเงนิ 

สาํหรบังบการเงนิเฉพาะบรษิทั บรษิทัมผีลขาดทุนสทุธจิาํนวน 3,363 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบ

กบัปี 2554 ทีม่ผีลขาดทุนสทุธจิาํนวน 2,508 ลา้นบาท ทาํใหข้าดทุนเพิม่ขึน้ 855 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 

34 การขาดทนุเพิม่ขึน้น้ีมสีาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนขาย คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร คา่ใชจ้า่ยอื่น และตน้ทุน

ทางการเงนิ 

 

ฐานะทางการเงิน 

• สินทรพัยร์วม 

ณ สิน้ปี 2555 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วมจาํนวน 38,055 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 

6,068 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 14 จากปี 2554 โดยแบ่งเป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนจาํนวน 1,669 ลา้นบาท 

และสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนจาํนวน 36,385 ลา้นบาท  

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ สิน้ปี 2555 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดจาํนวน 54 ลา้นบาท 

โดยลดลงจาํนวน 37 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 41 จากปี 2554 เน่ืองจากบรษิทัมเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในจาก

กจิกรรมดาํเนินงาน 582 ลา้นบาท แต่ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจดัหาเงนิจาํนวน 193 ลา้น

บาท และ 352 ลา้นบาท ตามลาํดบั จงึทาํใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง (ดรูายละเอยีดใน

งบกระแสเงนิสด) 

• ลกูหน้ีการค้า 

ณ สิน้ปี 2555 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมลีกูหน้ีการคา้จาํนวน 1,271 ลา้นบาท หกัคา่เผือ่หน้ี

สงสยัจะสญูจาํนวน 1,079 ลา้นบาท เหลอืลกูหน้ีการคา้สทุธเิทา่กบั 192 ลา้นบาท โดยลกูหน้ีการคา้สทุธิ

ลดลงระหวา่งปีจาํนวนเงนิ 278 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการหกักลบลบหน้ีระหวา่งลกูหน้ีการคา้และ

เจา้หน้ีการคา้ทาํใหล้กูหน้ีการคา้ลดลง ในสว่นของยอดหน้ีทีค่า้งชาํระเป็นเวลานานบรษิทัมกีารตดิตาม 

และเรง่รดัการเกบ็หน้ีสนิทีค่า้งนานอยา่งใกลช้ดิ 
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สาํหรบันโยบายในการตัง้สาํรองคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู บรษิทัและบรษิทัยอ่ยพจิารณาตัง้คา่

เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูจากจาํนวนทีค่าดวา่จะเกบ็ไมไ่ด ้ โดย ณ สิน้ปี 2555 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารตัง้

สาํรองคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูจาํนวน 1,079 ลา้นบาท โดยลดลงจาํนวน 19 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2 จากปี 

2554 

 

ตารางแสดงอายลุกูหน้ีการค้า ตัง้แต่ปี 2554 – 2555 

 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2555 ปี 2554 

มลูค่า (ล้านบาท) สดัส่วน มลูค่า (ล้านบาท) สดัส่วน 

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ - - - - 

เกนิกาํหนดชาํระ      

   น้อยกวา่ 3 เดอืน - - 232 15% 

   3 – 6 เดอืน 9 1% 1 - 

   6 – 12 เดอืน - - 28 2% 

   มากกวา่ 12  เดอืน 1,262 99% 1,307 83% 

รวม 1,271 100% 1,568 100% 

หกั คา่เผื่อสงสยัจะสญู (1,079) (85%) (1,098) (70%) 

รวมลกูหน้ีการค้าสทุธิ 192 15% 470 30% 

 

• สินค้าคงเหลือ 

ณ สิน้ปี 2555 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิคา้คงเหลอืจาํนวน 903 ลา้นบาท โดยลดลงจาํนวน 

3,673 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 80 จากปี 2554 โดยสว่นประกอบของสนิคา้คงเหลอืทีม่ปีรมิาณลดลงมาก

ทีส่ดุ คอื สนิคา้สาํเรจ็รปู(เหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดมว้น) ซึง่คดิเป็นสดัสว่นต่อสนิคา้คงเหลอืรวมรอ้ยละ 4 

และรองลงมา คอื วตัถุดบิ(เศษเหลก็ และเหลก็ถลุง) ซึง่คดิเป็นสดัสว่นต่อสนิคา้คงเหลอืรวมรอ้ยละ 20 

ทัง้น้ีเน่ืองจากบรษิทัและจ ี เจ สตลี ไดห้ยดุดาํเนินการผลติเป็นการชัว่คราว เพือ่ทาํการซ่อมบาํรงุ

เครือ่งจกัรประจาํปี 

ณ สิน้ปี 2555 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดม้กีารตัง้สาํรองคา่เผือ่มลูคา่สนิคา้ลดลงจาํนวน 199 

ลา้นบาท โดยลดลงจาํนวน 323 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 62 จากปี 2554 ซึง่เป็นการตัง้สาํรองสาํหรบัสนิคา้

สาํเรจ็รปู โดยพจิารณาจากผลต่างระหวา่งราคาตน้ทนุของเหลก็รดีรอ้นชนิดมว้นสาํเรจ็รปูกบัมลูคา่ทีค่าด

วา่จะไดจ้ากการขาย อุปกรณ์ซ่อมบาํรงุ โดยพจิารณาจากการใชป้ระโยชน์ของอุปกรณ์ซ่อมบาํรงุ และ

สนิคา้เสือ่มคณุภาพ โดยพจิารณาจากราคาตน้ทุนของสนิคา้เสือ่มคณุภาพ 
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ตารางแสดงรายการสินค้าคงเหลือสทุธิ ณ ส้ินปี 2554 – 2555 

 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2555 ปี 2554 

มลูค่า (ล้านบาท) สดัส่วน มลูค่า (ล้านบาท) สดัส่วน 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 42 4% 2,398 47% 

วตัถุดบิ  220 20% 1,838 36% 

อุปกรณ์ซ่อมบาํรงุ 500 45% 519 10% 

วสัดุสิน้เปลอืง 169 15% 165 3% 

อื่นๆ 171 16% 178 3% 

รวม 1,102 100% 5,098 100% 

หกั คา่เผื่อมลูคา่สนิคา้ลดลง (199) (18%) (522) (10%) 

รวมสินค้าคงเหลือสทุธิ 903 82% 4,576 90% 

 

• สภาพคล่อง 

จากตารางสรปุอตัราสว่นทางการเงนิทีส่าํคญัเปรยีบเทยีบระหวา่งปี 2553-2555 อตัราสว่น

สภาพคล่องมคีา่ 0.19 เทา่ 0.20 เทา่ และ 0.07 เทา่ ตามลาํดบั สดัสว่นทีล่ดลงเป็นผลมาจากขาดสภาพ

คล่องของเงนิทุนหมนุเวยีนเป็นหลกั 

ทางดา้นความสามารถในการทาํกาํไรของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย จะเหน็ไดว้า่ในปี 2555 บรษิทั

และบรษิทัยอ่ยมอีตัรากาํไรขัน้ตน้ทีต่ํ่าลงจากปีทีผ่า่นมา ซึง่เป็นผลมาจากการเตบิโตของยอดขายทีต่ํ่าลง 

ในขณะทีต่น้ทนุการผลติเพิม่ขึน้ แต่จากการทีบ่รษิทัมยีอดขายสนิคา้ทีล่ดลง สง่ผลใหค้า่ใชจ้า่ยในการขาย

ลดลงตามดว้ย อกีทัง้ยงัมตีน้ทุนทางการเงนิทีเ่พิม่สงูขึน้จากภาระดอกเบีย้จากเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ 

จงึทาํใหอ้ตัรากาํไรสทุธใินปี 2555 ลดลงเมือ่เทยีบกบัปี 2554 

สํ าห รับ สัดส่ วนของห น้ี สิน ต่ อทุ น ที่ ลดลงเมื่ อ เที ยบ กับ ปี  2554 นั ้น  เป็ นผลจาก

โครงการปรบัโครงสรา้งหน้ีของบรษิทัและบรษิทัย่อย และโครงการแลกเปลี่ยนหุน้กู้ครัง้ที่ 2 ของบรษิทั 

สําหรบัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์ฉลี่ยที่ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2554 นัน้ บรษิัท และจ ีเจ สตลีได้

หยุดดาํเนินการผลติเป็นการชัว่คราวทาํใหไ้มส่ามารถสรา้งผลตอบแทนใหไ้ด ้อยา่งไรกต็ามบรษิทัคาดว่า

จะเริม่กลบัมาดาํเนินการผลติและขายสนิคา้อกีครัง้ใหไ้ดใ้นช่วงเดอืนเมษายน 2556 และจ ีเจ สตลี จะเริม่

กลบัมาดําเนินการผลติและขายสนิคา้อกีครัง้ใหไ้ดใ้นไตรมาสที ่1 ปี 2556 ซึ่งจะทําใหอ้ตัราผลตอบแทน

จากสนิทรพัยเ์ฉลีย่ ตลอดจนอตัราสว่นต่างๆ ทางดา้นหน้ีสนิ ของปี 2556 ปรบัตวัดขีึน้ตามลาํดบั 

 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

• โครงสร้างเงินทุน 

 โครงสรา้งเงนิทนุของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยในปี 2553-2555 ในสว่นของผูถ้อืหุน้มมีลูค่าอยู่

ที ่17,710 ลา้นบาท 14,706 ลา้นบาท และ 14,018 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยลดลงเรื่อยมา เป็นผลจากมี
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ผลประกอบการขาดทุน และส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุน้สามญัจากโครงการปรบัโครงสรา้งหน้ีของบรษิทัและ

บรษิทัยอ่ย และโครงการแลกเปลีย่นหุน้กูค้ร ัง้ที ่2 ของบรษิทั และทุนทีอ่อกและชําระแลว้เพิม่ขึน้ ซึง่เกดิ

จากโครงการปรบัโครงสรา้งหน้ีของบรษิัทและบรษิัทย่อย และโครงการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ครัง้ที่ 2 ของ

บรษิทั ในส่วนของภาระหน้ีสนิ บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระหน้ีสนิอยู่ที่ 27,736 ลา้นบาท 29,416 ลา้น

บาท และ 24,037 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่สว่นของหน้ีสนิทีล่ดลงในปี 2555 เทยีบกบัปี 2554 นัน้ มาจาก

โครงการปรบัโครงสรา้งหน้ีของบรษิทัและบรษิทัย่อย และโครงการแลกเปลีย่นหุน้กู้ครัง้ที่ 2 ของบรษิทั 

จงึทาํใหเ้หน็ว่าโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยในปี 2555 นัน้ มาจากสว่นของหน้ีสนิมากกว่า

สว่นของผูถ้อืหุน้เป็นหลกั 

 

• หน้ีสิน 

ณ สิน้ปี 2555 บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีน้ีสนิรวม 24,037 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 5,379 ลา้น

บาท หรอืรอ้ยละ 18 จากปี 2554 ซึ่งเกดิจากโครงการปรบัโครงสรา้งหน้ีของบรษิทัและบรษิทัย่อย และ

โครงการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ครัง้ที่ 2 ของบรษิัท เป็นหลกั โดยแบ่งเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนจํานวน 22,519 

ลา้นบาท และหน้ีสนิไมห่มนุเวยีนจาํนวน 1,518 ลา้นบาท 

 

• ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ สิน้ปี 2555 บรษิทัและบรษิัทย่อยมสี่วนของผูถ้ือหุ้นรวม 14,018 ล้านบาท ลดลงจํานวน 

689 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5 จากปี 2554 มาจากกําไรสะสมทีล่ดลง และสว่นตํ่ากว่ามลูค่าหุน้สามญั เป็น

ผลมาจากบรษิัทได้จดทะเบียนเพิม่ทุนที่ออกและชําระแล้วเพื่อรองรบัโครงการปรบัโครงสรา้งหน้ีของ

บรษิทัและบรษิทัยอ่ย และโครงการแลกเปลีย่นหุน้กูค้ร ัง้ที ่2 ของบรษิทั   

   
12.4  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

สําหรบัรอบปีบัญชีประจําปี 2555 มติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื่อวนัที่ 30 

เมษายน 2555 ไดม้มีตอินุมตัแิต่งตัง้บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจาํกดั และกําหนดค่าตอบแทน

การสอบบญัช ีเป็นจาํนวนเงนิ 3,130,000 บาท 
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          -ไม่มี- 

 

 13.   ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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 บรษิทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั

บรษิทัขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่าํใหผู้อ้ื่นสาํคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลู

ทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บรษิทัขอรบัรองวา่ 

(1) งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มลู

อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสดของ

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยแลว้  

(2) บรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่อการจดัใหบ้รษิทัมรีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ีเพือ่ใหแ้น่ใจว่าบรษิทั

ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นทีเ่ป็นสาระสาํคญัทัง้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้

ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

(3) บรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่อการจดัใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดแูลใหม้ี

การปฏบิตัติามระบบดงักล่าว  และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่   

20 มนีาคม 2556 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพรอ่งและ

การเปลี่ยนแปลงทีส่ําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําที่มชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อ

การจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รบัรอง      

ความถูกต้องแลว้ บรษิทัไดม้อบหมายให ้นายปุณยวรี ์ชยัยะรุ่งสกุล เลขานุการบรษิทั เป็นผูล้งลายมอื

ชื่อกํากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายปุณยวีร์ ชัยยะรุ่งสกุล 

เลขานุการบรษิัท กํากบัไว้ บรษิัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บรษิัทได้รบัรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว

ดงักล่าวขา้งตน้ 

           ช่ือ      ตาํแหน่ง         ลายมือช่ือ 

 

1. Mr. Ryuzo  Ogino        Director   ........................................ 

 

2. นายยรรยง  คุโรวาท       กรรมการ    ........................................ 

 

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

           ช่ือ      ตาํแหน่ง         ลายมือช่ือ 

 

 นายปณุยวรี ์ ชยัยะรุง่สกุล   เลขานุการบรษิทั    ...........................................     

ส่วนท่ี 3  

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษทั 

(1) รายละเอียดคณะกรรมการบริษทั 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ความสมัพนัธ ์

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประวติัการศึกษา สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

1. พลเอกเลิศรตัน์ รตันวานิช 

   - ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

65 -ไมม่-ี • ปรญิญาตรวีศิวกรรมโยธา (BSCE)           

The Citadel, USA  

• ปรญิญาโทวศิวกรรมโยธา (MSCE)  

Massachusetts Institute of Technology, USA 

• ปรญิญาโทการบรหิารระบบ (MSSM)  

       University of Southern California, USA  

• ปรญิญาศลิปศาสตรด์ุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ 

(สาขาบรหิารการพฒันา) มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

• ปรญิญาปรชัญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ 

      (สาขาเทคโนโลยแีละการจดัการพลงังานและ   

 สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื) มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ 

• ปรญิญาศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ 

(ประเภททัว่ไป) สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์

มหาวทิยาลยัอสิเทริน์เอเซยี  

-ไมม่-ี บรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการ 

บรษิทัยอ่ย 

ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการ 

                          บรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน) 

กจิการอื่น 

2546-ปัจจุบนั          ราชองครกัษ์พเิศษ  

2548-ปัจจุบนั          ตุลาการ ศาลทหารสงูสดุ 

2549-ปัจจุบนั          อุปนายกกติตมิศกัดิ ์

                           สมาคมกรฑีาแหง่ประเทศไทย  

                           ในพระบรมราชปูถมัภ ์

2554-ปัจจุบนั          กรรมการบรษิทั บรษิทั ปตท.สาํรวจและ              

ผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 

2551-2554             สมาชกิวฒุสิภา และประธาน

คณะกรรมการธกิาร การพลงังาน วฒุสิภา 

     เอกสารแนบ 1  



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ความสมัพนัธ ์

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประวติัการศึกษา สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

 

 

 

 

 

  การอบรม 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร  

Director Certification Program (DCP) (30/2003), 

The Role of Chairman Program (RCP) (1/2000), 

Financial for Non-Financial Director (FND) (1/2003), 

The Role of the Compensation Committee (RCC) 

(13/2011), 

Financial Statements for Directors (FSD) (13/2011), 

The Role of Chairman Program (RCP) (28/2012) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2555-ปัจจุบนั          ประธานกรรมการบรหิาร  สถาบนัคุณวุฒิ

วชิาชพี (องคก์ารมหาชน) 

 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ความสมัพนัธ ์

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประวติัการศึกษา สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

 

2. ดร. สมศกัด์ิ  ลีสวสัด์ิตระกลู 

   - รองประธานกรรมการ 

 

60 เป็นสามขีอง  

คุณหญงิปัทมา 

ลสีวสัดิต์ระกลู 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Wharton-NIDA 

Executive Leadership Program, University of 

Pennsylvania 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู 

    สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.)  

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการ

ยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.)  

• ปรญิญาปรชัญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์

สาขาวชิาการบรหิารทัว่ไป มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

• ปรญิญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาการ

จดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

• ปรญิญาปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาดนตรวีทิยา 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

• ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ                 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

• ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์             

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

 

 

 

-ไมม่-ี บรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

2553-ปัจจุบนั     รองประธานกรรมการ  

2538-2552        ประธานคณะกรรมการบรหิาร  

                      และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

บรษิทัยอ่ย 

2552-ปัจจุบนั     รองประธานกรรมการ 

                      บรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน) 

กจิการอื่น (ปัจจบุนั) 

                      นายกกติตมิศกัดิ ์ สมาคมโลหะไทย 

                      ทีป่รกึษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

                      กรรมการสถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แหง่ 

                      ประเทศไทย 

                      กรรมการ 

                      บรษิทั ไทยแลนดไ์อออนเวคิส ์จาํกดั (มหาชน) 

                      กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒุ ิ

                      สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 

                      กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒุ ิ

                      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

                      กรรมการสภาวทิยาลยั 

                      วทิยาลยัเซนตห์ลุยส ์

                      กรรมการกาํกบันโยบายการลงทุน 

                      สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ความสมัพนัธ ์

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประวติัการศึกษา สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

    การอบรม 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร  

    Director Accreditation Program (DAP),     

    Director Certification Program (DCP)  

    The Role of Chairman Program (RCP) และ 

    Financial Statements for Directors (FSD) 

    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

    (IOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ไมม่-ี                       กรรมการตรวจสอบ 

                      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   

                      กรรมการจรรยาบรรณ 

                      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   

                      กรรมการอาํนวยการ 

                      มลูนิธศุิภนิมติแหง่ประเทศไทย 

                      กรรมการ 

                      มลูนิธภิคนีิซาเลเซยีนแหง่ประเทศไทย 

 

 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ความสมัพนัธ ์

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประวติัการศึกษา สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

 

3. ศจ. ไพจิตร  โรจนวานิช 

   - กรรมการ 

   - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

84 -ไมม่-ี • ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   

    รุน่ที ่25 

• ปรญิญาโท สาขาการคลงั    

    Pennsylvania University, USA 

• ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการบญัช ี 

    (เทยีบเทา่ปรญิญาโท)    

    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปรญิญาตร ีสาขากฎหมาย 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• สภาวชิาชพีบญัช ี(CPA-Thailand) 

การอบรม 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร                          

Director Certification Program (DCP) และ 

Audit Committee Program (ACP) 

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    

   (IOD) 

 

 

 

 

-ไมม่-ี บรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

2547-ปัจจุบนั          กรรมการ และประธานคณะกรรมการ 

                           ตรวจสอบ  

กจิการอื่น 

2548-ปัจจุบนั          ประธานกรรมการ 

                           บรษิทั สาํนกังานกฎหมายฟารอ์สี 

                           (ประเทศไทย) จาํกดั 

2542-ปัจจุบนั          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                           บรษิทั เอม็ บ ีเค ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  

                           (มหาชน) 

2542-ปัจจุบนั          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                           บรษิทั มรูาโมโต ้อเีลคตรอน  

                           (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2528-ปัจจุบนั         ประธานกรรมการ 

                          บรษิทั กาญจน์เจยีน จาํกดั 

 

 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ความสมัพนัธ ์

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประวติัการศึกษา สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

 

4.  นายชยัณรงค ์  

     มนเทียรวิเชียรฉาย 

   - กรรมการ 

   - กรรมการตรวจสอบ 

   - ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูล 

     กจิการทีด่ ี

67 -ไมม่-ี • ปรญิญาโทสาขาการจดัการ 

    Asian Institute of Management 

• ปรญิญาตรสีาขาบรหิารธรุกจิ    

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร  

    Director Accreditation Program (DAP)   

    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

    (IOD) 

0.005% บรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั                 กรรมการตรวจสอบ และประธาน 

                          คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

2543-ปัจจุบนั         กรรมการ  

2554-2556            ประธานคณะกรรมการสรรหา 

2549-2553            กรรมการสรรหา 

กจิการอื่น 

2537-ปัจจุบนั          กรรมการ 

                           บรษิทั เซนตจ์อหน์เพือ่การศกึษา จาํกดั 

2545-ปัจจุบนั          กรรมการ 

                           บรษิทั โรงแรมอโนมา กรงุเทพ จาํกดั 

2550-ปัจจุบนั          นายกสภามหาวทิยาลยั                           

                           มหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์ 

2534-2550             อุปนายกสภามหาวทิยาลยั 

                           มหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์ 

 

 

 

 

 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ความสมัพนัธ ์

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประวติัการศึกษา สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

 

5.  นายธีระพล ปสุสเดจ็ 

   - กรรมการ  

   - กรรมการตรวจสอบ  

   - ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

     กาํหนดคา่ตอบแทน 

 

63 

 

-ไมม่-ี • M.B.A. (Finance), Univ. of Detroit, Michigan 

USA 

• ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ (บญัช)ี  

    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

-ไม่มี- บรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั                 กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และ 

                          ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด 

                          คา่ตอบแทน 

กจิการอืน่ 

ปัจจุบนั                ประธานกรรมการ  

                         Krung Thai Industries of Japan 

ปัจจุบนั                ทีป่รกึษาประธานกรรมการ  

                         บรษิทั ทพิยประกนัภยั จาํกดั    

ประสบการณ์ทาํงาน                 

                          ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จาํกดั (มหาชน  

                          กรรมการ  

                          บรษิทั ทพิยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

                          กรรมการ 

                          บรษิทั บตัรกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

                          กรรมการ 

                          บรษิทั กรงุไทยแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จาํกดั  

                          กรรมการกลุม่ 

                          บรษิทั น้ําตาลไทยเอกลกัษณ์ จาํกดั 

                          อนุกรรมการ คณะกรรมการพจิารณา

สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (บสท.) 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ความสมัพนัธ ์

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประวติัการศึกษา สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

6. นายอิโว นูแมน 

   - กรรมการ 

 

43 -ไมม่-ี • Master’s degree in business 

administration from the University of Trier, 

Germany 

• Business Administration and International 

relations study at Sophia University in 

Tokyo, Japan  

• Chinese Language at the Mandarin 

Training Center in Taipei, Taiwan 

-ไมม่-ี บรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั              กรรมการ  

บรษิทัยอ่ย 

ปัจจุบนั               กรรมการ 

                        บรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน) 

กจิการอื่น 

2550-ปัจจุบนั       Managing Director and head of China, 

                        AlixPartners Asia LLC, Shanghai 

2546-2550          China Partner and China CFO, Roland  

                        Berger Strategy 

2544-2546          Director, Charles Schwab & Co., Inc.,  

                        San Francisco, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ความสมัพนัธ ์

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประวติัการศึกษา สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

7. นายริวโซ  โอกิโน 

   - กรรมการ 

 

69 -ไมม่-ี •  ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์ 

     Keio University, Japan  

-ไมม่-ี บรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

2548-ปัจจุบนั          กรรมการ   

2553-2556             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2547-2552             กรรมการผูอ้าํนวยการ 

บรษิทัยอ่ย 

2554-2555             ประธานกรรมการ 

                           บรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน) 

กจิการอื่น 

2543-2547              กรรมการ  Suncall Corporation 

2508-2543              กรรมการ   Itochu Corporation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       เอกสารแนบ 1 หน้า 10 

 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ความสมัพนัธ ์

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประวติัการศึกษา สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

 

8. คณุหญิงปัทมา  ลีสวสัด์ิตระกลู 

   - กรรมการ 

   - ประธานเจา้หน้าทีด่แูลดา้นสงัคม 

     และสิง่แวดลอ้ม 

    

   

 

49 เป็นภรรยาของ 

ดร. สมศกัดิ ์

ลสีวสัดิต์ระกลู 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Wharton-NIDA 

Executive Leadership Program, University of 

Pennsylvania 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู 

    สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) 

• ปรญิญาปรชัญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์     

สาขาการจดัการ คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 

• ปรญิญาปรชัญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์  

    การบรหิารทัว่ไป มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

• ปรญิญาวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาการ

พฒันาทรพัยากรมนุษย ์The University of 

Manchester ประเทศองักฤษ 

• ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ             

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

• ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์            

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

 

 

  

5.18% บรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั                 กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีด่แูล 

                          ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัยอ่ย 

ปัจจุบนั                 ประธานเจา้หน้าทีด่แูลดา้นสงัคมและ 

                          สิง่แวดลอ้ม 

                          บรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน) 

กจิการอื่น (ปัจจบุนั) 

                          กรรมการ           

                          บรษิทั โรงแรมอโนมา กรงุเทพ จาํกดั 

                          ประธานชมรมผูรู้คุ้ณแผน่ดนิ 

                          กรรมการกลาง  

                          มลูนิธริามาธบิด ีในพระราชปูถมัภ ์ 

                          สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  

                          สยามบรมราชกุมาร ี

                         นายกสมาคมศษิยเ์ซนตฟ์รงัซสีซาเวยีร ์ 

                          ในพระบรมราชนูิปถมัภ ์

                          ประธานกติตมิศกัดิ ์

                          วงดุรยิางคฟี์ลฮารโ์มนิก แหง่ประเทศไทย 

                          ประธานทีป่รกึษา 

                          มลูนิธมิหาอุปรากรกรงุเทพฯ 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       เอกสารแนบ 1 หน้า 11 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ความสมัพนัธ ์

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประวติัการศึกษา สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

   

 

  การอบรม 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร  

    Director Accreditation Program (DAP),     

    Director Certification Program (DCP), 

    The Role of Chairman Program (RCP) และ 

    Financial Statements for Directors (FSD) 

   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

                           นายกกติตมิศกัดิแ์ละผูก้่อตัง้ 

                          สมาคมขบัรอ้งประสานเสยีง 

                          แหง่ประเทศไทย 

                            ประธานทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ 

                            สมาคมแบดมนิตนัแหง่ประเทศไทย  

                           ในพระบรมราชปูถมัภ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ความสมัพนัธ ์

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประวติัการศึกษา สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

 

9. นายวิลเล่ียม แอนโทน่ี กลอยน์   

- กรรมการ  

- กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้น

บญัชแีละการเงนิ 

 

62 -ไมม่-ี •  Grammar School Education, England, UK  

 

-ไมม่-ี บรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั                 กรรมการ, กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชี

และการเงนิ 

บรษิทัยอ่ย 

ปัจจุบนั                 กรรมการ, กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชี

และการเงนิ 

                           บรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน) 

กจิการอื่น 

2550-2556       Director and Chief Financial Officer  

Bangkok Mass Transit System  

Public Company Limited 

2541-2550       Independent Financial Consultant 

                          World Bank Group and Asian  

                          Development Bank  

 

 

 

 

 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       เอกสารแนบ 1 หน้า 13 

 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ความสมัพนัธ ์

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประวติัการศึกษา สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

 

10. นายยรรยง  คโุรวาท 

   - กรรมการ 

   - กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

   - ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

     ความเสีย่ง 

 

74 -ไมม่-ี • หลกัสตูรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั

รว่มเอกชน รุน่ที ่5 (วปรอ. 355) 

• ประกาศนียบตัรชัน้สงู สาขาวชิาการปกครอง 

    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร  

    Director Accreditation Program (DAP) และ 

    Corporate Social Responsibility (CSR)  

    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

    (IOD)       

-ไมม่-ี บรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั                 กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

2552-ปัจจุบนั          ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2547-ปัจจุบนั          กรรมการ  

2549-2556             กรรมการสรรหา 

กจิการอื่น 

2550-ปัจจุบนั          อุปนายก 

                           ราชยานยนตส์มาคมแหง่ประเทศไทย 

                           ในพระบรมราชปูถมัภ ์

2546-ปัจจุบนั          กรรมการ 

                           บรษิทั จโีอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ไทย)  

                           จาํกดั 

2546-ปัจจุบนั          ทีป่รกึษา 

                           บรษิทั เอม็.เอ.เอน็. ยานยนต ์ 

                           (ประเทศไทย) จาํกดั 

2543-ปัจจุบนั          ประธานกรรมการ 

                           บรษิทั อเคดมิคิ เน็ตเวอรค์ จาํกดั 

2552-2554             กรรมการผงัเมอืง 

                           กระทรวงมหาดไทย 

2546-2550             ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ 

                           ประจาํจงัหวดัปทุมธานี 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       เอกสารแนบ 1 หน้า 14 

 

 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ความสมัพนัธ ์

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประวติัการศึกษา สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

 

11. นายเฟลมม่ิง เจนเซ่น 

- กรรมการ 

- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้น

การคา้และพาณิชย ์

66 -ไมม่-ี • Bachelor of Science in International Trade 

and Logistics- Handelshojskolen 

Koebenhavn, Denmark 

• Internship: Dan Transport A/S, Copenhagen 

• International Shipping, Logistics and 

Business 

-ไมม่-ี บรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั                 กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ดา้นการคา้และพาณิชย ์

บรษิทัยอ่ย 

ปัจจุบนั                 กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ดา้นการคา้และพาณิชย ์

                           บรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน) 

กจิการอื่น 

2530-2556            President 

                          Stena Metal Inc., Stamford,     

Connecticut, USA  

2526-2530            President  

                          Boliden Steeltrade, USA 

2522-2526            Senior Trader 

                          Primary Industries, (UK) Ltd.,  

                          London, UK 

2513-2522            Trader 

                          Stena Metall AB, Sweden 

 

 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       เอกสารแนบ 1 หน้า 15 

 

 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ความสมัพนัธ ์

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประวติัการศึกษา สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

 

12. นายไมเคิล ไวเออร ์

- กรรมการ 

- กรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน 

 

46 -ไมม่-ี • Master of Applied Finance, Macquarie 

University, Sydney, Australia 

• Chartered Accountant, Institute of Chartered 

Accountants Australia, Sydney 

• Bachelor of Commerce, University of New 

South Wales, Sydney, Australia 

• Capital Markets Services License – Rules & 

Regulations for Advising on Corporate 

Finance, Monetary Authority of Singapore, 

Singapore 

 

-ไมม่-ี บรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั                 กรรมการ และกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน 

กจิการอื่น 

2554-2556            Head: Distribution, Global Markets 

Asia (Managing Director level), 

Standard Bank  

2553-2554            Managing Director, Capital Advisory, 

Asia-Pac, ICAP Financial Products, 

Singapore, Hong Kong 

2547-2553            Executive Director, Pan-Asia Presidio 

Capital Advisors, Singapore 

2543-2547            Director, Corporate Advisory & 

Restructuring & Credit Trading, 

WestLB Marchant Bank, Singapore 

2539-2543            Manager, Corporate Advisory & 

Restructuring Deputy Manger, Project  

Finance, Dresdner Kleinwort Benson, 

Singapore 

 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       เอกสารแนบ 1 หน้า 16 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ความสมัพนัธ ์

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประวติัการศึกษา สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

 

13. นายปณิธิ ชณุหสวสัดิกลุ 

- กรรมการ  

- กรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน 

- ทีป่รกึษากฎหมายทัว่ไป 

 

 

 

41 -ไมม่-ี - ปรญิญาโท คณะนิตศิาสตร ์                       

University of California at Berkeley, Boalt 

Hall, California, USA                                                                                                                              

- ปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร ์                  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร  

    Director Certification Program (DCP) (113) 

    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

    (IOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-ไมม่-ี บรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั                 กรรมการ, กรรมการสรรหาและกาํหนด 

                           คา่ตอบแทน และทีป่รกึษากฎหมายทัว่ไป 

บรษิทัยอ่ย 

ปัจจุบนั                 กรรมการ, กรรมการสรรหาและกาํหนด 

                          คา่ตอบแทน และทีป่รกึษากฎหมายทัว่ไป 

                          บรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน) 

กจิการอืน่ 

2543-ปัจจุบนั         กรรมการบรษิทั  

                          บรษิทั ไลทเ์ฮา้ส ์พารท์เนอรส์ จาํกดั  

2553-2555            General Partners / Managing  Director, 

Lakeshore Capital Partners (Private 

Equity) 

2553-2554             Acting Counsel 

                           บรษิทั อติาเลยีนไทย พาวเวอร ์จาํกดั 

2550-2553             Equity Partner/Country Managing 

Director, Thailand DFDL (Legal) 

2548-ปัจจุบนั          International Corporate Counsel, CDG, 

ESRI (Thailand), Globetech 

                           กรรมการบรษิทัในเครอืของ Global 

Beauty (GBIL) ซึง่ลงทนุโดยกองทนุ 

   Private Equity (EQT)        

 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       เอกสารแนบ 1 หน้า 17 

(2) รายละเอียดผูบ้ริหาร 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ความสมัพนัธ ์

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประวติัการศึกษา สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

 

1. นายอีริค อี. ทอมสนั  

   - ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

41 

 

-ไมม่-ี • MBA in international business from the 

University of Chicago 

• Bachelor of Arts degree from Duke 

University  

 

-ไม่มี- บรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั                 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทัยอ่ย 

ปัจจุบนั                 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

                          บรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน) 

กจิการอื่น 

2554-ปัจจุบนั          Managing Director , AlixPartners,      

                           Hong Kong and Singapore 

2555                    General Manager Asia, FCI-ELX 

2553-2554             CEO and CRO, Rubicon Offshore   

                           International 

2552-2553             CEO and CRO, ASAT Holdings Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)       เอกสารแนบ 1 หน้า 18 

 

ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ความสมัพนัธ ์

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประวติัการศึกษา สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

 

2. นายชนาธิป ไตรวฒิุ 

  - ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

    ดา้นการจดัการ 

 

 

 

 

 

49 -ไมม่-ี •  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ                     

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

•  ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์     

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรม 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร  

    Director Accreditation Program (DAP)  

    (30/2005) 

    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

    (IOD)       

 

-ไมม่-ี บรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั                 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการจดัการ 

บรษิทัยอ่ย 

ปัจจุบนั                  กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ดา้นการจดัการ 

                           บรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน) 

กจิการอื่น 

2549-ปัจจุบนั          กรรมการ  

                           บรษิทั เอเชยี เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

2547-ปัจจุบนั          กรรมการ                                                   

                           บรษิทั เฟลกิซ ์รเิวอรแ์คว รสีอรท์  

                           (กาญจนบุร)ี จาํกดั 

2547-2549             กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  

                           บรษิทั เอส เอส พ ีเพลส จาํกดั 

2542-ปัจจุบนั          กรรมการผูจ้ดัการ 

                           บรษิทั เกรท สยาม สตลี เวริค์ส จาํกดั 

2534-ปัจจุบนั          กรรมการผูจ้ดัการ  

                           บรษิทั อนิเทลลเิจนท ์ซสิเทม็ เน็ท 

                           เวอรค์ จาํกดั 

 

 



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ความสมัพนัธ ์

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประวติัการศึกษา สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

 

3. นายจอหน์ เกรกอร่ี ออลสนั 

- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

  ดา้นการผลติ 

47 -ไมม่-ี • MBA, Amoss Tuck School of Business 

Administration, Dartmouth College, Hanover, 

New Hampshire, USA 

• AB Dartmouth College, Hanover, New 

Hampshire, USA 

-ไมม่-ี บรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั                 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการผลติ 

บรษิทัยอ่ย 

ปัจจุบนั                 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการผลติ 

                          บรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน) 

กจิการอื่น 

2546-ปัจจุบนั          Director 

                           AlixPartners 
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ช่ือ-สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ

(ปี) 

ความสมัพนัธ ์

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประวติัการศึกษา สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

 

4. นายสมชยั ลีสวสัด์ิตระกลู 

- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

  ดา้นสือ่สารราชการ 

 

 

51 เป็นน้องชาย

ของดร. สมศกัดิ ์                 

ลสีวสัดิต์ระกลู 

•  ปรญิญาโท รฐัศาสตร ์

     มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

•  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ 

     Northrop University, USA 

•  Business course, Columbus Business 

University, USA 

•  การบรหิารธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 

    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

•  ผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู 

    วทิยาลยัการยตุธิรรม 

•  สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาล 

     ยตุธิรรม สาํนกังานศาลยตุธิรรม 

ไมม่ ี บรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั                 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นสือ่สาร              

                          ราชการ 

2555-2556 กรรมการ 

บรษิทัยอ่ย 

ปัจจุบนั                 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นสือ่สาร 

                          ราชการ 

                          บรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน) 

กจิการอื่น 

2536-ปัจจุบนั         ประธานกรรมการบรหิาร  

                          บรษิทั สขุมุวทิ อนิเตอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์   

                          จาํกดั 

                          กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

                          บรษิทั สยามเพาเวอร ์เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

                          รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

                          บรษิทั แปซฟิิค โอเชีย่นชปิป้ิง จาํกดั 

                           กรรมการบรหิาร 

                           บรษิทั สยาม พรอ็คเพอรต์ี ้เซอรว์สิ จาํกดั 

                           กรรมการบรหิาร 

                           บรษิทั เอส เอส พ ีเพลส จาํกดั 

 



บรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 
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GSteel
 

 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 

รายช่ือ GSTEEL บริษทัย่อย 

 GJS OA SPH GS 

Notes 
GS 

Notes 2 
GS 

Sec 
 1. พลเอกเลศิรตัน์  รตันวานิช X, /// X, ///      

 2. ดร. สมศกัดิ ์ ลสีวสัดิต์ระกลู V V      

 3. ศ. ไพจติร  โรจนวานิช //       

 4. นายชยัณรงค ์มนเทยีรวเิชยีรฉาย //       

 5. นายธรีะพล  ปสุสเดจ็ //       

 6. นายอโิว  นูแมน / /      

 7. นายรวิโซ  โอกโิน /  / / / / / 

 8. คุณหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู /  V V   / 

 9. นายวลิเลีย่ม แอนโทน่ี กลอยน์ / /      

 10. นายยรรยง คโุรวาท /  X X / / / 

 11. นายเฟลมมิง่  เจนเซ่น / /      

 12. นายไมเคลิ  ไวเออร ์  ///       

 13. นายปณธิ ิ ชุณหสวสัดกุิล / /      

หมายเหตุ : 

 สญัลกัษณ์ตาํแหน่งของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

  X ประธานกรรมการบรษิทั   /// กรรมการอสิระ 

 V รองประธานกรรมการบรษิทั     

 / กรรมการ       

 // กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ    
 

 สญัลกัษณ์ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย  

GSTEEL บรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน)  

GJS  บรษิทั จ ีเจ สตลี จาํกดั (มหาชน) 

OA  บรษิทั โอเรยีลทลั แอก็เซส จาํกดั 

SPH  บรษิทั สยามโปรเฟสชัน่แนล โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

GS Notes บรษิทั จเีอส โน๊ตสโ์ฮลดิง้ส ์จาํกดั 

GS Notes 2 บรษิทั จเีอส โน๊ตสโ์ฮลดิง้ส ์2 จาํกดั 

GS Sec  บรษิทั จเีอส ซเีคยีวรติี ้โฮลดิง้ จาํกดั 

 เอกสารแนบ 2  



GSteelบรษิทั จ ีสตลี จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (แบบ 56-1)        

 

 

 

     -ไม่มี- 

 

  เอกสารอ่ืนๆ  
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