


วิสัยทัศน์ :

พันธกิจ :

	 •	 เป็นผู้น�ำในส่วนแบ่งกำรตลำดของเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ผลิตภำยในประเทศ
	 •	 มุ่งสู่ตลำดสำกลด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลำกหลำย
	 •	 มุ่งสู่กำรเจริญเติบโตด้วยกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตและผลิตสินค้ำด้วยต้นทุนที่เหมำะสม
	 •	 ปรับปรุงและพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ
	 •	 มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงต่อเนื่อง
	 •	 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบแทนสู่สังคม
	 •	 เสริมสร้ำงคุณค่ำให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงชั้นน�ำในประเทศ	และภูมิภำคอำเซียน
	 ในฐำนะบริษัทผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่มีคุณภำพ	
	 ด้วยกระบวนกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ	
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ชื่อ ที่ตั้งส�ำนักงำน ประเภทธุรกิจ
ชื่อบริษัท	 	 บริษัท	จี	เจ	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)																																												
    G J Steel Public Company Limited
ชื่อย่อ				  GJS
เลขทะเบียนบริษัท	 				 0107538000401	(เดิมเลขที่	บมจ.	563)
ประเภทธุรกิจ	 	 ผลิตและจ�ำหน่ำยเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ	่ 				 88	ปำโซ่	ทำวเวอร์	ชั้น	24	ถนนสีลม	แขวงสุริยวงศ์
	 	 	 	 เขตบำงรัก	กรุงเทพฯ	10500	
	 				 	 	 โทรศัพท์	+66(0)	2267	8222	
	 				 	 	 โทรสำร	+66(0)	2267	9048
ที่ตั้งโรงงำน	 	 นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุรี	
	 	 	 	 358	หมู่	6	ถนนทำงหลวง	331	ต�ำบลบ่อวิน
						 	 	 อ�ำเภอศรีรำชำ	จังหวัดชลบุรี	20230
		 	 	 	 โทรศัพท์	+66(0)	3834	5950	
	 	 	 	 โทรสำร	+66(0)	3834	5693
เว็บไซต	์ 	 http://www.gjsteel.co.th
วันที่ก่อตั้งบริษัท	 	 5	มกรำคม	2537
จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน	 9	สิงหำคม	2538																																																																																																																
วันเริ่มซื้อขำยหลักทรัพย์ครั้งแรก	 2	กรกฎำคม	2539																																																																																															
ก�ำลังผลิต	 	 1,500,000	ตันต่อปี
จ�ำนวนพนักงำน	 	 744		คน	
ทุนจดทะเบียน	 	 จ�ำนวน	 103,137,868,438.50	 บำท
ทุนช�ำระแล้ว	 	 จ�ำนวน	 73,039,109,697.30		 บำท
จ�ำนวนหุ้นสำมัญ	 	 จ�ำนวน	 10,585,378,217	 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้	 	 6.90	บำท
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	 	 GJS-W2	 จ�ำนวน	4,933,058,289	หน่วย
 	 	 	 GJS-W3	 จ�ำนวน	3,674,429,663	หน่วย
	 	 	 	 GJS-W4	 จ�ำนวน	2,754,167,306	หน่วย

ข้อมูลทั่วไป
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ชื่อและสถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
นำยทะเบียนหลักทรัพย์	
หุ้นสำมัญ	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด
	 	 	 เลขที่	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400		
	 	 	 โทรศัพท์	02-009-9999	โทรสาร	02-009-9991											
            
ผู้สอบบัญช	ี ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี	ณรงค์เดช		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	0076
		 	 	 นายชัยยุทธ	อังศุวิทยา	 	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3885	
	 	 	 นางณัฐสรัคร์	สโรชนันท์จีน		 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4563
   
	 	 	 ส�ำนักงำน	เอ.เอ็ม.ที	แอสโซซิเอท	จ�ำกัด
		 	 	 เลขที่	491/27	สีลมพลาซ่า	ชั้น1	ถ.สีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	
		 	 	 โทรศัพท์	0-2234-1676
	 	 	 โทรสาร	0-2237-2133	

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน	www.sec.or.th	 หรือเว็บไซต์ของบริษัท	 (ถ้ามี)”	 ทั้งนี้ในการแสดงข้อมูลข้างต้น	บริษัทที่ออก 
หลักทรัพย์สามารถพิจารณารูปแบบการอธิบายได้ตามความเหมาะสม	โดยอาจใช้วิธิการท่ีช่วยในการส่ือสารเพื่อให ้
ผู้ลงทุนเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยก็ได้	เช่น	กราฟ	ภาพประกอบ	เป็นต้น	อย่างไรก็ดี	ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด 
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อความจริงหรือท�าให้บุคคลอื่นส�าคัญผิดในข้อมูล
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สารจากประธานกรรมการ

(พลเอก	เลิศรัตน์	รัตนวำนิช)
ประธานกรรมการ

	 	 วยอตุสาหกรรมเหลก็เป็นอุตสาหกรรมทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อการพฒันาและขยายตวัทางเศรษฐกจิของหลายๆ	ประเทศ
	 	 แนวโน้มสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กในปี	 2559	จากการคาดการณ์ของสมาคมเหล็กโลกว่า	 ความต้องการ
ใช้เหล็กจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.7	ต่อปี	 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากการรวมความต้องการใช้เหล็กของกลุ่ม
ประเทศแถบยุโรป	แอฟริกา	และอเมริกา	ส่วนกลุ่มประเทศทางอาเซียนจะขยายตัวถึงร้อยละ	3.4	ต่อปี	ส�าหรับแนวโน้ม
สถานการณ์อุตสาหกรรมเหลก็ในประเทศไทย	โดยการคาดการณ์ของสถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทย	(ISIT)	
คาดการณ์ความต้องการใช้เหลก็ส�าเรจ็รปูปี	2559	จะมีการขยายตวัถงึร้อยละ	3.8-5.7	ต่อปี	อนัเป็นผลจากโครงการลงทนุ
ในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐด้านคมนาคม	การขนส่ง	และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการของรัฐ

	 	 ในปี	2558	ที่ผ่านมา	อุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนและราคาที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก	ปัญหา
สบืเนือ่งจากการผลติเหลก็ทีล้่นตลาดเกนิความต้องการในการใช้	ผลมาจากเศรษฐกจิโลกท่ีชะลอตวัลง	ราคาเหล็กตกต�า่
อย่างมากที่สุดในรอบ	10	ปี	ปริมาณการน�าเข้าเหล็กราคาถูกเข้ามาโจมตีตลาดอย่างต่อเนื่องจากประเทศจีนที่ผลผลิต
ล้นทะลักเข้าไปในประเทศต่างๆ		ข้อมูลสรุปของปริมาณความต้องการใช้สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทยปี	2558	
รวม	6.72	ล้านตัน	จากปี	2557	ลดลง	0.56	ล้านตัน	หรือร้อยละ	7.49	แบ่งเป็นปริมาณสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ	2.47	
ล้านตัน	ปริมาณน�าเข้า	4.27	ล้านตัน	และปริมาณส่งออก	0.01	ล้านตัน

 	 ในปี	2559	บริษัท	จี	เจ	สตีล	จ�ากัด	(มหาชน)	คาดว่าราคาแผ่นเหล็กรีดร้อนในประเทศจะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น	 
เนือ่งมาจากมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศของรฐับาลในการปกป้องอตุสาหกรรมในประเทศจากการน�าเข้าสนิค้า 
ที่เพิ่มขึ้น	(Safeguard)	และการตอบโต้การทุ่มตลาด	(Anti-Dumping)	ต่อสินค้าแผ่นเหล็กรีดร้อนที่น�าเข้าได้มีผลบังคับ
ใช้ครอบคลุมมากขึ้นแล้ว	 ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัท	 และส่งเสริมให้มีผลประกอบการที่ดีข้ึนต่อไปในอนาคต

	 	 ดังนั้น	ปี	 2559	จึงเป็นก้าวท่ีส�าคัญอีกก้าวหน่ึงที่ผู้บริหาร	พนักงาน	และทุกฝ่าย	จะมุ่งม่ัน	ทุ่มเทปฎิบัติงานกัน
อย่างเต็มที่	เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ	ต่อไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

  ในนามคณะกรรมการบรษิทัฯ	ผมรูส้กึซาบซึง้ในผู้ถอืหุน้	ลกูค้า	คูค้่า	และพนัธมติรทางธรุกจิ	ทีไ่ด้ให้ความไว้วางใจ	
และสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ด้วยดีเสมอมา
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  รษิทั จ ีเจ สตลี จ�ำกดั (มหำชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแบบครบวงจร มีระบบการหลอม หล่อ รีด
  ในโรงงานเดียวกัน บริษัทได้มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จึงด�าเนินนโยบาย
ทางธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายในการด�าเนินงานในด้านความรับผิดชอบ ใส่ใจในการดูแลกระบวนการผลิตไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อชมุชนรอบโรงงาน เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า ไม่ว่าจะเป็นพลงังานน�า้ พลงังานไฟฟ้า 
และอื่นๆ ผลิตสินค้าที่ดีให้แก่ผู้บริโภค ดูแลบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม อีกทั้งให้ความส�าคัญกับการ
ดูแลพนักงานภายในองค์กรให้มีความสุข ท�างานอย่างปลอดภัย มีสวัสดิการความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนให้การสนับสนุน
อบรมพฒันาบคุคลากรให้เพ่ิมพูนความรู ้ความสามารถ ความช�านาญงาน เพิม่ข้ึนอย่างสม�า่เสมอ โดยท้ังหมดนีล้้วนเป็น
นโยบายหลักของบริษัทเสมอมา

  ในปี2558 บริษัทได้รับการรับรองว่าบริษัทมีการปฏิบัติสอดคล้องตามเกณฑ์การทวนสอบรายงาน (Self 
Assessment Report) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) 
2558 โดยคณะกรรมการส่งเสริมการน�ามาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มาใช้กับอุตสาหกรรมแร่ของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทั้งนี้ บริษัทและพนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในโครงการและ
กจิกรรมต่างๆ กบัชมุชนและสงัคมอย่างต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี เช่น โครงการปลูกต้นไม้เฉลมิพระเกยีรต ิ83 พรรษา มหาราชนิี 
โครงการการจัดท�ามาตรฐานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ (มยส.) โครงการส่งเสรมิอาชพี 
ให้คนพิการ โครงการบริจาคโลหิต และโครงการปันความรู้สู่เยาวชน 

  บริษทั จ ีเจ สตลี จ�ากดั (มหาชน) ได้มเีจตนารมณ์ร่วมกนักับทัง้ในระดับนโยบายของบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
จะยังคงมีความมุ่งมั่นภายใต้จิตอาสาและความเสียสละ เพ่ือให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องสืบไป

(คุณหญิงปัทมำ	ลีสวัสดิ์ตระกูล)
ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายงานประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและนโยบายในการด�าเนินธุรกิจ

	 วิสัยทัศน์	:			
	 “เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงชั้นน�ำในประเทศ	และภูมิภำคอำเซียนในฐำนะบริษัทผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนท่ีมี
คุณภำพ	ด้วยกระบวนกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ”	

	 พันธกิจ	:
	 •	 เป็นผู้น�ำในส่วนแบ่งกำรตลำดของเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ผลิตภำยในประเทศ
	 •	 มุ่งสู่ตลำดสำกลด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลำกหลำย
	 •	 มุ่งสู่กำรเจริญเติบโตด้วยกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตและผลิตสินค้ำด้วยต้นทุนที่เหมำะสม
	 •	 ปรับปรุงและพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ
	 •	 มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงต่อเนื่อง
	 •	 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบแทนสู่สังคม
	 •	 เสริมสร้ำงคุณค่ำให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ		:
	 ปี	2558	อตุสำหกรรมเหลก็ทัว่โลกต้องเผชญิกับควำมผนัผวนและรำคำท่ีปรับตวัลดลงอย่ำงมำก	สบืเน่ืองจำกปัญหำ
ก�ำลงักำรผลติทีล้่นตลำด	(Over	Supply)	ในขณะทีค่วำมต้องกำรใช้เหลก็ทีห่ดตวั	เนือ่งจำกกำรเตบิโตของเศรษฐกจิโลก 
ที่ชะลอตัวลง	 โดยเฉพำะจำกประเทศจีน	ท�ำให้รำคำเหล็กในปีนี้ตกต�่ำที่สุดในรอบ	10	ปี	 และตกต�่ำกว่ำช่วงวิกฤติ
เศรษฐกจิโลกในปี	2551	ในส่วนภำพรวมของอตุสำหกรรมเหลก็แผ่นรีดร้อนในประเทศมกีำรเตบิโตลดลงเช่นกนัจำกกำร 
เบิกจ่ำยงบประมำณลงทนุของภำครัฐทีต่�ำ่กว่ำเป้ำหมำย	ปริมำณสินค้ำเหล็กน�ำเข้ำรำคำถกูทีม่ำโจมตตีลำดอย่ำงต่อเนือ่ง	 
และปัญหำเศรษฐกิจไทยโดยรวมที่ยังซบเซำ	อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทคำดว่ำควำมต้องกำรกำรใช้เหล็กในประเทศน่ำจะมี
แนวโน้มทรงตัวในปี	 2559	 โดยในปีนี้	 บริษัทมีเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรผลิตของสำยกำร
ผลิตในปัจจุบันให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อตอบสนองตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 รวมทั้งมีเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินกำร
ผลิตสินค้ำที่ช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเติมในอนำคต	ดังนี้	
	 1.	 โครงกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำเหล็กภำยใต้สูญญำกำศ	(Vacuum	Oxygen	Degasser)
	 2.	 โครงกำรผลิตเหล็กแผ่นชุบสังกะสี	(Galvanizing	Line)
	 3.	 โครงกำรผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น	(Cold	Rolling	Mill)
	 ทั้งนี้	โครงกำรใหม่ข้ำงต้น	จ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในกำรด�ำเนินกำรเพื่อติดตั้งเครื่องจักรให้สมบูรณ์	ซึ่งหำกโครงกำร
ดังกล่ำวส�ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย	บรษัิทจะสำมำรถพัฒนำผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	(Value	Added	Product)	เพือ่เพิม่ควำมสำมำรถ
ในกำรผลติสนิค้ำ	ให้มคีณุภำพตรงตำมควำมต้องกำรทีห่ลำกหลำยและเฉพำะเจำะจงของผูใ้ช้และอตุสำหกรรมมำกยิง่
ขึ้น	ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจในอนำคต		
	 นอกจำกนี้	 บริษัท	 ได้มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับพันธมิตรผู้ผลิตจำกต่ำงประเทศ	ที่ผลิตเหล็กคุณภำพสูง	 เพ่ือกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและควำมรูเ้ฉพำะด้ำน	กำรปรบัปรุงเพือ่ลดต้นทนุกำรผลติ	รวมทัง้กำรเพิม่ควำมสำมำรถในกำรผลติ
สนิค้ำทีมี่คณุภำพสงูขึน้	เพ่ือให้สำมำรถแข่งขนักบัสนิค้ำทีน่�ำเข้ำได้	และตอบสนองควำมต้องกำรและโอกำสในกำรขยำย
ฐำนลูกค้ำได้มำกขึ้น	เนื่องจำกผู้ผลิตไทยมีจุดเด่นอยู่แล้ว	ในเรื่องของกำรประหยัดทั้งต้นทุนและเวลำในกำรขนส่ง	

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



9

	 นโยบำยในกำรด�ำเนินธุรกิจ	:			
	 1)	 บรษัิทมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาผลติภัณฑ์เหลก็ทีห่ลากหลาย	ควบคูไ่ปกบัการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพสนิค้า 
	 	 อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายกลุ่มต่างๆ	ได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว	ท�าให้ 
	 	 บริษัทสามารถสร้างก�าไรจากการขายได้มากขึ้น
	 2)	 บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	 และควบคุมต้นทุน 
	 	 ให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม	ด้วยการลดความสญูเสยีต่างๆ	ในกระบวนการผลติให้เหลอืน้อยทีส่ดุ	ใช้ประสทิธภิาพ 
	 	 ของเคร่ืองจักรอย่างเต็มที่	 หมั่นดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีสภาพดีพร้อมผลิตอยู่เสมอ	 รวมถึงการ 
	 	 น�าเศษวัสดุพลอยได้จากกระบวนการผลิตบางรายการกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่	เป็นต้น				
	 	 ทั้งนี้	เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
	 3)	 บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาระบบการท�างานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอยู่เสมอ	
	 4)	 บริษัทมีนโยบายในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
	 5)	 บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้บุคลากรของบริษัทให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้และ 
	 	 ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็ก	
	 6)	 บริษัทให้ความส�าคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบแทนสู่สังคม	 โดยมีเป้าหมายในการควบคุมมลพิษ 
	 	 ทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้น	จากกระบวนการผลิตของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดโดยภาครัฐและตาม 
	 	 มาตรฐานสากล	
	 7)	 บริษัทมีนโยบายในการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยได้ก�าหนดนโยบายในการดูแลผู้มีส่วนได้ 
	 	 ส่วนเสยี	รวมทัง้มาตรการชดเชยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	กรณไีด้รบัความเสยีหายจากการละเมดิ	โดยบรษิทัได้ท�าการ 
	 	 บ่งช้ีผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีไว้จ�านวน	10	กลุม่	ได้แก่	พนกังานและครอบครวัพนกังาน,	ลกูค้า,	เจ้าหนี,้		ผูถ้อืหุน้,	ชมุชน 
	 	 รอบโรงงาน,	หน่วยงานราชการ,	Supplier	และ	Contractor,	นักวิเคราะห์	นักลงทุน	และสถาบันการเงิน,	สถาบัน 
	 	 การศึกษา	และสื่อมวลชน
	 8)	 บริษัทมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ของสังคมและ 
	 	 สิ่งแวดล้อม	ควบคู่ไปกับการท�าก�าไร	เพื่อการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เหตุการณ์ส�าคัญในรอบปี 2558

	 เมษำยน	2558
	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2558	ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุน	การเพิ่มทุน	
และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังนี้
	 •	 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท	จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน	129,979,834,014.15	บาท	เป็นจ�านวน	

103,137,868,426.08	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	149,475,171,632	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.69	
บาท	 โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจ�าหน่ายทิ้งจ�านวน	38,901,399,403	หุ้น	 แต่ยังคงส�ารองหุ้นไว้ส�าหรับ
การใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีอยู่	ณ	ปัจจุบัน	 ได้แก่	GJS-W2,	GJS-W3	
และGJS-W4	และอนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัอีกจ�านวน	12.42	บาท	จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ�านวน	
103,137,868,426.08	บาท	เป็น	103,137,868,438.50	บาท	โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุ	จ�านวน	18	หุน้	มลูค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ	 0.69	บาท	 เพ่ือไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังจากการค�านวณเปล่ียนแปลงจ�านวนหุ้นอันเน่ืองจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท	โดยอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	จ�านวน	18	หุ้น	
มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้หุน้ละ	0.69	บาท	ให้แก่ผูถ้อืหุน้รายย่อยของบรษิทั	จ�านวน	4	หุน้	และเพือ่รองรบัการใช้สทิธติาม 
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	GJS-W3	จ�านวน	8	หุ้น	และ	GJS-W4	จ�านวน	6	หุ้น	
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	 ทั้งนี้	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว	เป็นผลให้จ�านวนหุ้นเปลี่ยนแปลงไป	ดังนี้

	 ในส่วนของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ได้มีการปรับเปลี่ยนที่ส�าคัญ	ดังต่อไปนี้

	 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	GJS-W2

149,475,171,650 14,947,517,165จ�ำนวนหุ้น

หลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นก่อนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้น

0.207

1 หน่วย : 3.630 หุ้น

2.070

1 หน่วย : 0.363 หุ้น

รำคำกำรใช้สิทธิ	(บำท)

อัตรำกำรใช้สิทธิ

ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ	6.90	บำท

ก่อนกำรปรับสิทธิ
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ	0.69	บำท

	 •	 อนุมัติการลดจ�านวนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท	จากเดิมหุ้นละ	0.69	บาท	เป็นหุ้นละ	
6.90	บาท	ซึ่งส่งผลให้จ�านวนหุ้นของบริษัทลดลงจ�านวน	134,527,654,485	หุ้น	จากเดิม	149,475,171,650	หุ้น	
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.69	บาท	เป็นจ�านวน	14,947,517,165	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	6.90	บาท	

	 •	 อนุมัติการแก้ไขมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัท 
ที่เคยได้รบัการอนมุติัในทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่1/2552	เมือ่วนัที	่18	ธนัวาคม	2552	และทีป่ระชมุวสิามญั
ผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที่	7	มกราคม	2556	เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจ�านวนหุ้นและมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ของบริษัท	ดังนี้

	 	 1.	 เพือ่แก้ไขจ�านวนหุน้ทีอ่อกเพ่ือรองรบัการใช้สิทธติามใบส�าคญัแสดงสิทธิ	GJS-W2	จากเดิม	“จดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษัท	จ�านวน	17,907,001,590	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.69	บาท”	เป็น“จัดสรรหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนของบริษัทจ�านวน	1,790,700,159	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	6.90	บาท”

	 	 2.	 เพือ่แก้ไขจ�านวนหุน้ทีอ่อกเพ่ือรองรบัการใช้สิทธติามใบส�าคญัแสดงสิทธิ	GJS-W3	จากเดิม	“จดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษัทจ�านวน	14,697,718,652	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	 0.69	บาท”	 เป็นจัดสรรหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนของบริษัทจ�านวน	1,469,771,866	หุ้น	มูลค่าหุ้นตราไว้หุ้นละ	6.90	บาท”

	 	 3.	 เพือ่แก้ไขจ�านวนหุน้ทีอ่อกเพ่ือรบัรองการใช้สิทธติามใบส�าคญัแสดงสิทธิ	GJS-W4	จากเดิม	“จดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษัทจ�านวน	11,401,342,300	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.69	บาท”	 เป็น“จัดสรรหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนของบริษัทจ�านวน	1,101,666,923	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	6.90	บาท”

 
	 พฤษภำคม	2558
	 บริษัทได้จดทะเบียนการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่	 11	พฤษภาคม	2558	
และวันที่	 12	พฤษภาคม	2558	ตามล�าดับ	ต่อมาบริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	
จากเดิมมูลค่าหุ้นละ	 0.69	บาท	 เป็นมูลค่าหุ้นละ	 6.90	บาท	ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	 เม่ือวันที่	 
20	พฤษภาคม	2558
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0.150

0.150

1 หน่วย : 4 หุ้น

1 หน่วย : 4 หุ้น

1.500

1.500

1 หน่วย : 0.400 หุ้น

1 หน่วย : 0.400 หุ้น

รำคำกำรใช้สิทธิ	(บำท)

รำคำกำรใช้สิทธิ	(บำท)

อัตรำกำรใช้สิทธิ

อัตรำกำรใช้สิทธิ

ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ	6.90	บำท

ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ	6.90	บำท

ก่อนกำรปรับสิทธิ
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ	0.69	บำท

ก่อนกำรปรับสิทธิ
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ	0.69	บำท

	 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	GJS-W3

	 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	GJS-W4
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บริษัท จี สตีล จ�ำกัด มหำชน 

NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER

SEGREGATED ACCOUNT

QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C 

CLIENT

จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 

CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH

นำยสุรพันธ์ ตติยมณีกุล

นำงจำรุณี ชินวงศ์วรกุล

นำยวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์

ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ

20.79

10.26

4.95

4.91

3.90

1.36

1.32

1.31

1.19

1.04

48.97

2,222,427,209

1,086,456,038

523,768,667

520,000,000

412,500,000

143,859,892

140,000,000

138,500,000

125,999,960

110,000,135

5,161,866,316

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

รำยชื่อผู้ถือหุ้น

รวม

ร้อยละของทุน
จดทะเบียนช�ำระแล้ว

100.00

จ�ำนวนหุ้น

10,585,378,217

ล�ำดับ

โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท	:			
ผู้ถือหุ้นใหญ่	10	รายแรกของบริษัท	ปิดสมุดทะเบียน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558
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โครงสร้างรายได้

ปริมาณการขายของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

	 สดัส่วนยอดขายภายในประเทศและต่างประเทศต่อยอดขายรวมของผลติภณัฑ์เหลก็แผ่นรีดร้อนชนดิม้วนของบริษทั
ในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา	มีรายละเอียดดังนี้

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ยอดขาย

	 เหล็กแผ่นรีดร้อน	(HRC)				

	 เหล็กจากการปรับสภาพผิว	(RTM)

	 สินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้อื่น

กลับรายการประมาณการผลขาดทุน 

จากค�าสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่รับมอบ

กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่า

สินค้าคงเหลือ

กลับรายการประมาณการภาระหนี้สิน 

ที่เกี่ยวข้องภาษี

ก�าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้

รายได้อื่น ๆ

12,075

185

26

1

-

6

-

7

9

14,269

244

72

1

-

52

-

47

8

9,637

47

94

3

187

81

669

7

20

98.14

1.51

0.21

0.01

-

0.05

-

0.06

0.07

97.12

1.66

0.49

0.01

-

0.35

-

0.32

0.05

89.69

0.43

0.87

0.03

1.74

0.76

6.22

0.07

0.18

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท% % %

ปริมาณขายในประเทศ

	 •	บริษัทที่เกี่ยวข้อง

	 •	 กลุ่มอื่นๆ

รวมปริมาณขายในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

16,428

711,796

728,224

-

728,224

124,756

542,873

667,629

2,789

670,418

32,877

443,180

476,057

-

476,057

ปริมำณกำรขำย
(เฉพำะของบริษัท)

2558 2557 2556

2558 2557 2556

(หน่วย: ตัน)
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ลักษณะผลิตภัณฑ์  
	 บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน	 และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง	 ซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็นสายผลิตภัณฑ์	 
ดังต่อไปนี้
	 1)	 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	(Hot	Rolled	Coil)
	 2)	 เหล็กแผ่นรีดร้อนปรับสภาพผิวชนิดม้วน	(Tempered	Hot	Rolled	Coil)
	 3)	 เหล็กแผ่นรีดร้อนล้างผิวและเคลือบน�้ามัน	(Hot	Rolled	Pickled	and	Oiled	Product)	

โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีการน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ	ดังต่อไปนี้

การตลาดและการแข่งขัน

	 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
	 บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน	 ทั้งในด้านความหนาของเหล็ก	 เช่น	 
ความหนาปกติสูงสุดอยู่ที่	12.70	มม.	แต่บริษัทสามารถพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาถึง	25	มม.	ในรูปของม้วน	 
อีกทั้งเรื่องของคุณภาพพิเศษ	 ที่ตลาดยังต้องพึ่งพาการน�าเข้า	 เช่น	 เหล็กคุณภาพส�าหรับอุตสาหกรรมถังแก๊ส	 
เหล็กคุณภาพส�าหรับงานเชื่อมและทนแรงดึงสูง	
	 บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ดังนี้
	 1.	 มุ่งเน้นเสนอผลิตภัณฑ์	ที่อยู่ในความต้องการตลาดและใช้อยู่สม�่าเสมอ		

ในประเทศ

ต่างประเทศ

หัก : ส่วนลดการค้า

รวม

12,264

-

(4)

12,260

14,468

56

(11)

14,513

9,698

-

(14)

9,684

100

-

-

100

99.68

0.38

(0.06)

100

100.15

-

(0.15)

100

ยอดขำย
2558 2557 2556

รำยได้ รำยได้ รำยได้ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

(Hot Rolled Coil)

เหล็กแผ่นรีดร้อนปรับสภาพผิวชนิดม้วน

(Tempered Hot Rolled Coil)

เหล็กแผ่นรีดร้อนล้างผิวและเคลือบน�้ามัน 

(Hot Rolled Pickled & Oiled Product)

ท่อเครื่องกล ท่อไฟฟ้า ท่อน�้า การก่อสร้าง เหล็กตัวซี

ห้างที่ใช้ในการก่อสร้าง เสาไฟฟ้า ถังแก๊ส ท่อสตีมด�า 

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถต้านทานการกัดกร่อนจาก

บรรยากาศ ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น

เครื่องมือการเกษตร การก่อสร้างทั่วไป แผ่นเหล็ก

โครงสร้าง 

คสัซรีถ ล้อรถ คอมเพรสเซอร์ โครงตูเ้ยน็ โครงตูไ้มโครเวฟ

ชนิด กำรน�ำไปใช้
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	 2.	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับตลาดที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วไป	แต่เป็นอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรม
	 	 ก่อสร้างขนาดใหญ่	รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องครัวเรือนและเครื่องใช้ไฟฟ้า
	 3.	 เหล็กแผ่นส�าหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	คือ	เหล็กแผ่นรีดร้อนที่น�าไปใช้ส�าหรับท�าเหล็กแผ่นรีดเย็น
	 4.	 พฒันาผลติภัณฑ์ทีม่คีวามหนาพิเศษในรปูของม้วน	ทีเ่ป็นความต้องการเฉพาะของตลาดและเป็นตลาดระดบับน

	 กลยุทธ์ด้ำนรำคำ
	 1.	 ก�าหนดราคาที่เหมาะสมส�าหรับสินค้าเหล็กเกรดทั่วไป	 เพื่อสามารถแข่งขันกับสินค้าคู่แข่งได้	 และยังรักษา 

ส่วนแบ่งการตลาด
	 2.	 มีการปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู ่	 เพื่อช่วยสนับสนุนในต้นทุนการผลิตต�่า	 เพ่ือให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดใหม ่

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	 3.	 บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งได้ทั้งในเรื่องคุณภาพและเกรด	จึงสามารถก�าหนดราคา

ขายที่สูงกว่าได้
	 4.	 การให้ข้อมูลมากขึ้น	และให้ความมั่นใจในการบริโภคเหล็กกับลูกค้า	รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

อย่างต่อเนื่อง

	 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้
	 1.	 ศนูย์บรกิารตดัเหลก็	(Steel	Service	Centre)	คอื	ผูท้ีซ่ือ้เหลก็รดีร้อนและรดีเยน็เพือ่น�ามาตดัออกเป็นขนาดต่างๆ	

หรือขึ้นรูปเป็นเหล็กรูปแบบต่างๆ	ส�าหรับจ�าหน่ายให้กับผู้ใช้อีกทอดหนึ่ง	
	 2.	 ผู้ผลิตท่อเหล็ก	(Pipe	Maker)	ได้แก่	โรงงานผลิตท่อเหล็กขนาดต่างๆ	เพื่อใช้ในงานท่อ	รวมทั้งผลิตเพื่อส่งออกไป

ขายต่างประเทศ	
	 3.	 ผู้ใช้โดยตรงอื่นๆ	(Direct	User)	เช่น	ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นในประเทศ	ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า	

	 ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย
	 ส�าหรับการขายในประเทศ	บริษัทจะมีการจัดจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทผ่าน	2	ช่องทางดังนี้
	 1.	 การจัดจ�าหน่ายโดยตรง	(Direct	Sale)	
	 	 	 บรษิทัมแีผนทีจ่ะจดัจ�าหน่ายโดยตรงส�าหรบักลุม่ลกูค้าประเภทศนูย์บริการเหลก็	ผูผ้ลติท่อเหลก็	ผูผ้ลติชิน้ส่วน

รถยนต์	และผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า	ซึ่งคาดว่าจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ	60	ของยอดจ�าหน่ายภายในประเทศ
ทั้งหมด

	 2.	 การจัดจ�าหน่ายผ่านตัวแทนขายส่ง	(Wholesaler)
	 	 	 ส�าหรบักลุม่ลกูค้าอืน่ๆ	ซึง่เป็นลกูค้ารายเลก็และมจี�านวนมาก	บรษิทัจะท�าการจดัจ�าหน่ายผ่านตวัแทนขายส่ง	

ซึ่งจะท�าให้บริษัทลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานขายและค่าใช้จ่ายด้านการตลาดได้มาก	นอกจากนี้ยัง
เป็นการแบ่งภาระความเสี่ยงด้านเครดิตในลูกค้ากลุ่มนี้ให้กับตัวแทนขายส่งเป็นผู้รับผิดชอบ	บริษัทคาดว่าจะ
ขายผ่านช่องทางนี้เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	40	ของยอดจ�าหน่ายภายในประเทศ

	 ส�าหรับการส่งออก	 บริษัทคาดว่าจะจัดจ�าหน่ายผ่านตัวแทนขายส่งเป็นหลัก	 โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ	 90	 
ของยอดส่งออก	ที่เหลือประมาณร้อยละ	10	จะจัดจ�าหน่ายโดยตรง
	 กลยุทธ์กำรตลำด
	 1.	 บรษิทัมลีกูค้าในอตุสาหกรรมต่างๆ	ทีช่ดัเจนมากขึน้	เช่น	กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมผูผ้ลติท่อ	กลุม่ลกูค้าผูผ้ลติเหลก็

แผ่นรีดเย็น	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	กลุ่มลูกค้าศูนย์บริการเหล็กแผ่น	กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์	กลุ่ม
ลูกค้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่	ที่มีความต้องการใช้เหล็กคุณภาพพิเศษ	
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	 2.	 บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีข้ึนตลอดเวลา	 โดยการลงทุนในเร่ืองของเคร่ืองมือให้ทัน
สมัย	เพื่อเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุนในการผลิต

	 3.	 บริษัทมีการส่งทีมงานที่มีความสามารถและช�านาญในเร่ืองของการน�าเหล็กไปใช้ในงานต่างๆ	และพร้อมทั้ง
ยังให้การสนับสนุนให้ความรู้เก่ียวกับเหล็กกับลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ	 เพื่อให้เกิดความปลอดภัย	และเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้เหล็กให้เหมาะสม

	 4.	 บรษิทัประสบความส�าเรจ็อย่างมากในการสร้างความเช่ือมัน่ในการส่งมอบสนิค้าให้กบัลกูค้าได้ตรงต่อเวลา	ท�าให้
ลูกค้าสามารถวางแผนและบริหารปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม

	 5.	 บรษิทัให้ความส�าคญัต่อการปรบัปรงุและพัฒนาสนิค้าและบริการของบริษทั	อย่างสม�า่เสมอ	โดยได้มกีารส�ารวจ
และรบัฟังความคิดเหน็จากลกูค้าเป็นระยะๆ	ท�าให้บรษิทัทราบถงึความต้องการทีถ่กูต้องและเหมาะสมของลกูค้า
ได้อย่างชัดเจน

	 กำรวำงแผนกำรผลิตในกำรประกอบธุรกิจ	
	 เนือ่งจากผลติภณัฑ์เหลก็แผ่นรดีร้อนของบรษิทั	ดเูหมอืนมคีวามคล้ายคลงึกนักบัผลติภัณฑ์ของบรษิทัทีเ่ป็นผูถ้อืหุ้น
รายใหญ่	 คือ	บริษัท	 จี	 สตีล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 แต่ในความเป็นจริง	 ลักษณะของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนมีความ 
หลากหลายอย่างมากทัง้เกรด	(ชัน้คุณภาพ)	และขนาด	โดยหากพจิารณาถงึความคล้ายคลึงหรือการทบัซ้อนของสินค้านัน้
จ�าเป็นต้องพิจารณารายละเอียดให้ครบถ้วน	ทั้ง	3	ประการ	ดังนี้	
	 1.	 เกรด	(ช้ันคณุภาพ)	ตามมาตรฐานสากล	และตามข้อก�าหนดเฉพาะของลกูค้า	(tailor-made)	ซึง่โรงงานของบริษัท

และโรงงานของบริษัท	จี	สตีล	สามารถผลิตได้หลายร้อยเกรด
	 2.	 ความกว้าง	(Width)	โรงงานของบริษัทและโรงงานของบริษัท	จี	สตีล	สามารถผลิตได้	ตั้งแต่	900	มม.	ถึง	1,571	

มม.	 โดยทุกความกว้างท่ีต่างกันทุก	 1	มม.	นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกัน	 รวมเป็นขนาดความกว้างท้ังหมด	
672	ขนาด		

	 3.	 ความหนา	(Thickness	or	Gauge)	โรงงานของบริษัทและโรงงานของบริษัท	จี	สตีล	สามารถผลิตได้	ตั้งแต่	1.00	
มม.	ถงึ	25.00	มม.	โดยความหนาทกุ	0.05	มม.	นบัเป็นผลติภณัฑ์ทีไ่ม่เหมอืนกนั	รวมเป็นขนาดความหนาทัง้หมด	
480	ขนาดความหนา

	 เม่ือน�าเพียงความหนาและความกว้างของผลิตภัณฑ์มาคูณกัน	จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดที่แตกต่างกันทั้งหมดกว่า	
268,800	ขนาด	ทั้งนี้	ยังไม่ได้พิจารณาถึงจ�านวนเกรดที่ผลิตได้อีกหลายร้อยเกรด	และไม่ได้จ�าแนกชนิดของผลิตภัณฑ์
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมดา	(basic	products)	หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงคุณภาพหรือเพิ่มมูลค่าแล้ว	(value-added	
products)	เช่น	เหล็กแผ่นปรับสภาพผิว	(skin-passed),	เหล็กแผ่นล้างผิวและเคลือบน�้ามัน	(pickled	&	oiled)	เป็นต้น	
ดังนั้น	สายการผลิตจริงจะมีจ�านวนรายการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันและไม่ทับซ้อนกันเป็นจ�านวนมาก	
	 อย่างไรกต็าม	ทัง้สองบรษิทัได้มกีารวางแผนการตลาดร่วมกนัเพ่ือหลกีเลีย่งและลดการทบัซ้อนของผลติภณัฑ์โดยที่
บริษัทจะมุ่งเน้นการผลิตเหล็กรีดร้อนที่มีขนาดบางและมีหน้ากว้าง	 โดยมีความหนาระหว่าง	1.20-1.95	มม.	 (เป็นช่วง
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีขนาดบางเป็นพิเศษ)	และความหนาระหว่าง	 13.00-25.00	มม.	 (ซ่ึงเป็นช่วงความหนาพิเศษ)	 เนื่องจาก
เหมาะกบัสายการผลติและเทคโนโลยขีองบรษิทัทีส่ามารถผลติเหลก็แผ่นชนดิบางได้ดกีว่า	ในขณะทีก่ารผลติของโรงงาน
บริษัท	จี	สตีล	ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีขนาดหนากว่า	2	มม.	ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการวางแผนการตลาด
ร่วมกันนั้น	ท�าให้ทั้งสองบริษัทมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น	ได้ประโยชน์	Economy	of	scale	ตลอดจนลดการสูญเสีย
จากกระบวนการผลิตที่ไม่ต่อเนื่องจากการที่ต้องผลิตสินค้าหลากหลายลักษณะ	
	 ในอนาคต	บริษัทได้วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมุ่งไปสู่การผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี	(Galvanizing)	และ
เหลก็รดีเยน็	(cold-rolled)	ซึง่เป็นผลติภัณฑ์เหลก็ทีเ่ป็น	value	added	และเป็น	segment	ทีม่กีารเตบิโตของความต้องการ
และมกีารน�าเข้าสงู	โดยสายการผลติของบรษิทัได้ถกูออกแบบมาให้รองรบัการขยายการผลติผลติภณัฑ์ดงักล่าวอยูแ่ล้ว	
ดังนั้น	การทับซ้อนของผลิตภัณฑ์จะมีสัดส่วนที่ลดลงอีกในอนาคต
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ภำวะอุตสำหกรรมเหล็กในประเทศปี	2558
	 จากข้อมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย	(ISIT)	รายงานยอดการผลิตเหล็กส�าเร็จรูปของ
ไทยต้ังแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม	ปี	 2558	อยู่ที่	 6.49	ล้านตัน	ลดลง	 -4.40%	 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ 
ผ่านมา	หากพิจารณาจ�าแนกยอดการผลิตตามกลุ่มผลิตภัณฑ์	พบว่า	เหล็กทรงยาว	(Long	steel	products)	อยู่ที่	4.02	
ล้านตนั	ขยายตวัเพ่ิมขึน้	2.18%	เมือ่เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา	เป็นผลมาจากยอดการผลติเหลก็เส้นและ
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน	 (Rebar	&	HR	Section)	ขยายตัวเพิ่มขึ้น	2.99%	 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา	 
อยู่ที่	3.61	ล้านตัน	ขณะที่ยอดการผลิตเหล็กลวด	(Wire	rod)	ในปี	2558	กลับหดตัวลดลง	-4.41%	อยู่ที่	411,480	ตัน	
ขณะที่ยอดผลิตกลุ่มเหล็กทรงแบน	(Flat	steel	products)	อยู่ที่	2.47	ล้านตัน	หดตัว	-13.47%	เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา	 โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตมากที่สุดคือ	 เหล็กแผ่นบาง	 (Hot	 rolled	 sheet)	 ในปี	 2558	อยู่ที่	
2.31	ล้านตัน	แต่ยอดผลิตดังกล่าวลดลงจากปีที่ผ่านมา	-11.50%	รองลงมา	คือ	เหล็กแผ่นรีดเย็น	(Cold	rolled	sheet)	
1.6	ล้านตัน	ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา	-6.96%	และยอดผลิตเหล็กแผ่นเคลือบ(Coated)	1.28	 
ล้านตัน	ขยายตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา	25.95%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

การผลิต

น�าเข้า

ส่งออก

การบริโภค

การผลิต

น�าเข้า

ส่งออก

การบริโภค

การผลิต

น�าเข้า

ส่งออก

การบริโภค

6,794,004

11,896,196

1,351,692

17,338,508

3,939,319

3,181,506

954,795

6,166,030

2,854,685

8,714,689

396,879

11,172,477

6,495,236

11,436,483

1,197,808

16,733,911

4,025,190

2,942,717

826,864

6,141,043

2,470,046

8,493,766

370,943

10,592,869

-4.40%

-3.86%

-11.38%

-3.49%

2.18%

-7.15%

-13.40%

-0.41%

-13.47%

-2.54%

-6.54%

-5.19%

ผลิตภัณฑ์เหล็กส�ำเร็จรูป	(หน่วย:ตัน)

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยำว	(หน่วย:ตัน)

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน	(หน่วย:ตัน)

ม.ค.-ธ.ค.2557

ม.ค.-ธ.ค.2557

ม.ค.-ธ.ค.2557

ม.ค.-ธ.ค.2558

ม.ค.-ธ.ค.2558

ม.ค.-ธ.ค.2558

เพิ่มขึ้น/ลดลง

เพิ่มขึ้น/ลดลง

เพิ่มขึ้น/ลดลง

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก
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	 ส�าหรับปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กส�าเร็จรูปภายในประเทศของไทย(Total	 Apparent	 Finished	 Steel	
Consumption)	ในปี	2558	อยูท่ี	่16.73	ล้านตัน	ลดลง	-3.49%	เมือ่เทียบกบัช่วงเวลาเดยีวกนักับปีทีผ่่านมา	หากพจิารณา
ปริมาณการใช้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์	พบว่า	ปริมาณการใช้เหล็กทรงยาวหดตัวลงเล็กน้อย	-0.41%	เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันกับปีที่ผ่านมา	อยู่ที่	6.14	ล้านตัน	ขณะที่ปริมาณการใช้เหล็กทรงแบนลดลงถึง	-5.19%	เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันกับปีก่อน	อยู่ที่	10.59	ล้านตัน	โดยผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการใช้งานมากที่สุด	คือ	เหล็กแผ่นรีดร้อน	(Hot	rolled)	
6.72	ล้านตัน	รองลงมา	คือ	เหล็กเส้น	3.85	ล้านตัน	และเหล็กแผ่นเคลือบ	3.81	ล้านตัน	ตามล�าดับ
	 การน�าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กส�าเร็จรูปของไทยในปี	2558	อยู่ที่	11.43	ล้านตัน	ลดลง	-3.86%	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	
โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการน�าเข้ามากที่สุด	คือ	เหล็กแผ่นรีดร้อน	4.26	ล้านตัน	(เฉลี่ย	0.35	ล้านตันต่อเดือน)	รองลงมา	คือ	
เหล็กแผ่นเคลือบ	2.62	ล้านตัน	(เฉลี่ย	0.21	ล้านตันต่อเดือน)	และเหล็กลวด	1.59	ล้านตัน	(เฉลี่ย	0.13	ล้านตันต่อเดือน)	
ตามล�าดับ	หากพิจารณาสัดส่วนการใช้เหล็กน�าเข้าเทียบกับการใช้เหล็กผลิตในประเทศ	 อยู่ที่	 68.34%	ต่อ	 38.81%	
สะท้อนให้เห็นว่าไทยมีการพึ่งพาสินค้าน�าเข้าเหล็กปริมาณค่อนข้างสูง
	 ส�าหรบัยอดการส่งออกเหลก็ส�าเรจ็รปูของไทยอยูท่ี	่1.19	ล้านตนั	ลดลง	-11.38%	ผลติภณัฑ์เหลก็ทีม่กีารส่งออกมาก
ที่สุด	คือ	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ	อยู่ที่	339,998	ตัน	หดตัวจากช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ก่อน	-16.59%	โดยส่วนใหญ่ 
ส่งออกไปยังประเทศมาเลซีย	สิงคโปร์	 และฮ่องกง	 รองลงมา	 คือ	 เหล็กเส้น	 211,338	 ตัน	หดตัว	 -12.95%	 เม่ือเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา	 โดยเหล็กเส้นส่วนใหญ่ส่งออกไป	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 อินเดีย	
กัมพูชา	ตามล�าดับ

ภำวะอุตสำหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศปี	2558
	 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของไทยไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตขั้นต้นที่เริ่มจากการถลุงจากแร่เหล็ก	ดังนั้น
โครงสร้างอตุสาหกรรมเหลก็และเหลก็กล้าของไทยจงึเริม่จากการผลติในอตุสาหกรรมขัน้กลาง	ด้วยการหลอมเศษเหลก็
จากโรงงานที่มีเตาหลอมเศษเหล็กด้วยเตา	Electrical	arc	furnace	(EAF)	ของผู้ผลิตในประเทศไทย	จากนั้นจึงส่งต่อไป
ยังการผลิตในขั้นปลาย	โดยแบ่งเป็นอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว	(Long	steel	products)	อาทิ	Bar,	HR	section,	Wire	
rod,	Cold-drawn	bar,	Steel	wire,	Seamless	pipes	เป็นต้น	และอุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน	(Flat	steel	products)	
อาทิ	HR	plate,	HR	sheet,	CR	sheet,	Coated,	Cold-formed	section,	Welded	pipe	เป็นต้น	จากนั้นจึงส่งต่อไปยัง
อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เหล็กต่อไป	 ส�าหรับภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย	 ข้อมูลทางสถิติของสถาบันเหล็ก
และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย	 (ISIT)	 รายงานยอดการผลิต	การน�าเข้า	 การส่งออก	และปริมาณการใช้	 ต้ังแต่เดือน
มกราคม-ธันวาคม	ปี	2558	ดังนี้	
	 ยอดการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน	 (Hot	 rolled)	 ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน	ภายในประเทศปี	 2558	 อยู่ที่	 2.47	 
ล้านตัน	หดตัว	 -13.47%	จากช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน	ที่ผลิตมากที่สุด	 คือ	 เหล็กแผ่นบาง	 (HR	sheet)	 อยู่ท่ี	 2.31	 
ล้านตัน	ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน	-11.50%	ขณะที่ยอดการผลิตเหล็กแผ่นหนา	(HR	plate)	หดตัว
จากช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน	-34.94%	อยู่ที่	156,516	ตัน	

การผลิต

น�าเข้า

ส่งออก

การบริโภค

2,854,685

4,459,399

46,138

7,267,946

2,470,046

4,267,212

13,641

6,723,617

-13.47%

-4.31%

-70.43%

-7.49%

ผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อน	(หน่วย:ตัน) ม.ค.-ธ.ค.2557 ม.ค.-ธ.ค.2558 เพิ่มขึ้น/ลดลง
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การผลิต

น�าเข้า

ส่งออก

การบริโภค

การผลิต

น�าเข้า

ส่งออก

การบริโภค

2,614,099

4,198,392

37,404

6,775,087

240,586

261,007

8,734

492,859

2,313,529

3,925,904

9,696

6,229,737

156,516

341,308

3,945

493,879

-11.50%

-6.49%

-74.08%

-8.05%

-34.94%

-30.77%

-54.83%

-0.21%

ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นบำง	(หน่วย:ตัน)

ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นหนำ	(หน่วย:ตัน)

ม.ค.-ธ.ค.2557

ม.ค.-ธ.ค.2557

ม.ค.-ธ.ค.2558

ม.ค.-ธ.ค.2558

เพิ่มขึ้น/ลดลง

เพิ่มขึ้น/ลดลง

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

	 ส�าหรบัปริมาณการใช้ผลติภัณฑ์เหลก็แผ่นรดีร้อน	(Hot	rolled)	ชนดิเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน	ภายในประเทศปี	2558	
อยู่ที่	6.72	ล้านตัน	(เฉลี่ย	0.56	ล้านตันต่อเดือน)	ลดลง	-7.49%	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	หากพิจารณาจากยอดการใช้
ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์	พบว่า	กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้มากท่ีสุด	 คือ	 เหล็กแผ่นบาง	 (HR	sheet)	 อยู่ท่ี	 6.22	ล้านตัน	 
หดตัวจากช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน	 -8.05%	ขณะท่ีปริมาณการใช้เหล็กแผ่นหนา	 (HR	plate)	 อยู่ที่	 493,879	ตัน	 
ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา	0.21%	
	 การน�าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน	ทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนของไทยปี	 2558	ลดลง	 -4.31%	อยู่ที่	 4.26	ล้านตัน	
(เฉลี่ย	0.35	ล้านตันต่อเดือน)	โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการน�าเข้ามากที่สุด	คือ	เหล็กแผ่นบาง	(HR	sheet)	3.92	ล้านตัน	
(เฉลีย่	0.32	ล้านตันต่อเดอืน)	ลดลงเมือ่เทยีบกบัช่วงเดีย่วกนักบัปีก่อน	-6.49%	ซึง่จ�าแนกประเภทเหลก็ทีน่�าเข้ามา	ได้แก่	
Carbon	steel	1.60	ล้านตัน,	Carbon	steel	P&O	1.03	ล้านตัน,	Stainless	steel	0.21	ล้านตัน	และเหล็ก	Alloy	steel	
1.07	ล้านตัน	เป็นต้น	ขณะที่การน�าเข้ากลุ่มเหล็กแผ่นหนา	(HR	Plate)	อยู่ที่	341,308	ตัน	(เฉลี่ย	28,442	ตันต่อเดือน)	
กลบัขยายตวัเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนักบัปีก่อน	30.77%	ซึง่จ�าแนกเหลก็ทีน่�าเข้ามา	ได้แก่	Carbon	steel	0.168	
ล้านตัน,	Stainless	steel	0.015	ล้านตัน	และเหล็ก	Alloy	steel	0.15	ล้านตัน	เป็นต้น	
	 การส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อน	ทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน	ของไทยในปี	 2558	อยู่ที่	 13,641	 ตัน	ส่งออกลดลง	 
-70.43%	เมือ่เทียบกบัปีทีผ่่านมา	ส�าหรบัผลติภัณฑ์เหลก็ทีม่กีารส่งออกมากทีส่ดุ	คอื	เหลก็แผ่นบาง	(HR	sheet)	9,696	ตนั	 
หดตัว	-74.08%	จากช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อน	โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยงัประเทศ	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เมียนม่าร์	 ตามล�าดับ	 ขณะที่การส่งออกเหล็กแผ่นหนา	 (HR	 plate)	 3,945	 ตัน	 หดตัวจากช่วงเวลาเดียวกันกับ 
ปีก่อน	 -54.83%	 โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศมาเลซีย	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ออสเตรเลีย	 
ตามล�าดับ

แนวโน้มอุตสำหกรรมเหล็กในประเทศไทยปี	2559	
	 สภาวะอุตสาหกรรมเหล็กไทยในปัจจุบัน	 ได้รับผลกระทบจากภาวะเหล็กจีนล้นตลาด	 เนื่องจากมีก�าลังการผลิตที ่
สูงเกินความต้องการใช้ในประเทศจีน	ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกเหล็กจีนขยายตัวแตะระดับสูงเป็นประวัติการณ์ในปี
ที่ผ่านมา	สร้างแรงกดดันและส่งผลต่อผู้ผลิตเหล็กในประเทศต่างๆ	อย่างมาก	จนท�าให้เกิดการใช้มาตรการตอบโต้การ 
ทุ่มตลาด	Anti-dumping	(AD)	เพิ่มขึ้นจากหลายประเทศ	รวมถึงไทยที่มีการออกและการต่ออายุมาตรการเยียวยาทาง 
การค้าที่เป็นมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาด	 (Antidumping	measures)	 และมาตรการปกป้องจากสินค้าน�าเข้าที่ 
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เพิ่มขึ้น	 (Safeguard	measures)	 เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมภายในสามารถแข่งขันกับสินค้าน�าเข้าและสามารถปรับตัว
เพือ่ให้เข้าสูต่ลาดภายในประเทศได้	ในขณะทีน่โยบายเพือ่ปรบัเปลีย่นอตุสาหกรรมเหลก็ของจนี	คาดว่าไม่สามารถช่วย
ลดก�าลงัการผลติส่วนเกนิได้	ขณะทีป่รมิาณความต้องการในการใช้เหลก็ในประเทศจนียงัไม่มแีนวโน้มฟ้ืนตวั	ซึง่คาดว่า
ประเทศผู้ใช้เหล็กต่างๆ	รวมถึงไทยจะเผชิญกับการแข่งขันกับเหล็กน�าเข้าในปี	2559	ต่อไปอีก	และยังได้รับผลกระทบ
จากราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	นอกจากธุรกิจเหล็กในไทยจะต้องเผชิญกับการแข่งขันท่ีสูงข้ึนจากการน�าเข้าเหล็กจาก
ต่างประเทศ	โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็กทรงแบน	(Flat	steel	products)	ที่มีสัดส่วนการน�าเข้ามากที่สุด	พบว่า	ในปี	
2558	สดัส่วนในการใช้สนิค้าเหลก็น�าเข้าอยูท่ี	่80.18%	ขณะทีป่ริมาณการใช้เหลก็ทีผ่ลติภายในประเทศมเีพยีง	23.32%	
เท่านัน้	เมือ่เทยีบกบัปรมิาณการใช้เหลก็ทรงแบนทัง้หมด	จงึสะท้อนให้เหน็ว่าไทยมีการพึง่พาสนิค้าน�าเข้าและส่วนแบ่ง
ตลาดของผู้ผลิตในประเทศลดลง	สาเหตุหนึ่งมาจากความสามารถและก�าลังการผลิตที่ต�่ากว่าผู้ผลิตในจีน	ซึ่งมีโรงงาน
ผลิตขนาดใหญ่มาก	 เมื่อเทียบกับผู้ผลิตในไทย	อีกท้ังผู้ผลิตและผู้ส่งออกจีนยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี	 จากการ
สนับสนุนการส่งออกของรัฐบาลอีกด้วย	ซึ่งส่งผลให้จีนสามารถส่งออกเหล็กราคาถูกได้อย่างต่อเนื่อง
	 แน้วโน้มทางเศรษฐกิจของไทย	จากข้อมูลรายงานนโยบายการเงิน	 ในเดือนธันวาคม	ปี	 2558	 ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี	 2558	ขยายตัวได้ร้อยละ	2.8	 สูงกว่าที่ประเมินไว้เล็กน้อย	 โดยการส่งออก
และการลงทุนภาคเอกชนอ่อนแอกว่าที่คาดไว้	 ซึ่งได้ถูกชดเชยไปบางส่วนจากการลงทุนในภาครัฐและการบริโภคภาค
เอกชน	ทีข่ยายตวัดีกว่าทีเ่คยประเมนิไว้	อย่างไรกดี็	เศรษฐกจิไทยในปี	2559	ซ่ึงประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย	
(BOT)	ประเมินอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ	(GDP)	ไว้ทีร้่อยละ	3.5	ต่อปี	ปรบัลดจากเดมิทีป่ระเมนิไว้ร้อยละ	3.7	ต่อปี	 
ซึ่งปรับลดลงตามแนวโน้มอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอตัวลงโดยเฉพาะประเทศจีนและแถบเอเชีย		
	 ส�าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก	สมาคมเหล็กโลก	(World	steel)	คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กส�าเร็จรูปของ
โลกปี	2559	ขยายตัว	0.7%	โดยเป็นผลมาจากความต้องการใช้เหล็กของประเทศในแถบยุโรป	แอฟริกา	และอเมริกา	
ท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ	 อย่างไรก็ตาม	สมาคมเหล็กโลก	คาดว่าความต้องการใช้เหล็กในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนในปี	 2559	จะขยายตัว	 3.4%	ต่อปี	 ส�าหรับประเทศไทย	 ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไทย	สถาบัน
เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย	คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กส�าเร็จรูปของไทยปี	2559	จะขยายตัว	3.8-5.7%	 
ต่อปี	โดยมีผลมาจากความต้องการใช้เหลก็ในอตุสาหกรรมต่อเนือ่งภายในประเทศ	อาท	ิอตุสาหกรรมยานยนต์คาดว่าจะ
ขยายตวั	2.0-4.0%	ต่อปี	อตุสาหกรรมก่อสร้างคาดว่าจะขยายตวัได้สงูถงึ	5.5-7.5%	ต่อปี	ขณะท่ีอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัร
กลและอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์คาดว่าจะขยายตัวได้	1.0-2.0%	ต่อปี	โดยจากภาพรวมความต้องการใช้เหลก็ของไทยของ
ปี	2558	ที่ผ่านมาพบว่า	ประเทศไทยบริโภคเหล็กเฉลี่ย	257	กิโลกรัมต่อคนต่อปี	อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรม
ที่ใช้เหล็กสูงสุดถึง	59.1%	ตามด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์ที่	17.6%	อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า	8.6%	นอกจากนั้นยัง
มีอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์	และอื่นๆ	 เป็นผู้ใช้เหล็กที่	 10.4%	3.7%	และ	0.6%	ตามล�าดับ	 
ซึง่ปัจจัยส�าคญัทีจ่ะขบัเคลือ่นให้ความต้องการใช้เหลก็สงูขึน้คอื	การลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ภาครฐั	จากการเร่งผลกัดนัการใช้จ่ายลงทุนในโครงการของภาครัฐและมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิช่วยสร้างความเชือ่มัน่
และกระตุน้ให้เกดิการลงทนุของภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้องกับโครงการรฐัได้	อาท	ิการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และสิง่ก่อสร้าง
ตามแนวเส้นทางลงทนุคมนาคมของรฐั	เมือ่มกีารลงทนุจรงิเกดิขึน้ตามมาตามล�าดบั	ขณะทีก่ารเพิม่ความสามารถในการ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น	มีมูลค่าสูงขึ้น	โดยพัฒนาให้คุณภาพเทียบเท่าหรือเหนือกว่าสินค้าน�าเข้าจากต่างประเทศ
หรอืสามารถตอบโจทย์ความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงได้มากกว่า	โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมทีต้่องการใช้เหล็กคณุภาพ
สูงที่ยังต้องน�าเข้า	ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายส�าหรับอุตสาหกรรมเหล็กไทยในอนาคต

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 
สถำนะปัจจุบันของโรงงำนของบริษัท
	 ปัจจุบัน	บริษัทมีโรงงานผลิตอยู่	2	โครงการ	คือ	โรงงานผลิตเหล็กรีดร้อน	และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
	 โรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนเป็นโรงงานผลิตเหล็กแผ่นขนาดย่อม	(Mini-mill)	ซึ่งส่วนที่ก่อสร้างและเครื่องจักร	ประกอบ
ด้วย	สายการหล่อเหล็กแท่งแบนอย่างบาง	(Thin	Slab	Casting)	และกระบวนการรีดร้อน	(Hot	Strip	Mill)	ต่อเนื่องผ่าน
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แท่นรดี	6	แท่น	โดยวตัถดิุบส�าหรบัการหล่อและการรีดร้อนถกูส่งมาจากกระบวนการหลอมวตัถดุบิโดยใช้เตาหลอมไฟฟ้า	
(Electric	Arc	Furnace	“EAF”)	ซึ่งมีระบบล�าเลียงและให้ความร้อนเศษเหล็กแบบต่อเนื่อง	(ConSteel	®)
	 ส�าหรบัโรงงานผลติผลติภณัฑ์ต่อเนือ่งนัน้	การตดิตัง้สายการปรบัสภาพผวิเหลก็ได้ด�าเนนิการเสรจ็เรยีบร้อยแล้วเมือ่
กลางปี	2547	ส่วนการติดตั้งสายการล้างผิวและเคลือบน�้ามัน	(Pickled	&	Oiled)	และสายการผลิตกรดกลับคืน	(Acid	
Regeneration)	เพื่อน�ามาใช้ในกระบวนการล้างสนิม	ได้ด�าเนินการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วเช่นกัน	นอกจากนี้บริษัทได้
ด�าเนินการออกแบบสายการผลิตโครงการเหล็กแผ่นรีดเย็นและเหล็กแผ่นชุบสังกะสี	โดยได้สั่งซื้อและน�าเข้าเครื่องจักร
ส่วนที่เหลือในปี	 2552	ที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนในโครงการเหล็กแผ่นรีดเย็นและเหล็กแผ่นชุบสังกะสีในตอนต้นของ
การก่อสร้างโรงงาน		โดยลงทุนไปประมาณ	50%	ของเงินลงทุนทั้งหมด	ทั้งนี้	คาดว่าการติดตั้งสายการผลิตนี้จะใช้เวลา
ประมาณ	18	เดือน	หลังจากมีเงินลงทุนใหม่เข้ามา

กระบวนกำรผลิตของบริษัท

	 บริษัทใช้วิธีการผลิตแบบโรงงานผลิตเหล็กขนาดย่อม	แทนวิธีการผลิตแบบโรงงานผลิตเหล็กครบวงจร	นอกจากน้ี
โรงงานของบริษัทยังมีข้อได้เปรียบโรงงานผลิตเหล็กขนาดย่อมอื่นๆ	 โดยใช้เทคโนโลยีการป้อนเศษเหล็กแบบต่อเนื่อง	
(ConSteel	®	Process)	 ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัท	 Intersteel	 Technology	 Inc.	และการหล่อเหล็กแท่งแบนอย่างบาง	 
ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัท	SMS	Group	 โดยเหล็กที่หล่อออกมาจะเข้าสู่เตาอบแบบอุโมงค์	 เข้าสู่กระบวนการรีดร้อนโดย
ผ่านแท่นรีด	 6	 แท่น	 จากนั้นเข้าสู่กระบวนการท�าให้เย็นโดยใช้ม่านน�้า	 (Laminar	 cooling)	 และผ่านเข้าเครื่องม้วน 
ต่อไป	 วิธีการผลิตที่ผสมผสานเทคนิคการหล่อเหล็กแบนและการรีดร้อนเข้าด้วยกัน	 เรียกว่าสายการผลิตเหล็กแผ่น 
รีดร้อนขนาดย่อม	(Compact	Strip	Production	-	CSP)
	 กระบวนการผลติทีใ่ช้เทคโนโลยกีารป้อนเศษเหล็กแบบต่อเนือ่งและสายการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนขนาดย่อมท่ีบรษัิท
เลือกใช้นั้น	ได้มีการติดตั้งในโรงงานอื่นๆ	ทั้งในสหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	และอิตาลี	ข้อดีของเทคโนโลยีและเทคนิคดังกล่าว
มีดังต่อไปนี้
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	 1.	 เทคโนโลยีการป้อนเศษเหล็กแบบต่อเนื่อง	ช่วยลดเวลาและลดการใช้พลังงานในการหลอมในเตาหลอมไฟฟ้า	
(EAF)	 เนื่องจากไม่ต้องเปิดฝาเตาหลอมเพ่ือรับเศษเหล็ก	 จึงไม่มีการสูญเสียพลังงาน	 ในขณะที่ล�าเลียงเศษ
เหล็กมาที่เตา	เศษเหล็กจะได้รับไอความร้อนจากเตาหลอมไฟฟ้า	ก่อนจะส่งเข้าไปยังข้ันตอนการหลอมท�าให้
สามารถรักษาพลังงานให้คงที่ได้

	 	 กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องดังกล่าว	ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตของบริษัทถูกลง	ทั้งต้นทุนในการหลอมและ
หล่อเหล็ก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนค่าไฟฟ้า	ซึ่งคิดเป็นต้นทุนที่ต�่า	เมื่อเทียบกับโรงงานผลิตเหล็กขนาดย่อม

	 	 รายอื่นๆ
	 2.	 พัฒนาการของเทคนิคการหล่อเหล็กแท่งแบนอย่างบาง	 (Thin	Slab	Casting)	 โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มมากนัก	

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนได้
	 3.	 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนด้วยเทคนิคการหล่อเหล็กแท่งแบนอย่างบาง	 สามารถลดต้นทุนการผลิตได้มาก	

ประการแรก	คือ	ค่าพลังงาน	โดยจะช่วยลดการสูญเสียพลังงานในขั้นตอนการส่งเหล็กแท่งแบนผ่านเตาอบแบบ
อุโมงค์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีดร้อนโดยตรงในขณะที่เหล็กแผ่นยังคงมีอุณหภูมิที่	 900-1000	 องศาเซลเซียส	
อีกประการหนึ่ง	 คือ	 ขนาดของความหนาที่เร่ิมรีด	 โดยเร่ิมการรีดลดขนาดที่ความหนา	 50-60	 มิลลิเมตร	 
แทนการเริม่รีดลดขนาดทีค่วามหนา	200-250	มลิลเิมตร	ตามแบบด้ังเดมิ	อกีทัง้ยงัช่วยลดต้นทนุการซ่อมบ�ารงุด้วย

	 4.	 กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องจากการแปรรูปวัตถุดิบเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	ภายในเวลาไม่ถึง	 5	
ช่ัวโมง	ท�าให้ไม่มีสินค้าระหว่างผลิต	ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่มีความคล่องตัวและทันต่อเวลา

	 เทคโนโลยกีารป้อนเศษเหลก็แบบต่อเน่ืองและเทคนคิการหล่อเหลก็แท่งแบนอย่างบางเป็นเทคโนโลยกีารผลิตเหลก็
ที่ทันสมัยในช่วง	25	ปี	ที่ผ่านมา
	 กระบวนการผลิตของบริษัทหลังจากได้เหล็กแผ่นรีดร้อนแล้ว	 จะสามารถน�าไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องได้อีก	 3	 
ขั้นตอน	ซึ่งเป็นอิสระต่อกันคือ
	 1.	 สายการผลิตปรับสภาพผิวเหล็ก
	 2.	 สายการผลิตล้างผิวและเคลือบน�้ามัน
	 3.	 สายการผลิตเคลือบสังกะสี	

วัตถุดิบ	
	 วัตถุดิบสามารถจัดกลุ่มอย่างกว้างๆ	ได้	3	กลุ่ม	คือ	เศษเหล็กน�าเข้า	(Import	Scrap)	เศษเหล็กในประเทศ	(Local	
Scrap)	และเศษเหล็กที่กลับมาจากกระบวนการผลิต	(Return	Scrap)
	 การผลิตของบริษัทใช้วัตถุดิบจากเศษเหล็ก	 (Scrap)	และเหล็กถลุง	 (Pig	 Iron)	 โดยวัตถุดิบคิดเป็นมูลค่าประมาณ
ร้อยละ	65	ของต้นทุนรวมในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

วัตถุดิบในกำรผลิต
	 ส่วนผสมของวัตถุดิบสามารถแจกแจงได้ดังนี้คือ
	 1.	 เหล็กถลุง	 (Pig	 Iron)	น�าเข้า	26%	ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด	เป็นวัตถุดิบที่สะอาดและมีส่วนประกอบของ

คาร์บอน	ให้พลังงานและช่วยเจือจางธาตุเหลือค้างอื่นๆ	(Tramp	Elements)	ได้แก่	ทองแดง	(Cu)	ดีบุก	(Sn)	
เป็นต้น

	 2.	 เศษเหล็กน�าเข้า	(Import	Scrap)	ได้แก่	 เศษเหล็กย่อย	(Shredded	Scrap)	29%	และเศษเหล็กหลอมหนัก	
(Heavy	Melting	Steel	Scrap)	2%	ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด

	 3.	 เศษเหล็กในประเทศ	(Local	Scrap)	41%	ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด
	 4.	 เศษเหล็กที่เหลือกลับจากกระบวนการผลิต	(Return	Scrap)	2%	ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด
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กำรจัดหำวัตถุดิบ
	 เนื่องจากความต้องการวัตถุดิบ	 (เศษเหล็ก,เหล็กถลุงและเหล็กพรุน)	มีปริมาณที่สูงมาก	ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวภายใน
ประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการในการผลิต	 ดังนั้น	 จึงต้องมีการน�าเข้าวัตถุดิบจ�านวนมากในปี	 2558	บริษัทได้
จัดหาวัตถุดิบโดยการน�าเข้าคิดเป็นปริมาณ	56%	และปริมาณเศษเหล็กจากภายในประเทศและเศษเหล็กกลับมาจาก
กระบวนการผลิตรวม	44%

วัตถุดิบอื่นๆ
	 นอกเหนือจากเศษเหล็ก	การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนยังอาศัยวัตถุดิบอื่นๆ	อีกหลายชนิดเช่น	ฟลักซ์	(Fluxes)	
ได้แก่	ปูนขาวเผา	(Burnt	Lime)	แมกนีไซท์เผากึ่งสุก	(Light	Burnt	Magnesite)	และโลหะผสม	(Ferroalloys)	เพื่อช่วย
ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ
	 ส�าหรับสาธารณูปโภคที่ส�าคัญที่ใช้ในการผลิต	ได้แก่	 ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าภูมิภาค	ก๊าซธรรมชาติ	จาก	บมจ.	ปตท.	
และก๊าซออกซิเจน	ไนโตรเจน	อาร์กอน	จากบริษัท	บางกอกอินดัสเตรียลก๊าซ	จ�ากัด
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ผังโครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการผลิต

ประธาน
เจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคม

และสิ่งแวดล้อม

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านปฏิบัติการ

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านสื่อสารราชการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านการเงิน
และธุรกิจ
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รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท

	1.	พลเอกเลิศรัตน์
	 รัตนวำนิช
    • ประธานกรรมการ

บริษัท	จี	เจ	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
 2556-ปัจจุบัน                 
บริษัท	จี	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
 2556-ปัจจุบัน                 
กิจกำรอื่น		                                    
 2558-ปัจจุบัน
 
 2557-2558

 2556-ปัจจุบัน

 2555-ปัจจุบัน

 
 2549-ปัจจุบัน

 2546-ปัจจุบัน
 2556-2558

 
 2554-2556

 2551-2554

 2548-2552

• ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา
   (BSCE) The Citadel, USA 
• ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา 

(MSCE) Massachusetts 
Institute of Technology, 
USA

• ปริญญาโทการบริหาร
ระบบ (MSSM) University 
of Southern California, 
USA 

• ปริญญาศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์           
(สาขาบริหารการพัฒนา) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

• ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขา
เทคโนโลยีและการจัดการ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

• ปริญญาศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(ประเภททั่วไป) สาขา
วิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์น
เอเซีย

กำรอบรม
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร 

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)
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี ไม่มี68

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง ประสบการณ์ท�างาน
อายุ
(ปี)

ประวัติการศึกษา

ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง   

กรรมการ

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูป
ประเทศ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
กรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร  
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)
อุปนายกกิตติมศักดิ์ 
สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ราชองครักษ์พิเศษ
ประธานกรรมการ
บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง 
จ�ากัด
กรรมการ 
บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
สมาชิกวุฒิสภา 
และประธานคณะกรรมาธิการ 
การพลังงานวุฒิสภา
ตุลาการ ศาลทหารสูงสุด
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ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง ประสบการณ์ท�างาน
อายุ
(ปี)

ประวัติการศึกษา

ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง   

กรรมการ

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

2.	 รศ.	นิพัทธ์	
				จิตรประสงค์		
    • กรรมการ
    • ประธานคณะ 
  กรรมการ 
  ตรวจสอบ
    • ประธานคณะ 
  กรรมการก�ากับ
  ดูแลกิจการที่ดี

3	 รศ.	สุกัญญำ	
				ตันธนวัฒน์
    • กรรมการ 
    • กรรมการตรวจสอบ

บริษัท	จี	เจ	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
 2551-ปัจจุบัน

 2556-ปัจจุบัน

กิจกำรอื่น
 2554-ปัจจุบัน

 
 2551-ปัจจุบัน

บริษัท	จี	เจ	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
 2553-ปัจจุบัน

• ปริญญาโท MBA in 
 International Trade & 

Finance, Gothenburg 
School of Economics and 
Business Administration, 
Sweden

• ปริญญาตรี สาขาพาณิชย์
ศาสตร์ (เกียรตินิยม 

 “ดีมาก”) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 

สถาบันวิทยาลัยการตลาด
ทุน (หลักสูตร วตท.) 

 รุ่นที่ 2
• ว.ป.ร.อ. รุ่น 377 วิทยาลัย

ป้องกันราชอาณาจักร
กำรอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร
 Director Certificate 

Program (DCP) รุ่นที่ 85 
(85/2007)  

 สมาคมส่งเสริม   
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย   
 (IOD)

• ปริญญาโท คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ 
สถาบันบัณฑิต

 พัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี 
 คณะเศรษฐศาสตร์                         

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

74

63

กรรมการ และประธาน
คณะกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

กรรมการ 
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ�ากัด 
(มหาชน)
ที่ปรึกษาโครงการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
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ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง ประสบการณ์ท�างาน
อายุ
(ปี)

ประวัติการศึกษา

ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง   

กรรมการ

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

4.	 นำยไมเคิล	ไวเออร์
    • กรรมการ
    • กรรมการตรวจสอบ

5.	 นำยริวโซ		โอกิโน
    • กรรมการ
    • ประธานเจ้าหน้าที่ 
  บริหาร

บริษัท	จี	เจ	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
  2556-ปัจจุบัน
กิจกำรอื่น
 2554-2556

 
 2553-2554

 2547-2553

 2543-2547

 2539-2543

บริษัท	จี	เจ	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
 2558-ปัจจุบัน
 2557-ปัจจุบัน
บริษัท	จี	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
 2558-ปัจจุบัน
 2548-ปัจจุบัน
 2553-2556
 2547-2552
ประสบกำรณ์
ท�ำงำน
 2543-2547
 2508-2543

• ปริญญาโท 
 สาขาการเงินประยุกต์ 

มหาวิทยาลัย Macquarie 
ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

• ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี 
ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

• ปริญญาตรี 
 สาขาพาณิชยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย New South 

Wales ซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย

• Capital Markets Services 
License – Rules &  
Regulations for Advising 
on Corporate Finance, 
Monetary Authority of 
Singapore, ประเทศ
สิงคโปร์

• ปริญญาตรี
 สาขาเศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัย Keio 

ประเทศญี่ปุ่น

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

49

73

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายการจัดจ�าหน่ายในภูมิภาค
เอเชีย Standard Bank 
กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษา
ด้านการตลาดทุน 
บริษัท Asia-Pac, ICAP Financial 
Products, Singapore, Hong Kong
ผู้อ�านวยการบริหาร 
บริษัท Pan-Asia Presidio Capital 
Advisors ประเทศสิงคโปร์
กรรมการและที่ปรึกษา
การปรับโครงสร้างการซื้อขาย
และสินเชื่อการลงทุน WestLB 
Merchant Bank ประเทศสิงคโปร์
ผู้จัดการและที่ปรึกษา
การปรับโครงสร้างทางการเงิน 
Dresdner Kleinwort Benson 
ประเทศสิงคโปร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้อ�านวยการ

กรรมการ Sun call Corporation
กรรมการ Itochu Corporation
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ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง ประสบการณ์ท�างาน
อายุ
(ปี)

ประวัติการศึกษา

ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง   

กรรมการ

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

6.	 นำยยรรยง	คุโรวำท
    • กรรมการ
    • กรรมการสรรหา
  และก�าหนด
  ค่าตอบแทน

7.	 นำงสำวสุนทรียำ
	 วงศ์ศิริกุล
    • กรรมการ
    • ประธานเจ้าหน้าที่   
      บริหารด้านบัญชี
      และการเงิน

บริษัท	จี	เจ	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
 2558-ปัจจุบัน

บริษัท	จี	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
 2557-ปัจจุบัน
 
 2556-ปัจจุบัน
 2552-ปัจจุบัน          
 
 2547-ปัจจุบัน 
กิจกำรอื่น
 2558-ปัจจุบัน
 2550-ปัจจุบัน             

 2546-ปัจจุบัน        

  2543-ปัจจุบัน

 2552-2554

  2546-2550  

 2539-2543

บริษัท	จี	เจ	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
 2558-ปัจจุบัน

บริษัท	จี	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
 2558-ปัจจุบัน

     2558
ประสบกำรณ์
ท�ำงำน
 2555-2557

 2553-2555   

 2549-2553  

 2548-2549

 
 2539-2548

• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน
 ราชอาณาจักรภาครัฐ
 ร่วมเอกชน รุ่นที่ 5 
 (วปรอ. 355)
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
 สาขาวิชาการปกครอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรม
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร 

Director Accreditation 
Program (DAP) และ 
Corporate Social 
Responsibility (CSR)

 สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 สาขาการเงิน สถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยี
 สถาบันเทคโนโลยี
 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 ลาดกระบัง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

77

48

กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
กรรมการ

นายกสมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย
อุปนายกราชยานยนต์สมาคม
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษา
บริษัท เอสวี จ�ากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี 
โอเปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด
กรรมการผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าจังหวัดปทุมธานี
ผู้อ�านวยการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษัท

ผู้แนะน�าธุรกิจส�าหรับตลาด
ประเทศไทย Bank of Singapore 
(a Private banking of OCBC group)
ผู้อ�านวยการบริหารและหัวหน้าฝ่าย
บรรษัทธนกิจ Oversea-Chinese 
Banking Corporation Ltd., Bangkok 
Branch
ผู้อ�านวยการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ   
(ลูกค้ารายใหญ่) Hong Kong and 
Shanghai Banking Corporation 
Ltd., Bangkok Branch
ผู้อ�านวยการสินเชื่อบรรษัทธนกิจ
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)
(เดิมธนาคารไทยธนาคาร จ�ากัด 
(มหาชน))
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสินเชื่อบรรษัทธนกิจ
ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) 
(เดิมธนาคารเอเชีย จ�ากัด (มหาชน))
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ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง ประสบการณ์ท�างาน
อายุ
(ปี)

ประวัติการศึกษา

ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง   

กรรมการ

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

8.	 นำงจุไรรัตน์
				ปันยำรชุน
    • กรรมการ 
    • กรรมการก�ากับ
  ดูแลกิจการที่ดี
    • ประธานคณะ 
  กรรมการสรรหา
  และก�าหนด
  ค่าตอบแทน

9.	 นำยสมชัย			
	 ลีสวัสดิ์ตระกูล
    • กรรมการ
    • กรรมการสรรหาและ 
  ก�าหนดค่าตอบแทน
    • ประธานเจ้าหน้าที่ 
  บริหารด้านสื่อสาร 
  ราชการ

บริษัท	จี	เจ	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
 2556-ปัจจุบัน

 2556-2558
บริษัท	จี	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
 2556-ปัจจุบัน
กิจกำรอื่น
 2558-ปัจจุบัน

 2548-ปัจจุบัน

 2547-ปัจจุบัน

 2552-2554

 2543-2547

บริษัท	จี	เจ	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
 2558-ปัจจุปัน

 2556-ปัจจุบัน

บริษัท	จี	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
 2558-ปัจจุปัน

 2556-ปัจจุบัน

กิจกำรอื่น
 ปัจจุบัน   

ประสบกำรณ์
ท�ำงำน

• ปริญญาศิลปศาสตร์     
 มหาบัณฑิต (สาขาผู้น�า

สังคมธุรกิจและการเมือง)    
 มหาวิทยาลัยรังสิต 
• ปริญญาวิทยาศาสตร์  
 มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต  
 (เศรษฐศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตรการบริหาร 

เศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับ
ผู้บริหารระดับสูงจาก
สถาบันพระปกเกล้า 

กำรอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร
 Director Certification  
 Program (DCP)  

(41/2004) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ปริญญาโท รัฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
  Northrop University, USA
• Business course, 

Columbus Business 
University, USA

• การบริหารธุรกิจ
สังหาริมทรัพย์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรม ระดับสูง วิทยาลัย
การยุติธรรม สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ

 ศาลยุติธรรม    
    ส�านักงานศาลยุติธรรม
กำรอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร
 Director Certification        
 Program (DCP)  

(162/2012)
 สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน  
 รุ่นที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง  
 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2555

ไม่มี

ไม่มี

0.03%

ไม่มี

61

54

กรรมการ, กรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี,ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ากัด 
(มหาชน)
กรรมการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัด
นนทบุรี
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว จังหวัดนนทบุรี
กรรมการผู้จัดการ 
บรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย
กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหาร
สินทรัพย์สุขุมวิท จ�ากัด

กรรมการ และกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
สื่อสารราชการ

กรรมการ และกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
สื่อสารราชการ

ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท สุขุมวิท อินเตอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จ�ากัด

• กรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท สยามเพาเวอร์ 
 เจนเนอเรชั่น จ�ากัด
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท แปซิฟิค โอเชี่ยนชิปปิ้ง   
 จ�ากัด
• กรรมการบริหาร
  บริษัท สยาม พร็อพเพอร์ตี้   
 เซอร์วิส จ�ากัด
• กรรมการบริหาร
   บริษัท เอส เอส พี เพลส จ�ากัด
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ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง ประสบการณ์ท�างาน
อายุ
(ปี)

ประวัติการศึกษา

ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง   

กรรมการ

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

10.	ผศ.	โกมล	วงศ์อภัย
    • กรรมการ
    • กรรมการสรรหา
       และก�าหนด
  ค่าตอบแทน

11.	นายสิทธิศักดิ์	
				ลีสวัสดิ์ตระกูล	
    • กรรมการ
    • ประธานเจ้าหน้าที่ 
  บริหารด้าน
  ปฏิบัติการ
    • ผู้อ�านวยการบริหาร
  ฝ่ายการตลาด

บริษัท	จี	เจ	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
 2558-ปัจจุบัน

บริษัท	จี	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
 2558-ปัจจุบัน
กิจกำรอื่น
 2552-ปัจจุบัน

 2542-2554

 2541-2546

 2528-2546

 2530-2540

 2535-2535

บริษัท จี เจ สตีล จ�ำกัด (มหำชน)
	 2557-ปัจจุบัน
  

	 2554-ปัจจุบัน
ประสบกำรณ์
ท�ำงำน
 2551-2554

 2549-2551

• ปริญญาโท M.A. (English            
    Teaching), Certificate in                 
    Intensive Linguistics, Ball          
    University, USA
• ปริญญาตรีการศึกษา

บัณฑิต (กศ.บ.)
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
 วิโรต ประสานมิตร วิชาเอก
 ภาษาอังกฤษ (English 
 Understudies)

•	 ปริญญาโท	สาขาวิชาการ
	 วิเคราะห์และการสร้างตัว
	 แบบธุรกิจ	(หลักสูตรนานา
	 ชาติ)	มหาวิทยาลัยมหิดล
•	 Bachelor	of	Science	

(General	Engineering),	
Queen	Mary	University	
(London)

•	 Executive	Certificate	in				
	 Strategy	–	Building	and		
	 Sustaining	Competitive				
	 Advantage,	Harvard		
	 University
•	 Executive	Certificate	in	

Management	and
	 Leadership,Massachusetts
	 Institute	of	Technology.	

Cambridge,	USA
การอบรม
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	

Director	Certification	
Program	(DCP)	(163/2012)	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน				
	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 โครงการอบรมกฎหมาย
	 องค์กรธุรกิจ	การธนาคาร			
	 และการบริหารทางการเงิน,	
	 คณะนิติศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

78

37

กรรมการ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดรางบัว
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ�าโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์พิเศษโปรแกรมวิชาภาษา
อังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต
ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ
บริษัท ภูริช จ�ากัด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์พิเศษคณะเทคนิค
การแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
ปฏิบัติการและผู้อ�านวยการบริหาร
ฝ่ายการตลาด
กรรมการ

Senior officer, steel division
บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด
Business Assistant, steel division
Mitsui & Co. Europe Plc
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รายละเอียดคณะผู้บริหาร

1.	 นำงสำวพรรณี
	 ตำนะประทีปกุล
    • ประธานเจ้าหน้าที่
  บริหารด้าน 
  เทคโนโลยี 
  สารสนเทศ
  (รักษาการ)    
 • เลขานุการบริษัท

2.	 นำยนพเก้ำ
	 ศรีสุวนันท์
    • ประธานเจ้าหน้าที่ 
  บริหารด้านการผลิต

บริษัท	จี	เจ	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
 2558-ปัจจุบัน

 2556-2558
 2553-2556
 
 2550-2552

 2549-2550
บริษัท	จี	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
 2558-ปัจจุบัน

 
 2556-2558
 2548-2549

บริษัท	จี	เจ	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
 2557-ปัจจุบัน

บริษัท	จี	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
 2557-ปัจจุบัน

 2555-2556
 2549-2555
 2545-2549

• ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง

• ปริญญาตรี สาขาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมมาธิราช

• ปริญญาตรี สาขา
เศรษฐศาสตร์

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
 โลหการ จุฬาลงกรณ์    
 มหาวิทยาลัย

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

53

57

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง ประสบการณ์ท�างาน
อายุ
(ปี)

ประวัติการศึกษา

ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง   

กรรมการ

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (รักษาการ)
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์และบริหาร และเลขานุการ
บริษัท
ผู้อ�านวยการบริหารฝ่ายจัดซื้อจัดหา
ผู้อ�านวยการบริหารฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และบริหาร, จัดซื้อจัดหา, 
คลังสินค้าส�าเร็จรูปและจัดส่ง
ผู้อ�านวยการบริหารทั่วไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (รักษาการ)
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์และบริหาร
ผู้อ�านวยการบริหารฝ่ายจัดซื้อจัดหา
ผู้อ�านวยการบริหารทั่วไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการผลิต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการผลิต
ผู้อ�านวยการอาวุโสด้านการผลิต
ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ
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โครงสร้างการจัดการ

	 โครงสร้างการจัดการบริษัท	ณ	ปัจจุบัน	ประกอบด้วย	คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการอนุกรรมการทั้งหมด	
4	ชดุ	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่	
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด	ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท 
 
	 ค�านิยาม
	 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร		
	 กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั	หมายถงึ	กรรมการภายนอกซึง่ไม่ได้มตี�าแหน่งเป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานประจ�า
ของบริษัท	ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท	

	 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร		
	 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท	 หมายถึง	 กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจ�า	 มีอ�านาจในการ
จัดการ	และมีอ�านาจในการลงนามผูกพันบริษัท
	 ปัจจุบัน	คณะกรรมการบรษิทัมทีัง้หมด	11	คน	ประกอบด้วย	ประธานทีเ่ป็นกรรมการอสิระและกรรมการอสิระ	จ�านวน	
4	คน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	4	คน	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	3	คน	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

	 1.	พลเอกเลิศรัตน์			 รัตนวานิช	

	 2.	 รศ.	นิพัทธ์		 จิตรประสงค์

	 3.	 รศ.	สุกัญญา		 ตันธนวัฒน์

	 4.	นายไมเคิล		 ไวเออร์

	 5.	นายริวโซ	 โอกิโน

	 6.	นายยรรยง		 คุโรวาท

	 7.	นางสาวสุนทรียา		 วงศ์ศิริกุล

	 8.	นางจุไรรัตน์			 ปันยารชุน

	 9.	นายสมชัย		 ลีสวัสดิ์ตระกูล

10.	 ผศ.โกมล		 วงศ์อภัย

11.	 นายสิทธิศักดิ์		 ลีสวัสดิ์ตระกูล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ชื่อ ต�ำแหน่ง
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	 ปัจจุบันกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท	คือ	“นายสิทธิศักดิ์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	หรือ	นายยรรยง	คุโรวาท	
หรือ	นายริวโซ	โอกิโน	หรือ	นางสาวสุนทรียา	วงศ์ศิริกุล	หรือ	นายสมชัย	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ	2	ใน	5	คนนี้ลงลายมือ
ชื่อร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญของบริษัท”

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	 ข้อบังคับ	 และมติของ 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้	ทัง้น้ี	คณะกรรมการไม่สามารถอนมุตัหิรอืพจิารณาก�าหนดเป็นประการใดๆ	เว้นแต่ได้รบัความเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	ในเรื่องดังต่อไปนี้
	 1.	 การเข้าลงทนุในส่วนของทนุ	หรอืการเข้าซ้ือทรพัย์สนิของกจิการอืน่	ทีม่ใิช่กรณกีารซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบริษทัอืน่

หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
	 2.	 การเข้าท�าสัญญาร่วมทุน	ห้างหุ้นส่วน	หรือกระท�าการอื่นใดกับบุคคลอื่น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะแบ่งก�าไร

ขาดทุนกัน
	 3.	 การได้มา	จ�าหน่ายไป	โอน	หรอืการอนญุาตให้ใช้สทิธ	ิหรอืการอนญุาตให้ใช้สทิธช่ิวงในกรรมวธิ	ีเครือ่งหมายการค้า	

ชื่อทางการค้า	ความลับทางการค้า	หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในรูปแบบเดียวกันของบุคคลอื่น	อันมิใช่เป็น
ทางการค้าปกติ

	 4.	 การอนุมัติงบประมาณและค่าใช้จ่ายประจ�าปีของบริษัท
	 5.	 การอนุมัติการก่อสร้างโรงงานเหล็กแห่งใหม่
	 6.	 การกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน	(Working	Capital)	โดยมีจ�านวนไม่เกินหนึ่ง

ร้อยล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา	(100,000,000	ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา)	หรือเทียบเท่าในสกุลเงินบาท
	 7.	 การเข้าท�าสัญญาที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งปี	(1	ปี)	ขึ้นไป	หรือที่มิใช่เป็นทางการค้าปกติ
	 8.	 การบังคับตามสิทธิต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาบริหาร	 (Management	 Agreement)	 และสัญญาให้

ค�าแนะน�าและให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค	 (Management	 Advisory	 and	 Technical	 Assistance	
Agreement)

	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่การด�าเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ตามประกาศส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ส�านักงาน	ก.ล.ต.)	 และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
มส่ีวนได้ส่วนเสยีหรอืความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยบริษทัได้ก�าหนดให้กรรมการท่านนัน้ไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนนิการ
ในเรื่องดังกล่าว	ทั้งนี้	เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ

(ก)	กรรมกำรอิสระ
	 กรรมการอิสระของบริษัท	หมายถึง	กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้
	 1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	 0.5	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท	บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	 ไม่เป็น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุม	โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง	(ตามมาตรา	258	แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	หรือ 
ผูมี้อ�านาจควบคมุบรษิทั	บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม	และไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้ส่วนเสยี	เว้นแต่จะได้พ้นการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	3	ปี	

	 3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	
คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	
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	 4.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มี
อ�านาจควบคุม	 ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ	 และทางธุรกิจการค้า	 ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ในเรือ่งการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	เว้นแต่จะได้พ้นการมลีกัษณะดงักล่าวมา
แล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	3	ปี		

	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุม	และ 
ไม่เป็นผู้ถือหุ้น

	 6.	 ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 7.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
	 8.	 สามารถท�าหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	และดูแลมิให้เกิดรายการที่มีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทักบับคุคลทีเ่กีย่วข้องกนั	และสามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษทั
เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่ส�าคัญของบริษัทได้

	 อนึง่	การก�าหนดนยิามกรรมการอสิระของบรษิทัดงักล่าว	ได้มกีารปรบัปรงุแก้ไขให้มคีวามเคร่งครดัมากกว่าทีก่�าหนด
โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระ
	 บรษิทัมหีลกัเกณฑ์คดัเลอืกกรรมการอสิระ	โดยสรรหาผูท้ีม่คีวามสามารถ	มปีระสบการณ์	เข้าใจธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบั
ธรุกจิของบรษิทั	ทัง้ยงัเป็นผูม้วีสิยัทศัน์และมเีวลาเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าที	่รวมทัง้มคีณุสมบตัติามประกาศ	ระเบยีบ	
ข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับทางการ	และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท	ซึ่งบริษัทเห็นว่ากรรมการ
อิสระข้างต้นสามารถใช้ความรู้	ความสามารถ	เพื่อให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทได้	
	 คณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วย	 ประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ	 และกรรมการอิสระจ�านวน	 4	 คน	
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน	4	คน	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	3	คน	รวมเป็นคณะกรรมการบริษัทจ�านวน	
11	 คน	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ความเห็นด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กในเชิงลึก	 
และวางแผนกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ	 ในขณะที่กรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร	 เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ 
ในด้านอุตสาหกรรมโดยรวม	การเงิน	การธนาคาร	การบริหารสินทรัพย์	การตรวจสอบ	กฎหมาย	และความรู้ทางธุรกิจ
ด้านอื่นๆ	ท�าให้การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างสร้างสรรค์	 โดยการพิจารณา
ตัดสินใจของคณะกรรมการยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งส�าคัญ	
	 ในระหว่างปี	2558	ถึงปัจจุบัน	มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ	และแก้ไขอ�านาจกรรมการใหม่ดังนี้
	 •	 กรรมการลาออกจากต�าแหน่ง	จ�านวน	1	คน	คือ	นายปณิธิ	ชุณหสวัสดิกุล	ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็น

กรรมการมายังบริษัท	 โดยมีผลตั้งแต่วันที่	 6	 มีนาคม	2558	 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	คร้ังที่	 2/2558	 
เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2558	ได้มีมติแต่งตั้ง	นางสาวสุนทรียา	วงศ์ศิริกุล	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนที่	

	 	 และแก้ไขอ�านาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทเป็น	 “นายชนาธิป	 ไตรวุฒิ	 หรือ	นายสิทธิศักดิ์	 ลีสวัสดิ์ตระกูล	 
หรือ	นายพอล	 รัสเซล	สมิธ	หรือ	นายริวโซ	 โอกิโน	หรือ	นางสาวสุนทรียา	 วงศ์ศิริกุล	 กรรมการ	 2	 ใน	5	คนนี้ 
ลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญของบริษัท”
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	 •	 กรรมการลาออกจากต�าแหน่ง	 จ�านวน	1	คน	คือ	นายพอล	 รัสเซล	สมิธ	 ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็น
กรรมการมายังบริษัท	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	13	พฤษภาคม	2558	โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2558	
เมื่อวันที่	13	พฤษภาคม	2558	ได้มีมติแต่งตั้ง	นายยรรยง	คุโรวาท	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนที่	

	 	 และแก้ไขอ�านาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทเป็น	“นายชนาธิป	ไตรวุฒิ	หรือ	นายสิทธิศักดิ์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	หรือ	
นายยรรยง	คุโรวาท	หรือ	นายริวโซ	โอกิโน	หรือ	นางสาวสุนทรียา	วงศ์ศิริกุล	กรรมการ	2	ใน	5	คนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญของบริษัท”

	 •	 กรรมการลาออกจากต�าแหน่ง	จ�านวน	1	คน	คือ	นายวิลเลียม	แอนโทนี่	กลอยน์	ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการ
เป็นกรรมการมายงับรษัิท	โดยมผีลต้ังแต่วันที	่9	กรกฎาคม	2558	โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท	คร้ังที	่4/2558	
เมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2558	ได้มีมติแต่งตั้ง	นายสมชัย	ลีสวัสดิ์ตระกูล	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนที่	

	 	 และแก้ไขอ�านาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทเป็น	 “นายริวโซ	 โอกิโน	หรือ	นายยรรยง	คุโรวาท	หรือ	นางสาว
สุนทรียา	วงศ์ศิริกุล	หรือ	นายสมชัย	ลีสวัสดิ์ตระกูล	หรือ	นายสิทธิศักดิ์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ	2	ใน	5	คนนี้ 
ลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญของบริษัท”

	 •	 กรรมการลาออกจากต�าแหน่ง	จ�านวน	1	คน	คอื	นายชนาธปิ	ไตรวฒุ	ิได้ยืน่หนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการ
มายังบริษัท	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	24	มิถุนายน	2558	โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2558	เมื่อวันที่	
11	สิงหาคม	2558	ได้มีมติแต่งตั้ง	นายไมเคิล	ไวเออร์	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนที่

	 •	 กรรมการลาออกจากต�าแหน่ง	จ�านวน	1	คน	คือ	ดร.สมศักดิ์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็น
กรรมการมายังบริษัท	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	24	มิถุนายน	2558	โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2558	
เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2558	ได้มีมติแต่งตั้ง	ผศ.โกมล	วงศ์อภัย	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนที่	

(ข)	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	
	 กรรมกำรตรวจสอบ
	 กรรมการตรวจสอบ	หมายถึง	 ผู้ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการ 
ตรวจสอบ	โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอสิระ	ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั
ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแย้ง	และไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่	บรษัิทย่อย	และบรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั		ตลอดจนมคีณุสมบตัิ
และหน้าท่ีในลักษณะเดียวกบัทีก่�าหนดไว้ในประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์	
และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบ	และจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได	้
รวมทั้งการท�าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ	
	 โดยคณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่า	กรรมการตรวจสอบทกุคนมคีณุสมบตัติามนยิามทีบ่รษิทัก�าหนดขึน้	และเป็นไปตาม 
ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	 รศ.	นิพัทธ์	 	 จิตรประสงค์	 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านบัญชี
และการเงิน	และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาเป็นระยะเวลายาวนาน	ซึ่งเพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเช่ือถอืของงบการเงินได้เป็นอย่างด	ีจงึมมีติแต่งตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	พร้อมกบัได้เปิดเผย
ประวตัขิอง	รศ.	นพัิทธ์	จติรประสงค์	ไว้ในหนงัสอืรับรองประวัตขิองกรรมการตรวจสอบทีไ่ด้น�าส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยในปี	2551	ตามระเบียบใหม่เพิ่มเติมแล้ว
	 ณ	ปัจจุบัน	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	 3	คน	 มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	 
3	ปี	ดังมีรายนามต่อไปนี้
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	 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
	 1.	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
	 2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	 (Internal	Control)	 และระบบการตรวจสอบภายใน	 (Internal	

Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

	 3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย	์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

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

	 5.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท

	 6.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	 ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
	 	 (ข)	ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
	 	 (ค)	ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 	 (ง)	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 	 (จ)	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 (ฉ)	จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 	 (ช)	ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย	(Charter)
	 	 (ซ)	รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
	 7.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
	 8.	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่	 และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 และต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน	 รวมถึงข้อเสนอแนะและส่ิงที่ตรวจ
พบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง

	 1.	 รศ.	นิพัทธ์		 จิตรประสงค์

	 2.	 รศ.	สุกัญญา		 ตันธนวัฒน์

	 3.	นายไมเคิล		 ไวเออร์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ ต�ำแหน่ง
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	 ทั้งนี้	 ในกรณีท่ีการด�าเนินการเรื่องใดที่กรรมการคนใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย	 รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน	 
รวมถงึรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	(ถ้าม)ี	ตามประกาศส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และหรือ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องน�าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั	และ/
หรอื	ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	เพือ่ให้พิจารณาและอนมุตัริายการดงักล่าวภายใต้ข้อบงัคบัหรอืประกาศหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

(ค)	คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	
	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัท	หมายถึง	 ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็น
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 โดยผู้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็น
กรรมการอิสระ	และในคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	คน	
เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี	นอกจากนี้จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถ
ท�าหน้าที่ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	 รวมทั้งการท�าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการสรรหา	และ
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	รวมทั้งการท�าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการสรรหา	ทั้งนี้	ต้องค�านึงถึงคุณสมบัติตามนิยาม
ที่บริษัทก�าหนดขึ้น	และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 ณ	ปัจจุบัน	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
จ�านวน	4	คน	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	ดังนี้

	 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
	 1.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท	คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	
	 2.	 พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท	 คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 โดยพิจารณาจาก

บุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว	 เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	และ/หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

	 3.	 ก�าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั,	คณะอนกุรรมการชดุต่างๆ	
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	 และ/หรือเสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

	 4.	 ก�าหนดค่าตอบแทนที่จ�าเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท,	 คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในแต่ละปี

	 5.	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชมุหรอืรายงานอืน่ใดทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการ
บริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัท

	 6.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	 1.	นางจุไรรัตน์		 ปันยารชุน

	 2.	นายยรรยง		 คุโรวาท

	 3.	นายสมชัย		 ลีสวัสดิ์ตระกูล

	 4.	ผศ.โกมล		 วงศ์อภัย

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ชื่อ ต�ำแหน่ง
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	 1.	 รศ.	นิพัทธ์		 จิตรประสงค์

	 2.	นางจุไรรัตน์		 ปันยารชุน

ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ชื่อ ต�ำแหน่ง

(ง)		คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
	 กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	
	 กรรมการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดีของบริษทั	หมายถึง	ผูไ้ด้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทัให้เป็นกรรมการก�ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี	 โดยผู้เป็นประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจะต้องเป็นกรรมการอิสระ	และมีความรู้อย่าง
เพยีงพอเรือ่งการปฏบิตัติามเกณฑ์การก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเพือ่ให้สามารถปฏบิตัไิด้ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
ที่ก�าหนดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 ณ	ปัจจุบนั	คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ปีระกอบด้วยกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีจ�านวน	2	คน	มวีาระการ
ด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	ดังนี้

	 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
	 1.	 เสนอและทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
	 2.	 พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพ่ือน�าเสนอหรือแนะน�าต่อคณะ

กรรมการบริษัท	
	 3.	 ตดิตามดแูลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตัใินการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง

บริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
	 4.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 5.	 รายงานผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

(จ)		คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	หมายถึง	ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง	เพื่อท�าหน้าที่ในการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง	รายงานความคืบหน้า
ของลักษณะความเสี่ยง	 รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด	เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท		
	 ณ	ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง	จ�านวน	6	คน	ที่ปรึกษา	2	คน	
ที่ปรึกษากฎหมาย	1	คน	และเลขานุการ	1	คน	มีรายนามดังต่อไปนี้
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	 1.	นางสาวสุนทรียา		 วงศ์ศิริกุล

	 2.	นางสาวเมธิกานต์		 ชุติพงศ์สิริ

	 3.	นางสาวพรรณี		 ตานะประทีปกุล

	 4.	นายทนงศักดิ์		 ภูมินา

	 5.	นายสถาพร		 วรงค์ชยกุล

	 6.	นางสาวจุไร		 ชัยเลิศดิลกกุล

	 7.	นายริวโซ		 โอกิโน

	 8.	นายสิทธิศักดิ์		 ลีสวัสดิ์ตระกูล

	 9.	นายมานะชัย		 ขาวประพันธ์

10.	 นางสาวภัททิรา		 เหลืองวิลาศ

	 1.	นายริวโซ		 โอกิโน

	 2.	คุณหญิงปัทมา		 ลีสวัสดิ์ตระกูล

	 3.	นางสาวสุนทรียา		วงศ์ศิริกุล

	 4.		นายสมชัย		 ลีสวัสดิ์ตระกูล

	 5.	นายนพเก้า		 ศรีสุวนันท์

	 6.	นางสาวพรรณี		 ตานะประทีปกุล		

	 7.	นายสิทธิศักดิ์		 ลีสวัสดิ์ตระกูล

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษากฎหมาย

เลขานุการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสื่อสารราชการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิต

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

ชื่อ

ชื่อ

ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง

	 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 1.	 ก�าหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
	 2.	 ทบทวนระบบและประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปีละ	4	ครัง้	และในทกุๆ	ระยะเวลาทีพ่บ

ว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง	ซึ่งรวมถึงการให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า	และรายการ
ผิดปกติทั้งหลาย

	 3.	 รายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง	 และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ผู้บริหาร

	 ปัจจุบัน	คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย



40

	 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
	 1.	 ก�าหนดแผนธุรกิจ	 แผนการลงทุน	 และแผนงบประมาณประจ�าปี	 เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร	

และ/หรือคณะกรรมการบริษัท	
	 2.	 รบัผดิชอบการบรหิารจัดการโดยรวม	และพจิารณานโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ	ของบริษทัเพ่ือให้การด�าเนนิงาน

ของบริษัทบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	ภายใต้กรอบนโยบาย	แผนธุรกิจ	และแผนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท

	 3.	 พิจารณาอนุมัติให้ด�าเนินการ	หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการด�าเนินการต่างๆ	ตามระเบียบอ�านาจอนุมัติของ
บริษัท	หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

	 4.	 สรรหา	 ว่าจ้าง	 แต่งตั้ง	 สับเปลี่ยน	 โอนย้าย	พักงาน	และเลิกจ้างผู้บริหารและพนักงานในทุกต�าแหน่ง	 รวมถึง
การก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่	 และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม	ส�าหรับต�าแหน่งระดับเทียบเท่าตั้งแต่ 
ผู้อ�านวยการอาวุโสขึ้นไป	ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ	ส่วนต�าแหน่งระดับเทียบเท่าผู้บริหาร
ส�านักตรวจสอบภายในให้ด�าเนินการภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 5.	 แต่งตั้งผู้มีอ�านาจลงนามในเอกสารต่างๆ	ของบริษัททั้งด้านบัญชี	การเงิน	การสั่งซื้อ	การผลิต	การขาย	และการ
บริหารทั่วไป	รวมทั้งเอกสารส�าคัญอื่นๆ

	 6.	 ก�าหนด	เปลี่ยนแปลง	แก้ไข	และยกเลิกกฎระเบียบ	ค�าสั่ง	ประกาศ	ข้อบังคับ	บทลงโทษ	รวมทั้งระบบควบคุม
ภายใน	 เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน	และเพ่ือให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็น
ไปตามนโยบายที่บริษัทก�าหนด

	 7.	 แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ	ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท	ทั้งนี้รวมถึงมีอ�านาจในการแต่งตั้ง
ทนายความเพื่อฟ้องร้องด�าเนินคดี	หรือเข้าสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

	 8.	 มอบหมายเพ่ือให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระท�าการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควร	 และสามารถ
ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ	ได้

	 9.	 รายงานผลการด�าเนนิงาน	ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ	ตลอดจนสถานะทางการเงนิต่อคณะกรรมการบริหาร	
และคณะกรรมการบริษัท

	 10.	ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริหาร	หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	

	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่การด�าเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว

กำรสรรหำกรรมกำร	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	และผู้บริหำร
	 (1)		กำรสรรหำกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
	 เมือ่ต�าแหน่งกรรมการหรอืประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบรษิทัว่างลง	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
มหีน้าทีค่ดัเลือก	สรรหา	บคุคลทีส่มควรได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการหรอืประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดสรรบคุคลผู้ท่ีมีคณุวฒิุ	ความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์	และคณุสมบติั
เฉพาะในด้านต่างๆ	 ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่	 และจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นล�าดับ	 โดยคณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้
	 1.	 มคีณุสมบตัสิอดคล้องตามพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชน	พ.ศ.	2535	มาตรา	68	และตามประกาศ	หรอืกฎระเบยีบ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงาน	ก.ล.ต.	รวมถึงข้อบังคับของบริษัท
	 2.	 เป็นผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีประสบการณ์ที่หลากหลาย	และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์

ต่อการด�าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
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	 3.	 เป็นผูมี้คุณลกัษณะทีส่่งเสรมิด้านการก�ากับดูแลกิจการทีด่	ีอาท	ิมคีณุธรรมจริยธรรม	มคีวามเป็นอสิระ	กล้าแสดง
ความคดิเหน็	มคีวามคดิสร้างสรรค์	ปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความระมดัระวงัและความซือ่สตัย์	รวมถงึมคีวามทุม่เทอทุศิ
เวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

	 (2)	กำรสรรหำกรรมกำร	(กรณีที่ออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระตำมกฎหมำย)
	 การเลอืกตัง้กรรมการบรษัิททดแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต�าแหน่งเมือ่ครบวาระ	จะต้องได้รบัการอนุมัตแิต่งตัง้จาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	ซึ่งมีหลักเกณฑ์
และวิธีการเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้
	 1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
	 2.	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ	1	ในการเลือกตั้งบุคคลคนเดียว	หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยกว่ากันไม่ได้
	 3.	 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	 เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะ

พึงมี	 หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี	หรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 
	 นอกจากนี้การเลือกต้ังกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่มิใช่เนื่องมาจากการครบวาระตามกฎหมาย	 
จะต้องได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ด้วยคะแนนเสยีงไม่ต�า่กว่าสองในสามของจ�านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่	
ทัง้นีบุ้คคลทีเ่ข้ามาเป็นกรรมการแทนทีจ่ะต้องมวีาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากบัวาระเดมิทีเ่หลอือยูข่องกรรมการทีอ่อกไป
	 ส�าหรับในกรณีกรรมการลาออก	ซึ่งข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการแทนได้

	 (3)	กำรสรรหำผู้บริหำร
	 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารได้รบัมอบอ�านาจให้เป็นผูพ้จิารณาสรรหาและแต่งตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม	ทัง้ด้าน
คณุวฒุ	ิความรู	้ความสามารถ	และประสบการณ์ในการด�าเนนิธรุกจิ	โดยจะด�าเนนิการคัดเลอืกตามระเบยีบเกีย่วกบัการ
บรหิารทรพัยากรบคุคล	โดยถ้าเป็นต�าแหน่งระดบัเทยีบเท่าตัง้แต่ผูอ้�านวยการอาวโุสขึน้ไปจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพือ่รบัทราบ	ส�าหรบัต�าแหน่งผูบ้รหิารส�านักตรวจสอบภายใน	จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ
สอบก่อน

เลขานุการบริษัท
	 คณะกรรมการบรษิทั	ได้แต่งต้ังให้นางสาวพรรณี	ตานะประทปีกลุ	ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการบริษทั	เม่ือวนัที	่20	มนีาคม	
2558	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2558	เพื่อให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่คณะ
กรรมการบริษัทจะต้องทราบ	และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท	 รวมทั้งประสานงานและ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
	 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท
	 1.	 ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย	 ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อพึง

ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ
	 2.	 จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะอนุกรรมการ	และประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับของ

บรษัิท	และข้อปฏิบัติต่างๆ	รวมถงึการปฏบิติัตามนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดขีองบริษทั	และตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย
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	 3.	 ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการทีรั่บผดิชอบตามระเบยีบและข้อก�าหนด
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

	 4.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
	 	 1)	 ทะเบียนกรรมการ
	 	 2)	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท	และรายงานประจ�าปีของบริษัท
	 	 3)	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
	 5.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
	 6.	 สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
	 7.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
	 ส�าหรับในปี	 2558	ที่ประชุมคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว	 โดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่	 ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย	 และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมและธรุกจิทีม่ขีนาดใกล้เคียงกนั	ตลอดจนค�านงึถงึผลประกอบการ	
ผลงาน	สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว	คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนจึงมีมติก�าหนด 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการส�าหรับปี	2558	ไว้ในอัตราเดียวกับปี	2557	โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ตำรำงค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรส�ำหรับปี	2558

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

100,000

-

-

60,000

-

-

-

-

-

6,250

5,000

-

6,250

5,000

6,250

5,000

6,250

5,000

-

20,000

-

-

20,000

-

-

-

-

ต�ำแหน่ง

ค่ำตอบแทน

ประจ�ำต�ำแหน่ง	

(บำท/เดือน)

ค่ำเบี้ย

ประชุม

(บำท/ครั้ง)

ค่ำตอบแทน

รำยเดือน

(บำท/เดือน)

หมำยเหต	ุ กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานในบริษัท	 และได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนจึงไม่ได้รับ
	 	 	 ค่าบ�าเหน็จ	และค่าเบี้ยประชุม
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บุคลากร

จ�ำนวนบุคลำกร
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีพนักงานรวม	744		คน	มีค่าตอบแทนพนักงาน	จ�านวนพนักงานในแต่ละฝ่ายมี
ดังต่อไปนี้

ค่ำตอบแทนบุคลำกร
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนทั้งหมดให้แก่พนักงานของบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ฝ่ายบัญชี การเงิน และคลังวัสดุ

ฝ่ายจัดซื้อและขนส่ง

ฝ่ายขายและการตลาด

ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ฝ่ายผลิต

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง

ฝ่ายอาชีวะอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รวม

เงินเดือน  

ค่าสวัสดิการ

เงินสบทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

รวม

59

40

65

50

7

9

230

36

236

11

1

744 

341

139

  19

499

ฝ่ำย

ค่ำตอบแทน

	จ�ำนวนพนักงำน

จ�ำนวน	(ล้ำนบำท)
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	 ตลอดปี	2558	คณะกรรมการบรษิทัยงัคงสบืสานเจตนารมณ์อนัมุง่มัน่ในการทีจ่ะยกระดบัการก�ากบัดแูลกจิการของ
บริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	คณะกรรมการบริษัทจึงได้น�าเอาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Corporate	Governance	Self	Assessment)	มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 (Good	Corporate	Governance)	ที่ก�าหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด	 ซ่ึงครอบคลุมถึงเรื่อง
การให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การเปิด
เผยข้อมูลและความโปร่งใส	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั	ทัง้นี	้กเ็พือ่รักษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นเป็น
ส�าคัญ	
	 ส�าหรับปีที่ผ่านมามีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีที่บริษัทจะรายงานให้ทราบ	 
แบ่งออกเป็น	5	หมวด	ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์
อกัษรขึน้เม่ือปี	2549	โดยมุง่เน้นให้ผู้ถอืหุน้ได้มีโอกาสรับรู้ผลการด�าเนนิงานของบริษทัอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั	และ
มีส่วนร่วมในการตดัสนิใจต่างๆ	ทีส่�าคญั	ตลอดจนปกป้อง	ส่งเสริม	สนบัสนนุ	และไม่ลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้	โดยก�าหนด
นโยบายไว้ดังนี้
 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
	 1.	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน	 ได้แก่	 สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น	

สทิธิในการมส่ีวนแบ่งในก�าไรของกจิการ	สทิธใินการได้รบัข่าวสารข้อมลูกจิการอย่างเพยีงพอ	สทิธใินการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ	การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	การจัดสรรเงินปันผล	การก�าหนดหรือ
แก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ	การลดทุนหรือเพิ่มทุน	การอนุมัติรายการพิเศษ	เป็นต้น	

	 2.	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเร่ืองต่างๆ	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี	ได้แก่	สทิธใินการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า	สทิธใินการเสนอบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นกรรมการ
ล่วงหน้า	สทิธใินการส่งค�าถามต่อทีป่ระชมุล่วงหน้าก่อนการประชมุ	สทิธใินการแสดงความคดิเหน็และตัง้ค�าถาม
ต่อที่ประชุม	เป็นต้น	

	 3.	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการงดเว้นการกระท�าใดๆ	อันเป็นการละเมิด	หรือจ�ากัดสิทธิ	 หรือการลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อก�าหนดต่างๆ	และการเข้าประชุม 
ผู้ถือหุ้น	 เช่น	 ไม่แจกเอกสารท่ีมีข้อมูลส�าคัญเพ่ิมเติมอย่างกะทันหัน	 ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลง
ข้อมูลส�าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	เป็นต้น

	 4.	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ	 เช่น	การให้ข้อมูลส�าคัญที่เป็น
ปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ	เป็นต้น

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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1.2	กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้น�านโยบายสิทธิของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติและมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิ
ตามกฎหมาย	โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศ	ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	บริษัท
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	และ 
เผยแพร่ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษพร้อมกนั	โดยมข้ีอมลูเหมอืนกบัข้อมลูในรปูแบบเอกสารทีบ่รษิทัจดัส่งให้ผูถ้อืหุน้
	 ในการจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม	14	วัน	ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าที่กฎหมายได้ก�าหนดไว้	ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้
มีระยะเวลาศึกษาข้อมูลมากขึ้น
	 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทได้อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วยการ
ใช้ระบบ	Barcode	ในการลงทะเบียน	และนับคะแนนเสียง	รวมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ 
น�ามาในการมอบฉนัทะ	พร้อมทัง้จดัท�าป้ายสญัลกัษณ์ส�าหรับ	ผูถ้อืหุน้ทีล่งทะเบยีนแล้ว	เพือ่ความสะดวกในการเข้าออก 
ที่ประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่
	 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	บริษัทได้น�าเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย	รายละเอียดวาระการประชุม	
มติที่ประชุม	การลงคะแนนเสียง	ตลอดจนค�าถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น	 รวบรวมจัดท�าเป็น	 “รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2558”	 เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท	 ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนดของระเบียบส�านักงาน	ก.ล.ต.	
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

1.3	กำรป้องกันกรณีกำรจ�ำกัดโอกำสของผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำข้อมูลและสำรสนเทศ
	 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	 และไม่จ�ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยมีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า	 ทั้งในการเข้าประชุมสามัญ	 ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 บริษัทไม่มีการแจก 
โดยกะทนัหนัซ่ึงเอกสารทีม่ข้ีอมลูส�าคญัเพ่ิมเตมิในทีป่ระชมุ	ไม่มกีารเพิม่วาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลงข้อมลูส�าคญั
โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	ซึ่งในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าวนี้

1.4	กำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในกำรใช้สิทธิ
	 บริษัทอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น	โดยการน�าระบบการลงทะเบียน	และนับคะแนนเสียงโดยวิธี	Barcode	มาใช้	พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียง
ให้กับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองก่อนการประชุม
	 บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม	 รวมทั้ง 
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น	ผู้ด�าเนินการประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม	และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้น
ทราบที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าวลงในรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
	 นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน	 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล
ข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ	

1.5	กำรจัดสรรเวลำและกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงควำมคิดเห็น
	 บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถามในเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกบัวาระการประชุมหรือเกีย่วข้องกบับริษทัและแสดงความคิดเห็น	
โดยประธานกรรมการได้สอบถามทีป่ระชมุในแต่ละวาระทกุวาระ	รวมทัง้ได้มกีารบนัทกึข้อซกัถามในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบั
วาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งค�าช้ีแจงของคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
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	 บรษิทัจัดให้มีการบนัทกึเสยีงการประชมุผูถ้อืหุน้	และเปิดเผยรายละเอยีดสาระส�าคญัของการซักถามในระหว่างการ
ประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อสามารถใช้อ้างอิงในภายหลัง	และช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการ
ประชุมสามารถติดตามรายละเอียดได้

1.6	กำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมกำร
	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	 
มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม	8	คน	และลาประชุมล่วงหน้า	3	คน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1	นโยบำยในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	
	 คณะกรรมการบรษิทัค�านึงถงึการปฏิบัติต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั	จึงได้ก�าหนดนโยบายในการอ�านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้ดังต่อไปนี้
	 นโยบำยในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
	 1.	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเคารพถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 2.	 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าท่ีในการส่งเสรมิและสนับสนนุให้ผูถ้อืหุน้ใช้สิทธใินเรือ่งต่างๆ	ส�าหรับการประชุมสามญั

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ซึ่งได้แก่	การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	การเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ
ล่วงหน้า	การส่งค�าถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม	เป็นต้น	

	 3.	 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีใ่นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้ในเรือ่งต่างๆ	เช่น	สนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ศึกษา
ข้อมลูล่วงหน้าก่อนการตัดสนิใจ	สนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะในรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก�าหนดการ
ลงคะแนนเสยีงเองได้	สบบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้มทีางเลือกในการมอบฉันทะโดยบริษทัจะเสนอช่ือกรรมการอสิระอย่าง
น้อย	1	คนเป็นทางเลือกไว้	เป็นต้น

2.2	หลักเกณฑ์กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ	
	 บริษัทได้เปิดโอกาสและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวาระการประชุม
ล่วงหน้า	 โดยได้จัดท�าหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งมี
เลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัท�าหน้าทีเ่ป็นผูร้วบรวมวาระการประชมุและน�าเสนอต่อกรรมการอสิระเพือ่พจิารณาก่อน
ในเบื้องต้น	ซึ่งปรากฏว่าในปี	 2558	 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า	 โดยหลักเกณฑ์การเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	มีดังนี้
	 1.	 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้น

อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ	 5	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	 โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น 
รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้	 และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	12	เดือน

	 2.	 การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม	ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอก	“แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558”	พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์	

	 3.	 กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ
บรษิทัจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลงัการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	โดยเรือ่งทีผ่่านความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการบรษิทัจะบรรจเุป็นวาระการประชมุในค�าบอกกล่าวเรยีกประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2558	ต่อไป
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2.3	กำรพิจำรณำไม่เพิ่มวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ	
	 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้ก�าหนดไว้	 โดยในการประชุม 
ผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัทได้ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเคร่งครัด	 โดยไม่มี
การแจกเอกสารทีม่ข้ีอมลูส�าคญัเพ่ิมเตมิอย่างกะทนัหนั	และไม่มกีารเพิม่วาระการประชมุหรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส�าคัญ
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า	

2.4	หลักเกณฑ์กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
	 บริษัทได้เปิดโอกาสและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 
เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้า	โดยได้จดัท�าหลกัเกณฑ์การพจิารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า	3	 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	ซึ่งมีเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ	และการให้ความยินยอมของ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	แล้วน�าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทได้ก�าหนดไว้	 โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้ว
ว่ามีความเหมาะสม	 ก็ให้น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป	 
ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่ง

2.5	กำรสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ	
	 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น	สามารถก�าหนดทิศทางการ 
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	โดยได้จัดท�าหนังสือมอบฉันทะแบบ	ข	ขึ้น	นอกจากนี้บริษัทยังได้จัด
ท�าหนังสือมอบฉันทะแบบ	ก	 (แบบมอบฉันทะทั่วไป)	และหนังสือมอบฉันทะแบบ	ค	 (แบบมอบฉันทะเฉพาะส�าหรับ	
custodian)	ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า	14	วันก่อนวันประชุมเพื่อการดาวน์โหลดอีก
ด้วย	

2.6	กำรสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียง	
	 คณะกรรมการบริษัทอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	แต่มีความประสงค์
จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ	 โดยบริษัทได้เสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนน
เสียงแทนผู้ถือหุ้น	จ�านวน	2	คน	คือ	รศ.	นิพัทธ์	จิตรประสงค์	 (ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ)	และ
รศ.สกุญัญา	ตนัธนวฒัน์	(กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอสิระ)	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธเิลอืก
กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้	

2.7	กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล	
	 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้แก ่
ผูถ้อืหุน้ไว้และแจกในขณะลงทะเบียนก่อนเริม่การประชุม	 ซ่ึงได้จัดท�าบัตรลงคะแนนเสียงครบทกุวาระ	เช่น	การพจิารณา
อนุมัติจ่ายเงินปันผล	 การพิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	 การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 
แยกเป็นรายบคุคล	เป็นต้น	รายละเอยีดการนบัคะแนนเสยีงดงักล่าวมกีารบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคร้ัง	 
เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้	ในกรณีหากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นในภายหลัง	

2.8	มำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ในทำงมิชอบ	
	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดมาตรการป้องกันกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ใช้ข้อมูลภายใน	 เพ่ือหา 
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ในทางมชิอบไว้ในหลกัจรรยาบรรณธรุกจิ	(Code	of	Conduct)	ซึง่ครอบคลมุถงึเรือ่งการ
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ใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และการรักษาความลับ	 โดยมีการแจ้งมาตรการ 
ดงักล่าวผ่านทางคูม่อืหลกัจรรยาบรรณธรุกจิทางการจดัอบรม	และทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั	นอกจากน้ียงัได้มอบหมายให้
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	เป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล	และติดตามให้คณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย	รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสีย	หรือ
การท�ารายการระหว่างกันของกรรมการและผู้บริหาร	

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1	นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเกี่ยวกับกำรดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
	 บรษิทัตระหนกัและให้ความส�าคัญต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่	ซึง่ไม่เพยีงแต่เฉพาะตามทีก่ฎหมายก�าหนด
เท่านัน้	ในปีทีผ่่านมาบรษิทัได้พิจารณาบ่งชีผู้ม้ส่ีวนได้ส่วนเสียข้ึนใหม่	พร้อมกบัก�าหนดเป็นนโยบายและมาตรการในการ
ดแูลผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีเพ่ิมเตมิ	เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีด่	ีและนโยบายความรับผดิชอบต่อ
สงัคม	ชุมชน	และสิง่แวดล้อมของบรษิทั	ทีไ่ด้ยดึถอืปฏบิตัคิวบคูก่นัไป	โดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของบริษทัแบ่งออกเป็น	10	
กลุ่ม	ดังนี้
		 	1.	พนักงานและครอบครัว
		 	2.	ลูกค้า	และเจ้าหนี้
		 	3.	ผู้ถือหุ้น
		 	4.	ชุมชนรอบโรงงาน
		 	5.	หน่วยงานราชการ
		 	6.	Supplier	และ	Contractor
		 	7.	นักวิเคราะห์,	นักลงทุน	และสถาบันการเงิน
		 	8.	นักวิชาการ
		 	9.	สถาบันการศึกษา
			 10.	สื่อมวลชน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1	ผลกำรปฏิบัตินโยบำยเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
	 ในรอบปีที่ผ่านมา	บริษัทได้ท�าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
ต่างๆ	ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยส�านักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	
และโปร่งใส	ผ่านช่องทางระบบ	online	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	อีกทั้ง 
ไม่เคยถกูส�านกังาน	ก.ล.ต.	หรือตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยด�าเนนิการเนือ่งมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตาม
ก�าหนด	นอกจากนี้บริษัทยังได้ด�าเนินการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจ�า	และปฏิบัติ
ตามก�าหนดระยะเวลาที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ	อย่างเคร่งครัด	
	 นอกจากนี้บริษัทยังได้น�าข้อมูลสารสนเทศต่างๆ	ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมถึงข่าวสาร
ต่างๆ	ของบริษัทเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ	และจัดให้มีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน	
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4.2	ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร	
	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ก�าหนดโนบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	รวมถึงผู้บริหารระดับสูงไว้ดังต่อไปนี้
	 นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	และผู้บริหำรระดับสูง
	 1.	 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และผู้บริหารระดับสูง	 จะต้องพิจารณาถึงความ 

เหมาะสมกับภาระหน้าที่	 ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	ความยุติธรรม	และการจูงใจที่เพียงพอ	สามารถ
เทยีบเคยีงกบัค่าตอบแทนกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรม
และธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน	 รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ	ผลงาน	สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	และภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม

	 2.	 โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาในเบือ้งต้น	และน�าเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมัติ	 ให้ความเห็นชอบ	และน�าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป	 
ซึง่ได้แก่	การอนมุตัวิงเงนิค่าตอบแทนสงูสดุในแต่ละปี	การก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่งรวมถงึค่าเบีย้ประชมุ	

	 3.	 ท้ังนีค้ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบติัตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทีไ่ด้อนุมตัวิงเงนิ
ค่าตอบแทน	และรายละเอียดค่าตอบแทน	 โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีด้วย	นอกจากนี้ยังต้องเปิดเผยถึง
ส่วนที่กรรมการได้รับจากการท�าหน้าที่อื่นให้บริษัท	 เช่น	ที่ปรึกษา	และรวมถึงส่วนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการ
และการท�าหน้าที่อื่น	เช่น	ที่ปรึกษาในบริษัทย่อย	เป็นต้น

	 4.	 ในการก�าหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการที่ท�าหน้าที่ในฝ่ายบริหารและได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนจาก
บริษัท	มิให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาน�าเสนอวงเงนิและรายละเอยีดการตอบแทนกรรมการเสนอ
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั	และทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2558	เพือ่อนมุติัแก่กรรมการซึง่มไิด้เป็นพนกังาน
และผูบ้รหิาร	รายละเอยีดปรากฏอยูใ่นหวัข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร	ทัง้นีก้รรมการของบรษิทัทีเ่ป็นกรรมการ
ของบริษัทย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

4.3	รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
	 บรษิทัได้มีการจดัท�ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคูก่บัรายงาน
ของผู้สอบบัญชี	รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

4.4	บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำร	
	 ในปีนี้	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย	
วัตถุประสงค์และข้อบงัคับของบรษิทั	ตลอดจนมติทีป่ระชมุผู้ถือหุน้	ด้วยความซือ่สัตย์สุจริต	ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนเพื่อช่วยในการศึกษารายละเอียด	
ติดตาม	ควบคุมการปฏิบัติงาน	และกลั่นกรองงานต่างๆ	ที่ได้รับมอบหมาย	

 คณะกรรมการบริษัท 
	 ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท	มีการประชุมรวมทั้งหมด	6	ครั้ง	 ซึ่งได้มีการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท	
และพระราชบญัญติับรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	อย่างเคร่งครดั	มกีารจดัส่งระเบยีบวาระการประชมุและสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย	7	วันก่อนการประชุม	และเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปราย
ปัญหาส�าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน	 โดยมีเลขานุการคณะกรรมการ	 และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมและ 
จดบันทึกรายงานการประชุม	 ข้อซักถาม	และข้อเสนอแนะต่างๆ	 ของกรรมการด้วย	 เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
สามารถติดตามและตรวจสอบได้
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พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช 

รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์

รศ. สุกัญญา ตันธนวัฒน์

นายไมเคิล ไวเออร์****

นายริวโซ โอกิโน

นายยรรยง คุโรวาท**

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล*

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน

นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล***

ผศ.โกมล วงศ์อภัย****

นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

6 / 6

6 / 6

6 / 6

0 / 0

5 / 6

4 / 4

4 / 4

6 / 6

1 / 2

1 / 1

5 / 6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ลาประชุมล่วงหน้า





ยังไม่ได้เข้าเป็นกรรมการ



ยังไม่ได้เข้าเป็นกรรมการ

ยังไม่ได้เข้าเป็นกรรมการ



ยังไม่ได้เข้าเป็นกรรมการ

ยังไม่ได้เข้าเป็นกรรมการ



รำยชื่อกรรมกำรบริษัท

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท/

จ�ำนวนครั้งทั้งหมด

ล�ำดับ

กำรเข้ำร่วมประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้น

ประจ�ำปี	2558

หมำยเหตุ 
*	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังที่	 2/2558	 เม่ือวันที่	 20	 มีนาคม	 2558	
**	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	คร้ังที่	 3/2558	 เม่ือวันท่ี	 13	พฤษภาคม	2558	
***	 ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	คร้ังที่	 4/2558	 เม่ือวันที่	 9	 กรกฎาคม	 2558	
****	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งท่ี	 5/2558	 เมื่อวันท่ี	 11	 สิงหาคม	 2558	

4.5	ควำมสัมพันธ์กับผู้ลงทุน	
	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 
เชื่อถือได้	เพียงพอ	ทันเวลา	และโปร่งใส	รวมถึงข้อมูลทั่วไปที่มีความส�าคัญที่อาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
ได้	โดยมอบหมายให้มหีน่วยงานรบัผดิชอบงานด้านนักลงทนุสมัพนัธ์ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนในการสือ่สารกบัผูล้งทนุประเภท
สถาบัน	ผู้ถือหุ้น	นักวิเคราะห์ทั่วไป	รวมถึงภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	และสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท	ซึ่งใช้เป็นช่องทาง 
ในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ	ข้อมูลทางการเงิน	ข่าวบริษัทที่มี
ผลต่อการตัดสินใจลงทุน	ข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ข่าวกิจกรรมต่างๆ	ของบริษัท	รายละเอียดการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้น	เป็นต้น	ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น	
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1	นโยบำยเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
	 คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะก�ากับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ด้วยตระหนักถึง
ประโยชน์และความส�าคัญของการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่	ซ่ึงมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการด�าเนนิงานมีประสิทธิภาพ	
โปร่งใส	 และสามารถตรวจสอบได้	 อันจะส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 และเพิ่มคุณค่าให้กับ 
ผูถื้อหุน้ในระยะยาวอกีด้วย	คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการจงึได้ก�าหนดหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นนโยบาย
ที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น	และคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว	ดังมีรายละเอียดนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังต่อไปนี้
	 1.	 การค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเร่ืองต่างๆ	 เช่น	 มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ล่วงหน้า	มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า	 เป็นต้น	ตลอดจนไม่กระท�าการใดๆ	 อันเป็นการ
ละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

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

กัน	และภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	 โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ	 สามารถ 
เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก	เช่น	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	เป็นต้น	

	 4.	 การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั	ในการก�ากบัดแูลและการบรหิารงานต้องเป็นไป
ด้วยความซื่อสัตย์	 มีคุณธรรม	 รอบคอบและระมัดระวัง	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท	และให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น	รวมทั้งต้องดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลโยชน์ต่างๆ	

	 5.	 การบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน	
	 6.	 การควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการด�าเนินกิจการของบริษัท
	 7.	 การด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ภายใต้กรอบของกฎหมาย	และจริยธรรมทางธุรกิจ

5.2	โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท
	 บริษัทค�านึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง	 (Check	and	Balance)	นอกจากนี้ยัง
ได้ก�าหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที่ชัดเจน	 (Board	Diversity)	ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	11	คน	ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย	ทั้งในด้านทักษะ	ประสบการณ์	ความสามารถเฉพาะ
ด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท	 รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่	 เพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทมี 
คณะกรรมการทีเ่ข้มแขง็	และมกีารแต่งต้ังคณะอนกุรรมการขึน้เพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าทีแ่ละบรหิารจดัการเฉพาะเรือ่ง	
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
	 คณะกรรมการบริษัทค�านึงถึงการบริหารงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็นส�าคัญ	ดังนั้นประธานกรรมการ
ของบริษัทจึงเป็นกรรมการอิสระ	และไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้อ�านวยการ	อีกทั้ง
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบในการก�าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท	ซึ่งมีความเข้มกว่าข้อก�าหนด 
ที่ก�าหนดไว้โดยส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 เช่น	 ก�าหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินกว่าร้อยละ	 0.5	 ซ่ึงเคร่งครัดกว่า 
ข้อก�าหนดของส�านักงาน	ก.ล.ต.	
	 ส�าหรับกระบวนการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดวิธีการที่เป็นทางการโดยยึดหลักความโปร่งใส	
ปราศจากอิทธิพลของฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นท่ีมีอ�านาจควบคุม	 คือ	คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาบุคคลด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการโดยท�าการพิจารณาคดัเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสม	โดยพจิารณาจากคณุวฒุ	ิความสามารถ	ประสบการณ์
ท�างาน	ฯลฯ	เพือ่ให้ตรงกบัภาระหน้าท่ีของกรรมการบริษัท	และ/หรือกรรมการในคณะอนกุรรมการต่างๆ	และเมือ่คัดเลอืก
กรรมการที่เหมาะสมได้แล้ว	จึงน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
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	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบริษัท	 และคณะอนุกรรมการ	 โดยเปิดเผยช่ือ
กรรมการรายบคุคล	ต�าแหน่ง	อาย	ุประวตักิารศกึษา	สดัส่วนการถอืหุน้ในบริษัท	ประสบการณ์ท�างาน	และความสมัพนัธ์
ระหว่างผู้บริหาร	โดยได้เปิดเผยไว้ผ่านช่องทางต่างๆ	ทั้งในรายงานประจ�าปี	และเว็บไซต์ของบริษัท

5.3	ภำวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
	 คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้น�า	วิสัยทัศน์	และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวม	คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
อย่างชัดเจน	โดยฝ่ายบรหิารจะเป็นผูห้าข้อมลูต่างๆ	เพือ่ประกอบการพจิารณาและคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีต่ดัสนิใจ	
	 คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังที่จะให้กิจการของบริษัทมีความม่ันคง	และมีความส�าเร็จทางธุรกิจที่ย่ังยืนในระยะยาว	
จึงได้ร่วมกับฝ่ายบริหาร	พิจารณาทบทวนก�าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงก�าหนดเป้าหมาย	แผนธุรกิจ	 และแผนงบประมาณ	 โดยค�านึงถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด	 และความ
มั่นคงในระยะยาวของบริษัทและของผู้ถือหุ้น	ตลอดจนท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลและติดตามการด�าเนินการของฝ่าย
บริหารให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
	 คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กร	คณะกรรมการบริษัท
จึงได้เป็นผู้น�าในการก�าหนดแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 หลักจรรยาบรรณ	มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการ
ท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขตอ�านาจหน้าที่
อย่างชัดเจนระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารและคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ	เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างอิสระ	

5.4	ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	
	 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการท�ารายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง 
ผูถ้อืหุน้	กรรมการ	และฝ่ายบรหิาร	ด้วยความรอบคอบ	ซือ่สตัย์สจุรติ	อย่างมเีหตผุล	และเป็นอสิระภายในกรอบจรยิธรรม
ทีด่	ีตลอดจนมกีารเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน	โดยยดึผลประโยชน์ของบรษิทัโดยรวมเป็นส�าคญั	รวมทัง้ยดึถอืการปฏบิตัิ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด	โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น
	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง	
หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	โดยห้ามมใิห้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้ทางตรงและทางอ้อมมส่ีวนร่วมในการพจิารณารายการ	
และก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและให้ความเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการทีน่�าเสนอนัน้เพือ่ประโยชน์สูงสุดของบรษิทั	ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในรายงานประจ�าปี	

5.5	จริยธรรมทำงธุรกิจ
	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�าหลักจรรยาบรรณส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน	(Code	of	Conduct)	 เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่	 และยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอและเคร่งครัด	
โดยครอบคลมุท้ังด้านการประกอบธรุกจิด้วยความซือ่สตัย์และสจุรติ	การปฏิบตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีด้วยความเท่าเทยีม
และเป็นธรรม	การป้องกันการละเมิดต่อ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	การรักษาความลับ	และการ
ใช้ข้อมูลในทางที่ผิด	ตลอดจนเรื่องการรับสินบน	ของขวัญ	และของรางวัล	ทั้งนี้	ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้
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	 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแลให้การประกอบธุรกิจของบริษัท	การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	การด�าเนิน
การของฝ่ายบริหาร	และการปฏิบัติงานของพนักงาน	ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรม	และจริยธรรมอันดี	นอกเหนือจาก
ระเบียบข้อบังคับของบริษัท	และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
	 คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	และพนักงานหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วงระยะเวลา	1	เดือน	ก่อนการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญแก่สาธารณชนที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัท	เช่น	ข้อมูลทางการเงิน	เป็นต้น

5.6	กำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร	
	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ	และกรรมการ
อิสระจ�านวน	 4	 คน	 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน	 4	 คน	 และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	 3	 คน	 รวมเป็น 
คณะกรรมการบริษัทจ�านวน	11	คน	โดยมีการถ่วงดุลของกรรมการอิสระคิดเป็นสัดส่วน	ร้อยละ	45

5.7	กำรรวมหรือแยกต�ำแหน่งเพื่อกำรถ่วงดุลอ�ำนำจกำรบริหำรงำน	
	 คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดแบ่งแยกขอบเขต	อ�านาจหน้าที	่และความรับผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั	คณะ
กรรมการบรหิาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการดแูลด้านสงัคม
และสิง่แวดล้อม	และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	รวมถงึประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	ไว้อย่างชดัเจน	รวมถงึการก�าหนด
ให้บคุคลผูด้�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	ไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร	หรือประธาน
เจ้าหน้าท่ีบรหิาร	และไม่มคีวามสมัพันธ์ใดๆ	กบัฝ่ายบริหาร	เพือ่ป้องกันไม่ให้ผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึงมอี�านาจโดยไม่จ�ากดั	
และสามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานได้

5.8	คณะอนุกรรมกำร
	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	 เพ่ือช่วยงานคณะกรรมการบริษัทในการศึกษา 
รายละเอยีด	ตดิตามและควบคุมการปฏิบติังาน	และกลัน่กรองกจิการทีไ่ด้รบัมอบหมาย	โดยมกีารก�าหนดขอบเขต	อ�านาจ	
หน้าที่	และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน	ปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	จ�านวน	4	ชุด	ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่
แตกต่างกัน	โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

5.9	บทบำทหน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท	
	 ในปีทีผ่่านมา	คณะกรรมการบรษิทัได้ท�าหน้าทีพ่จิารณาและให้ความเหน็ชอบในเร่ืองทีส่�าคญัเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน	
รวมทัง้ก�ากบัดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบายและแผน	รวมถงึตามงบประมาณทีก่�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
	 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร	 และให้ความ
เห็นชอบในนโยบายดังกล่าวไว้แล้วนั้น	คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	
	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�าหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นไว้แล้ว	 และได้เผยแพร่แจกจ่าย 
ให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานที่เข้าใหม่	รวมทั้งด�าเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ	ส�าหรับกรรมการ	ผู้บริหาร	 
และพนักงานเดิม	 เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ 
มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
	 คณะกรรมการบรษิทัได้พิจารณาเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ	รวมถงึการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	
ซึ่งอาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท	โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ	ซึ่งบริษัทไม่มีรายการ
ดังกล่าว
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	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน	และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ	
ซ่ึงจะมหีน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าทีด่งักล่าว	ซึง่มคีวามเป็นอสิระต่อการปฏบิตัหิน้าที	่และได้มีการทบทวนระบบ
ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.10	กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	
	 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ	4	คร้ัง	และด�าเนินการประชุมให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของบริษัท	พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	 2535	และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุม	จะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ	และจัดสรร
เวลาอย่างเพยีงพอทีฝ่่ายบรหิารจะเสนอเรือ่ง	และมากพอทีก่รรมการจะอภปิรายปัญหาส�าคญักนัอย่างรอบคอบ	รวมทัง้
จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งเพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้	กรรมการมีหน้าที่
ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ	
	 ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี	 2558	 นั้น	 ในช่วงปลายปี	 2557	 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
ได้จัดท�าก�าหนดการประชุมประจ�าปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบก�าหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี	 ทั้งนี้	 
เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
	 ในการก�าหนดจ�านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการบริษัท	ได้พจิารณาถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดท�าก�าหนดการประชุมประจ�าปีพร้อมระบุ
เรือ่งทีต้่องพจิารณาในการประชมุแต่ละครัง้	เพ่ือให้คณะกรรมการบรษิทัได้รบัทราบถงึรายละเอยีดต่างๆ	ทีต้่องพจิารณา
ในการประชุมแต่ละคร้ังล่วงหน้า	 เช่น	การประชุมในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี	 และ
ก�าหนดวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	รวมถงึก�าหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ของบรษิทั	การประชมุ
ในเดือนพฤษภาคม	สิงหาคม	และพฤศจิกายน	จะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสอบทานรายไตรมาสที่	1,	2	และ	3	
ส�าหรับการจัดประชุมในเดือนธันวาคมจะมีการพิจารณางบประมาณประจ�าปีของบริษัท	เป็นต้น
	 ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง	 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการพิจารณา 
ล่วงหน้าเฉลี่ย	7	วันก่อนการประชุม	และได้มีการจัดท�าเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม	
	 การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	 2535	อย่างเคร่งครัด	 
โดยเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาส�าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน	และมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท	 
และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม	 ข้อซักถาม	และข้อเสนอแนะต่างๆ	 ของ
กรรมการด้วย	เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้	
	 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้ประธานกรรมการจะใช้เวลาในการประชมุประมาณ	1-2	ชัว่โมง	ซึง่เป็น
เวลาเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะน�าเสนอเรือ่งเพ่ือพิจารณา	และกรรมการสามารถอภปิรายปัญหาส�าคญักนัได้อย่างรอบคอบ
โดยทัว่กนั	ทัง้นีป้ระธานกรรมการได้ส่งเสรมิให้กรรมการในทีป่ระชมุใช้ดลุยพนิจิทีร่อบคอบ	และสอบถามทีป่ระชมุว่าจะ
มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ในการประชุมแต่ละวาระทุกครั้ง

5.11	กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท
	 เลขานุการคณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาถงึความเหมาะสมในการจดัท�า	“แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการ”	
(CG	Self	Assessment)	น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทท�าการพิจารณาเป็นรายบุคคล	 เพื่อพิจารณาผลงานและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ	ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท�างานให้ดีขึ้น	
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5.12	ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร	
	 ส�าหรับในปี	 2558	 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว	 โดยค�านึงถึงความ 
เหมาะสมกับภาระหน้าที่	 ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	 และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	ตลอดจนค�านึงถึง
ผลประกอบการ	ผลงาน	สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว	คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
จึงมีมติก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส�าหรับปี	2558	ไว้ในอัตราเดียวกับปี	2557

5.13	กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร	
	 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่กรรมการ 
ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ	เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	
	 เลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มีเอกสารคูมื่อกรรมการ	และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล	ประวตั	ิการถือครอง
หลักทรัพย์	 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์	 เป็นต้น	 โดยจะจัดส่งให้ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่	
รวมถงึเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัจะด�าเนนิการเชญิกรรมการใหม่	ไปเยีย่มชมโรงงานของบรษิทัเพือ่แนะน�าลักษณะ
ธุรกิจผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ทราบ
	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดท�ารายงานเพื่อทราบ	 เป็นประจ�าถึงแผนการพัฒนา
และสืบทอดงาน	 ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ	 ได้เตรียมความพร้อมในเร่ืองผู้สืบทอดงาน 
ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไว้แล้ว
	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดโครงสร้างส�าหรับการพัฒนาผู้บริหาร	 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
รายงานเป็นประจ�าทุกปีถึงสิ่งที่ได้ด�าเนินการไปในระหว่างปี	และพิจารณาควบคู่กับแผนการสืบทอดงาน
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	 ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ	
และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง	สามารถสรุปได้	ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการผลิต
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดหำเศษเหล็กในประเทศ
	 ความเสี่ยงด้านปริมาณเศษเหล็กในประเทศ	ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ส�าคัญต่อการผลิต	โดยมีสัดส่วนการซื้อประมาณ
ร้อยละ	30	ทางบริษัทได้มีการวางแผนจัดหาวัตถุดิบในประเทศ	ซึ่งเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี	โดยได้สร้างตัวแทนในการ
จัดหาวัตถุดิบขึ้นมา	เพื่อเป็นตัวกลางในการเข้าร่วมประมูลหรือจัดหาวัตถุดิบให้กับทางบริษัท	โดยมีข้อตกลงซื้อขายกับ
ตวัแทนเป็นการซือ้ขายกนัอย่างต่อเนือ่งในทกุสภาวะของตลาด	ท�าให้ตวัแทนมคีวามมัน่ใจและสามารถจดัหา	ตลอดจน
สต๊อกวัตถุดิบไว้ให้กับทางโรงงานใช้ได้อย่างต่อเนื่อง	มีปริมาณตรงตามความต้องการที่ฝ่ายผลิตวางแผนไว้

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดส่งสินค้ำไปยังลูกค้ำ
	 ราคาน�้ามันเป็นปัจจัยหลัก	ในด้านต้นทุนค่าขนส่งของทางบริษัท	โดยบริษัทใช้ตัวแทนขนส่ง	(sub	contractor)	เป็น
หลกั	ดงันัน้	แนวทางส�าหรบัการจัดการในด้านนีค้อื	บรษิทัมกีารท�าสญัญาระยะยาวกบับรษิทัขนส่ง	โดยม	ีsub	contract	
มากกว่า	 1	 ราย	และมีข้อตกลงในด้านราคาก�าหนดชัดเจนในแต่ละช่วงราคาน�้ามันปรับข้ึนลง	 และข้อตกลงจ�านวน 
รถขนส่ง	รวมถึงค่าชดเชยความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้า

กำรจัดซื้อเศษเหล็กและเหล็กดิบจำกต่ำงประเทศ	(Import	Scrap	and	Pig	Iron)
	 ควำมเสี่ยง
	 •	 ราคาและจ�านวนวัตถุดิบที่มีในตลาดขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดโลก
	 •	 ต้องสั่งซื้อของล่วงหน้า	 2-3	 เดือน	 เพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้	 จึงมีความเสี่ยงด้านการผันผวนของราคากว่า

ของจะมาถึงโรงงานให้พร้อมใช้
	 •	 ในบางครั้งจ�านวนที่มี	อาจไม่เพียงพอกับความต้องการ	หรืออาจไม่มีเกรดของเศษเหล็กตามที่ต้องการ
	 •	 การขนส่งใช้เวลานาน	เนื่องจากระยะทางไกล	(ประมาณ	30	วัน)
	 •	 อาจเกิดความล่าช้าในการขนส่ง
	 •	 อาจได้รับวัตถุดิบด้อยคุณภาพ	/	น�้าหนักขาด	/	หรือปัญหาอื่นๆ	หลังจากวัตถุดิบมาถึง	ซึ่งต้องมีการเคลมเกิดขึ้น

	 ข้อแนะน�ำในกำรป้องกันและแก้ไขควำมเสี่ยง
	 •	 คอยติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลกอย่างใกล้ชิดและสม�่าเสมอ
	 •	 ซื้อของแค่เพียงพอกับความต้องการในการใช้ผลิต	
	 •	 พยายามหาผู้ขายที่น่าเชื่อถือเพิ่มจากเดิม
	 •	 คอยประสานงานและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง	ในกรณีที่เล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้น	(การขนส่งวัตถุดิบบางประเภทอาจจะ

ล่าช้า)	เพื่อปรับเปลี่ยนสัดส่วนการใช้วัตถุดิบแต่ละประเภทให้เหมาะสม	เพื่อปัองกันการขาดวัตถุดิบในการผลิต
	 •	 หาแหล่งวัตถุดิบจากประเทศใกล้ๆ	เพื่อลดระยะเวลาขนส่งและเป็นการลดปริมาณ	Safety	Stock	ด้วย
	 •	 ก�าหนดปริมาณของส�ารองใช้ที่โรงงาน	(Safety	Stock)	ที่เหมาะสม	เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขนส่งวัตถุดิบ

ล่าช้า	หรือไม่มีของมากเกินความต้องการ
	 •	 ระบุเงื่อนไขการเคลมและการชดใช้ในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบให้เหมาะสมและรัดกุม

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
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ความเสี่ยงด้านการตลาดและการจัดจ�าหน่าย
ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของรำคำผลิตภัณฑ์	อันเกิดจำกวัฏจักรธุรกิจขำลง
	 เนือ่งจากอุตสาหกรรมต่อเนือ่งบางประเภททีใ่ช้ผลติภณัฑ์ของบรษิทั	 เช่นอตุสาหกรรมการก่อสร้าง	มลีกัษณะขึน้ลง
ตามวัฏจักรธุรกิจ	 ส่งผลให้ความต้องการและราคาของผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความผันผวนไปตามวัฏจักรธุรกิจด้วย		 
และอาจส่งผลต่อผลก�าไรของบรษิทัในอนาคตได้ในช่วงธรุกจิขาลง		ความผนัผวนของราคาตลาดของผลติภณัฑ์ในตลาด
จึงอาจเป็นผลให้รายได้ของบริษัทมีความผันผวนในแต่ละช่วงเวลา	และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ	ฐานะการ
เงิน	ผลการด�าเนินงานในอนาคต
	 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท	 เป็นสินค้าที่มีความต้องการน�าไปใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม 
ต่อเนื่องได้หลากหลายประเภท	 เช่น	อุตสาหกรรมเหล็กรีดเย็นส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์	 เหล็กชุบสังกะสี	 เหล็ก
แผ่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ	อย่างไรก็ตาม	บริษัทคาดว่าด้วยประสิทธิภาพการผลิต	และความสามารถในการแข่งขัน
ในระดบัปัจจุบันหากเกิดสภาวะความต้องการสนิค้าลดต�า่ลงมากในช่วงวฏัจกัรขาลงแล้ว	บริษทักย็งัสามารถหันไปผลติ
เพื่ออการส่งออกเพิ่มขึ้น	ซึ่งปัจจุบันบริษัทขยายฐานลูกค้าในตลาดต่างประเทศไว้แล้ว
	 บริษัทได้เซ็นสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่ายในลักษณะซื้อทุกเดือนเพื่อมั่นใจว่ายอดจ�าหน่ายจะไม่ตกไปตามความ
ผันผวนของตลาด
	 อกีท้ังนโยบายภาครฐัทีส่่งเสรมิอสุาหกรรมเหลก็ภายในประเทศ	ท�าให้มกีารน�าเข้าเหลก็แผ่นรีดร้อนชนดิม้วนน้อยลง	
ส่งผลให้ความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้น	และราคาผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนดีขึ้นตามล�าดับ
	 อนึง่	ความผนัผวนของราคาผลติภณัฑ์จะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานไม่มากนกั	เพราะราคาวตัถดุบิและราคา
ผลิตภัณฑ์มักจะแปรผันตามกัน	ท�าให้ก�าไรที่บริษัทได้รับมีความผันผวนเพียงเล็กน้อย

ความเสี่ยงด้านการเงิน
ควำมเสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
	 บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 เนื่องจากบริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลบาท	 
ในขณะท่ีต้องสั่งซ้ือวัตถุดิบหลักทั้งเศษเหล็กและเหล็กถลุงจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่	 ท�าให้มีค่าใช้จ่ายในสกุล 
เหรียญสหรัฐเป็นจ�านวนมาก	นอกจากนี้	 บริษัทยังมีภาระหนี้เดิมที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติทางการเงินใน	 ปี	 2551-2552	 
ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศจ�านวนมาก	ดังนั้น	ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงส่งผลต่อต้นทุนของบริษัท	และมี 
ผลกระทบต่อก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทคาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะมีผลต่อธุรกิจของบริษัทไม่มากนัก	 ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ท�า
สญัญาป้องกนัความเสีย่ง	เนือ่งจากการก�าหนดราคาขายของบรษิทัได้มกีารอ้างองิกบัราคาขายในตลาดโลก	ซึง่มคีวาม
เกี่ยวพันกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐเป็นหลัก	ท�าให้ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนลดน้อยลง	จากการ
บริหารจัดการผ่านการก�าหนดราคาขายสินค้าของบริษัท	นอกจากนี้	ในส่วนของหนี้ที่เป็นสกุลต่างประเทศนั้น	บริษัทอยู่
ในระหว่างการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว	จึงยังไม่ได้มีการผ่อนจ่ายช�าระแต่อย่างใด		ดังนั้น	ผลการเปลี่ยนแปลง
ในอัตราแลกเปลี่ยน	จึงเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในทางบัญชีเท่านั้น	ซึ่งไม่กระทบกับกระแสเงินสดจริงในการด�าเนินงาน
ของบริษัท	

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และด้านบุคลากร
ควำมเสี่ยงจำกกำรผลิตที่อำจก่อให้เกิดมลภำวะ
	 บริษัทประกอบธุรกิจในการผลิตแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน	 ซ่ึงมีทั้งกระบวนการหลอม	หล่อ	 และรีด	 ซ่ึงโดยปกติ
อตุสาหกรรมดงักล่าวอาจก่อให้เกดิมลภาวะได้	ทัง้ในด้านฝุน่ละอองทีป่นเป้ือนในอากาศ	โลหะหนกัทีอ่าจปนเป้ือนในน�า้	
และอุณหภมูิของน�้าที่ผ่านกระบวนการผลิต	รวมถึงระดบัความดังของเสียงที่อาจสูงเกินค่ามาตรฐาน	ทั้งนี้	ทางบริษัทได้
จัดให้มีระบบป้องกันมลพิษทางอากาศ	 เพื่อดักจับฝุ่นก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ	 มีระบบบ�าบัดน�้าหอหล่อเย็น	 เพ่ือบ�าบัด
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โลหะหนักที่อาจปนเปื้อนมาสู่น�้าทิ้งของระบบหอหล่อเย็น	แต่อย่างไรก็ตาม	ทางบริษัทฯ	 มิได้ท้ิงน�้าดังกล่าวนี้ออกนอก
โรงงาน	ทางบริษัทฯ	 ได้น�าน�้าทิ้งน้ันไปใช้การพรมตะกรันเหล็กขณะร้อน	ซึ่งน�้าดังกล่าวจะระเหยสู่บรรยากาศท้ังหมด	
ตลอดจนปลูกต้นไม้สลับฟันปลาเพื่อเป็นแนวกันฝุ่นและเสียงรอบโรงงาน	 ซึ่งมาตรการต่างๆ	 สอดคล้องกับกฎหมาย
และข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	แต่ท้ังนี้	 บริษัทยังมีความเส่ียงจากการที่บริษัทอาจตรวจไม่พบมลพิษที่อาจ
สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งอาจท�าให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมซึ่งถูกท�าลาย	
หรือบริษัทอาจต้องเพิ่มระบบตรวจสอบและควบคุมมลภาวะให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อก�าหนดที่อาจเข้มงวดขึ้น
ในอนาคต	ท�าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	 รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องหากบริษัทไม่สามารถลด
มลภาวะหรือมลพิษที่เกิดขึ้นได้	และในที่สุดอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ	ฐานะการเงิน	และผลการด�าเนินงานในอนาคต
	 อย่างไรก็ตาม	ตั้งแต่ในปี	 2550	บริษัทได้ผ่านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม	
โดยบริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐาน	ISO	14001	และ	มอก./OHSAS	18001	จากบริษัท	TUV	Nord	ที่เข้ามาประเมินให้
บรษิทั	ต่อมาในปัจจบุนับรษิทัได้รบัการรบัรองระบบมาตรฐานการจดัการด้านสิง่แวดล้อม	(ISO	14001)	ระบบมาตรฐาน
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	(OHSAS	18001)	จากบริษัท	ลอยด์	รีจิสเตอร์	จ�ากัด	นอกจากนี้บริษัท
ยงัมกีารว่าจ้างบรษัิททีเ่ชีย่วชาญด้านสิง่แวดล้อม	เข้าท�าการตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อมโรงงานเป็นประจ�า	ทกุๆ	รอบ	
6	เดือน	และได้น�าเสนอรายงานผลการตรวจสอบฯ	ต่อส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 และกรมการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อย่างต่อเนื่อง	 บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าจะ 
ไม่ประสบปัญหาในเรื่องดังกล่าว

ควำมเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินธุรกิจที่อำจก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยต่อพนักงำน
	 บรษัิทประกอบธรุกิจทีเ่ป็นอุตสาหกรรมหนกั	ท�าให้พนักงานของบรษิทัอาจได้รบัอนัตรายทีเ่กดิจากกระบวนการหลอม
เหล็ก	หล่อเหล็ก	และรีดเหล็ก	และการขนถ่ายวัสดุที่มีน�้าหนักมาก	ซึ่งอาจส่งผลท�าให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
จากการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่ได้รับอันตราย	 รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าปรับ	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจ	ฐานะการเงินและผลการด�าเนินในอนาคตของบริษัทได้	
	 อย่างไรกต็าม	บรษิทัมแีผนฉกุเฉนิ	(Emergency	Plan)	และมาตรการด้านความปลอดภยัในขณะท�างานทีไ่ด้มาตรฐาน
เป็นทีย่อมรบัจากหน่วยงานราชการและเอกชนทีเ่กีย่วข้อง	อกีทัง้ได้รบัใบรบัรองมาตรฐาน	มอก./OHSAS	18001	ในการ
ป้องกันหรือลดอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน	ทั้งนี้จากข้อมูลในอดีตพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ของบริษัทตั้งแต่ก่อตั้งโรงงานมีอัตราต�่า	และไม่เคยมีกรณีร้องเรียนเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดต่อพนักงานเลย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ควำมเสี่ยงจำกข้อตกลงกำรค้ำเสรี	(FTA)	ซึ่งครอบคลุมสินค้ำเหล็กแผ่นรีดร้อน
	 ปัจจุบันประเทศไทยมีความผูกผันต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าเสรี	 (FTA)	ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก	 คือ	
ข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น	(JTEPA)	โดยมีการก�าหนดโควตาปลอด
อากรขาเข้า	(ยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าในปริมาณที่รัฐบาลไทยก�าหนดให้แต่ละปี)	ส�าหรับเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่
น�าเข้าจากประเทศญีปุ่น่	ซึง่เป็นเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิกดัล้างผวิและเคลอืบน�า้มนั	และเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วนส�าหรบั
น�าไปรีดเย็นต่อ	 เนื่องจากผู้ผลิตภายในประเทศสามารถผลิตได้ไม่เพียงพอความต้องการใช้ในปัจจุบัน	 จึงท�าให้บริษัท 
ได้รับผลกระทบในด้านโอกาสทางการตลาดเฉพาะกลุ่มที่ใช้สินค้าชนิดดังกล่าว	 อย่างไรก็ดี	 ในอีกแง่หน่ึงถือว่าเป็น 
แรงผลกัดนับรษิทัให้พยายามเร่งพัฒนาขดีความสามารถในการผลติสนิค้าชนดิดงักล่าวทีม่โีควตาเพือ่ทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพ
แข่งขันกับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่น�าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นได้ต่อไปในอนาคตระยะยาว
	 นอกจากนี้	ความตกลงการค้าเสรีระหว่าง	“อาเซียนกับประเทศจีน”,	“อาเซียนกับประเทศเกาหลีใต้”	และความตกลง
การค้าเสรีอื่นที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีข้อก�าหนดให้ยกเว้นอากรขาเข้า	(เป็นศูนย์)	ส�าหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
เจืออื่นๆ	 (other	 alloy	 steel)	 นอกเหนือจากเหล็กกล้าไร้สนิม	 เหล็กกล้าความเร็วสูงและเหล็กกล้าซิลิคอนส�าหรับงาน
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ไฟฟ้า	 ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน	 (ที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ)	ที่น�าเข้าจากประเทศภาคี 
คู่เจรจาโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี	 2552	 เป็นต้นมา	ส่งผลให้ข้อยกเว้นอากรขาเข้าดังกล่าวเอื้อประโยชน์ต่อผู้ผลิตและ 
ผู้ส่งออกในต่างประเทศให้ส่งออกสินค้ามาที่ประเทศไทยเพิ่มข้ึนมาก	 จนท�าให้กลุ่มผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนรวมถึง
บริษัทได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการน�าเข้าสินค้าเหล็กกล้าเจือ	เช่น	เจือโบรอนหรือเจือโครเมียม	หรือเจืออื่นๆ	 
ที่น�าเข้ามาแข่งขันในลักษณะที่ผิดปกติทางการค้ากับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเหล็กกล้าไม่เจือ	(เหล็กกล้าคาร์บอน)	 
ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ	โดยมีปริมาณน�าเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นมากอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	
	 การจัดการความเสี่ยงด้วยการใช้มาตรการปกป้องจากการน�าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น	 (Safeguard	Measures)	 ตาม
กฎหมายที่มีอยู่
	 ในช่วง	3-4	ปีทีผ่่านมา	หลงัจากทีภ่าครฐัได้มีการใช้มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาดแล้ว	ท�าให้การน�าเข้าสนิค้าเหลก็แผ่น
รดีร้อนมีราคาน�าเข้าโดยรวมสงูขึน้และท�าได้ยากขึน้	ทางผูน้�าเข้าและผูส่้งออกจากต่างประเทศจงึได้ท�าการเปลีย่นแปลง
รปูแบบการน�าเข้าโดยการพยายามหาช่องว่างจากการบงัคบัใช้มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาด	โดยหนัไปน�าเข้าเหล็กแผ่น
รดีร้อนเจืออืน่ๆ	โดยการเติมธาตเุจือในปรมิาณข้ันต�า่เพยีงเล็กน้อยทีส่ามารถ	ท�าให้เปลีย่นพกิดัศกุลกากรเพือ่การน�าเข้า
ได้	หรือ	น�าเข้าเป็นสินค้าเหลก็แผ่นรดีร้อนทีมี่ความกว้างเกนิกว่า	1,550	มม.	(เพือ่ตดัซอยย่อยให้แคบลง)	หรือ	น�าเข้าเป็น
สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดอื่นๆ	แทน	ซึ่งส่งผลให้สามารถหลีกเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดที่มีอยู่เดิมได้	กอปร
กับการได้สิทธิประโยชน์จากการลดอากรขาเข้าภายใต้	FTA	ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น	ท�าให้การน�าเข้าสินค้าในลักษณะ
ดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา	และเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตเหล็ก
แผ่นรีดร้อนภายในประเทศรวมทั้งบริษัทด้วย	ดังนั้น	บริษัทจึงได้ร่วมมือกับผู้ผลิตรายอ่ืนในประเทศท�าการยื่นค�าขอต่อ 
ภาครัฐให้พิจารณาถึงผลกระทบดังกล่าว	 โดยขอให้พิจารณาออกมาตรการปกป้องจากการน�าเข้าสินค้าท่ีเพิ่มขึ้น 
ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหา	ซึ่งทางภาครัฐก็ให้ความส�าคัญกับเร่ืองนี้	 โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกมาตรการปกป้อง
จากการน�าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นส�าหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนดังนี้
	 •	 มาตรการปกป้องจากการน�าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ	ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น	 โดยมี 

ผลบังคับใช้นับย้อนหลังตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	2556	เป็นต้นมาเป็นระยะเวลา	3	ปี
	 •	 มาตรการปกป้องจากการน�าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนหน้ากว้างกว่า	 1,550	มม.	และสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน

ชนิดอื่นๆ	ที่เพิ่มขึ้น	โดยมีผลบังคับใช้นับย้อนหลังตั้งแต่เดือนมิถุนายน	2557	เป็นต้นมา	เป็นระยะเวลา	3	ปี

	 ซ่ึงมาตรการดังกล่าวส่งผลดีกับอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยรวม	ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและให้ผู้ผลิต
ภายในประเทศมีเวลาท่ีเพียงพอ	สามารถปรับตัวแข่งขันกับสินค้าน�าเข้าในยุคการค้าเสรีที่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก
ได้อย่างทัดเทียมต่อไป
	 และในปี	2558	บริษัทได้ร่วมกับผู้ผลิตในประเทศรายอื่นๆ	ได้ยื่นค�าขอต่อกรมการค้าต่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์
ให้ช่วยพิจารณาต่ออายุมาตรการปกป้องจากการน�าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออ่ืนๆ	ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ที่เพิ่มขึ้น	ที่จะหมดอายุลงในเดือนกุมภาพันธ์	2559	ออกไปอีกเป็นระยะเวลา	3	ปี	ซึ่งบริษัทจะด�าเนินการติดตามเรื่อง 
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป

ควำมเสี่ยงจำกกำรควบคุมรำคำของภำครัฐ 
	 ในช่วงตลอดปี	 2558	 เหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นสินค้าหนึ่งในหลายรายการสินค้าควบคุมตามประกาศของกระทรวง
พาณิชย์	 ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นการติดตามข้อมูลความเคล่ือนไหวด้านปริมาณและราคาขายสินค้าในประเทศ	แต่ไม่ได้
ควบคุมราคาขายแต่อย่างใด	 ทั้งน้ีบริษัทได้ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลปริมาณสินค้าและราคาขายในประเทศ 
แก่กรมการค้าภายในเป็นอย่างดีเสมอมา	ในกรณีที่ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแต่ละราย	รวมถึงบริษัทต้องการปรับเปลี่ยน
ราคาสินค้าสามารถท�าได้โดยแจ้งข้อมูลแก่กรมการค้าภายในทราบ	และให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กรมฯ	แจ้งขอมา	บริษัท
จงึมคีวามเสีย่งในระดบัต�า่จากการท่ีอาจจะถกูยบัยัง้การปรับข้ึนราคาสนิค้าหากราคาขายในประเทศสงูข้ึนอย่างรวดเรว็	
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หรือในกรณีท่ีกระทรวงพาณิชย์ใช้มาตรการขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าอุปโภคหรือโภคภัณฑ์	 ที่อาจจะกระทบต่อ
ความสามารถในการสร้างรายได้และการท�าก�าไรเพิม่สูงข้ึนบางช่วงเวลาในอนาคต	ถงึอย่างไรหากบริษทัฯ	มคีวามจ�าเป็น
ต้องปรับขึ้นราคา	สามารถชี้แจงรายละเอียดต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นที่มีความสอดคล้องกันกับราคา
ขายที่จะปรับขึ้นอย่างสมเหตุสมผลและแจ้งถึงความจ�าเป็นในการปรับขึ้นราคาได้ต่อไป

ควำมเส่ียงจำกนโยบำยของภำครฐัทีส่่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ	และผลประกอบกำรของบรษิทั
	 ส�าหรบัการทีบ่ริษทัประกอบธรุกิจในอตุสาหกรรมหนกัทีน่โยบายของภาครัฐอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
บรษิทัได้	เนือ่งจากปัจจบัุนบรษิทัได้รับการส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ	และได้รับความคุม้ครอง
ภายใต้มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาดและมาตรการปกป้องจากการน�าเข้าสนิค้าทีเ่พิม่ขึน้	บริษทัจงึอาจมคีวามเสีย่งจาก
การประกอบธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบหากภาครัฐเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว
	 บรษิทัคาดว่าการเปลีย่นนโยบายในส่วนทีเ่กีย่วกบัคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุจะไม่ส่งผลกระทบต่อบรษิทั	ทัง้นี้
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้วทั้งในส่วนที่ด�าเนินธุรกิจอยู่ปัจจุบันและในส่วนขยายก�าลังการ
ผลิต	ซึ่งที่ผ่านมาการเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐจะไม่มีผลย้อนหลังกับโครงการที่อนุมัติไปแล้ว	
	 และส�าหรบัการใช้มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาดนบัเป็นนโยบายทีรั่ฐบาลอาจพจิารณายกเลกิในภายหลงัหากมเีหตุ
อันสมควร	แต่เนื่องจากรัฐบาลปัจจุบันให้ความส�าคัญกับอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานซึ่งต้องให้ความ
ช่วยเหลอืเมือ่อตุสาหกรรมประสบปัญหา	ดังนัน้บรษิทัจงึประเมินว่าไม่มคีวามเสีย่งในนโยบายด้านนีก้รณีท่ีอาจจะยกเลิก
ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดในอนาคต	ทั้งนี้บริษัทมีศักยภาพในการผลิตสินค้าได้คุณภาพมาตรฐาน	 ด้วยต้นทุนที่
สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับคู่แข่งในตลาดกรณีที่เป็นการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	
	 การจัดการความเสี่ยงด้วยการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด	 (Antidumping	Measures)	ตามกฎหมายที่มีอยู่
เน่ืองจากอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนซ่ึงเป็นสินค้าอุปโภคข้ันพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศท่ีมีผู้ผลิต 
ที่มีขนาดใหญ่ทั่วโลก	ดังนั้นภายใต้แรงกดดันที่มีเพิ่มมากขึ้นในโลกการค้าเสรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจ 
ไม่ด	ีท�าให้ผูผ้ลติต่างต้องดิน้รนเพ่ือความอยูร่อดจงึส่งผลให้เกดิการค้าขายในลกัษณะของการทุม่ตลาดมากขึน้	(คอืการ
ขายส่งออกไปต่างประเทศด้วยราคาขายทีต่�า่กว่าการขายในประเทศ)	ทัง้ตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ	ซึง่ส่งผลให้กลไกราคาตลาด
ในประเทศที่มีการน�าเข้าสินค้าทุ่มตลาดถูกบิดเบือนไป	หรือกล่าวได้ว่าเป็นการท�าลายตลาดของอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศ	ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น	ดังนั้นนโยบายการตอบโต้การทุ่มตลาดจึงเป็นเครื่องมืออันส�าคัญ
ที่จะช่วยให้เกิดการค้าที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายได้	
	 ส�าหรับประเทศไทย	 รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน	
ดังนี้
	 1.	 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดส�าหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีแหล่งก�าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและ

ประเทศมาเลเซียเป็นระยะเวลา	5	ปี	ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2554
	 2.	 มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาดส�าหรบัสนิค้าเหลก็แผ่นรดีร้อนเจอืโบรอนทีมี่แหล่งก�าเนดิจากสาธารณรฐัประชาชน

จีนเป็นระยะเวลา	5	ปี	ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม	2555	
	 3.	 การขยายเวลาบงัคับใช้มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาดส�าหรบัสนิค้าเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

ที่น�าเข้าจาก	14	ประเทศต่อไปอีกเป็นระยะเวลา	5	ปี	ที่มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	2558
 
	 การใช้มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาดดงักล่าวของภาครฐัส่งผลให้ปัญหาทางการค้าอนัเนือ่งมาจากการทุม่ตลาดโดย
ประเทศที่ถูกใช้มาตรการดังกล่าวลดลง	จึงส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยรวม	
	 นอกจากนี้ในปี	 2558	บริษัทได้ร่วมกับผู้ผลิตในประเทศรายอื่นๆ	ยื่นค�าขอต่อกรมการค้าต่างประเทศให้มีการใช้
มาตรการภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดส�าหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนท่ีน�าเข้าจากประเทศ
บราซิล	อหิร่าน	และตุรก	ีซึง่กรมฯ	ได้ออกประกาศเปิดการไต่สวนการทุม่ตลาดแล้วเม่ือวนัที	่18	มกราคม	2559	หลังจากนัน้
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จงึเริม่กระบวนการไต่สวนทีจ่ะใช้เวลาในการพิจารณาและตรวจสอบตามกฎหมาย	โดยบรษัิทก�าลงัอยู่ระหว่างเข้าร่วมใน
กระบวนการดังกล่าวจนกว่าจะเสร็จสิ้นและใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับกลุ่ม	3	ประเทศดังกล่าว	และบริษัทจะ
ด�าเนินความร่วมมอืกบัผูผ้ลติรายอ่ืนๆ	ในประเทศในการติดตามสถานการณ์การทุ่มตลาดทีอ่าจจะเกดิขึน้จากประเทศอืน่ๆ	
หรอืในลกัษณะอืน่ๆ	อย่างต่อเนือ่ง	เพ่ือยบัยัง้หรอืป้องกนัการก่อให้เกดิการค้าทีไ่ม่เป็นธรรมทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัตลาดเหล็ก
แผ่นรีดร้อนในประเทศไทยต่อไป

ความเสี่ยงทั่วไป
ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถด�ำเนินกิจกำรเนื่องจำกปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้
	 บริษัทอาจจะมีความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ	 จากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้หลายประการ	 เช่น	 จากการ 
ก่อวินาศกรรม	ภัยธรรมชาติ	อุบัติเหตุในอุตสาหกรรม	การก่อการร้าย	ปัญหาและความผิดพลาดจากเทคนิค
	 ทัง้นี	้ในแต่ละปัจจยัทีก่ล่าวมาอาจจะควบคมุไม่ได้	แต่บรษิทัมคีวามเชือ่มัน่ในการป้องกนัและแก้ไข	ไม่ให้เกดิปัญหา 
ถึงขั้นรุนแรงก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้อย่างเป็นนัยส�าคัญ	 เช่น	 การให้การฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะและความ
ช�านาญ	 อย่างสม�่าเสมอ	 การให้ความรู้อบรมความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรท�างานให้อย่างต่อเนื่อง	 
รวมท้ังบริษัทมีระบบรักษาความปลอดภัย	มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งเป็นพนักงานของบริษัทและการว่าจ้าง
บริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเข้ามาดูแลและตรวจตราการเข้า-ออกอย่างเข้มงวดตลอด	 24	 ชั่วโมง	 
และบรษิทัได้ท�ากรมธรรม์ประกนัภัยซึง่ให้ความคุ้มครองความสญูเสยีหรือเสยีหายของทรัพย์สนิในกรณภียัทีก่ระท�าด้วย
เจตนาร้ายและภยัจากธรรมชาติทกุประเภท		ส่วนในด้านแรงงานสมัพนัธ์	บริษัทได้จดัให้มคีณะกรรมการฝ่ายลกูจ้างและ
ฝ่ายนายจ้าง	 รวมทั้งคณะกรรมการดูแลด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม	CSR	ที่จะเป็นตัวแทนดูแลความเป็นอยู่สวัสดิการ
ของพนักงานให้เหมาะสมและเป็นธรรม
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กำรควบคุมภำยใน
	 ในการพจิารณาจดัท�าแบบประเมนิความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน	บรษิทัได้พจิารณาทัง้หมด	5	 ส่วนด้วยกนั	
ประกอบด้วย	ส่วนที่	1	องค์กรและสภาพแวดล้อม,	ส่วนที่	2	การบริหารความเสี่ยง,	ส่วนที่	3	การควบคุมการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบรหิาร,	ส่วนที	่4	ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู	และส่วนที	่5	ระบบการตดิตาม	โดยคณะกรรมการบรษิทั
มีความเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ	อกีทัง้ยงัได้มคีณะกรรมการบริหารความเสีย่งช่วยท�าหน้าทีใ่น
การทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงตลอดทั้งปี
	 นอกจากนี้	 บริษัทยังมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการ	ผู้บริหารหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว	 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการด�าเนิน
การพฒันาคณุภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่งเพือ่เสรมิสร้างการก�ากบัดูแลกจิการทีด่	ี(Good	Corporate	
Governance)	

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจ�าปี	2558	แล้ว	
มีสาระส�าคัญทั้ง	5	ส่วนดังนี้

ส่วนที่	1	องค์กรและสภำพแวดล้อม
	 คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�ากับดูแลการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจของบริษัททั้งแบบระยะสั้น	1	ปี	แบบ
ระยะปานกลาง	5	ปี	และแบบระยะยาว	10	ปี	ควบคู่ไปกับการก�าหนดงบประมาณประจ�าปี	โดยได้มีการติดตามผลเป็น
ระยะๆ	อีกทัง้ยงัมกีารปรบัเปลีย่นแผนการด�าเนนิธรุกจิในช่วงระหว่างด�าเนนิการให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในขณะนัน้
ตามความเหมาะสม	ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาก�าหนดเป้าหมายการปฏบิตังิานอย่างรอบคอบ	และได้ทบทวนแล้วว่าสามารถปฏบิตัิ
ได้ตามเป้าหมายจริง	โดยวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจและผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลด้วย
	 บรษิทัได้มกีารก�าหนดโครงสร้างองค์กรอย่างชดัเจน	โดยแยกการบรหิารออกเป็น	2	ส่วน	คอื	ในส่วนของฝ่ายผลติและ
ฝ่ายซ่อมบ�ารงุ	กบัส่วนงานสนบัสนนุ	เพ่ือให้สะดวกและเอือ้ประโยชน์ต่อฝ่ายบรหิารในการด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพ
สูงสุด
	 บริษัทได้มีการปรับปรุงหลักจรรยาบรรณธุรกิจ	 (Code	of	Conduct)	 ในปี	2554	 เพิ่มเติม	ซึ่งได้ก�าหนดนโยบายใน
ด้านจริยธรรมและข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับจริยธรรม	 เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการห้าม	 มิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตน
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและคู่ค้าของบริษัท	 อีกทั้งได้ก�าหนดบทลงโทษกรณี
ที่มีการละเมิดไว้อย่างชัดเจน
	 บริษัทได้มีการจัดท�านโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน	การจัดซื้อ	
และการบรหิารทัว่ไปแบบรดักมุ	และสามารถป้องกนัการทจุรติได้	พร้อมทัง้ก�าหนดอ�านาจอนมุตัเิป็นวงเงนิไว้อย่างชดัเจน
บริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	และช่วยใน
การควบคุมการทุจริต		
	 ในการก�าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน	บริษทัได้ค�านงึถงึความเป็นธรรมต่อคูค้่า	โดยได้ก�าหนดไว้เป็นนโยบาย
และเกณฑ์การปฏบิตัใินจรรยาบรรณธรุกจิให้ผูบ้ริหารและพนักงานมหีน้าทีใ่นการสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัคูค้่าทกุราย	
ตลอดจนก�าหนดมาตรการให้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์สุจริต	 เท่าเทียมกัน	ห้ามมิให้มีการรับสินบนจากคู่ค้าอย่าง 
เด็ดขาด	อีกท้ังต้องรักษาความลับของคู่ค้า	 ห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้าให้กับคู่ค้ารายอื่นรับทราบไม่ว่า 
ทางตรงหรือทางอ้อม

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
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ส่วนที่	2	กำรบริหำรควำมเสี่ยง	
	 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ�าทุกสัปดาห์	 ซ่ึงผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละสายงานจะน�าเสนอ
ผลการด�าเนินงาน	ปัญหาและความเสี่ยงที่เผชิญอยู่	เข้าหารือในที่ประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะท�าการวิเคราะห์และรายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง	และแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก�าหนดให้มีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยง
ในด้านต่างๆ	ตลอดจนก�าหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงอันจะเกิดความสูญเสียต่อบริษัท
	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก�าหนดแผนงานการบริหารความเส่ียงประจ�าปี	และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ 
ไปด�าเนินการปฏิบัติตามแผน	และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่	3	กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร	
	 บริษัทได้มีการปรับปรุงระเบียบอ�านาจอนุมัติด้านการเงิน	และการด�าเนินงานอย่างชัดเจน	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร
	 บริษัทได้จัดแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานแยกจากกันโดยชัดเจน	และมี	Work	Flow	ที่แสดง
ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
	 บริษัทได้ก�าหนดให้มีมาตรการและข้ันตอนอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน	และได้ก�าหนดไว้เป็นนโยบายเกี่ยวกับ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์รวมอยูใ่นหลกัจรรยาบรรณส�าหรับผูบ้ริหารและพนักงาน	โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในท�าหน้าที่ตรวจสอบ	และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงบริษัทห้ามมิให้ผู้มีส่วน
ได้เสียร่วมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ทั้งนี้ในการตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใดๆ	ก็ตาม	
บริษัทได้ค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นส�าคัญ	และกรณีเป็นธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ง	จะต้องรายงาน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ	หรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้วแต่กรณี
	 บริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามสัญญา	และข้อตกลงที่มีผลผูกพันอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งได้มีการติดตาม
ดูแลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยอย่างสม�า่เสมอ	ในกรณท่ีีบรษิทัมเีงนิลงทนุในบรษิทัย่อย	โดยบรษิทัได้ส่งให้กรรมการ
ของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจของบริษัทย่อย	เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท	
	 บริษัทได้มีมาตรการที่จะให้การด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย	 เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท	 
โดยบรษิทัได้มกีารว่าจ้างทีป่รกึษากฎหมายเฉพาะด้านจากภายนอก	เพือ่ให้เข้ามาช่วยสอบทานเอกสาร	และให้ค�าปรกึษา
ในการด�าเนนิการด้านต่างๆ	ตลอดจนบรษิทัได้มฝ่ีายตรวจสอบภายในเพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตัติามข้อก�าหนด	
กฎระเบียบ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ส่วนที่	4	ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล	
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูล	 
และรายละเอยีดเกีย่วกบัวาระการพจิารณาทีส่�าคญั	เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัใช้เป็นข้อมูลประกอบการตดัสินใจล่วงหน้า	
และหากเรือ่งใดมีรายละเอยีดเพ่ิมเตมิในภายหลงั	(ถ้าม)ี	บริษทัจะจดัส่งให้มีข้อมลูเพิม่เตมิเพือ่แจกเป็นเอกสารประกอบ
การประชุมใหักับคณะกรรมการก่อนวันประชุมหรือภายในวันประชุม
	 บรษัิทได้จัดส่งหนงัสอืเชญิประชุมคณะกรรมการบริษทั	และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทัคร้ังทีแ่ล้ว	พร้อม
ท้ังเอกสารประกอบการพิจารณาการประชมุให้กบักรรมการบริษทัทกุคร้ังทีม่กีารประชุม	เพือ่เป็นการให้ข้อมลูแก่กรรมการ
บริษัทโดยจัดส่งล่วงหน้าเฉลี่ย	7	วันก่อนวันประชุม
	 บรษิทัได้จัดท�ารายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	โดยบนัทกึรายละเอยีดทีเ่ป็นสาระส�าคญั	รวมถงึข้อเสนอแนะ	
ข้อท้วงติง	และข้อคัดค้าน	 (ถ้ามี)	 และได้ให้คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครั้ง 
ถัดไป	ซึ่งประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในรายงานการประชุมได้
อย่างอิสระ
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	 บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี	และบัญชีต่างๆ	ไว้อย่างเป็นสัดส่วน	
	 บริษัทได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 ภายใต้การก�ากับและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตภายนอก		

ส่วนที่	5	ระบบกำรติดตำม	
	 ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร	 และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส	
นอกจากนัน้บริษทัได้เตรยีมจดัท�าแผนงบประมาณประจ�าปีส�าหรบัใช้ในปีหน้า	และจะน�ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมนิ
ผลการด�าเนินงาน	และรายงานเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลต่างอย่างเป็นระบบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
	 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารทุกสัปดาห์	 เพื่อท�าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน	และเปรียบเทียบกับ	
เป้าหมายทีก่�าหนดไว้	และหารอืถงึแนวทางการแก้ไขในกรณทีีย่งัไม่สามารถบรรลเุป้าหมายทีว่างไว้	นอกจากนัน้ยงัได้มี
การแต่งตัง้คณะกรรมการโครงการขึน้มาเพ่ือสนับสนนุการด�าเนนิงานตามเป้าหมายของบริษทั	โดยเน้นการพฒันาระบบ
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ	เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
	 บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม�่าเสมอ	 โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในท�าหน้าท่ีจดัท�าแผนการตรวจสอบประจ�าปี	ซ่ึงครอบคลุมทัง้การเงนิ	การด�าเนนิการ	และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ข้อบังคบัและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	เพ่ือประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิล	รวมทัง้ตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่		
	 การรายงานผลการตรวจสอบและการรายงานความคบืหน้า	ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ	ตดิตาม	และประเมนิผลการแก้ไขข้อบกพร่องทีม่สีาระส�าคญัเพือ่น�าเสนอคณะกรรมการตรวจ
สอบและคณะกรรมการบริษัท
	 บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ	 โดยต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
ถึงสิ่งที่ได้ท�าการตัดสินใจด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	 หรืออาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมี
นัยส�าคัญ	ทั้งนี้รวมถึงปัญหาต่างๆ	ที่พบ	อาทิ	เรื่องการทุจริตหรือการกระท�าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย	
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	 บริษัทมีการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการท�ารายการกับ 
ผู้ถือหุ้น	และ/หรือ	ผู้บริหารของบริษัท	ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บริษัท จี สตีล จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท จีเจเอส โน๊ตส์ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด 

บริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จ�ำกัด

บริษัท สยำมโปรเฟสชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

บริษัท เอส เอส พี เพลส จ�ำกัด

บริษัท เอเซีย เมทัล จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท พณิชสวัสดิ์ จ�ำกัด

บริษัท โรงแรมอโนมำ กรุงเทพ จ�ำกัด

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท เกรทสยำมสตีลเวิร์คส จ�ำกัด

บริษัท อินเทลลิเจนท์ ซิสเท็ม เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด

บริษัท เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท (กำญจนบุรี) จ�ำกัด

บริษัท มหำชัยศูนย์รวมเหล็ก จ�ำกัด

บริษัท มหำชัย สตีล อินเตอร์ จ�ำกัด

บริษัท เมทัล อินเตอร์ จ�ำกัด

บริษัท คิมฮวด สตีล จ�ำกัด

บริษัท เอ็มแอนด์แอล สตีล จ�ำกัด

บริษัท เอ็ม สตีล จ�ำกัด

Renaissance Advisory Limited

บริษัทใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อยของบริษัท

บริษัทย่อยของ จี สตีล

บริษัทย่อยของ จี สตีล

บริษัทย่อยของ จี สตีล

มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

กรรมการเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ จี สตีล

มีผู้บริหารร่วมกันกับบริษัท

มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของ จี สตีล 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของ จี สตีล 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของ จี สตีล 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของ จี สตีล 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของ จี สตีล 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของ จี สตีล 

มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ลาออกจากกรรมการของ

บริษัทเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์

รายการระหว่างกัน
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รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี	2558	และปี	2557		มีรายละเอียดดังนี้				

1.	 รำยกำรกับบริษัท	จี	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)

2.	 รำยกำรกับบริษัท	โอเรียลทัล	แอ็กเซส	จ�ำกัด

•	ซื้อวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูป
•	ค่าที่ปรึกษาการด�าเนินงาน
•	รายได้จากการขาย
•	เจ้าหนี้การค้า
•	ลูกหนี้การค้า
•	เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

•	ดอกเบี้ยค้างจ่าย
•	เจ้าหนี้อื่น

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่าเงื่อนไข
และราคาซื้อ/ขายสินค้า
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไข
ธุรกิจปกติในการด�าเนินงาน
ของบริษัท

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความ
จ�าเป็นและสมเหตุสมผล รวมทั้ง
ไดร้ับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
เจ้าหนี้แล้ว โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เป็นไปตามข้อตกลงในการจัดการ
ดูแลวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 
เพื่อใช้ในการด�าเนินกิจการ การ
เป็นที่ปรึกษาในการวางกลยุทธ์ 
เพื่อช่วยในการบริหารการ
ด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึง
การจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการผลิต 

4.13
-

0.62
4.78
0.18
0.12

0.58
13.45

161.69
6.61

192.88
1.73
1.94
0.12

1.62
42.99

ลักษณะของรำยกำร

ลักษณะของรำยกำร

ขนำดรำยกำร/ยอดคงค้ำง	
(ล้ำนบำท)

ขนำดรำยกำร/ยอดคงค้ำง	
(ล้ำนบำท)

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2558

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2558

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2557

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2557

ควำมจ�ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ของรำยกำร

ควำมจ�ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ของรำยกำร
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3.	 รำยกำรกับบริษัท	เอเซีย	เมทัล	จ�ำกัด	(มหำชน)

4.	 รำยกำรกับบริษัท	จีเจเอส	โน๊ตส์	โฮลดิ้งส์	จ�ำกัด

•	รายได้จากการขายสินค้าส�าเร็จรูป

•	ลูกหนี้อื่น

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตาม
เงื่อนไขธุรกิจปกติในการ 
ด�าเนินงานของบริษัท

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น 
ตามเงื่อนไขธุรกิจปกติในการ
ด�าเนินงานของบริษัท

-

1.26

192.26

-

ลักษณะของรำยกำร

ลักษณะของรำยกำร

ลักษณะของรำยกำร

ขนำดรำยกำร/ยอดคงค้ำง	
(ล้ำนบำท)

ขนำดรำยกำร/ยอดคงค้ำง	
(ล้ำนบำท)

ขนำดรำยกำร/ยอดคงค้ำง	
(ล้ำนบำท)

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2558

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2558

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2558

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2557

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2557

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2557

ควำมจ�ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ของรำยกำร

ควำมจ�ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ของรำยกำร

ควำมจ�ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ของรำยกำร

กระบวนการผลิต การขาย การ
ตลาด การส่งเสริมการขาย การ 
กระจายสินค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และอื่นๆ ตามระยะ
เวลาที่ตกลงกัน 
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5.	 รำยกำรกับบริษัท	เอส	เอส	พี	เพลส	จ�ำกัด	

6.	 รำยกำรกับบริษัท	โรงแรม	อโนมำ	กรุงเทพ	จ�ำกัด

7.	 รำยกำรกับบริษัท	อินเทลลิเจนท์	ซิสเท็ม	เน็ทเวอร์ค	จ�ำกัด

•	ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ส�านักงาน
	 และค่าบริการอื่นๆ	
•	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

•	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
•	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

•	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่า บริษัทมี
การเช่าพื้นที่ส�านักงาน เพื่อใช ้
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  
โดยค่าเช่าพื้นที่ส�านักงานที่บริษัท 
เอส เอส พี เพลส จ�ากัด เรียกเก็บ
จากบริษัท เป็นอัตราเดียวกับ 
ค่าเช่าพื้นที่ส�านักงานที่บริษัท เอส 
เอส พี เพลส จ�ากัด เรียกเก็บจาก
ผู้เช่ารายอื่น

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น 
ตามเงื่อนไขธุรกิจปกติในการ
ด�าเนินงานของบริษัท

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น 
ตามเงื่อนไขธุรกิจปกติในการ
ด�าเนินงานของบริษัท

3.73

0.33

0.69
3.77

0.13

3.89

5.56

1.03
3.09

0.20

ลักษณะของรำยกำร

ลักษณะของรำยกำร

ลักษณะของรำยกำร

ขนำดรำยกำร/ยอดคงค้ำง	
(ล้ำนบำท)

ขนำดรำยกำร/ยอดคงค้ำง	
(ล้ำนบำท)

ขนำดรำยกำร/ยอดคงค้ำง	
(ล้ำนบำท)

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2558

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2558

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2558

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2557

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2557

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2557

ควำมจ�ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ของรำยกำร

ควำมจ�ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ของรำยกำร

ควำมจ�ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ของรำยกำร
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8.	 รำยกำรกับบริษัท	มหำชัย	สตีล	อินเตอร์	จ�ำกัด

9.	 รำยกำรกับบริษัท	คิมฮวด	สตีล	จ�ำกัด

•	รายได้จากการขายสินค้าส�าเร็จรูป

•	รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ผลพลอยได้						

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น 
ตามเงื่อนไขธุรกิจปกติในการ
ด�าเนินงานของบริษัท

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น 
ตามเงื่อนไขธุรกิจปกติในการ
ด�าเนินงานของบริษัท

-

-

46.91

3.47

ลักษณะของรำยกำร

ลักษณะของรำยกำร

ขนำดรำยกำร/ยอดคงค้ำง	
(ล้ำนบำท)

ขนำดรำยกำร/ยอดคงค้ำง	
(ล้ำนบำท)

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2558

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2558

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2557

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2557

ควำมจ�ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ของรำยกำร

ควำมจ�ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ของรำยกำร

10.		รำยกำรกับบริษัท	มหำชัยศูนย์รวมเหล็ก	จ�ำกัด

•	รายได้จากการขายสินค้าส�าเร็จรูป
•	ซื้อวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูป
•	ต้นทุนทางการเงิน
•	ดอกเบี้ยค้างจ่าย
•	เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
•	เจ้าหนี้การค้า

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น 
ตามเงื่อนไขธุรกิจปกติในการ
ด�าเนินงานของบริษัท

-
1,451
4.36

-
17.17

-

135.05
1,897.10

13.87
0.82

96.38
139.47

ลักษณะของรำยกำร

ขนำดรำยกำร/ยอดคงค้ำง	
(ล้ำนบำท)

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2558

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2557

ควำมจ�ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ของรำยกำร
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11.		รำยกำรกับบริษัท	เมทัล	อินเตอร์	จ�ำกัด

12.		รำยกำรกับบริษัท	จีเอส	ซีเคียวริตี้	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	

•	ซื้อวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูป
•	ค่าใช้จ่ายอื่น
•	ต้นทุนทางการเงิน

•	หุ้นกู้
•	ต้นทุนทางการเงิน

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น 
ตามเงื่อนไขธุรกิจปกติในการ
ด�าเนินงานของบริษัท

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น 
ตามเงื่อนไขธุรกิจปกติในการ
ด�าเนินงานของบริษัท

-
-
-

343.35
14.90

2,285.59
0.59
7.03

640.80
21.92

ลักษณะของรำยกำร

ลักษณะของรำยกำร

ขนำดรำยกำร/ยอดคงค้ำง	
(ล้ำนบำท)

ขนำดรำยกำร/ยอดคงค้ำง	
(ล้ำนบำท)

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2558

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2558

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2557

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2557

ควำมจ�ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ของรำยกำร

ควำมจ�ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ของรำยกำร

13.		รำยกำรกับ	Renaissance	Advisory	Limited

•	ค่าที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น 
ตามเงื่อนไขธุรกิจปกติในการ
ด�าเนินงานของบริษัท

15.12 40.67

ลักษณะของรำยกำร

ขนำดรำยกำร/ยอดคงค้ำง	
(ล้ำนบำท)

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2558

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2557

ควำมจ�ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ของรำยกำร
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14.		รำยกำรกับบริษัท	พณิชสวัสดิ์	จ�ำกัด

มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน	
	 การท�ารายการระหว่างกันต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	
ประกาศ	ค�าสั่ง	 หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการท�ารายการระหว่างกันจะ
ไม่มีสทิธิในการออกเสยีงลงมตใินการท�ารายการระหว่างกนันัน้ๆ	โดยคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 
จะต้องตรวจสอบและควบคุมดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าว	ฝ่ายจัดการและหรือกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ดังกล่าวจะเป็นผู้ด�าเนินการและตัดสินใจเกี่ยวกับเร่ืองรายการระหว่างกัน	 ทั้งนี้ไม่รวมรายการซ้ือขาย 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขปกติธุรกิจ	
	 อย่างไรก็ตาม	 ขั้นตอนการท�ารายการอนุมัติรายการระหว่างกันจะเป็นไปตามระเบียบของบริษัทโดยการขอความ
เห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อพิจารณาถึงความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล	 และแจ้งต่อคณะกรรมการหรือ
ขออนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท	 โดยจะต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 
ในเรื่องเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันด้วยในฐานะบริษัทจดทะเบียน	 นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการท�ารายการ
ระหว่างกันในอนาคตเกี่ยวกับธุรกิจปกติ	และการให้กู้ยืม	ดังนี้							
	 1.	 ธุรกิจปกติ	และรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ	ซึ่งมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำทั่วไป
	 ในอนาคต	บริษัทอาจมีการท�ารายการประเภทธุรกิจปกติ	และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้า
ทั่วไป	 กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในอนาคต	 เช่น	การซื้อขายสินค้า	 การเช่าพื้นท่ีส�านักงาน	หรือการ
ใช้สถานที่ในการจัดสัมมนา	โดยเงื่อนไข	การท�ารายการระหว่างกันจะเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนลูกค้าทั่วไป	 
ในราคาที่เป็นธรรม
	 2.	 ธุรกิจปกติ	และรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ	ซึ่งไม่มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำทั่วไป	และรำยกำรระหว่ำงกันอื่นๆ	
	 ในอนาคต	บรษิทัอาจมกีารท�ารายการประเภทธรุกจิปกต	ิและรายการสนบัสนนุธรุกจิปกต	ิซึง่ไม่มเีงือ่นไขทางการค้า
ท่ัวไป	และรายการระหว่างกนัอ่ืนๆ	กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งอย่างต่อเนือ่งในอนาคต	เช่น	การท�าธรุกรรมกบัพนัธมติร
ท่ีปรกึษากลยทุธ์ของบรษิทั	โดยบรษิทัจะปฏิบตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดในสญัญาอย่างเคร่งครดั	และหากมกีารท�ารายการ
ระหว่างกันอื่นเพิ่มเติมในอนาคต	บริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน	 
โดยคณะกรรมการของบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ	ที่ตนเองอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามขอบเขต
อ�านาจของคณะกรรมการที่ได้ระบุไว้	

•	รายได้จากการขายสินค้าส�าเร็จรูป ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น 
ตามเงื่อนไขธุรกิจปกติในการ
ด�าเนินงานของบริษัท

269.42 -

ลักษณะของรำยกำร

ขนำดรำยกำร/ยอดคงค้ำง	
(ล้ำนบำท)

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2558

ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2557

ควำมจ�ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผล

ของรำยกำร
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	 3.	 กำรให้กู้ยืม						
	 บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่น	 รวมทั้งพันธมิตรที่ปรึกษาทางกลยุทธ์	 อย่างไรก็ตามหากม ี
ความจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการ	บริษัทจะต้องปฎิบัติตามมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน	 
โดยคณะกรรมการของบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ	ที่ตนเองอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามขอบเขต
อ�านาจของคณะกรรมการที่ได้ระบุไว้
	 นอกจากนี้	เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่	คือ	บริษัท	จี	สตีล	จ�ากัด	(มหาชน)	(“จี	สตีล”)	มีความ
คล้ายคลึงกัน	ดังนั้น	 เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	ทางฝ่ายจัดการของบริษัทจึงได้มี
แนวทางในการก�าหนดมาตรการดังต่อไปนี้
	 1)	 การลดโอกาสการท�าธุรกิจแข่งขันกันระหว่างบริษัท	และ	จี	สตีล
	 ฝ่ายจัดการของบริษัทและ	 จี	 สตีล	 จะมีการวางแผนจัดท�าแนวทางการขยายธุรกิจในอนาคตของแต่ละบริษัท	 
โดยตั้งอยู่บนหลักการว่าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับความช�านาญ	กระบวนการผลิต	กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในปัจจุบัน
ของแต่ละบริษัท	สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ในอนาคตของแต่ละกลุ่มลูกค้า	 หลีกเล่ียงการลงทุนที่
ซ�้าซ้อน	และสร้าง	Economy	of	Scale	ในการผลิตและการจัดซื้อวัตถุดิบ
	 2)	 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
	 ทั้งสองบริษัท	 ได้บริหารโดยต่างมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ 
ผูถ้อืหุน้รายย่อยของทัง้สองฝ่าย	และฝ่ายจดัการมนีโยบายการด�าเนนิธรุกจิโดยด�ารงความเป็นอสิระในการบรหิารจดัการ
ของแต่ละบริษัท
	 3)	 การท�ารายการระหว่างกันระหว่างบริษัท	และ	จี	สตีล	
	 บริษัทมีนโยบายในการด�ารงหลักการท�าการค้าปกติทั่วไป	(Commercial	Arm’s	Length	Basis)	ในการท�ารายการ
ระหว่างบรษิทัและ	จ	ีสตลี	โดยหากมกีารท�ารายการระหว่างกนับรษิทัทัง้สอง	ได้จดัให้มกีารตรวจสอบข้อมลูทีโ่ปร่งใสต่อ
ผูส้อบบญัชีของสองบรษิทั	เพือ่ให้สามารถตรวจสอบและให้ความเหน็ความเหน็เกีย่วกบัรายการดงักล่าว	และจะท�าการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทอย่างเพียงพอ
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นโยบายภาพรวม
 
	 บริษัทยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการด�าเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 และส่ิงแวดล้อม	
(Corporate	Social	Responsibility	 :	CSR)	ภายใต้การบริหารจัดการที่ยึดหลักการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี	 และการให้
ความส�าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 โดยคุณหญิงปัทมา	ลีสวัสดิ์ตระกูล	
ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	 (Chief	CSR)	 เป็นผู้รับผิดชอบ	 ให้การสนับสนุน	และส่งเสริมการ
ด�าเนินงานด้าน	CSR	ให้เกิดเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง	โดยยึดนโยบายในการมุ่งเน้นการท�า	CSR	จากภายในบริษัท
สู่ชุมชนและสงัคมภายนอก	(inside	out)	ซึง่หมายความรวมถงึการดแูลเอาใจใส่รบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีบ่รษิทั 
ได้บ่งช้ีไว้	(Stakeholder)	ได้แก่	พนักงานและครอบครัว,	ลูกค้าและเจ้าหนี,้	ผู้ถอืหุน้,	ชุมชนรอบโรงงาน,	หน่วยงานราชการ,	
Supplier	และ	Contractor,	นักวิเคราะห์	นักลงทุนและสถาบันการเงิน,	นักวิชาการ,	สถาบันการศึกษา	และสื่อมวลชน	
	 ทั้งนี้	บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยยึดตามแนวทางวิสัยทัศน์	คือ	“เป็นผู้น�า
ในอุตสาหกรรมเหล็กระดับโลก”	และมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	คือ	 “อนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อมและตอบแทนสู่สังคม”	 และ	 “เสริมสร้างคุณค่าให้แก่	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”	 ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ส�าคัญท่ีจะ 
น�าไปสู่ความยั่งยืน	

นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 องค์กรยดึหลกัในการด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส	ตรวจสอบได้	มจีรยิธรรม	เคารพต่อสทิธมินษุยชน	การปฏบิตัแิรงงาน
อย่างเป็นธรรม	 ต่อต้านการคอร์รปัชัน่	ท�าการตลาดทีเ่ป็นธรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภค	และค�านงึถงึผลกระทบของผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสีย	 ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลระทบในด้านต่างๆ	 ที่เกิดข้ึนจากการ 
ด�าเนินงานขององค์กร	 รวมท้ังให้ความส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อม	และการให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน

กำรด�ำเนินงำน
	 บรษิทัมีการก�าหนดนโยบาย	จรรยาบรรณธรุกจิ	และข้อพงึปฏบิตั	ิรวมถงึบทลงโทษในกรณีทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงาน
ที่เป็นธรรม	สัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง	และการด�าเนินงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	รวมทั้ง
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	

	 1)	กำรก�ำกับดูแลองค์กร
	 โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	มีหลักจริยธรรมในการท�างาน	
ยึดถือระเบียบข้อบังคับของบริษัท	อยู่ภายใต้ข้อก�าหนด	กฎระเบียบ	และกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ
ของบรษิทัอย่างเคร่งครดั	และให้ความเคารพต่อสทิธแิละผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีท่ีบรษิทัสมัพนัธ์ด้วย	ตลอด
จนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ	 หรือองค์กรที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัท	 รวมถึงการ
ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง	รอบคอบ	และบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ	ทั้งในด้านบุคลากร	ด้านการเงิน	ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและส่วนรวม	ทั้งยังสามารถเปิดเผยข้อมูล	 มีการ
ทบทวนติดตามผลการด�าเนินงาน	เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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	 2)	สิทธิมนุษยชน
	 โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาคและ 
เท่าเทยีมกนั	โดยให้ถอืหลกัปฏิบัติตามหลกัการเคารพต่อสทิธิมนุษยชนในระดับสากล	ซึง่ได้แก่	สทิธขิัน้พืน้ฐานในการด�ารง
ชีวิตและการท�างาน	สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก	รวมทั้งสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	
ศาสนา	และการเมอืง	โดยไม่เลอืกปฏบิตัใินด้านเชือ้ชาต	ิศาสนา	ไม่ล่วงละเมดิสทิธต่ิางๆ	รวมถงึการไม่เอารัดเอาเปรยีบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	และรวมถึงกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ	เช่น	เด็ก	สตรี	ผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	เป็นต้น	
	 นอกจากนีจ้ะต้องหลกีเลีย่งการร่วมกระท�าความผิดในการละเมดิสิทธมินษุยชนทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยงาน
ภายในและภายนอกบริษัทด้วย

	 3)	กำรแข่งขันที่เป็นธรรม
	 โดยมีนโยบายในการแข่งขันธุรกิจโดยท�าการตลาดอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	 ค�านึงถึงผลกระทบของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 รวมทั้งการต่อต้านการทุ่มตลาด	ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้บริษัท 
มีความเข้มแข็งและต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา	 ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	 
และปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยเรื่องการแข่งขันอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด	 ไม่ใช้วิธีการแข่งขันที่เป็นการเอาเปรียบ 
คู่แข่งด้วยวิธีการใดๆ	ก็ตามที่ไม่เป็นธรรม	และ/หรือเป็นการขัดต่อหลักจริยธรรมทางธุรกิจ	

	 4)	สัมพันธภำพกับพนักงำน
	 โดยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนใน	 ระดับ
สากล	และให้พนักงานถือปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ	 ศักด์ิศรี	 และสิทธิส่วนบุคคล	 โดย
บริษัทจะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน	 และตามที่
กฎหมายก�าหนด	โดยให้ถือเป็นความลับ	การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระท�าได้เฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
จ�าเป็นต้องรับทราบเท่านั้น	 และเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับได้พัฒนาทักษะ	 ฝึกอบรม	 เพื่อให้มีโอกาสก้าวหน้า
ในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
	 นอกจากนี้	บริษัทมีมาตรการในการส่งเสริมในด้านสุขภาพ	ความปลอดภัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 โดย
มีการด�าเนินการจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัย	 ถูกสุขลักษณะ	และเอื้อต่อการท�างานอย่างมี
ประสทิธผิล	และจดัให้มกีารอบรมความรูก้บัพนกังานในด้านสขุภาพและความปลอดภยัในการท�างาน	รวมถงึการตรวจ
สุขภาพพนักงานเป็นประจ�าทุกปี

	 5)	สัมพันธภำพกับลูกค้ำ
	 บรษิทัมนีโยบายท่ีจะมุง่สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืในระยะยาวกบัลูกค้า	โดยให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคน
ปฏบัิตต่ิอลกูค้าโดยยดึหลกัความซือ่สตัย์สจุรติ	ความเชือ่ถอืและไว้วางใจซึง่กนัและกนั	และประการส�าคญั	คอื	การสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา	ด้วยการรับผิดชอบ	เอาใจใส่	และให้ความส�าคัญต่อปัญหาและความต้องการ
ของลูกค้าเป็นอันดับแรก	โดยบริษัทถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
	 1.	 ยึดมั่นในการน�าเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
	 2.	 ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่ได้ท�าข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
	 3.	 การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน	ต้องมีความเท่าเทียมกัน
	 4.	 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้	 เพ่ือ

สร้างความเชื่อมั่น	และความเป็นธรรมให้กับลูกค้าของเรา
	 5.	 พร้อมที่จะตอบค�าถามของลูกค้า	 รวมท้ังการด�าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน	การให้ค�าแนะน�า	และการติดตาม

ผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ	ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า
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	 6)	สัมพันธภำพกับคู่ค้ำ
	 บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า	(Supplier	/	Sub	Contractor)	โดยเปิดโอกาสให้น�าเสนอสินค้า/
บริการได้โดยเท่าเทียมกัน	ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 การพิจารณาและ
ตัดสินใจต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการเปรียบเทียบในด้านคุณภาพสินค้า/บริการ	 ราคา	 และเงื่อนไขต่างๆ	 โดยค�านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว	และห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือเรียกค่านายหน้าใดๆ	จากคู่ค้า	
รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรอืข้อเสนอของคู่ค้ารายหน่ึงหรือหลายรายให้กบัคูค้่ารายอืน่ๆ	รับทราบท้ังทางตรงและทางอ้อม

	 7)	สัมพันธภำพกับชุมชนท้องถิ่น
	 บริษัทมีนโยบายในการดูแลชุมชนท้องถิ่น	 โดยให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นท่ีอยู่อาศัยใกล้เคียง
กับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร	และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่น	 โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
	 1.	 ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยความเคารพในสิทธิ	มีความรับผิดชอบ	เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม	การให้

ความสนบัสนนุ	และการพัฒนาชมุชนในด้านต่างๆ	ให้มคีวามเป็นอยูท่ีด่ตีามความเหมาะสม	ได้แก่	ด้านการศกึษา	
ด้านวฒันธรรม	ด้านสาธารณสขุ	ด้านเศรษฐกจิ	การสร้างงานและสร้างรายได้	เป็นต้น	รวมทัง้ไม่เลอืกปฏบิตั	ิหรือ
กีดกัน	กลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในท้องถิ่น	เช่น	เด็ก	สตรี	ผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	เป็นต้น

	 2.	 ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยความรับผิดชอบ	 จัดให้มีการด�าเนินการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ	 ที่ได้รับ 
ผลมาจากการด�าเนินงานของบริษัทอย่างเป็นธรรม	 และมีความเท่าเทียมกัน	 ตลอดจนมีส่วนร่วมกับชุมชน 
ท้องถิน่ในการแก้ไขปัญหาอืน่ๆ	ในท้องถิน่ทีเ่กดิข้ึนทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของบริษทัตามความเหมาะสม

	 3.	 จัดให้มีการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม	และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงาน
ต่างๆ	ในท้องถิ่นด้วยความเต็มใจ	และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่น	

	 8)	ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติร่วมกันรับผิดชอบในการดูแล
และปรับปรุงกระบวนการผลิต	 และระบบบ�าบัดของเสียต่างๆ	 เพื่อให้แน่ใจว่ามีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยท่ีสุด	
และต้องด�าเนนิการแก้ไขในทนัทอีย่างจรงิจงัและเร่งด่วนหากได้รบัร้องเรยีนด้านสิง่แวดล้อม	รวมทัง้ให้ด�าเนนิการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

	 9)	ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
	 โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานโดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นส�าคัญ	โดยต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ท�าให้
เบีย่งเบนไปจากหลักการข้างต้น	และเข้าลกัษณะของการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีขัดแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษทั
และลูกค้าของบริษัท

	 10)	กำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์
	 โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องยึดถือและเก็บรักษาข้อมูลภายในเป็นความลับ	เนื่องจากเป็นปัจจัยส�าคัญ
ท่ีนักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน	 ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน	แผนการขยายกิจการ	หรือข้อมูล
อื่นๆ	 ซึ่งหากมีบุคคลที่รับทราบข้อมูลภายในแล้วน�าไปใช้เพ่ือการซ้ือขายหุ้นของบริษัทโดยข้อมูลนั้นยังมิได้เปิดเผยใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว	ย่อมท�าให้เกดิความไม่เป็นธรรมต่อนกัลงทนุรายอืน่ท่ียงัไม่มโีอกาสรับทราบข้อมลู
ดังกล่าว	บริษัทจึงได้มีนโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อการซื้อขายหุ้นของ
บริษัท
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11)	กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นและกำรติดสินบน
	 โดยมข้ีอพงึปฏบัิตต่ิอพนกังานทกุคนห้ามให้	หรอื	เรยีกรบั	สนิบนหรอืสิง่จงูใจไม่ว่าในรปูแบบใดกต็าม	และห้ามมอบ
หมายให้ผู้อื่น	ให้	หรือ	เรียกรับ	สินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง	เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ	สิทธิพิเศษ	หรือ
ผลประโยชน์ด้านการเงินต่างๆ	และห้ามไม่ให้ให้สินบนทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่จ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมือง	
เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นใช้ดุลยพินิจในทางท่ีเอ้ือประโยชน์แก่บริษัท	 ซ่ึงเป็นการด�าเนินการที่ขัดต่อหลักจริยธรรม
และต้องมีความผิดทางกฎหมาย	รวมถึงห้ามมิให้พนักงานทุกคนยอมรับของขวัญ	ของรางวัล	และการรับรองใดๆ	ที่ให้
โดยคู่ค้าเกินกว่าความเอื้อเฟื้อตามปกติที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
	 ทัง้นี	้ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการตดิตามดแูลการปฏบิตัใินเร่ืองการต่อต้านการคอร์รปัชัน่
และการติดสินบน	และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางกล่องรับความคิดเห็น	หรืออีเมลล์	
หรือโทรศัพท์	 แจ้งถึงผู้ตรวจสอบภายในโดยตรง	 โดยการด�าเนินการต่างๆ	จะกระท�าด้วยความระมัดระวังและเก็บเป็น
ความลับ	 รวมท้ังจะไม่เปิดเผยและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
ด�าเนินการต่อไป

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
	 ส�าหรับในปี	 2558	บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาดูแลพนักงานจากกิจกรรมต่างๆ	และการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
มุ่งต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นความร่วมมือ	ร่วมใจ	สมานสามัคคี	โดยบริษัทมีกิจกรรม	CSR	
ที่ได้ด�าเนินการในระหว่างปี	ดังนี้

1.	กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม
	 ส่งเสริมสุขอนำมัยที่ดีแก่พนักงำน
	 •	 ส่งเสริมการออกก�าลังกาย
	 	 บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	และเสริมสร้างพลานามัยที่แข็งแรง	โดยการจัดให้มี

การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างหน่วยงานเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงานของบริษัท
	 •	 การดูแลสุขภาพพนักงาน
	 	 บรษิทัร่วมกบัส�านกังานสาธารณสขุ	จ.ชลบรุ	ีได้จดัให้มกีารฉดีวคัซนีป้องกนับาดทะยกั	และคอตบีให้กบัพนักงาน

โรงงานบ่อวิน	ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อบาดทะยักและคอตีบระบาด
	 •	 การด�าเนินงานจัดท�ามาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	(มยส.)
	 	 โดยร่วมมอืกบักรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน	จ.ชลบรีุ	และสถานนตี�ารวจภูธร	บ่อวนิ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบรุ	ีและ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านเขาหิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	ในการตรวจหาสารเสพติด	และบ�าบัด	เพื่อให้
พนกังานมคีวามรูใ้นเรือ่งเกีย่วกบัพิษภยัของยาเสพตดิ	และไม่เข้าไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ	อนัจะยงัเป็นประโยชน์
ให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี	 สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีความสุข	 รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้าน 
ยาเสพติดกับชุมชนรอบโรงงานและหน่วยงานราชการภายนอกอีกด้วย

	 ส่งเสริมวัฒนธรรมและกำรอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรม
	 •	 กิจกรรมท�านุบ�ารุงศาสนา
	 	 บรษิทัได้จดักจิกรรมท�านบุ�ารงุศาสนา	โดยให้พนกังานเข้าร่วมพธิแีห่เทยีนและหล่อเทยีนพรรษาในวนัเข้าพรรษา

โดยร่วมกับโรงเรียนบ้านเขาหิน	จังหวัดชลบุรี
	 •	 กิจกรรมท�าบุญวันสงกรานต์
	 	 บริษัทจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	โดยมีพนักงานเข้าร่วมท�าบุญตักบาตร	สรงน�้าพระ	และรดน�้าด�าหัวผู้บริหาร
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2.	กำรมีส่วนร่วมในด้ำนสังคมและสำธำรณประโยชน์
	 กิจกรรมบริจำคโลหิต
	 บริษัทได้ร่วมกับส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	สภากาชาดไทย	จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นภายในโรงงานของ
บริษัท	เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานในโรงงานได้ร่วมบริจาคโลหิต	
	 กิจกรรมกำรส่งเสริมคนพิกำร
	 บรษิทัร่วมกบัส�านกังานจัดหางานจงัหวัดชลบรุ	ีและส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัชลบรุี	
ได้ด�าเนนิการส่งเสรมิให้คนพกิารได้มโีอกาสมอีาชพี	เพือ่เลีย้งตนเองและครอบครวัโดยการเปิดโอกาสให้กับผูพ้กิารหรอื
ผู้ดูแลคนพิการ	ได้เข้ามาจ�าหน่ายสินค้าให้กับพนักงาน	ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายภาครัฐ	ที่ต้องการให้ผู้พิการ
สามารถด�ารงชพีได้โดยไม่เป็นภาระต่อสงัคม	ซึง่เป็นโครงการทีบ่ริษัท	ได้ด�าเนนิการมาต่อเน่ืองทัง้ในปี	2558	และปีต่อๆ	ไป
	 กิจกรรมปันน�้ำใจสู่สังคม
	 บริษัทได้จัดกิจกรรม	โดยร่วมกับโรงเรียนบ้านเขาหิน	และโรงเรียนบ่อวิน	จังหวัดชลบุรี	เนื่องในงานวันเด็ก
	 บริษัทได้ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านเขาหิน	ส�าหรับสร้างอาคารเรียนหลังใหม่	
	 กิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคมร่วมกับชุมชน
	 บริษัทได้เข้าร่วมในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๘๓	พรรษา	มหาราชินี	 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ	โดยร่วมกับ	
องค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อวิน	หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่	เมื่อวันที่	12	สิงหาคม	2558
	 กิจกรรมส่งเสริมควำมรู้สู่เยำวชน
	 บรษิทัร่วมกบัชมุชนบ้านเขาหนิในการด�าเนนิโครงการปันความรูสู้เ่ยาวชนครัง้ที	่2	ทีโ่รงเรยีนบ้านเขาหนิ	โดยให้ความ
รูใ้นเรือ่งของทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพียง	ตามพระราชด�าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ในเรือ่งการท�าปุย๋หมกั	และได้
เชิญวิทยากรจากศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง	มาให้	ความรู้แก่เยาวชน
	 บรษิทัได้จัดท�าเครือ่งเล่นเพ่ือพัฒนาการด้านสมอง	(BBL)	ให้กบันกัเรียนโรงเรียนบ้านเขาหนิ	เพือ่ให้เดก็ในช่วงปฐมวยั
ได้มีทักษะ	และมีการพัฒนาสมองได้อย่างเป็นระบบ
	 กิจกรรมกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์สู่องค์กรภำยนอก
	 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี	 ได้น�าคณะของสมาชิกสภาฯ	ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาค
เอกชนในจังหวัดชลบุรี	เข้าเยี่ยมชมโรงงาน	เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์
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	 ตามงบการเงินที่อ้างถึง	บริษัทฯ	มีก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	(1,515)	ล้านบาท	และ	(418)	ล้านบาท	ส�าหรับปี	2558	และ	
2557	ตามล�าดับ	และมีก�าไร	 (ขาดทุน)	ก่อนดอกเบี้ย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายในการตัดจ�าหน่าย	(EBITDA)	
ส�าหรับ	ปี	2558	และ	2557	เป็นจ�านวนเงิน	101	ล้านบาท	และ	786	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยในปี	2558	ราคาขายเฉลี่ย
ลดลงมากกว่าต้นทุนขายเฉลี่ยลดลง	ปกติต้นทุนวัตถุดิบที่น�ามาค�านวณจะเป็นต้นทุนเดิมเมื่อ	2-3	เดือนก่อนราคาขาย
ปัจจุบัน	สาเหตุจาก	lead	time	ของการน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ		โดยบริษัทฯ	ขอเรียนชี้แจงความแตกต่างกันของ
งบการเงินข้างต้น	ดังนี้

ผลการด�าเนินงาน

รำยได้จำกกำรขำยและต้นทุนขำย
	 ถึงแม้อุปสงค์ในประเทศยังไม่มีสัญญาณดีขึ้น	และอุปทานของ	HRC	ของทั้งโลกยังอยู่ในภาวะล้นตลาด	แต่บริษัทฯ	
ยังมีปริมาณการขายรวมเพิ่มขึ้น	จาก	670,418	ตัน	ในปี	2557	เป็น	728,224	ตันในปี	2558	คิดเป็นปริมาณยอดขาย 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	8.6
	 บริษัทมีรายได้จากการขายส�าหรับ	ปี	 2558	และ	2557	 เป็นจ�านวนเงิน	12,260	ล้านบาท	และ	14,513	ล้านบาท	 
ตามล�าดบั	และมกี�าไร	(ขาดทนุ)	ขัน้ต้นเป็นจ�านวนเงนิ	(130)	ล้านบาท	และ	491	ล้านบาท	ตามล�าดบัโดยประเดน็ส�าคญั
ของก�าไรข้ันต้นทีล่ดลงเนือ่งจาก	ราคาขายเฉลีย่ลดลงมากกว่าต้นทนุขายเฉล่ียทีล่ดลง	ปกติต้นทนุวัตถดุบิทีน่�ามาค�านวณ
จะเป็นต้นทุนเดิมเมื่อ	2-3	เดือนก่อนราคาขายปัจจุบัน	สาเหตุจาก	lead	time	ของการน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
	 ค่าใช้จ่ายในการขายส�าหรับ	 ปี	 2558	และ	 2557	 เป็นจ�านวนเงิน	 161	ล้านบาท	และ	 153	ล้านบาทตามล�าดับ	 
โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจ�านวน	8	ล้านบาท	เนื่องจากปริมาณการขายในประเทศเพิ่มขึ้น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�าหรับปี	 2558	และ	2557	 เป็นจ�านวนเงิน	 620	ล้านบาท	และ	732	ล้านบาทตามล�าดับ	 
โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลง	จ�านวน	112	ล้านบาท	เนื่องมาจากการลดลงของต้นทุนการผลิตที่ว่างเปล่า	(Idle	Cost)

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ
	 บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนส�าหรับปี	2558	จ�านวนเงิน	338	ล้านบาท	เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินบาท
เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ				

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
	 บรษิทับนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ในเรือ่งงานระหว่างก่อสร้างทีห่ยดุชะงักและใบอนญุาตในการผลติ
จ�านวน	23	ล้านบาท	ส�าหรับปี	2558

ต้นทุนทำงกำรเงิน
	 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินส�าหรับปี	2558	และ	2557	เป็นจ�านวนเงิน	292	ล้านบาท	และ	175	ล้านบาทตามล�าดับ	
โดยต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจ�านวน	117	ล้านบาท	 เนื่องจากภาระดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้การค้าเพิ่มสูงขึ้น	และอัตรา 
แลกเปลี่ยนของเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ		

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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กลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
	 ส�าหรับปี	 2558	บริษัทบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ�านวนเงิน	6	 ล้านบาท	
เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกลงในเดือนธันวาคม	

ก�ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
	 ส�าหรับปี	2558	บริษัทบันทึก�าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จ�านวน	7	ล้านบาทเนื่องจากความส�าเร็จของฝ่ายบริหาร
ในหารเจรจาเพื่อปรับปรุงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้

รำยได้อื่น
	 ส�าหรับปี	2558	บริษัทมีรายได้อื่นจ�านวนเงิน	36	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้	

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์
	 ณ	31	ธันวาคม	2558	บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวมทัง้สิน้	18,000	ล้านบาท	ลดลง	ร้อยละ	9	เทยีบกบัปีทีผ่่าน
มา	 ในจ�านวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน	จ�านวน	1,121	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	36	จากปีที่ผ่านมา	 
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	จ�านวน	16,879	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	7	จากปีที่ผ่านมา	สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมาจาก
การลดลงของสินค้าคงเหลือเป็นหลัก	เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารจัดการสินค้าคงเหลือมีประสิทธิภาพขึ้น	โดยลดลง
จาก	1,094	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2557	เป็น	661	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2558	

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
	 ณ	สิ้นปี	 2558	บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน	157	ล้านบาท	ลดลง	51	ล้านบาท	หรือร้อยละ	
24.52	จากปี	2557	โดยบรษิทัมเีงินสดได้มาในกจิกรรมด�าเนนิงาน	46	ล้านบาท	เงนิสดได้มาในกจิกรรมลงทนุ	251	ล้านบาท	 
และเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน	348	ล้านบาทตามล�าดับ	จึงท�าให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง

ลูกหนี้กำรค้ำ
	 ณ	สิ้นปี	2558	บริษัทมีลูกหนี้การค้าจ�านวน	632	ล้านบาท	หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน	417	ล้านบาท	เหลือลูก
หนี้การค้าสุทธิเท่ากับ	215	ล้านบาท	และ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	มีลูกหนี้การค้าจ�านวน	617	ล้านบาท	หักค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญจ�านวน	417	ล้านบาท	เหลือลูกหนี้การค้าสุทธิ	เท่ากับ	200	ล้านบาท		โดยลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจ�านวน	
15	ล้านบาท	เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของการขายที่ให้เครดิตเทอมทางการค้า

สินค้ำคงเหลือ
	 ณ	สิ้นปี	2558	และ	2557	บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิ	จ�านวน	661ล้านบาท	และ	1,094	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ลดลง	
433	ล้านบาท	สาเหตุจากวัตถุดิบลดลงและปริมาณการขายสินค้าส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้น	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
	 ณ	สิ้นปี	2558	และ	2557	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นมีจ�านวน	88	ล้านบาท	และ	259	ล้านบาทตามล�าดับ	ลดลง	171	
ล้านบาท	สาเหตุจากเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม	เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าลดลง



81

ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์	
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บริษัทมีที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิจ�านวน	16,447	ล้านบาท	และ	17,368	
ล้านบาท	ตามล�าดับ	ลดลง	921	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5.30	เกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาประจ�าปี	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ�านวน	9	ล้านบาท	และ	24	ล้านบาท	ตามล�าดับ
ลดลง	15	ล้านบาท	เกิดจากการตัดจ�าหน่าย	4	ล้านบาท	และ	ตั้งการด้อยค่าใบอนุญาตในการผลิตจ�านวน		11	ล้านบาท	

หนี้สิน	
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บริษัทและบริษัทย่อยมี	หนี้สินรวมมีมูลค่าเท่ากับ	6,051	ล้านบาท	และ	6,369	
ล้านบาท	ตามล�าดับ	ลดลงเป็นจ�านวน	318	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5	เนื่องจากเหตุผลดังนี้

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	และ	2557	บรษิทัมเีจ้าหนีก้ารค้าจ�านวน	2,060	ล้านบาท	และ	2,240	ล้านบาท	ตามล�าดบั	
ลดลง	180	ล้านบาท	หรือร้อยละ	8	เนื่องจากการช�าระหนี้เพิ่มมากขึ้น	

เจ้ำหนี้อื่นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บริษัทมีเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจ�านวน	1,826		ล้านบาท	และ	1,891	
ล้านบาทตามล�าดับ	ลดลง	65	ล้านบาท	สาเหตุมาจากการจ่ายช�าระหนี้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น

เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บริษัทมีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจ�านวน	178	ล้านบาทและ	307	ล้านบาท
ตามล�าดับ	โดยลดลงจ�านวน	129	ล้านบาท	ลดลง	เนื่องจากมีส่งสินค้ามากข้ึนจึงท�าให้เงิน
รับล่วงหน้าค่าสินค้าลดลง	

หนี้สินภำยใต้แผนฟื้นฟูกิจกำร
	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2558	และ	 2557	บริษัทมีหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการจ�านวน	242	ล้านบาทและ	 244	 
ล้านบาทตามล�าดับ	โดยลดลงจ�านวน	2	ล้านบาท	สาเหตุหลักมาจากช�าระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมกับเจ้าหนี้

หุ้นกู้
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บริษัทมีหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันคงเหลือจ�านวน	343	ล้านบาท	และ	641	
ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยลดลงจ�านวน	298	ล้านบาท	เนื่องจาก	จ่ายช�าระระหว่างปี

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลอื่น
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	จ�านวน	30	ล้านบาท	เนื่องจากกู้ยืมมาเพื่อการ
ด�าเนินงาน



82

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2558	และ	 2557	บริษัทมีดอกเบี้ยค้างจ่ายจ�านวน	 1,290	 ล้านบาท	และ	 975	 ล้านบาท	 
ตามล�าดับ	 เพิ่มขึ้น	จ�านวน	315	ล้านบาท	หรือร้อยละ	32	 เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้การค้าเพิ่มมากขึ้น	และอัตรา 
แลกเปลี่ยนของเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ

ภำระผูกพันธ์ผลประโยชน์พนักงำน
	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2558	และ	2557	บริษัทมีภาระผูกพันธ์ผลประโยชน์พนักงานจ�านวน	47	ล้านบาทและ	37	
ล้านบาทตามล�าดับ	 โดยเพิ่มขึ้นจ�านวน	 10	ล้านบาท	 เพราะบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 19	 เรื่อง 
ผลประโยชน์พนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ณ	31	ธันวาคม	2558	บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	 11,949	ล้านบาท	ลดลง	1,515	ล้านบาทหรือ 
ร้อยละ	11	จากปี	2557	เนื่องจากขาดทุนประจ�าปี	2558

สภำพคล่อง
	 งบการเงนิ	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558	และ	2557	บริษทัมีสภาพคล่อง	โดยสามารถเทียบได้จากอตัราส่วนทางการเงนิ	
ดังต่อไปนี้

ภำระผูกพันด้ำนหนี้สินและกำรบริหำรจัดกำรภำระนอกงบดุล
	 บริษัทฯ	ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	38	ของงบการเงินงวดประจ�าปี	2558

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนในอนำคต
	 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการน�าเข้าวัตถุดิบหลักทั้งเศษเหล็กและเหล็กถลุงจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่	 
ท�าให้มีค่าใช้จ่ายในรูปเงินเหรียญสหรัฐเป็นจ�านวนมาก	 และด้วยอัตราแลกเปล่ียนเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้	ท�าให้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานในอนาคตของทั้งบริษัทและบริษัท
ย่อย	หากเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ	จะท�าให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้น	อย่างไรก็ตามบริษัท
และบริษทัย่อยได้บรหิารความเสีย่งจากผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นโดยมกีารก�าหนดราคาขายโดยอ้างองิราคาขาย
ในตลาดโลก	ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐเป็นหลัก	 เปรียบเสมือนซ้ือขายในเงินตราสกุลเดียวกันจึงช่วย
ลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ระดับหน่ึง	นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนปรับตัวโดยจัดท�าโครงการ
หลายโครงการเพือ่ลดต้นทนุการผลิตให้สามารถแข่งขันกบัคูแ่ข่ง	และผู้น�าเข้า	ทัง้ในรูปของการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	
ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต	ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต	เป็นต้น

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)

0.22
0.07
0.51

0.30
0.07
0.47

ณ	วันที่	31	ธันวำคม

2558 2557
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท จี เจ สตีล จ�ำกัด (มหำชน)

	 คณะกรรมการบริษัท	จี	เจ	สตีล	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ท�าการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	3	ท่าน	ดังต่อไปนี้

	 1.	 รองศาสตราจารย์นิพัทธ์	 จิตรประสงค์	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 2.	 รองศาสตราจารย์สุกัญญา	 ตันธนวัฒน์								 กรรมการตรวจสอบ
	 3.	 นายไมเคิล	 ไวเออร์	 กรรมการตรวจสอบ
	 4.	 นางจุไรรัตน์		 ปันยารชุน		 กรรมการตรวจสอบ	 (ได ้ลาออกจากการเป ็นกรรมการ 
	 	 	 	 ตรวจสอบ	ตั้งแต่วันที่	11	สิงหาคม	2558)

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	 จี	 เจ	 สตีล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีหน้าที่สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน	 
ให้ความเหน็ชอบรายงานหรอืการเปิดเผยข้อมลูของฝ่ายตรวจสอบภายใน	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบ
หรอืพจิารณาให้ความเหน็ชอบหรืออนมุตั	ิประสานงานกบัฝ่ายบญัชหีรอืฝ่ายบรหิารเม่ือประสบปัญหาหรอือปุสรรค	และ
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเพ่ือรบัทราบผลการสอบทาน	ผลการตรวจสอบงบการเงนิ	และข้อสังเกตของผูส้อบ
บญัชี	รวมทัง้ข้อชีแ้นะต่างๆ	เพ่ือน�าเสนอปัญหาทีเ่กดิข้ึนต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่ร่วมกนัพจิารณา	และมอบหมายให้
ฝ่ายบริหารด�าเนินการแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ	ตลอดจนปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	
และให้การปฏบิตังิานเป็นไปตามกฏหมายและข้อก�าหนดต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้เสนอแนะผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตพร้อมก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

	 ในรอบระยะเวลาบัญชีส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	2558	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้อง
ครบถ้วนและความเพียงพอในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	 รวมทั้งพิจารณาสอบทานระบบ
การควบคมุภายใน	จดัล�าดบัความเสีย่ง	และการปฏบิตังิานต่างๆ	ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดกฏหมาย	การสอบทานนีม้ไิด้
สอบทานทุกรายการ	หากแต่ได้ใช้วิธีทดสอบในรายการที่เห็นว่ามีความส�าคัญ	ตามแผนงานของฝ่ายตรวจสอบ	คณะ
กรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญัในระบบการควบคุมภายในท่ีมผีลกระทบต่องบการเงนิของบริษทั
อย่างมีนัยส�าคัญ

	 ท้ายนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบจะก�ากับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส	 ถูกต้องและเหมาะสม	 โดยมุ่ง
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

	(รองศำสตรำจำรย์นิพัทธ์	จิตรประสงค์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	 ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำรบริษัท	จี	เจ	สตีล	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 (1)	ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท		จี		เจ		สตีล		จ�ากัด		(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ซึ่งประกอบด้วย	

งบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม		งบก�าไร
ขาดทุนรวมงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	และงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ	และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท	จี	เจ	สตีล	
จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

	 ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน
	 (2)	ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่านี	้	โดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน	และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�า
	 	 งบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเทจ็จริง	อนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุริตหรือข้อผิด

พลาด

	 ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
	 (3)	ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า		ข้าพเจ้า

ได้ปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏิบติัตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 	 การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบ	เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชเีกี่ยวกบัจ�านวนเงิน	และการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี		ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	 ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ	
การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

	 	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า

งบการเงินประจ�าปี 2558
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	 ควำมเห็น
	 (4)	ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงนิข้างตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิรวม	ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2558	ผลการด�าเนนิงานรวม	และ

กระแสเงินสดรวมส�าหรบัปีสิน้สดุวันเดียวกนัของบริษทั	จ	ีเจ	สตลี	จ�ากดั	(มหาชน)	และบริษทัย่อย	และแสดงฐานะ
การเงิน	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2558	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	 
จี	เจ	สตีล	จ�ากัด	(มหาชน)		โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 กำรเน้นข้อมูลและเหตุกำรณ์
	 โดยมิได้เป็นเงื่อนไขในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว	ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องดังต่อไปนี้

	 (5)	ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	1.2	เรื่องการด�าเนินงานต่อเนื่อง	มีดังนี้

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	สถานะทางการเงินบางส่วนของบริษัท	เป็นดังนี้

ซึ่งเกิดจากผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ	 เช่น	 ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีผันผวน	 การผิดนัดช�าระหนี้ตามแผนปรับ
โครงสร้างหนี้	 และการทุ่มตลาดของผู้ผลิตเหล็กต่างประเทศ	ปัจจัยดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระ
ส�าคญัเกีย่วกบัความสามารถในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง	อย่างไรกต็าม	ฝ่ายบรหิารเชือ่มัน่ว่าการจดัท�างบการเงนิตามข้อ
สมมติฐานว่าบริษัทจะด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องนั้นเหมาะสม		เนื่องจากบริษัทมีแผนงานต่างๆ	ดังนี้	:

ก)	 กำรเจรจำกับเจ้ำหนี้ที่ผิดนัด
ผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทได้	 โดยบริษัทยังคงด�าเนินการเจรจากับเจ้าหนี้การค้าราย
ใหญ่อีกหลายรายเพื่อลดภาระหนี้ให้มากท่ีสุด	 รวมท้ังการขยายระยะเวลาการช�าระหนี้ให้นานข้ึน	ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมสภาพ
คล่อง	และลดภาระหนี้และดอกเบี้ยจ่ายให้กับบริษัท

ข)	 กำรจัดหำเงินสด
บริษัทได้มีแผนหลายประการเพื่อให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการด�าเนินงาน	เช่น
	 1.	 เพิ่มกระแสเงินสดจากการขาย	โดยผลิตและจ�าหน่ายสินค้าประเภทเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
	 2.	 บรรลุข้อตกลงกับลูกค้าในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น
	 3.	 เจรจาวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
	 4.	 การเร่งรัดเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้า
	 5.	 การขายโดยรับเงินล่วงหน้า

ล้านบาท

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

2558 2557

ปัจจัยเสี่ยง

ต่อการด�าเนินการต่อเนื่อง

(1)	ขาดทุนส�าหรับปี
(2)	ขาดทุนสะสม
(3)	หนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน

1,515
21,589
3,884

418
20,075
4,022
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ค)	กำรด�ำเนินกำรผลิต
ในปี	2558	บริษัทด�าเนินการผลิตในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย	ซึ่งมีอัตราค่าไฟฟ้าต�่า	(Off	Peak)	และสามารถ
เพิ่มปริมาณการผลิตจนเกือบเต็มก�าลังการผลิตในช่วง	Off	Peak	และไตรมาสที่	3	ปี	2559	บริษัทมีแผนที่จะด�าเนินการ
ผลิต	24	ชั่วโมง	เนื่องจากบริษัทคาดว่าความต้องการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศจะสูงขึ้น	ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดต้นทุน
การผลิตต่อหน่วยให้ลดลง
และบริษัทมีแผนปรับตัวโดยจัดท�าโครงการหลายโครงการเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง	 และผู้น�า
เข้าทัง้ในรปูของการลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน	ปรบัปรงุประสทิธภิาพในกระบวนการผลติลดการสญูเสยีในกระบวนการ
ผลิต	เป็นต้น	

ง)	 ควำมร่วมมือจำกคู่ค้ำ
บริษัทได้บรรลุข้อตกลงกับกลุ่มลูกค้าที่มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนาน	 โดยหลังจากท่ีสามารถตกลงการปรับแผนการ
ช�าระหนี้แล้ว	 ลูกค้าส�าคัญหลายราย	ตกลงผูกพันการซื้อสินค้าจากบริษัทท�าให้สามารถจัดการระบบผลิตได้อย่าง
สม�่าเสมอ

จ)	 วงเงินสินเชื่อเพื่อกำรด�ำเนินงำน
นอกจากบรษิทัได้รบัความร่วมมอืจากผูข้ายวัตถดิุบหลายรายทัง้ในประเทศและต่างประเทศโดยการให้สนิเชือ่	(Supplier	
Credit)	 ในรูปแบบ	Collateral	Management	Agreement	 (“CMA”)	 ในส่วนของบริษัทได้รับวงเงิน	CMA	จากผู้ขาย
วัตถุดิบจากต่างประเทศ	จ�านวน	1	ราย	ในวงเงิน	10	-	15	ล้านเหรียญสหรัฐ	และวงเงิน	CMA	จากผู้ขายวัตถุดิบจากใน
ประเทศ	จ�านวน	4	ราย	เป็นจ�านวน	660,000	ตันต่อปี	และมีวงเงิน	CMA	ร่วมกันกับ	จี	สตีล	จากผู้ขายวัตถุดิบจากต่าง
ประเทศจ�านวน	2	ราย	รวมวงเงินทั้งหมด	159	-	210	ล้านเหรียญสหรัฐ	ยังได้รับวงเงินสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ	เพิ่มเติม
อีก	ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	41
โดยบรษิทัได้ใช้สนิเชือ่ประเภทนีเ้ป็นเวลาหลายปีเป็นวงเงนิการค้าหมนุเวยีนในการซ้ือเศษเหลก็ซ่ึงเป็นวตัถดุบิหลกัทีใ่ช้
ในการผลิต

ฉ)	กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ
บริษัทได้ร่วมกับผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรายอื่นๆ	(เรียกรวมกันเป็น	“อุตสาหกรรมภายใน”)	ยื่นค�าร้องต่อภาค
รัฐ	 โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นหลัก	 เนื่องจากอุตสาหกรรมภายในได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง	ที่มีสาเหตุจากการทุ่ม
ตลาดสนิค้าเหลก็แผ่นรดีร้อนท่ีน�าเข้าจากต่างประเทศ		และจากปริมาณการน�าเข้าสนิค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนทีเ่พิม่ข้ึนอย่าง
รวดเร็วมากซึ่งส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกด้วย	ล่าสุดจนถึงปัจจุบัน	กระทรวงพาณิชย์
ได้ออกประกาศบังคับใช้มาตรการเยียวยาทางการค้าที่เป็นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด	 (antidumping	measures)		
และมาตรการปกป้องจากสนิค้าน�าเข้าท่ีเพ่ิมขึน้	(safeguard	measures)	เพือ่ช่วยให้อตุสาหกรรมภายในสามารถแข่งขนั
อย่างเป็นธรรมกับสินค้าน�าเข้าและสามารถปรับตัวเพื่อแข่งขันกับสินค้าน�าเข้าในตลาดภายในประเทศได้ต่อไปดังนี้
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มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ระยะเวลา 5 ปี)

มาตรการปกป้องจากการน�าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (ระยะเวลา 3 ปี)

1 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

2 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

3 เหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วน 
และไม่เป็นม้วน

หลายอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0 จนถึง
ร้อยละ 128.11 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

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

อัตราร้อยละ 14.28 - 19.47
ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

23 พ.ค. 2558 ถึง 
22 พ.ค. 2563

12 ส.ค. 2554 ถึง 
11 ส.ค. 2559

26 ธ.ค. 2555 ถึง 
25 ธ.ค. 2560

14 ประเทศ

จีนและ
มาเลเซีย

จีน

สินค้าน�าเข้า ระยะเวลา
ที่มีผลบังคับใช้

อัตราอากรตอบโต้
การทุ่มตลาด

ประเทศ
แหล่งก�ำเนิด

1 เหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆชนิดเป็นม้วน
 และไม่เป็นม้วน*

2 เหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วน
 และไม่เป็นม้วน

• น�าเข้า 27 ก.พ. 2556 - 14 ก.ย. 
2556 อัตราร้อยละ 33.11 ของ
ราคา ซี.ไอ.เอฟ.

• น�าเข้า 15 ก.ย. 2556 - 26 ก.พ. 
2557 อัตราร้อยละ 44.20 ของ
ราคา ซี.ไอ.เอฟ.

• น�าเข้า 27 ก.พ. 2557 - 26 ก.พ. 
2558 อัตราร้อยละ 43.57 ของ
ราคา ซี.ไอ.เอฟ.

• น�าเข้า 27 ก.พ. 2558 - 26 ก.พ. 
2559 อัตราร้อยละ 42.95 ของ
ราคา ซี.ไอ.เอฟ.

• น�าเข้า 7 มิ.ย. 2557 - 23 ธ.ค. 
2557 อัตราร้อยละ 34.01 ของ
ราคา ซี.ไอ.เอฟ.

• น�าเข้า 24 ธ.ค. 2557 - 6 มิ.ย. 
2558 อัตราร้อยละ 21.92 ของ
ราคา ซี.ไอ.เอฟ.

• น�าเข้า 7 มิ.ย. 2558 - 6 มิ.ย. 
2559 อัตราร้อยละ 21.52 ของ
ราคา ซี.ไอ.เอฟ.

• น�าเข้า 7 มิ.ย. 2559 - 6 มิ.ย. 
2560 อัตราร้อยละ 21.13 ของ
ราคา ซี.ไอ.เอฟ.

27 ก.พ. 2556 ถึง 
26 ก.พ. 2559

7 มิ.ย. 2557 ถึง 
6 มิ.ย. 2560

ทุกประเทศ ยกเว้นประเทศ
ก�าลังพัฒนาที่มีสัดส่วนส่ง

ออกมาประเทศไทย 
ไม่ถึงร้อยละ 3 ของปริมาณ
การน�าเข้ารวมของสินค้า

ชนิดนี้

ทุกประเทศ ยกเว้นประเทศ
ก�าลังพัฒนาที่มีสัดส่วนส่ง

ออกมาประเทศไทย 
ไม่ถึงร้อยละ 3 ของปริมาณ
การน�าเข้ารวมของสินค้า

ชนิดนี้

สินค้าน�าเข้า ระยะเวลา
ที่มีผลบังคับใช้

อัตราอากรตอบโต้
การทุ่มตลาด

ประเทศ
แหล่งก�ำเนิด



88

	 *	กลุ่มอุตสาหกรรมภายในได้ยื่นค�าร้องขอต่อกรมการค้าต่างประเทศพร้อมข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อพิจารณา
ขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการปกป้องต่อไปอีก	 3	ปี	 ต่อมากรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศเม่ือวันที่	 10	
กรกฎาคม	2558	(เผยแพร่ลงในราชกจิจานเุบกษาเมือ่	17	กรกฎาคม	2558)	“เปิดการทบทวนความจ�าเป็นเพือ่ขยายเวลา
การบงัคบัใช้มาตรการปกป้องจากการน�าเข้าสนิค้าเหลก็แผ่นรดีร้อนเจอือืน่ๆ	ชนดิเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนทีเ่พิม่ขึน้”	นบั
เป็นการเริม่ต้นกระบวนการพิจารณาทบทวนมาตรการปกป้อง	ซึง่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลายฝ่ายมส่ีวนร่วมในกระบวนการ	
และบรษิทัคาดว่ากระบวนการพิจารณาทบทวนมาตรการปกป้องจะเสร็จส้ินภายในวนัส้ินสุดระยะเวลาบงัคบัใช้มาตรการ
ปกป้องดังกล่าว	 (26	กุมภาพันธ์	 2559)	แล้ว	 คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องจึงจะออกประกาศค�าวินิจฉัย
ส�าหรับการพิจารณาทบทวนมาตรการปกป้องเป็นขั้นตอนสุดท้ายต่อไป

ช)	 ปริมำณควำมต้องกำรใช้สินค้ำเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศ

	 ส�าหรบัแนวโน้มอตุสาหกรรมเหลก็	สมาคมเหลก็โลก	(World	Steel	Association)	คาดการณ์ว่าความต้องการใช้เหลก็
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในปี	2559	จะขยายตัว	3.4%	ต่อปี	ส�าหรับประเทศไทยความต้องการใช้เหล็กในประเทศคาดว่า
จะเติบโตอยู่ในช่วง	0	-	3%	ต่อปี	ตามความต้องการใช้เหล็กในอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ
	 ดงันัน้	งบการเงนิบรษัิทจดัท�าขึน้ตามเกณฑ์การด�าเนนิงานต่อเนือ่งโดยมข้ีอสมมตฐิานว่าการด�าเนนิงานตามแผนการ
จัดหาเงินทุนดังกล่าวข้างต้นจะประสบผลส�าเร็จ

	 (6)	ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ	13	ว่า	ผู้บริหารของบริษทัได้พจิารณาปัจจยัต่างๆ	หลายประการ
แล้วพบว่าไม่มีข้อบ่งชี้ที่ท�าให้มูลค่าของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2558	และ	2557	อาจ
เกิดการด้อยค่า	และในไตรมาส	2	ปี	2557	ผู้บริหารของบริษัท	ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระจ�านวน	2	บริษัทให้
ท�าการประเมินราคา	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ประกอบกับการประเมินโดยผู้บริหาร
ของบริษัทเอง	ผลการประเมินดังกล่าวไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าตามบัญชีของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	ณ	วันที่	 31	
ธันวาคม	2558	และ	2557	มีการด้อยค่าเพิ่มขึ้น

ผลิต
น�ำเข้ำ 
ส่งออก
ควำมต้องกำรใช้

2.85
4.14
0.027
6.97

(0.38)
(0.11)
(0.01)
(0.48)

2.47
4.03
0.013
6.49

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน	(ล้ำนตัน) เพิ่มขึ้น	/	(ลดลง)ปี	2557ปี	2558

(นำยชัยยุทธ	อังศุวิทยำ)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่	3885

ส�ำนักงำน	เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
กรุงเทพมหานคร
วันที่	26	กุมภาพันธ์	2559
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 บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 7	 157,108,146	 208,446,530	 156,862,959	 208,446,530

ลูกหนี้การค้า	 5, 8	 215,083,159	 199,720,686	 215,083,159	 199,720,686

สินค้าคงเหลือ	 9	 660,880,225	 1,094,247,223	 660,880,225	 1,094,247,223

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 5, 10	 88,159,879	 259,488,243	 89,423,266	 259,488,243

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 1,121,231,409	 1,761,902,682	 1,122,249,609	 1,761,902,682

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และ

	 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันชุดเดิม 6	 -	 38,894	 -	 38,894

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 11	 -	 -	 -	 -

เงินล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	 12	 210,000,000	 210,000,000	 210,000,000	 210,000,000

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 13	 16,447,192,000	 17,368,271,543	 16,447,192,000	 17,368,271,543

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 14	 9,166,095	 24,272,988	 9,166,095	 24,272,988

หลักประกันเงินสดส�าหรับการใช้สาธารณูปโภค	 15	 -	 252,000,000	 -	 252,000,000

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 17	 212,428,220	 216,374,704	 211,728,220	 216,374,704

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 16,878,786,315	 18,070,958,129	 16,878,086,315	 18,070,958,129

รวมสินทรัพย์	 	 18,000,017,724	 19,832,860,811	 18,000,335,924	 19,832,860,811

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

31	ธันวาคม 31	ธันวาคม

2558หมายเหตุสินทรัพย์ 25582557 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า	 1.3, 5, 20	 2,045,164,744	 2,240,066,014	 2,045,164,744	 2,240,066,014

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 5, 21	 1,185,592,523	 1,343,739,369	 1,185,770,490	 1,343,421,169

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	 5, 38.4	 177,731,331	 306,835,064	 177,731,331	 306,835,064

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	 18	 30,000,000	 -	 30,000,000	 -

หุ้นกู้ที่ถึงกาหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 5, 19	 -	 640,799,828	 -	 640,799,828

ดอกเบี้ยค้างจ่าย	 1.3, 5	 1,290,300,915	 975,165,319	 1,290,300,915	 975,165,319

หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

	 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งป ี 23	 241,816,643	 244,211,291	 241,816,643	 244,211,291

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 22	 34,996,204	 33,369,536	 34,974,748	 33,369,536

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 5,005,602,360	 5,784,186,421	 5,005,758,871	 5,783,868,221

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า	 1.3, 20	 14,600,000	 -	 14,600,000	 -

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 21	 639,860,668	 547,797,458	 639,860,668	 547,797,458

หุ้นกู้	  5, 19	 343,347,959	 -	 343,347,959	 -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 24	 47,458,171	 37,197,310	 47,458,171	 37,197,310

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 1,045,266,798	 584,994,768	 1,045,266,798	 584,994,768

รวมหนี้สิน	 	 6,050,869,158	 6,369,181,189	 6,051,025,669	 6,368,862,989

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

31	ธันวาคม 31	ธันวาคม

2558หมายเหตุหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25582557 2557

 บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น	 25

	 ทุนจดทะเบียน	 	 103,137,868,439	 129,979,834,014	 103,137,868,439	 129,979,834,014

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว	 	 73,039,109,697	 73,039,109,694	 73,039,109,697	 73,039,109,694

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	 26	 147,991,749	 147,991,749	 147,991,749	 147,991,749

ส่วนเกิน	(ต�่ากว่า)	มูลค่าหุ้นสามัญ 25	 (39,828,910,395)	 (39,828,910,395)	 (39,828,910,395)	 (39,828,910,395)

ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม

	 จัดสรรแล้ว

	 	 ทุนส�ารองตามกฎหมาย 27	 18,507,422	 18,507,422	 18,507,422	 18,507,422

	 ขาดทุนสะสม	 	 (21,589,239,376)	 (20,074,708,317)	 (21,589,077,687)	 (20,074,390,117)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 27	 161,689,469	 161,689,469	 161,689,469	 161,689,469

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 11,949,148,566	 13,463,679,622	 11,949,310,255	 13,463,997,822

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 18,000,017,724	 19,832,860,811	 18,000,335,924	 19,832,860,811

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

31	ธันวาคม 31	ธันวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหต	ุ 2558	 2557	 2558	 2557

 บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รำยได้

รายได้จากการขาย	 5, 28, 35	 12,260,382,346	 14,512,999,808	 12,260,382,346	 14,512,999,808

กลับรายการขาดทุนจากการ

	 ลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 9	 5,934,812	 51,646,906	 5,934,812	 51,646,906

ก�าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	 18, 23, 24	 6,797,978	 46,967,989	 6,797,978	 46,967,989

รายได้อื่น	 5	 36,135,835	 80,687,448	 36,135,835	 80,687,448

รวมรำยได้	 	 12,309,250,971	 14,692,302,151	 12,309,250,971	 14,692,302,151

ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนขาย 5, 9, 32	 12,390,358,480	 14,022,127,707	 12,390,358,480	 14,022,127,707

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 29, 32	 160,698,527	 152,692,953	 160,698,527	 152,692,953

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5, 9, 30, 32	 620,306,949	 732,148,175	 620,463,460	 731,979,975

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 6, 10	 38,894	 -	 38,894	 -

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	 	 337,726,714	 28,377,410	 337,726,714	 28,377,410

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	 14, 17	 22,798,294	 -	 22,798,294	 -

ต้นทุนทางการเงิน	 5, 18, 33	 291,854,172	 175,304,782	 291,854,172	 175,304,782

รวมค่ำใช้จ่ำย	 	 13,823,782,030	 15,110,651,027	 13,823,938,541	 15,110,482,827

ก�ำไร	(ขำดทุน)	ส�ำหรับปี	 	 (1,514,531,059)	 (418,348,876)	 (1,514,687,570)	 (418,180,676)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี	 	 -	 -	 -	 -

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี	 	 (1,514,531,059)	 (418,348,876)	 (1,514,687,570)	 (418,180,676)

ก�ำไร	(ขำดทุน)	ต่อหุ้น 36

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 	 (0.14)	 (0.04)	 (0.14)	 (0.04)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	

31	ธันวาคม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	

31	ธันวาคม

   หมายเหต	ุ 2558	 2557	 2558	 2557

 บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

ก�าไร	(ขาดทุน)	ส�าหรับปี	 	 (1,514,531,059)	 (418,348,876)	 (1,514,687,570)	 (418,180,676)

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 13, 14, 32	 1,020,684,685	 1,053,857,765	 1,020,684,685	 1,053,857,765

	 ดอกเบี้ยรับ	 	 (1,393,075)	 (742,035)	 (1,393,075)	 (742,035)

ต้นทุนทางการเงิน	 33	 291,854,172	 175,304,782	 291,854,172	 175,304,782

ก�าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	 18, 22, 24	 (6,738,163)	 (46,967,989)	 (6,738,163)	 (46,967,989)

ขาดทุน	(ก�าไร)	จากอัตราแลกเปลี่ยน

	 ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 	 292,350,786	 904,785	 292,350,786	 904,785

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 6, 10	 38,894	 -	 38,894	 -

กลับรายการขาดทุนจากการ

	 ลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 9	 (5,934,812)	 (51,646,905)	 (5,934,812)	 (51,646,905)

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	 24	 10,260,860	 9,174,727	 10,260,860	 9,174,727

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	 10, 14	 22,798,294	 -	 22,798,294	 -

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์	 	 31,328	 744,087	 31,328	 744,087

    109,421,910	 722,280,341	 109,265,399	 722,448,541

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

	 และหนี้สินด�าเนินงาน

ลูกหนี้การค้า	 	 (15,362,474)	 (59,612,673)	 (15,362,474)	 (59,612,673)

สินค้าคงเหลือ	 	 439,301,810	 (148,751,883)	 439,301,810	 (148,751,883)

เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า	 	 79,075,864	 46,767,407	 79,075,864	 46,767,407

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 92,252,501	 16,538,059	 90,989,114	 16,538,059

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 (100,539,294)	 (128,752,412)	 (99,839,294)	 (128,752,412)

เจ้าหนี้การค้า	 	 (304,096,373)	 64,703,351	 (304,096,373)	 64,703,351

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	 	 (129,103,733)	 (18,256,629)	 (129,103,733)	 (18,256,629)

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 (123,885,455)	 (108,958,484)	 (123,389,288)	 (109,126,684)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 (898,383)	 607,024	 (919,839)	 607,024

เงินสดสุทธิได้มำจำก	(ใช้ไปใน)

	 กิจกรรมด�ำเนินงำนๆ	 	 46,166,373	 386,564,101	 45,921,186	 386,564,101

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	

31	ธันวาคม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	

31	ธันวาคม

   หมายเหต	ุ 2558	 2557	 2558	 2557

 บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย	 	 1,393,075	 742,035	 1,393,075	 742,035

รับคืนหลักประกันเงินสดส�าหรับ

	 การใช้สาธารณูปโภค	 15	 252,000,000	 -	 252,000,000	 -

ซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 (2,842,092)	 (1,016,363)	 (2,842,092)	 (1,016,363)

เงินสดสุทธิได้มำจำก	(ใช้ไปใน)	

	 กิจกรรมลงทุน	 	 250,550,983	 (274,328)	 250,550,983	 (274,328)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

จ่ายต้นทุนทางการเงิน	 	 (69,777,315)	 (88,996,499)	 (69,777,315)	 (88,996,499)

ช�าระคืนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ	 23	 (11,085,000)	 (13,258,885)	 (11,085,000)	 (13,258,885)

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	 	 -	 (1,784,078)	 -	 (1,784,078)

รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	 18	 30,000,000	 -	 30,000,000	 -

จ่ายช�าระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้	 19	 (297,451,869)	 (275,522,730)	 (297,451,869)	 (275,522,730)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	 	 3	 -	 3	 -

เงินสดสุทธิได้มำจำก	(ใช้ไปใน)	

	 กิจกรรมจัดหำเงิน	 	 (348,314,181)	 (379,562,192)	 (348,314,181)	 (379,562,192)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

	 เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	 	 (51,596,825)	 6,727,581	 (51,842,012)	 6,727,581

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	

	 ณ	วันที่	1	มกราคม	 	 208,446,530	 201,693,296	 208,446,530	 201,693,296

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของ

	 เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี	 	 258,441	 25,653	 258,441	 25,653

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	 7	 157,108,146	 208,446,530	 156,862,959	 208,446,530

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด

หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้การค้าและ

	 เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้ากับเจ้าหนี้

	 การค้าและดอกเบี้ยค้างจ่ายและ

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	 	 -	 129,918,350	 -	 129,918,350

โอนประมาณการหนี้สินไปเป็นเจ้าหนี้

	 การค้าและดอกเบี้ยค้างจ่าย	 	 -	 411,525,238	 -	 411,525,238

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	

31	ธันวาคม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	

31	ธันวาคม

   หมายเหต	ุ 2558	 2557	 2558	 2557

 บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	

หมำยเหตุ หมำยเหตุ

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

ข้อมูลทั่วไปและการด�าเนินงานต่อเนื่อง
เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันชุดเดิม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	
หลักประกันเงินสดส�าหรับการใช
สาธารณูปโภค
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หุ้นกู้
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

สำรบัญ สำรบัญ

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรือนหุ้น
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ส�ารอง
ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
ก�าไร	(ขาดทุน)ต่อหุ้น
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือ
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
คดีความ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
วงเงินสินเชื่อเพื่อการด�าเนินงาน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

 บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการ	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2559

1 ข้อมูลทั่วไปและการด�าเนินงานต่อเนื่อง

1.1	 ข้อมูลทั่วไป
	 	 บริษัท	จี	เจ	สตีล	จ�ากัด	(มหาชน)	“บริษัท”	เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่จดทะเบียน	ดังนี้
	 	 ส�านักงานใหญ่	 :	 เลขที่	88	อาคารปาโซ่ชั้น	24	ถนนสีลม	แขวงสุริยวงศ์	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
	 	 โรงงานผลิต	 	 :	 เลขที่	358	หมู่	6	นิคมอุตสาหกรรมเหมราช	ชลบุรีทางหลวง	331	ต�าบลบ่อวิน	อ�าเภอศรีราชา	
	 	 	 	 	 	 จังหวัดชลบุรี

	 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(“ตลท”)	เมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2539	

	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ได้แก่	บริษัท	จี	สตีล	จ�ากัด	(มหาชน)	(“จี	สตีล”)	(ถือหุ้นร้อยละ	20.79)		
บริษัทซูพีเรียร์	โอเวอร์ซีส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ถือหุ้นร้อยละ	3.90)	และบริษัท	จีเอส	ซีเคียวริตี้	โฮลดิ้ง	จ�ากัด(“จีเอส	
ซีเคยีวรติี”้)	(ถอืหุน้ร้อยละ	4.91)	ซึง่บรษิทัเหล่านีเ้ป็นนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยซึง่	จเีอส	ซเีคยีวรติี	้เป็นบรษิทั
ย่อยของ	จี	สตีล	โดยถือหุ้นร้อยละ	99.99

	 บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	

	 รายละเอียดบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	มีดังนี้

การกล่าวถึงบริษัทและบริษัทย่อยหลังจากนี้จะถูกเรียกว่า	“กลุ่มบริษัท”

ชื่อกิจกำร

บริษัทย่อยทำงตรง
บริษัท	จีเจเอส	โน๊ตส์	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด
(“จีเจเอส	โน๊ตส์”)

กิจการที่ตั้งโดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ
การปรับโครงสร้างหนี้

ไทย 99.99 99.99

ลักษณะธุรกิจ กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละประเทศที่
กิจกำรจัดตั้ง	 2558 2557
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1.2	 กำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	สถานะทางการเงินบางส่วนของบริษัท	เป็นดังนี้

ล้านบาท

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

2558 2557

ปัจจัยเสี่ยง

ต่อการด�าเนินการต่อเนื่อง

(1)	ขาดทุนส�าหรับปี	 	 1,515	 418
(2)	ขาดทุนสะสม	 	 21,589	 20,075
(3)	หนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 3,884	 4,022

ซึ่งเกิดจากผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ	 เช่น	 ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีผันผวน	 การผิดนัดช�าระหนี้ตามแผนปรับ
โครงสร้างหนี้	 และการทุ่มตลาดของผู้ผลิตเหล็กต่างประเทศ	ปัจจัยดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระ
ส�าคญัเกีย่วกบัความสามารถในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง	อย่างไรกต็าม	ฝ่ายบริหารเชือ่มัน่ว่าการจดัท�างบการเงนิตามข้อ
สมมติฐานว่าบริษัทจะด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องนั้นเหมาะสม		เนื่องจากบริษัทมีแผนงานต่างๆ	ดังนี้	:

ก)	 กำรเจรจำกับเจ้ำหนี้ที่ผิดนัด
	 ผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทได้	 โดยบริษัทยังคงด�าเนินการเจรจากับเจ้าหนี้การค้า

รายใหญ่อีกหลายรายเพื่อลดภาระหนี้ให้มากที่สุด	 รวมทั้งการขยายระยะเวลาการช�าระหนี้ให้นานข้ึน	ทั้งน้ีเพื่อเพิ่ม
สภาพคล่อง	และลดภาระหนี้และดอกเบี้ยจ่ายให้กับบริษัท

ข)	 กำรจัดหำเงินสด
	 บริษัทได้มีแผนหลายประการเพื่อให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการด�าเนินงาน	เช่น
	 1.	 เพิ่มกระแสเงินสดจากการขาย	โดยผลิตและจ�าหน่ายสินค้าประเภทเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
	 2.	 บรรลุข้อตกลงกับลูกค้าในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น
	 3.	 เจรจาวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
	 4.	 การเร่งรัดเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้า
	 5.	 การขายโดยรับเงินล่วงหน้า

ค)	กำรด�ำเนินกำรผลิต
	 ในปี	2558	บรษิทัด�าเนนิการผลติในช่วงท่ีมคีวามต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย	ซึง่มอีตัราค่าไฟฟ้าต�า่	(Off	Peak)		และสามารถ

เพิ่มปริมาณการผลิตจนเกือบเต็มก�าลังการผลิตในช่วง	Off	Peak	และไตรมาสที่	3	ปี	2559	บริษัท	มีแผนที่จะด�าเนิน
การผลติ	24	ชัว่โมง	เนือ่งจากบรษัิทคาดว่าความต้องการใช้เหลก็แผ่นรีดร้อนในประเทศจะสงูข้ึน	ทัง้นีเ้พือ่เป็นการลด
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยให้ลดลง

	 และบริษัทมีแผนปรับตัวโดยจัดท�าโครงการหลายโครงการเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง	 และ
ผู้น�าเข้าทั้งในรูปของการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตลดการสูญเสียใน
กระบวนการผลิต	เป็นต้น	
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ง)	 ควำมร่วมมือจำกคู่ค้ำ
	 บรษิทัได้บรรลขุ้อตกลงกับกลุม่ลกูค้าทีม่คีวามสมัพนัธ์อนัดมีายาวนาน	โดยหลังจากท่ีสามารถตกลงการปรับแผนการ

ช�าระหนี้แล้ว	 ลูกค้าส�าคัญหลายราย	ตกลงผูกพันการซื้อสินค้าจากบริษัทท�าให้สามารถจัดการระบบผลิตได้อย่าง
สม�่าเสมอ

จ)	 วงเงินสินเชื่อเพื่อกำรด�ำเนินงำน
	 นอกจากบริษัทได้รับความร่วมมือจากผู้ขายวัตถุดิบหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการให้สินเช่ือ
	 (Supplier	Credit)	ในรูปแบบ	Collateral	Management	Agreement	(“CMA”)	ในส่วนของบริษัทได้รับวงเงิน	CMA	

จากผู้ขายวัตถุดิบจากต่างประเทศ	จ�านวน	1	ราย	ในวงเงิน	10	-	15	ล้านเหรียญสหรัฐ	และวงเงิน	CMA	จากผู้ขาย
วัตถุดิบจากในประเทศ	จ�านวน	4	ราย	เป็นจ�านวน	660,000	ตันต่อปี	และมีวงเงิน	CMA	ร่วมกันกับ	จี	สตีล	จากผู้
ขายวตัถดุบิจากต่างประเทศจ�านวน	2	ราย	รวมวงเงนิทัง้หมด	159	-	210	ล้านเหรยีญสหรฐั	ยงัได้รบัวงเงนิสนิเชือ่จาก
แหล่งต่างๆ	เพิ่มเติมอีก	ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	41

	 โดยบริษัทได้ใช้สินเชื่อประเภทนี้เป็นเวลาหลายปีเป็นวงเงินการค้าหมุนเวียนในการซื้อเศษเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก
ที่ใช้ในการผลิต

ฉ)	กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ
	 บริษัทได้ร่วมกับผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศรายอื่นๆ	(เรียกรวมกันเป็น	“อุตสาหกรรมภายใน”)	ยื่นค�าร้องต่อ

ภาครฐั	โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นหลกั	เนือ่งจากอตุสาหกรรมภายในได้รบัผลกระทบอย่างร้ายแรง	ทีม่สีาเหตจุากการ
ทุม่ตลาดสนิค้าเหลก็แผ่นรดีร้อนทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ		และจากปริมาณการน�าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนทีเ่พิม่ขึน้
อย่างรวดเร็วมากซึ่งส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยอีกด้วย	ล่าสุดจนถึงปัจจุบัน	กระทรวง
พาณิชย์ได้ออกประกาศบังคับใช้มาตรการเยียวยาทางการค้าที่เป็นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด	(antidumping	
measures)	 	 และมาตรการปกป้องจากสินค้าน�าเข้าที่เพิ่มขึ้น	 (safeguard	measures)	 	 เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรม
ภายในสามารถแข่งขันอย่างเป็นธรรมกบัสินค้าน�าเข้าและสามารถปรับตวัเพือ่แข่งขันกบัสินค้าน�าเข้าในตลาดภายใน
ประเทศได้ต่อไปดังนี้

มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ระยะเวลา 5 ปี)

1 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน และไม่เป็น
ม้วน

2 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน และไม่เป็น
ม้วน

3 เหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน

หลายอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0 จนถึง
ร้อยละ 128.11 ของราคา ซี.ไอ.
เอฟ.

จีน อัตราร้อยละ 30.91 ของราคา 
ซี.ไอ.เอฟ., มาเลเซีย อัตราร้อย
ละ 23.57 - 42.51ของราคา ซี.ไอ.
เอฟ.

อัตราร้อยละ 14.28 - 19.47 ของ
ราคา ซี.ไอ.เอฟ.

23 พ.ค. 2558 ถึง 
22 พ.ค. 2563

12 ส.ค. 2554 ถึง 
11 ส.ค. 2559

26 ธ.ค. 2555 ถึง 
25 ธ.ค. 2560

14 ประเทศ

จีนและ
มาเลเซีย

จีน

สินค้าน�าเข้า ระยะเวลา
ที่มีผลบังคับใช้

อัตราอากรตอบโต้
การทุ่มตลาด

ประเทศ
แหล่งก�ำเนิด
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มาตรการปกป้องจากการน�าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (ระยะเวลา 3 ปี)

* กลุม่อุตสาหกรรมภายในได้ยืน่ค�าร้องขอต่อกรมการค้าต่างประเทศพร้อมข้อมลูหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่พจิารณาขยาย
ระยะเวลาบังคับใช้มาตรการปกป้องต่อไปอีก 3 ปี ต่อมากรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 
2558 (เผยแพร่ลงในราชกจิจานเุบกษาเมือ่ 17 กรกฎาคม 2558) “เปิดการทบทวนความจ�าเป็นเพือ่ขยายเวลาการบงัคบั
ใช้มาตรการปกป้องจากการน�าเข้าสนิค้าเหลก็แผ่นรดีร้อนเจอือืน่ๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนท่ีเพิม่ขึน้” นบัเป็นการเร่ิม
ต้นกระบวนการพิจารณาทบทวนมาตรการปกป้อง ซึง่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลายฝ่ายมส่ีวนร่วมในกระบวนการ และบรษิทั
คาดว่ากระบวนการพิจารณาทบทวนมาตรการปกป้องจะเสร็จสิ้นภายในวันสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช้มาตรการปกป้อง
ดังกล่าว (26 กุมภาพันธ์ 2559) แล้ว คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องจึงจะออกประกาศค�าวินิจฉัยส�าหรับการ
พิจารณาทบทวนมาตรการปกป้องเป็นขั้นตอนสุดท้ายต่อไป 

1 เหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน*

2 เหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและ
ไม่เป็นม้วน

• น�าเข้า 27 ก.พ. 2556 - 14 
ก.ย. 2556 อัตราร้อยละ 33.11 
ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

• น�าเข้า 15 ก.ย. 2556 - 26 
ก.พ. 2557 อัตราร้อยละ 44.20 
ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

• น�าเข้า 27 ก.พ. 2557 - 26 
ก.พ. 2558 อัตราร้อยละ 43.57 
ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

• น�าเข้า 27 ก.พ. 2558 - 26 
ก.พ. 2559 อัตราร้อยละ 42.95 
ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

• น�าเข้า 7 มิ.ย. 2557 - 23 ธ.ค. 
2557 อัตรา  ร้อยละ 34.01 
ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

• น�าเข้า 24 ธ.ค. 2557 - 6 มิ.ย. 
2558 อัตรา  ร้อยละ 21.92 
ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

• น�าเข้า 7 มิ.ย. 2558 - 6 มิ.ย. 
2559 อัตรา    ร้อยละ 21.52 
ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

• น�าเข้า 7 มิ.ย. 2559 - 6 มิ.ย. 
2560 อัตรา    ร้อยละ 21.13 
ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

27 ก.พ. 2556 ถึง 
26 ก.พ. 2559

7 มิ.ย. 2557 ถึง 
6 มิ.ย. 2560

ทุกประเทศ ยกเว้นประเทศ
ก�าลังพัฒนาที่มีสัดส่วนส่ง

ออกมาประเทศไทย 
ไม่ถึงร้อยละ 3 ของปริมาณ
การน�าเข้ารวมของสินค้า

ชนิดนี้

ทุกประเทศ ยกเว้นประเทศ
ก�าลังพัฒนาที่มีสัดส่วนส่ง

ออกมาประเทศไทย 
ไม่ถึงร้อยละ 3 ของปริมาณ
การน�าเข้ารวมของสินค้า

ชนิดนี้

สินค้าน�าเข้า ระยะเวลา
ที่มีผลบังคับใช้อัตราอากรปกป้องประเทศ

แหล่งก�ำเนิด
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	 ส�ำหรบัแนวโน้มอตุสำหกรรมเหลก็	สมำคมเหลก็โลก	(World	Steel	Association)	คำดกำรณ์ว่ำควำมต้องกำรใช้เหลก็
ในกลุ่มประเทศอำเซียนในปี	2559	จะขยำยตัว	3.4%	ต่อปี	ส�ำหรับประเทศไทยควำมต้องกำรใช้เหล็กในประเทศคำดว่ำ
จะเติบโตอยู่ในช่วง	0	-	3%	ต่อปี	ตำมควำมต้องกำรใช้เหล็กในอุตสำหกรรมต่อเนื่องภำยในประเทศ
	 ดงันัน้	งบกำรเงนิบรษิทัจดัท�ำขึน้ตำมเกณฑ์กำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งโดยมีข้อสมมติฐำนว่ำกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนกำร
จัดหำเงินทุนดังกล่ำวข้ำงต้นจะประสบผลส�ำเร็จ

1.3	 การปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท
  
	 การปรับโครงสร้างเจ้าหนี้การค้ารายใหญ่
	 ในอดีตบริษัทได้ท�ำข้อตกลงกับเจ้ำหนี้กำรค้ำรำยใหญ่	จ�ำนวน	3	รำย	เป็นจ�ำนวนเงิน	79	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	(2,863	
ล้ำนบำท)	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	(31	ธันวำคม	2557:	จ�ำนวนเงิน	73	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	(2,411	ล้ำนบำท))	ซึ่ง
บริษัทได้ผิดนัดช�ำระหนี้ตำมข้อตกลง	ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้
	 ในปี	 2556	บริษัทได้ท�ำสัญญำประนีประนอมกับเจ้ำหนี้กำรค้ำรำยใหญ่รำยหนึ่งจำก	 3	 รำย	ภำยใต้เงื่อนไขของ
สัญญำประนีประนอมซึ่งมียอดหนี้คงเหลือทั้งหมดจ�ำนวน	 44.51	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 โดยยอดหนี้จ�ำนวน	32.02	ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ	จ่ำยช�ำระเป็นเงินสด	 โดยตกลงที่จะขยำยระยะเวลำช�ำระหนี้	 เริ่มตั้งแต่วันที่	 31	มีนำคม	2557	ถึงวันที่	
31	มีนำคม	2561	ตำมจ�ำนวนที่ระบุไว้ในสัญญำฯ	และยอดหนี้คงเหลือจ�ำนวน	12.49	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ		เจ้ำหนี้จะลด
หนี้ให้ถ้ำบริษัทจ่ำยช�ำระตำมสัญญำ	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงบันทึกจ�ำนวนเงิน	12.49	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	เป็นผลแตกต่ำงจำก
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้รอกำรรับรู้ในประมำณกำรหนี้สิน	
	 นอกจำกน้ี	ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของ	จ	ีสตีล	ได้ตกลงท�ำสัญญำค�ำ้ประกนัส่วนบคุคลต่อเจ้ำหนีก้ำรค้ำรำยใหญ่นี	้ในจ�ำนวน
วงเงินสูงสุดไม่เกิน	5	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	เพื่อค�้ำประกันภำระหนี้ต่อบริษัทภำยใต้ข้อตกลงของสัญญำประนีประนอมดัง
กล่ำว
	 ต่อมำในปี	2557	บริษัทได้ผิดนัดช�ำระหนี้งวดแรกที่ถึงก�ำหนดช�ำระหนี้ในวันที่	31	มีนำคม	2557	โดยภำยใต้สัญญำ
ประนปีระนอมยอมควำมระบใุนสญัญำว่ำเจ้ำหนีส้ำมำรถเรยีกร้องให้บรษิทัจ่ำยช�ำระหนีทั้ง้หมดโดยทนัท	ี		ดงันัน้บรษิทั
ได้จัดประเภทเจ้ำหนีค้งค้ำงดงักล่ำวเป็นหน้ีสนิหมนุเวยีนทัง้จ�ำนวนตัง้แต่วนัท่ี	31	มนีำคม	2557	ซึง่จำกผลของกำรผดินัด
ช�ำระหนี้	 บริษัทฯจึงโอนผลแตกต่ำงจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้รอกำรรับรู้ในประมำณกำรหนี้สินไปเจ้ำหนี้กำรค้ำ	 และ
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย	และบรษิทัมภีำระทีต้่องจ่ำยดอกเบีย้ส�ำหรบักำรผดินดัช�ำระหนีด้งักล่ำวให้กบัเจ้ำหนีใ้นอตัรำร้อยละ	5	
ต่อปี	นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดช�ำระหนี้	ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้

ก)	ปริมำณควำมต้องกำรใช้สินค้ำเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศ

ผลิต
น�ำเข้ำ 
ส่งออก
ควำมต้องกำรใช้

2.85
4.14
0.027
6.97

(0.38)
(0.11)
(0.01)
(0.48)

2.47
4.03
0.013
6.49

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน	(ล้ำนตัน) เพิ่มขึ้น	/	(ลดลง)ปี	2557ปี	2558
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(ล้านบาท)

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557
ท�าสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มเติม
หัก	จ่ายระหว่างปี
การปรับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างปี

ยอดคงเหลือของเจ้าหนี้รายอื่นที่ท�าการปรับโครงสร้างหนี้
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558

58
108
(35)
1

132

	 การปรับโครงสร้างเจ้าหนี้รายอื่น
	 บรษิทัได้มกีารเจรจาท�าสญัญาการปรบัโครงสร้างหนีก้บัเจ้าหนีร้ายอืน่	ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2558	มรีาย
ละเอียดดังต่อไปนี้	:

	 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญากับเจ้าหนี้รายอื่นสองราย	 ดอกเบ้ียค้างจ่ายจะถูกค�านวณตลอดระยะเวลาการจ่ายช�าระ
คนืในอัตราร้อยละ	2	ต่อปี	และช�าระคนืในวนัสดุท้ายของวนัท�าการของเดือนมถินุายนและธนัวาคมของทกุปี	หากบรษิทั
ผดินดัช�าระหน้ีตามเง่ือนไขของสญัญา	หนีจ้�านวน	1.03	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	และหนีจ้�านวน	5	ล้านบาท	ซึง่เจ้าหนีไ้ด้ยกเว้น
ให้	จะถกูน�ากลบัมาบนัทกึเป็นหนีส้นิและครบก�าหนดช�าระในทนัท	ีต่อมาในปี	2557	บรษิทัฯ	ได้จ่ายช�าระหนีส้นิจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้รายอื่นสองรายครบถ้วนแล้ว	บริษัทจึงโอนประมาณการหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้รอ
การรับรู้จ�านวน	39	ล้านบาท	ไปเป็นก�าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบก�าไรขาดทุนแล้ว

2	 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน	

	 (ก)	เกณฑ์การถือปฏิบัติ
	 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใช้โดยสภาวิชา
ชีพบัญชีฯ	(“สภาวชิาชพีบญัช”ี)	กฏระเบยีบและประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่กีย่วข้อง
	 ในระหว่างปี	บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามกรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน	(ปรับปรุง	2558)	และ
มาตรฐานการบญัช	ีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี	ซึง่มผีลบงัคบั
ใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2558	โดยฉบับที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้
	 มาตรฐานการบัญชี
	 	 ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	การน�าเสนองบการเงิน
	 	 ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	สินค้าคงเหลือ
	 	 ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	งบกระแสเงินสด
	 	 ฉบับที่		8	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
	 	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
	 	 ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	ภาษีเงินได้
	 	 ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
	 	 ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	สัญญาเช่า
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	 	 ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	รายได้
	 	 ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
	 	 ฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม
	 	 ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 	 ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 ฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	ก�าไรต่อหุ้น
	 	 ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	งบการเงินระหว่างกาล
	 	 ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 	 ฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
	 	 ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
	 	 ฉบับที่		2	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
	 	 ฉบับที่		8	(ปรับปรุง	2557)	 เรื่อง	ส่วนงานด�าเนินงาน
	 	 ฉบับที่	10		 เรื่อง	งบการเงินรวม
	 	 ฉบับที่	12		 เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
	 	 ฉบับที่	13		 เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม
 
	 นอกเหนอืจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ข้างต้น	ในระหว่างปีจนถงึปัจจบุนั	สภาวชิาชพี
บญัชีได้ออกและปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัอืน่ๆ	ซึง่มผีลบังคบัส�าหรับงบการเงนิทีเ่ร่ิมในหรือหลังวนั
ที่	1	มกราคม	2559	เป็นต้นไป	และไม่ได้มีการน�ามาใช้ส�าหรับการจัดท�างบการเงินนี้	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกและปรับปรุงใหม่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3
	 งบการเงนิฉบบัภาษาอังกฤษจดัท�าขึน้จากงบการเงนิท่ีเป็นภาษาไทยในกรณทีีมี่เนือ้ความขัดแย้งกนัหรือมีการตีความ
ในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

	 (ข)	เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำ
	 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม	ยกเว้นรายการที่ส�าคัญท่ีแสดงในนโยบายการ
บัญชี

	 (ค)	สกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนและน�ำเสนองบกำรเงิน
	 งบการเงนินีจั้ดท�าและแสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาทซึง่เป็นสกลุเงนิท่ีใช้ในการด�าเนนิงานของบรษิทั	ข้อมลูทางการ
เงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท	ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

	 (ง)	กำรประมำณกำรและใช้วิจำรณญำณ
	 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ	การประมาณ
และ	ข้อสมมติฐานหลายประการ	ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับ	
สินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้	และค่าใช้จ่าย		ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
	 ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใ่ช้ในการจดัท�างบการเงนิจะได้รบัการทบทวนอย่างต่อเนือ่ง	การปรบัประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
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	 ข้อมูลเกีย่วกบัการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมตฐิานทีส่�าคญัในการก�าหนดนโยบายการบญัช	ีมผีลกระทบ
ส�าคัญต่อการรับรู้จ�านวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	8	 	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	9	 	 ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	13	 	 การประเมนิมลูค่าและค่าเผือ่ด้อยค่าของทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์
	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	14	 	 การประเมินมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	17	 	 การประเมินมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่างานระหว่างก่อสร้าง
	 	 	 	 	 ที่หยุดชะงัก
	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	24	 	 ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	37	 	 การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน
	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	39	และ	40	 คดีความ	และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 ในระหว่างปีจนถงึปัจจบุนั		สภาวชิาชพีบญัชฯี	ได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการบญัช	ีมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน	การตีความมาตรฐานการบัญชี	และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะ
เวลาบัญชี	ที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2559	มีดังต่อไปนี้

	 มำตรฐำนกำรบัญชี
	 	 ฉบับที่			1	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การน�าเสนองบการเงิน
	 	 ฉบับที่			2	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	สินค้าคงเหลือ
	 	 ฉบับที่			7	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	งบกระแสเงินสด
	 	 ฉบับที่			8	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
	 	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
	 	 ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	สัญญาก่อสร้าง
	 	 ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	ภาษีเงินได้
	 	 ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
	 	 ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	สัญญาเช่า
	 	 ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	รายได้
	 	 ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
	 	 	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
	 	 ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
	 	 ฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม
	 	 ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 	 ฉบับที่	26	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
	 	 ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
	 	 ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
	 	 ฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	ก�าไรต่อหุ้น
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	 	 ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	งบการเงินระหว่างกาล
	 	 ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 	 ฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
	 	 ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 	 ฉบับที่	40	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	 	 ฉบับที่	41	เรื่อง	เกษตรกรรม
	 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
	 	 ฉบับที่			2	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
	 	 ฉบับที่			3	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การรวมธุรกิจ
	 	 ฉบับที่			4	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	สัญญาประกันภัย
	 	 ฉบับที่			5	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก
	 	 ฉบับที่			6	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การส�ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
	 	 ฉบับที่			8	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	ส่วนงานด�าเนินงาน
	 	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	งบการเงินรวม
	 	 ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การร่วมการงาน
	 	 ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
	 	 ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม
	 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
	 	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	-	กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
	 	 	 กับกิจกรรมด�าเนินงาน
	 	 ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	สัญญาเช่าด�าเนินงาน	-	สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
	 	 ฉบับที่	25	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	ภาษีเงินได้	-	การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
	 	 ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
	 	 ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
	 	 ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	รายได้	-	รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
	 	 ฉบับที่	32	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ต้นทุนเว็บไซต์
	 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
	 	 ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนการบูรณะและหนี้สิน
	 	 	 ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
	 	 ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
	 	 ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน	การบูรณะและการปรับปรุง
	 	 	 สภาพแวดล้อม
	 	 ฉบับที่			7	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2558)	
	 	 	 เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
	 	 ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
	 	 ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
	 	 ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
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	 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
	 	 ฉบับที่	14	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์	ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและ
	 	 	 ปฏิสมัพันธ์ของรายการเหล่านี	้ส�าหรบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่19	(ปรบัปรงุ	2558)	
	 	 	 เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
	 	 ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
	 	 ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
	 	 ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2558)	 เรื่อง	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน
	 	 ฉบับที่	21	 เรื่อง	เงินที่น�าส่งรัฐ

	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่	1,	ฉบับที่	2,	ฉบับที่	7,	ฉบับ
ที่	8,	ฉบับที่	10,	ฉบับที่	12,	ฉบับที่	16,	ฉบับที่	17,	ฉบับที่	18,	ฉบับที่	19,	ฉบับที่	21,	ฉบับที่	23,	ฉบับที่	24,	ฉบับที่	27,	
ฉบับที่	33,	ฉบับที่	34,	ฉบับที่	36,	ฉบับที่	37,	ฉบับที่	38	และมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่	2,	ฉบับที่	8,	ฉบับที่	
10,	ฉบับที่	12,	ฉบับที่	13	จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน	เมื่อน�ามาถือปฏิบัติ	ส่วนมาตรฐานการ
บัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	การตีความมาตรฐานการบัญชี	และการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน
อื่นๆ	ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท	ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเมื่อน�ามาปฏิบัติ
 

4 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอส�าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน		

	 (ก)	เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม
	 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท	และบริษัทย่อย	(รวมกันเรียกว่า	“กลุ่มบริษัท”)

	 บริษัทย่อย
	 บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท	 การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอ�านาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อมในการก�าหนดนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานของกิจการนั้น	 เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จาก
กิจกรรมของบริษัทย่อย	 งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม	 นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การ
ควบคุมสิ้นสุดลง	
	 นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจ�าเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัทผล
ขาดทุนในบริษัทย่อยจะต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะท�าให้ส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม

	 การสูญเสียอ�านาจควบคุม	
	 เม่ือมีการสูญเสียอ�านาจควบคุมกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสินในบริษัทย่อย	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น	 ก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสีย
อ�านาจควบคมุในบรษิทัย่อยรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุ	ส่วนได้เสยีในบรษิทัย่อยเดมิทีย่งัคงเหลอือยูใ่ห้วดัมลูค่าด้วยมลูค่า
ยุติธรรม	ณ	วันที่สูญเสียอ�านาจควบคุม
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	 การตัดรายการในงบการเงินรวม
	 ยอดคงเหลอืและรายการบญัชีระหว่างกจิการในกลุม่	รวมถงึรายได้	หรือค่าใช้จ่ายทีย่งัไม่เกดิข้ึนจริงซึง่เป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม	ถูกตัดรายการในการจัดท�างบการเงินรวม		

	 (ข)	เงินตรำต่ำงประเทศ
	 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
	 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท	โดยใช้อัตราแลก
เปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ
	 สนิทรพัย์และหน้ีสนิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ	ณ	วนัท่ีรายงาน	แปลงค่าเป็นสกลุเงินทีใ่ช้ในการด�าเนนิ
งานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันนั้น		ก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน
	 สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน	 ซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุน
เดิม	แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ	

	 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า	ให้รับรู้เป็นก�าไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น	

	 (ค)	เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
	 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในกระแสเงนิสดประกอบด้วย	ยอดเงนิสด	ยอดเงนิฝากธนาคารประเภทเผือ่เรยีก	
และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องช�าระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

	 (ง)	ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	 ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูประเมินโดยการวิเคราะห์ประวตักิารช�าระหนี	้และการคาดการณ์เกีย่วกบัการช�าระหนีใ้นอนาคต
ของลูกค้า	ลูกหนี้จะถูกตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

	 (จ)	สินค้ำคงเหลือ
	 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า
	 ต้นทุนของสินค้าค�านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	 ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ	 ต้นทุนในการดัดแปลง
หรอืต้นทนุอ่ืนเพ่ือให้สนิค้าอยูใ่นสถานทีแ่ละสภาพปัจจบุนั	ในกรณขีองสนิค้าส�าเร็จรูปและสนิค้าระหว่างผลติทีผ่ลติเอง	
ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยผลิตอย่างเหมาะสม	โดยค�านึงถึงระดับก�าลังการผลิตตามปกติ
	 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ�าเป็น	 โดย
ประมาณในการขาย	

	 บริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ	ส�าหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ	เสียหาย	ล้าสมัยและค้างนาน

	 บรษัิทจะรบัรูส้นิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่กีย่วข้องกบัสนิค้าคงเหลอืภายใต้สญัญา	Consignment	เมือ่บริษัทได้รับโอนสทิธิ
และความรับผิดชอบในทางกฎหมายและความเป็นเจ้าของในเชิงเศรษฐกิจของสินค้าดังกล่าวแล้ว
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	 (ฉ)	เงินลงทุน
 
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน

	 การจ�าหน่ายเงินลงทุน
	 เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน	ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�าไรหรือขาดทุน
สะสม	จากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน
	 ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจ�าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่	 การค�านวณต้นทุนส�าหรับเงินลงทุนท่ีจ�าหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

	 (ช)	ที่ดิน	อำคำร	และอุปกรณ์
 
	 การรับรู้และการวัดมูลค่า
 
	 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
	 ราคาทนุรวมถงึต้นทนุทางตรงทีเ่กีย่วข้องกับการได้มาของสนิทรัพย์	ต้นทุนของการก่อสร้างสนิทรัพย์ท่ีกจิการก่อสร้าง
เอง	รวมถงึต้นทนุของวสัดแุรงงานทางตรง	และต้นทนุทางตรงอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัหาสนิทรพัย์เพือ่ให้สนิทรพัย์นัน้
อยูใ่นสภาพทีพ่ร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์	ต้นทนุในการร้ือถอน		การขนย้าย		การบรูณะสถานท่ีตัง้ของสนิทรพัย์
และต้นทุนการกู้ยืม	 	นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงก�าไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อ
ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์ทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ	ซึง่ถกูโอนจากงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่		ส�าหรบัเครือ่งมอืทีค่วบคมุ
โดยลขิสทิธิซ์อฟแวร์ซึง่ไม่สามารถท�างานได้โดยปราศจากลขิสทิธิซ์อฟแวร์นัน้ให้ถอืว่า	ลขิสทิธิซ์อฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วน
หนึ่งของอุปกรณ์
	 ส่วนประกอบของรายการที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน
	 ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการ
จ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในก�าไรหรือขาดทุน	
 
	 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
	 ต้นทุนในการเปลีย่นแทนส่วนประกอบจะรบัรู้เป็นส่วนหนึง่ของมลูค่าตามบญัชขีองรายการท่ีดนิ	อาคารและอปุกรณ์	
ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทและบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น	และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทนุของรายการนัน้ได้อย่างน่าเชือ่ถอื	ชิน้ส่วนทีถ่กูเปล่ียนแทนจะถกูตดัจ�าหน่ายตามมลูค่าตามบญัชี	
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ารุงที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

	 ค่าเสื่อมราคา
	 ค่าเสื่อมราคาค�านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์	 ซ่ึงประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์	
	 ค่าเสือ่มราคาบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรอืขาดทนุ	ค�านวณโดยวธิเีส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารใช้งานโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ	ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
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ส่วนปรับปรุงที่ดิน	 20		 ปี
อาคาร		 20	-	50	 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	 15	-	30	 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	 5	 ปี
อุปกรณ์ส�านักงาน	 5	 ปี
ยานพาหนะ	 5	 ปี

	 บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

	 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา	อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์	และมูลค่าคงเหลือ	ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบ
ปีบัญชี	และปรับปรุงตามความเหมาะสม

	 (ซ)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 สนิทรพัย์ไม่มีตวัตน	ได้แก่	ต้นทนุทีเ่กีย่วกบัค่าโปรแกรมคอมพวิเตอร์และต้นทนุของใบอนญุาตในการผลติ	สนิทรัพย์
ไม่มีตวัตนทีก่ลุม่บรษิทั/บรษิทัซือ้มาและมอีายกุารใช้งานจ�ากดัแสดงในราคาทนุหกัค่าตดัจ�าหน่ายสะสมและผลขาดทนุ
จากการด้อยค่าสะสม

	 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
	 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต	 โดยรวมเป็น
สินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องน้ัน	 	ค่าใช้จ่ายอ่ืน	 รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดข้ึนภายในรับรู้ใน
ก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
 
	 ค่าตัดจ�าหน่าย
	 ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
	 ค่าตดัจ�าหน่ายรบัรูใ้นก�าไรหรือขาดทนุโดยวธิเีส้นตรงซึง่โดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรปูแบบท่ีคาดว่าจะได้รบัประโยชน์ใน
อนาคตจากสนิทรพัย์น้ันตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์จากสนิทรพัย์ไม่มตัีวตน	โดยเริม่ตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์
ไม่มตีวัตนเมือ่สนิทรพัย์น้ันพร้อมทีจ่ะให้ประโยชน์ระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์ส�าหรบัปีปัจจบุนัและปีเปรยีบเทียบ
แสดงได้ดังนี้

	 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์	 	 10	ปี
	 ต้นทุนของใบอนุญาตในการผลิต	 25	ปี

	 วิธีการตัดจ�าหน่าย		ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์	และมูลค่าคงเหลือ	จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม

	 (ฌ)	ต้นทุนลูกรีดรอตัดจ�ำหน่ำย
	 ต้นทนุลกูรดีรอตดัจ�าหน่ายแสดงด้วยราคาทนุหกัค่าตดัจ�าหน่ายสะสมโดยมกีารตดัจ�าหน่ายตามปรมิาณการใช้งาน
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	 (ญ)	กำรด้อยค่ำ
	 ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้รับการทบทวน	ณ	ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า
หรือไม่ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
	 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์	 หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน	ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน	 เว้นแต่เม่ือมีการกลับรายการการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา	
ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

	 การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
	 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน	หมายถึง	มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือ
มูลค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์หกัต้นทนุในการขายแล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า	ในการประเมนิมลูค่าจากการใช้ของสนิทรพัย์		
ประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ะได้รบัในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใช้อตัราคดิลดก่อนค�านงึภาษเีงนิได้เพือ่
ให้สะท้อนมลูค่าทีอ่าจประเมนิได้ในตลาดปัจจบุนั	ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งท่ีมต่ีอสนิทรพัย์ส�าหรบัสนิทรพัย์ที่
ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น	จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
 
	 การกลับรายการด้อยค่า
	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	 จะถูกกลับรายการ	 เม่ือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึนในภาย
หลัง	และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน
	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ	ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน	ณ	ทุกวัน
ที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่	 ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ	หากมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้ในการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่า
ตามบญัชีของสนิทรพัย์ไม่เกนิกว่ามลูค่าตามบญัชภีายหลงัหกัค่าเสือ่มราคาหรอืค่าตดัจ�าหน่าย	เสมอืนหนึง่ไม่เคยมกีาร
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

	 (ฎ)	หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย
	 หน้ีสนิทีมี่ภาระดอกเบีย้บนัทกึเริม่แรกในมลูค่ายตุธิรรมหักค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วกบัการเกดิหนีส้นิภายหลงัจากการบนัทกึ
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย	ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบ
ก�าหนดไถ่ถอน	จะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

	 (ฏ)	เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

	 (ฐ)	ผลประโยชน์ของพนักงำน

	 โครงการสมทบเงิน
	 โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน	ซึง่กจิการจ่ายสมทบเป็นจ�านวนเงนิทีแ่น่นอน
ไปอกีกจิการหนึง่แยกต่างหาก	(กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ)	และจะไม่มภีาระผกูพนัตามกฎหมายหรอืภาระผกูพนัโดยอนุมาน
ทีจ่ะต้องจ่ายสมทบเพ่ิมเติม	ภาระผกูพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงนิจะถกูรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนกังานในก�าไรหรอื
ขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ท�างานให้กับกิจการ
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	 โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้
	 โครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนอืจากโครงการสมทบเงนิภาระ
ผกูพนัสทุธิของกลุม่บรษิทัและบรษิทัจากโครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้ถกูค�านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเ่กดิจากการท�างานของพนกังานในปัจจบัุนและในงวดก่อนๆ	ผลประโยชน์ดงักล่าว
ได้มีการคดิลดกระแสเงินลดเพือ่ให้เป็นมลูค่าปัจจบุนั	ทัง้นีไ้ด้สทุธจิากต้นทนุบรกิารในอดตีทีย่งัไม่รบัรูแ้ละมลูค่ายตุธิรรม
ของสนิทรพัย์โครงการอตัราคิดลดเป็นอตัรา	ณ	วนัทีร่ายงานจากพนัธบตัรทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัเครดิตระดบั	AA	ซึง่มรีะยะ
เวลาครบก�าหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทและบริษัท	 และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของ 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย
	 การค�านวณนั้นจัดท�าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้		เมื่อ
มกีารค�านวณผลของผลประโยชน์ของพนกังานของบรษิทั			การรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์จ�ากดัเพยีงยอดรวมของต้นทนุในอดตีท่ี
ยงัไม่รบัรูแ้ละมูลค่าปัจจบุนัของประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนรปูของการได้รบัคนืในอนาคตจากโครงการหรอืการหกัการ
สมทบเข้าโครงการในอนาคต	ในการค�านวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ	มีการพิจารณาถึงความต้องการ
เงินทุนขั้นต�่าส�าหรับโครงการต่างๆ	ของกลุ่มบริษัทและบริษัท	 	ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมีให้กับกลุ่มบริษัทและบริษัท
ถ้าถูกรับรู้ภายในระยะเวลาของโครงการ	หรือ	การจ่ายช�าระของหนี้สินของโครงการ
	 เมื่อมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์	สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริการใน
อดีตของพนักงานรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถัวเฉลี่ยจนถึงวันที่ผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิขาด
ผลประโยชน์ที่เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุนทันที
	 กลุม่บรษิทัและบรษิทัรบัรูก้�าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภัยทัง้หมดทีเ่กดิข้ึนใน
รายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ในก�าไรหรือขาดทุน	

	 (ฑ)		ประมำณกำรหนี้สิน
	 ประมาณการหน้ีสนิจะรบัรูก้ต่็อเมือ่กลุม่บรษัิทและบริษทัมภีาระหนีส้นิตามกฎหมายทีเ่กดิข้ึนในปัจจบุนัหรือทีก่่อตวั
ขึน้อันเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตี	และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจะต้องถกูจ่ายไป
เพือ่ช�าระภาระหนีส้นิดงักล่าว	ประมาณการหน้ีสนิพจิารณาจากการคดิลดกระแสเงินสดทีจ่ะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัรา
คิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�านึงถึงภาษีเงินได้	 เพื่อให้สะท้อนจ�านวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตาม
เวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน	ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

	 ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระ
	 ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษัทและบริษัทจะบันทึกเมื่อประโยชน์
ที่กลุ่มบริษัทและบริษัทพึงได้รับน้อยกว่าต้นทุนที่จ�าเป็นในการด�าเนินการตามข้อผูกพันในสัญญาการประมาณค่าใช้
จ่ายรบัรู้ด้วยมลูค่าปัจจบุนัของต้นทนุทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนเมือ่สิน้สดุสญัญา	หรือ	ต้นทนุสทุธท่ีิคาดว่าจะเกดิข้ึนเมือ่ด�าเนนิ
สญัญาต่อ	แล้วแต่มลูค่าใดจะต�า่กว่ากลุ่มบรษิทัและบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเกดิข้ึนจากสนิทรัพย์ทีร่ะบไุว้
ในสัญญาก่อนที่จะรับรู้และวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน
 
	 (ฒ)	รำยได้
	 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

	 การขายสินค้า
	 รายได้รบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุเมือ่ได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสนิค้าทีม่นียัส�าคญัไปให้
กบัผูซ้ื้อแล้ว	และจะไม่รบัรูร้ายได้ถ้าฝ่ายบรหิารยงัมกีารควบคุมหรอืบรหิารสนิค้าทีข่ายไปแล้วนัน้หรอืมคีวามไม่แน่นอน
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ที่มีนัยส�าคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น	ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�านวนรายได้
และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

	 ดอกเบี้ยรับ
	 ดอกเบี้ยรับรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง	

	 (ณ)	ต้นทุนทำงกำรเงิน
	 ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่าน
ไป	และสิง่ตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย	ขาดทนุจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ทางการเงนิทีถ่อืไว้เพือ่ขาย	เงนิปันผลของหุน้
บุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สิน	ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	หรือ
ขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงิน	(นอกเหนอืลกูหนีก้ารค้า)	และ	ขาดทนุจากเครือ่งมือป้องกนัความเสีย่ง	
รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน
	 ต้นทนุการกู้ยมืทีไ่ม่ได้เกีย่วกบัการได้มา	การก่อสร้างหรือการผลติสนิทรัพย์ทีเ่ข้าเงือ่นไข	รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	โดย
ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

	 (ด)	สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน
	 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า		ประโยชน์ที่ได้
รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า
	 ค่าเช่าทีอ่าจเกดิขึน้ต้องน�ามารวมค�านวณจ�านวนเงินข้ันต�า่ทีต้่องจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลอืของสญัญาเช่า	เมือ่ได้
รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

	 การจ�าแนกประเภทสัญญาเช่า
	 ณ	วันที่เริ่มต้นข้อตกลง	กลุ่มบริษัทและบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญา
เช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่	โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่
กบัการใช้สนิทรัพย์ทีม่ลีกัษณะเฉพาะเจาะจง	และข้อตกลงนัน้จะน�าไปสูส่ทิธใินการใช้สนิทรพัย์	ถ้าท�าให้กลุม่บรษิทัและ
บริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์	
	 ณ	วนัทีเ่ริม่ต้นข้อตกลง	หรอืมกีารประเมนิข้อตกลงใหม่	กลุม่บรษิทัและบรษิทัแยกค่าตอบแทนส�าหรบัสัญญาเช่า	และ
ส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก	หากกลุ่มบริษัทและบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่า
การเงิน	แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ	 ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจ�านวนที่เท่ากับมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น	 หลังจากนั้นจ�านวนหนี้สินจะลดลงตามจ�านวนที่จ่าย	และต้นทุน
ทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทและบริษัท

	 (ต)	ภำษีเงินได้
	 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ส�าหรบัปีประกอบด้วยภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัและภาษเีงนิได้รอการตดับญัชภีาษเีงนิได้ของ
งวดปัจจุบันและภาษเีงินได้รอการตัดบญัชรีบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุเว้นแต่ในส่วนทีเ่กีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วข้องในการรวม
ธุรกิจ	หรือ	รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
	 ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัได้แก่ภาษทีีค่าดว่าจะจ่ายช�าระหรือได้รับช�าระ	โดยค�านวณจากก�าไรหรือขาดทนุประจ�าปี
ที่ต้องเสียภาษี	โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้	ณ	วันที่รายงาน	ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษี
ที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
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ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชบีนัทกึโดยค�านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์	และ
หนีส้นิและจ�านวนท่ีใช้เพ่ือความมุง่หมายทางภาษ	ีภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะไม่ถกูรบัรูเ้มือ่เกดิจากผลแตกต่างช่ัวคราว
ต่อไปนี	้	การรับรูค่้าความนยิมในครัง้แรก	การรับรูส้นิทรัพย์หรือหนีส้นิในคร้ังแรกซึง่เป็นรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธรุกจิและ
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก�าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี	และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
	 การวัดมลูค่าของภาษเีงินได้รอการตัดบญัชต้ีองสะท้อนถงึผลกระทบทางภาษทีีจ่ะเกดิจากลกัษณะวธิกีารทีก่ลุม่บรษิทั
และบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี	ณ	วันที่ส้ินรอบระยะ
เวลาที่รายงาน
	 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใช้อตัราภาษทีีค่าดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราวเมือ่มกีารกลบัรายการโดย
ใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้	ณ	วันที่รายงาน	
	 ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องค�านึง
ถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น	 และมีดอกเบี้ยที่ต้อง
ช�าระ	กลุม่บริษทัและบรษิทัเชือ่ว่าได้ตัง้ภาษเีงนิได้ค้างจ่ายเพยีงพอส�าหรับภาษเีงินได้ทีจ่ะจ่ายในอนาคต	ซึง่เกดิจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย	รวมถึง	การตีความทางกฎหมายภาษี	และจากประสบการณ์ในอดีต	การประเมินนี้
อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน	และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต	
ข้อมูลใหม่ๆอาจจะท�าให้กลุ่มบริษัทและบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ที่มีอยู่	การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้
นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส�าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน	 ส�าหรับหน่วย
ภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช�าระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจ
จะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
	 สนิทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับญัชจีะบนัทกึต่อเม่ือมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพือ่เสยีภาษใีนอนาคต
จะมีจ�านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวดังกล่าว	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน	ณ	ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

	 (ถ)	ก�ำไร	(ขำดทุน)	ต่อหุ้น
	 กลุ่มบริษัทและบริษัทแสดงก�าไร	 (ขาดทุน)	ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานและก�าไร	 (ขาดทุน)	ต่อหุ้นปรับลดส�าหรับหุ้นสามัญ	
ก�าไร(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไร	(ขาดทุน)	ของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทและบริษัท	ด้วย
จ�านวนหุน้สามัญถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัทีอ่อกจ�าหน่ายระหว่างปีปรบัปรงุด้วยจ�านวนหุน้สามญัทีซ่ือ้คนื		ก�าไร	(ขาดทนุ)	ต่อ
หุ้นปรบัลดค�านวณโดยการหารก�าไร	(ขาดทนุ)	ของผูถ้อืหุน้สามญัทีป่รบัปรงุด้วยจ�านวนหุน้สามัญถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัที่
ออกจ�าหน่ายและปรับปรุงด้วยจ�านวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน	และผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลด
ทั้งหมดและสิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

	 (ท)	รำยงำนทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน
	 ผลการด�าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท	(ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การด�าเนนิงาน)	จะแสดงถงึรายการทีเ่กดิขึน้จากส่วนงานด�าเนนิงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการทีไ่ด้รบัการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล	
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5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�างบการเงิน	บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทและ
บรษิทั	หากกลุม่บรษิทัและบรษิทัมอี�านาจควบคมุหรอืควบคมุร่วมกนัทัง้ทางตรงและทางอ้อมหรือมอีทิธพิลอย่างมสีาระ
ส�าคญัต่อบคุคลหรอืกจิการในการตดัสนิใจทางการเงินและการบรหิารหรอืในทางกลบักนั	หรอืกลุม่บรษิทัและบรษิทัอยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น	การเกี่ยวข้องกัน
นี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมี	ดังนี้

ชื่อกิจกำร

จี	สตีล
จีเจเอส	โน๊ตส์

โอเอซี
เอสพีเอช
จีเอส	ซีเคียวริตี้

บริษัท	เอส	เอส	พี	เพลส	จ�ากัด
บริษัท	เอเซีย	เมทัล	จ�ากัด			
			(มหาชน)
บริษัท	พนิช	สวัสดิ์	จ�ากัด
บริษัท	โรงแรมอโนมา	กรุงเทพ
			จ�ากัด
บริษัท	ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์
			จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัท	เกรทสยามสตีลเวิร์คส
			จ�ากัด
บริษัท	อินเทลลิเจนท์	ซิสเท็ม	
			เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด

บริษัท	เฟลิกซ์	ริเวอร์แคว	รีสอร์ท	
			(กาญจนบุรี)	จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่ายเหล็ก
กิจการที่ตั้งโดยมีวัตถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการปรับโครงสร้าง
ให้ค�าปรึกษาทางด้านธุรกิจ
ลงทุนในบริษัทอื่น
กิจการที่ตั้งโดยมีวัตถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการปรับโครงสร้าง
ให้เช่าส�านักงาน
ผลิตและจ�าหน่ายเหล็ก

จ�าหน่ายเหล็ก
โรงแรม	อาหารและเครื่องดื่ม

ผลิตและจ�าหน่ายแผ่นเหล็กชุบ
สังกะสี
ซื้อมาขายไปเหล็กม้วน

ขายเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์และวางระบบ
คอมพิวเตอร์
โรงแรม	อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัทใหญ่	
บริษัทย่อยของบริษัท

บริษัทย่อยของ	จี	สตีล
บริษัทย่อยของ	จี	สตีล
บริษัทย่อยของ	จี	สตีล

มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

กรรมการเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของ	จี	สตีล

มีผู้บริหารร่วมกันกับบริษัท

มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

ไทย
ไทย

ไทย
ไทย
ไทย

ไทย
ไทย

ไทย
ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ประเภทของธุรกิจ ลักษณะควำมสัมพันธ์ประเทศที่
จดัตัง้/สญัชำติ
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	 นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้	

	 รำยกำร	 นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ
	 ขายวัตถุดิบ	 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
	 ขายสินค้าส�าเร็จรูป	 ราคาที่ตกลงกันโดยอ้างอิงกับราคาตลาด
	 ซื้อวัตถุดิบ	 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
	 ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป	 ราคาที่ตกลงกันโดยอ้างอิงกับราคาตลาด
	 ค่าจ้างบริหารแรงงาน	 ราคาที่ตกลงตามสัญญา	ขึ้นอยู่กับ	อัตราตามสัญญาและชั่วโมงการท�างานจริง
	 ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	 ราคาที่ตกลงตามสัญญา
	 ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน	 ราคาที่ตกลงตามสัญญา
	 ต้นทุนทางการเงิน	 อัตราตามที่ตกลงตามสัญญา

ชื่อกิจกำร

บริษัท	มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก	จ�ากัด
บริษัท	มหาชัย	สตีล	อินเตอร์	จ�ากัด
บริษัท	เมทัล	อินเตอร์	จ�ากัด
บริษัท	คิมฮวด	สตีล	จ�ากัด
บริษัท	เอ็มแอนด์แอล	สตีล	จ�ากัด
บริษัท	เอ็ม	สตีล	จ�ากัด
Renaissance	Advisory	Limited				
(“RA”)

ผู้บริหารส�าคัญ

จ�าหน่ายเหล็ก
จ�าหน่ายเหล็ก
จ�าหน่ายเหล็ก
จ�าหน่ายเหล็ก
จ�าหน่ายเหล็ก
จ�าหน่ายเหล็ก
ให้บริการที่ปรึกษา
ทางการเงิน

-

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของ	จี	สตีล
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของ	จี	สตีล
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของ	จี	สตีล
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของ	จี	สตีล	
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของ	จี	สตีล
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของ	จี	สตีล
มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	ลาออกจาก
กรรมการของบริษัทเมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	
2558	
บุคคลที่มีอ�านาจ	และความรับผิดชอบการ
วางแผน	สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ	
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ทั้งนี้	
รวมถงึกรรมการของกจิการ	(ไม่ว่าจะท�าหน้าท่ี	
ในระดับบริหารหรือไม่)

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ฮ่องกง

ไทย

ประเภทของธุรกิจ ลักษณะควำมสัมพันธ์ประเทศที่
จดัตัง้/สญัชำติ
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รายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	สรุปได้ดังนี้

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)หมายเหตุ

2558 2557ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม

บริษัทใหญ่	(จี	สตีล)    
ขายวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูป	 	 1	 193
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูป	 	 4	 162
ค่าจ้างบริหารแรงงาน	 	 -	 7
    
บุคคลหรือกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    
ขายวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูป	 	 269	 378
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูป	 	 1,451	 4,183
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	 	 5	 5
ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน	 	 15	 41
ต้นทุนทางการเงิน	 33	 21	 44
    
ผู้บริหำรส�ำคัญ    
ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ	 	 	 	
เงินเดือนและค่าแรง	 	 42	 46
ค่าสวัสดิการ	 	 4	 4
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 	 1	 1
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส�ำคัญ 31	 47	 51
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	มีดังนี้

ลูกหนี้กำรค้ำ 8    

บริษัทใหญ ่      

  

จี	สตีล	 	 	 -	 2	 -	 2

        

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้อื่น	 10    

บริษัทย่อย     

จีเจเอส	โน๊ตส์	 	 -	 -	 1	 	-

บุคคลหรือกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน      

  

RA		 	 	 -	 1	 -	 1

รวม	 	 	 -	 1	 1	 1

        

เงินล่วงหน้ำแก่

ผู้ขำยสินค้ำ 10     

  

บุคคลหรือกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท	มหาชัย	ศูนย์รวมเหล็ก	จ�ากัด	 	 17	 96	 17	 96

รวม	 	 	 17	 96	 17	 96

        

เจ้าหนี้การค้า 20    

บริษัทใหญ่	     

จี	สตีล			 	 5	 2	 5	 2

        

บุคคลหรือกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน      

  

บริษัท	มหาชัย	ศูนย์รวมเหล็ก	จ�ากัด	 	 -	 139	 -	 139

รวม	 	 	 5	 141			 5	 141

(ล้านบาท) (ล้านบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

   หมายเหต	ุ 2558	 2557	 2558	 2557



119

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	มีดังนี้

	 อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 42	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงานเกี่ยวกับรายละเอียดการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้เพิ่มเติมของบริษัท

เจ้ำหนี้อื่นและค่ำใช้จ่ำย

ค้ำงจ่ำย 21     

  

บุคคลหรือกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

โอเอซี		 	 	 13	 43	 13	 43

บริษัท	เอส	เอส	พี	เพลส	จ�ากัด	และอื่นๆ	 	 1	 6	 1	 6

บริษัท	โรงแรมอโนมา	กรุงเทพ	จ�ากัด	 	 4	 3	 4	 3

รวม	 	 	 18	 52	 18	 52

        

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย

บุคคลหรือกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

จีเอส	ซีเคียวริตี้	 	 22	 24	 22	 24

โอเอซี	 	 	 1	 2	 1	 2

บริษัท	มหาชัย	ศูนย์รวมเหล็ก	จ�ากัด	 	 -	 1	 -	 1

รวม	 	 	 23	 27	 23	 27

        

หุ้นกู้	  18, 19    

บุคคลหรือกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     

จีเอส	ซีเคียวริตี้

ส่วนที่หมุนเวียน	 	 -	 641	 -	 641

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน	 	 343	 -	 343	 	-

รวม	 	 	 343	 641	 343	 641

(ล้านบาท) (ล้านบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

   หมายเหต	ุ 2558	 2557	 2558	 2557
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	 สัญญำส�ำคัญที่ท�ำกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
	 5	(ก)	บรษิทัได้ท�าสญัญากบั	RA	เมือ่วันที	่1	กมุภาพันธ์	2556	ซึง่ภายใต้สญัญาลงวนัที	่1	กมุภาพันธ์	2556	RA	ได้ตกลง
จะจัดหาบุคลากรระดับสูงเพื่อการว่าจ้างเป็นคณะกรรมการของบริษัทและเพื่อการให้บริการให้ค�าปรึกษา	ค่าตอบแทน
ของ	RA	คิดเป็นค่าบริการรายเดือน	เดือนละ	1.2	ล้านบาท	(ตามเงื่อนไขของข้อตกลงเพิ่มเติมกับ	RA	ของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเงนิและท่ีปรึกษาทางกฎหมาย)	และเป็นหุ้นสามัญของบริษทัจ�านวน	216	ล้านหุน้	(เทยีบเท่า	24	ล้านบาท	ราคา
แปลงสภาพ	0.11	บาทต่อหุ้น)	โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	2556	เป็นระยะเวลา	2	ปี	และสามารถต่ออายุ
โดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลา	1	ปีเว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกยกเลิกอีกฝ่ายล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย	30	วัน	ต่อมา
บริษัทฯ	ได้ต่อสญัญากบั	RA	ออกไปอกี	2	ปี	โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที	่1	กมุภาพนัธ์	2558	โดยคดิค่าบรกิารรายเดอืน	
เดอืนละ	1.5	ล้านบาท	
	 ต่อมาเมื่อวันที่	1	สิงหาคม	2558	บริษัทได้ท�าบันทึกข้อตกลงกับ	RA	โดยเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา
เป็นวันที่	31	กรกฎาคม	2559	และเปลี่ยนแปลงขอบเขตการให้บริการใหม่โดยคิดค่าบริการเดือนละ	0.2	ล้านบาท
	 ยอดคงเหลือของค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	มีจ�านวน	-0-	ล้าน
บาท	และ	1	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 5	(ข)	ในปี	2556	บรษิทัได้ท�าบนัทกึความเข้าใจกบัโอเอซีเพือ่ยอมรบัหนีส้นิทีเ่กดิขึน้ภายใต้สญัญาประนีประนอมหนี้
สินกับ	บริษัท	มาสเตอร์	สตีล	จ�ากัด	จ�านวน	17.91	ล้านบาท	โดยมีการแลกเปลี่ยนกับหุ้น	จี	สตีล	ที่ถือโดย	โอเอซี	จ�านวน	
35.82	ล้านหุ้น	ในราคาที่ตกลงกันไว้	0.50	บาทต่อหุ้นให้กับ	บริษัท	มาสเตอร์	สตีล	จ�ากัด
	 นอกจากนี	้บรษัิทได้มกีารประนีประนอมยอมความตามข้อพพิาทแรงงานกับอดตีพนกังาน	ณ	ศาลแรงงานกลาง	ภาย
ใต้สัญญาประนีประนอมยอมความ	บริษัทได้ตกลงที่จะโอนหุ้นของจี	สตีล	ซึ่งถือโดยโอเอซีให้กับพนักงานในจ�านวน	
33	ล้านหุ้น	ในราคาที่ตกลงกันไว้	0.45	บาทต่อหุ้น	เป็นจ�านวนเงิน	14.85	ล้านบาท	และโอเอซีตกลงที่จะรับประกันราคา
หุ้นละ	0.45	บาท	ก�าหนด	90	วันนับจากวันโอนหุ้น	(“guarantee	period”)	
	 ดงันัน้	บรษิทัได้ท�าบนัทกึความเข้าใจกบัโอเอซเีพือ่ยอมรบัหนีส้นิทีเ่กดิขึน้ภายใต้สญัญาประนปีระนอมหนีส้นิจ�านวน	
32.76	ล้านบาท	โดยหนี้สินดังกล่าวจะครบก�าหนดช�าระในวันที่	30	มิถุนายน	2557	ต่อมาเมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2558	
บริษัทฯ	ได้จ่ายช�าระหนี้สินดังกล่าวให้กับโอเอซีแล้ว	จ�านวน	29.54	ล้านบาท	คงเหลือภาระหนี้จ�านวน	3.22	ล้านบาท	
	 เมื่อวันที่	13	มกราคม	2557	โอเอซี	ฝากหุ้นของจี	สตีล	ซึ่งถือโดยโอเอซี	จ�านวน	102.3	ล้านหุ้น	ไว้กับกรมบังคับคดี
เนื่องจากโอเอซีเป็นผู้ค�้าประกัน	ภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความ	บริษัทต้องโอนหุ้นของจี	สตีล	ซึ่งถือโดยโอเอซี
ให้กับพนักงานเพิ่มเติมจ�านวน	102.3	ล้านหุ้น	ในราคาหุ้นละ	0.10	บาท	(ราคาตลาด	ณ	วันสิ้นสุดการรับประกันราคา
หุ้น)
	 ต่อมาเมื่อวันที่	13	มกราคม	2557	บริษัทได้ท�าบันทึกความเข้าใจกับโอเอซีเพื่อยอมรับหนี้สินเพิ่มเติมจ�านวน	10.23	
ล้านบาท	โดยหนี้สินดังกล่าวจะครบก�าหนดช�าระในวันที่	30	มิถุนายน	2557	ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลา
ครบก�าหนดช�าระออกไป
 
	 กำรค�้ำประกันของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
	 ระหว่างปี	2553	บรษิทัฯ	ได้ปรบัโครงสร้างการบริหารเพือ่รองรับการจดัหาผูร่้วมทุนรายใหม่		โดยได้ว่าจ้างทีมผูบ้ริหาร
และทมีทีป่รึกษาทางการเงินชาวต่างประเทศ	ให้เป็นผูด้�าเนินการ	ซึง่ทมีผู้บริหารใหม่ได้ร้องขอให้	“ผูถ้อืหุน้รายใหญ่”	ของ
จ	ีสตลีลงนามในสญัญาค�า้ประกนัลกูหนีก้ารค้าซึง่บรษิทัได้พจิารณาตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูแล้วจ�านวนประมาณ	417	
ล้านบาท	พร้อมทั้งขอให้วางหุ้นสามัญของ	จี	สตีล	จ�านวน	760	ล้านหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งเป็นประกัน	อย่างไร
กต็ามสญัญาค�า้ประกนัได้ก�าหนดเงือ่นไขและการสิน้สดุความรบัผดิชอบไว้หลายประการ	สญัญาดงักล่าวมกี�าหนดระยะ
เวลาสิ้นสุดในวันที่	17	พฤษภาคม	2558	
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	 เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2558	กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจ�านวน	2	ท่านได้รับหนังสือกล่าวโทษจากส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	ว่ามไิด้แสดงหนีส้นิจ�านวนหนึง่ในการน�าเสนองบการเงนิ
ปี	2552	ซ่ึงทั้ง	2	ท่านได้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว	โดยที่การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการดังกล่าว	
ไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท	และจากผลจากการกล่าวโทษนี้ท�าให้ภาระการค�้าประกันของ	 “ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่”	สิ้นสุดลงตามเงื่อนไขในสัญญา

	 เหตุกำรณ์ส�ำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
	 เมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	2557	โอเอซี	ได้เข้าท�าสัญญาโอนทรัพย์ช�าระหนี้กับผู้ถือหุ้นของ		จี	สตีล	โดยตกลงช�าระหนี้
บางส่วนด้วยการตีโอนกรรมสิทธิ์หุ้นของบริษัทจ�านวน	4,125	ล้านหุ้น	และใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทจ�านวน	687	
ล้านหน่วย	ที่	โอเอซีถืออยู่		และในเดือนกันยายน	2557	จี	สตีล	ได้โอนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	จ�านวน	1,500		ล้านหุ้น	ให้แก่
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	แห่งหนึ่ง	ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของ	จี	สตีล	ในบริษัทฯ	ลดลงเป็นร้อยละ	20.79
	 ภายหลังจากการโอนหุ้นดังกล่าวข้างต้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558		จี	สตีล	และ	จีเอส	ซีเคียวริตี้	มีสัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัท	คิดเป็นร้อยละ	25.70	ของหุ้นทั้งหมด

6 ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันชุดเดิม

	 ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันชุดเดิม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	มีดังนี้

	 เมื่อวันที่	 9	กรกฎาคม	2558	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ตัดบัญชีลูกหนี้คงเหลือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันชุดเดิมจ�านวน	1.39	ล้านบาทเป็นหนี้สูญ

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

2558

2558

2557

2557

เงินให้กู้ยืมระยะยำว	(อัตรำดอกเบี้ยต่อปี)    
บริษัท	สาธรเหนือพัฒนา	จ�ากัด	(ร้อยละ	16.0	ต่อปี)	 	 -	 1
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 -	 (1)
สุทธ	ิ 	 -	 	-

เงินให้กู้ยืมระยะยำว	(อัตรำดอกเบี้ยต่อปี)    
บริษัท	สาธรเหนือพัฒนา	จ�ากัด	(ร้อยละ	16.0	ต่อปี)	 	 -	 1
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 -	 (1)
สุทธ	ิ 	 -	 	-
เงินให้กู้ยืมระยะยำวและลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันชุดเดิม	-	สุทธ	ิ -	 	-
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8 ลูกหนี้การค้า

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

2558

2558หมายเหตุ

2558

2557

2557

2557

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	 	 147	 160
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	 	 10	 49
รวม	 	 157	 209

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 5	 -	 2
บุคคลหรือกิจการอื่น	ๆ	 	 632	 615
รวม	 	 632	 617
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 (417)	 (417)
สุทธิ	 	 215	 200
    
(กลับรำยกำร)	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับป	ี 	 -	 	-

สกุลเงินบาท	 	 154	 203
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	 	 3	 6
รวม	 	 157	 209
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งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)
2558หมายเหตุ 2557

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    
	เกินก�าหนดช�าระ	 	 	 	
		 น้อยกว่า	3	เดือน	 	 -	 2
		 มากกว่า	12	เดือน	 	 -	 	-
   5	 -	 2
บุคคลหรือกิจกำรอื่น	ๆ    
ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ	 	 5	 	-
	เกินก�าหนดช�าระ	 	 	 	
		 น้อยกว่า	3	เดือน	 	 37	 19
		 มากกว่า	12	เดือน	 	 590	 596
  	 	 632	 615
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 (417)	 (417)
สุทธิ	 	 215	 198
	รวม	 	 215	 200

	 โดยปกตริะยะเวลาการให้สนิเช่ือแก่ลกูค้าของบริษทัส�าหรับการขายในประเทศคอืขายเงนิสดและไม่เกนิ	7	วนัท�าการ	
และการขายต่างประเทศเป็นการขายแบบเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดจ่ายเงินเมื่อเห็น
	 ในปี	2556	ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ท�าการโอนเปลี่ยนสิทธิเรียกร้องในหนี้จ�านวนเงิน	171	ล้านบาท	ไปเป็นของ
ลูกหนี้รายอื่นในจ�านวนเงินที่เท่ากัน	และลูกหนี้รายนี้เป็นเจ้าหนี้บริษัทในจ�านวนที่มากกว่าที่เป็นลูกหนี้บริษัท
	 เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2557	บริษัทและลูกค้ารายหนึ่งได้ลงนามในข้อตกลงการผ่อนช�าระหนี้เงินต้น	10.28	ล้าน
บาท	โดยลกูค้าจะผ่อนช�าระหนีเ้งินต้นเดือนละไม่น้อยกว่า	500,000	บาท	เร่ิมผ่อนงวดแรกในเดอืนมนีาคม	2557	และจะ
ช�าระดอกเบี้ยร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดช�าระจนกว่าจะช�าระหนี้เสร็จ	โดยดอกเบี้ยจะช�าระให้เสร็จสิ้นพร้อม
กับการผ่อนช�าระเงินต้นงวดสุดท้าย	ในเดือนพฤศจิกายน	2558	ลูกค้าได้ช�าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วนแล้ว
	 ยอดมูลหนี้และยอดสุทธิที่ค้างช�าระจากลูกค้าในประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2558	และ	
2557	แสดงได้ตามตารางข้างล่างดังนี้	

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)
2558 2557

ลูกหนี้การค้า	 	 	 	
•	ลูกค้ารายที่	1	 	 352	 352
•	ลูกค้ารายที่	2	 	 65	 65
  	 417	 417
หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 (417)	 (417)
สุทธ	ิ 	 -	 	-
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ยอดลูกหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

9 สินค้าคงเหลือ

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

2558

2558

2557

2557

สกุลเงินบาท	 	 632	 617
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	 	 -	 	-
รวม	 	 632	 617

สินค้าส�าเร็จรูป	 184	 531
วัตถุดิบ	 176	 248
วัสดุและอุปกรณ์	 326	 342
วัตถุดิบระหว่างทาง	 11	 15
รวม	 697	 1,136
หัก		ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	 (36)	 (42)
สุทธิ	 661	 1,094
   
มูลค่ำตำมบัญชีของสินค้ำคงเหลือที่จ�ำน�ำเพื่อค�้ำประกันหนี้สิน	 95	 467
   
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย	(รายได้)	 	 	
		 ต้นทุนขาย	 12,390	 14,022
		 (กลับรายการ)	ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 (6)	 (52)
สุทธิ	 12,384	 13,970

	 บรษัิทไม่มีรายการขายกบัลกูค้าในประเทศทีไ่ม่ปฏิบตัติามเง่ือนไขส�าหรับปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2558	และ	2557

	 ในเดือนกรกฎาคม	2556	บริษัทได้ย่ืนค�าฟ้องต่อลูกค้าในประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่อศาลแพ่งจากการผิด
สัญญาซื้อขายระหว่างกัน	และเมื่อวันที่	21	ตุลาคม	2556	ศาลแพ่งได้มีค�าพิพากษาให้ลูกค้ารายที่	1	ชดใช้เงินจ�านวน	
423	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปีของเงินต้น	352	ล้านบาท	นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะช�าระเสร็จ
แก่บริษัท	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการบังคับคดีเพื่อให้ช�าระหนี้	และเมื่อวันที่	3	มีนาคม	2557	บริษัทและลูกค้ารายที่	2	ได้
ท�าสัญญาประนีประนอมยอมความโดยลูกค้ารายที่	2	ตกลงช�าระเงินให้แก่บริษัทเป็นเงินจ�านวน	78	ล้านบาท	(เงินต้น
จ�านวน	65	ล้านบาท	ดอกเบี้ยจ�านวน	13	ล้านบาท)	โดยตกลงแบ่งจ่ายเป็นงวด	เริ่มตั้งแต่วันที่	25	มีนาคม	2557	ถึงวัน
ที่	25	สิงหาคม	2559	แต่ปรากฏว่าลูกค้ารายที่	2	ผิดนัดช�าระ	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2558	และ	18	พฤษภาคม	2558	
บริษัทฯ	ได้ท�าการสืบทรัพย์ที่ดินของลูกค้ารายที่	2	และรายที่	1	ตามล�าดับ	ที่ส�านักงานที่ดินปรากฏว่าไม่พบทรัพย์ของ
ลูกหนี้ทั้งสองราย	ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างสืบทรัพย์อื่น



125

10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า	 	 -	 65	 -	 65

ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 	 11	 13	 11	 13

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและอื่นๆ	 	 18	 43	 18	 43

   	 29	 121	 29	 121

เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า

	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 5	 17	 96	 17	 96

	 บุคคลหรือกิจการอื่นๆ	 	 139	 138	 139	 138

   	 156	 234	 156	 234

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 (97)	 (97)	 (97)	 (97)

สุทธิ	 	 	 59	 137	 59	 137

ลูกหนี้อื่น

	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 5	 -	 1	 1	 1

	 บุคคลหรือกิจการอื่นๆ	 	 -	 -	 -	 	-

	 	 	 	 -	 1	 1	 1

รวม	 	 	 88	 259	 89	 259

(ล้านบาท) (ล้านบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

   หมายเหต	ุ 2558	 2557	 2558	 2557
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12 เงินล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	 เมื่อวันที่	2	พฤศจิกายน	2555	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจดจ�านองหลักประกันกับลูกค้าผู้
ให้การสนับสนุนรายหนึ่ง	เพื่อค�้าประกันเงินกู้ยืมจ�านวน	360		ล้านบาท	ภายใต้การจดจ�านองดังกล่าว	บริษัทและผู้ขาย
ที่ดินได้ตกลงน�าโฉนดที่ดิน	5	โฉนด	ซึ่งถูกแสดงไว้เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	จ�านวน	210	ล้าน
บาท	ใช้เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากลกูค้าผูใ้ห้การสนับสนุน	เมือ่วนัที	่2	เมษายน	2556	บริษทัได้เข้าท�าสญัญา
ประนีประนอมหนี้กับลูกค้าผู้ให้การสนับสนุนเพื่อแลกเปล่ียนยอดลูกหนี้คงเหลือที่มีกับหุ้นกู้ของบริษัท	อย่างไรก็ตาม
ลกูค้าผูใ้ห้การสนบัสนนุดงักล่าวได้เรยีกเกบ็ค่าเสยีหายจากการท่ีบริษทัไม่ปฏบิตัติามสญัญาซ้ือขายวัตถดุบิ	จ�านวนเงนิ	
42.6	ล้านบาทโดยบริษัทได้บันทึกหนี้สินดังกล่าวภายใต้บัญชีเจ้าหนี้การค้า
	 ในเดือนกรกฎาคม	2558	บริษัทได้แจ้งลูกค้าผู้ให้การสนับสนุนเพ่ือเปล่ียนหลักประกัน	 โดยส่งมอบหุ้นสามัญของ
บริษัทที่ถือโดยจีเอส	ซีเคียวริตี้	และบริษัท	ซูพีเรียร์	โอเวอร์ซีส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	จ�านวน	540	ล้านหุ้นแทนที่ดินรวม	
5	โฉนดดังกล่าวข้างต้น	ซึ่งการไถ่ถอนด�าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	ต่อมาเมื่อวันที่	29	กันยายน	2558	บริษัทได้น�า
ที่ดินดังกล่าว	5	โฉนด	จดจ�านองเพื่อเป็นหลักประกันการผ่อนช�าระภาษีอากรของบริษัท	และจี	สตีล	ต่อกรมสรรพากรใน
วงเงินรวม	330	ล้านบาท	(เฉพาะของบริษัท	206	ล้านบาท)	(ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	21)

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

2558 2557

เงินล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน		 210	 210
เงินล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร	 54	 54
รวม	 264	 264
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 (54)	 (54)
สุทธิ	 210	 210
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รายละเอียดของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	มีดังนี้

	 ราคาทนุของสนิทรพัย์ของบรษิทัก่อนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ์ซึง่ได้คดิค่าเสือ่มราคาเต็มจ�านวน
แล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	มีจ�านวน	456		ล้านบาท	(	2557	:	447	ล้านบาท)

	 กำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
	 ผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ	หลายประการแล้วพบว่าไม่มีข้อบ่งช้ีที่ท�าให้มูลค่าของที่ดิน	อาคารและ
อุปกรณ์	ณ	วันที่	31		ธันวาคม		2558	และ	2557	อาจเกิดการด้อยค่า	และในไตรมาส	2	ปี	2557	ผู้บริหารของบริษัทได้
ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระจ�านวน	2	บริษัทให้ท�าการประเมินราคา	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	
ประกอบกบัการประเมนิโดยผูบ้รหิารของบรษิทัเอง	ผลการประเมนิดงักล่าวไม่มข้ีอบ่งชีว่้ามลูค่าตามบญัชีของทีด่นิ	อาคาร
และอุปกรณ์	ณ	วันที่	31		ธันวาคม	2558	และ	2557	มีการด้อยค่าเพิ่มขึ้น

	 ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์ที่จดจ�ำนอง

	 ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทมูลค่าสุทธิทางบัญชี	10,859	ล้านบาท	ได้ถูกน�าไป
จ�านองภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ	(2557	:	11,689		ล้านบาท)
	 บริษัทได้ยื่นฟ้องจ�าเลย	 3	 รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้	 เพ่ือขอให้ทรัสตีของผู้ถือตราสารหนี้หุ้นกู้และรับจ�านองหลัก
ประกนัแทนผูถ้อืตราสารหนีหุ้น้กูต่้างประเทศของบรษิทัท�าการไถ่ถอนจ�านองทรพัย์หลกัประกนัดงักล่าว	เนือ่งจากบรษิทั
ได้ท�าการช�าระหนีใ้ห้แก่กลุ่มเจ้าหนีด้งักล่าวตามแผนฟ้ืนฟกูจิการครบถ้วนแล้ว		ต่อมาในวนัที	่28	ตลุาคม	2556	ศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้ได้มีค�าพพิากษาให้บรษัิทชนะคดแีละมคี�าสัง่ให้จ�าเลยทัง้	3	ราย	ท�าการไถ่ถอนจ�านองหลกัประกนั	ทัง้นี	้จ�าเลย
รายหนึง่ได้เจรจาเพือ่เข้าท�าสญัญาประนปีระนอมยอมความกบัทางบรษิทัเพือ่ปลดจ�านองทรพัย์หลกัประกนัให้แก่บรษัิท		
และได้ท�าการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้	 เพื่อร้องขอให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาเป็นไปตามสัญญาประนีประนอม
ข้างต้น
	 ต่อมาเม่ือวนัที	่6	พฤษภาคม	2557	ศาลอทุธรณ์ได้มคี�าพพิากษาตามสญัญาประนีประนอมยอมความระหว่างบริษทั
กับจ�าเลยรายหนึ่ง	โดยให้จ�าเลยท�าการปลดหลักประกันหรือไถ่ถอนจ�านองหลักประกันให้กับบริษัท	ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การด�าเนินการไถ่ถอนหลักประกันดังกล่าว

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

2558 2557

โครงการเหล็กเคลือบสังกะสี	 5,038	 5,038
โครงการเหล็กรีดเย็น	 1,525	 1,525
อื่นๆ	 212	 212
รวม	 6,775	 6,775
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	 หลักประกันส�าหรับภาระหนี้สินทางภาษี
	 เม่ือวันที่	 14	พฤษภาคม	2556	ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจดจ�านองเคร่ืองจักรของบริษัท	
(เครื่องล้างและเครื่องเคลือบน�้ามัน)	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	มีมูลค่าสุทธิทางบัญชี	802	ล้านบาท	(31	ธันวาคม	
2557	 :	837	ล้านบาท)	 เพื่อเป็นหลักประกันส�าหรับภาระหนี้สินภาษีอากรของบริษัท	จ�านวน	1,043	ล้านบาท	กับกรม
สรรพากร	และเมือ่วนัที	่10	ตลุาคม	2556	บริษทัได้ด�าเนนิการจดจ�านองเคร่ืองจกัรกบัส�านกังานทะเบยีนเคร่ืองจกัรกลาง	
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	แล้ว		
	 ต่อมาเม่ือวนัที	่9	กรกฎาคม	2558	ทีป่ระชมุของคณะกรรมการบริษทัมมีตอินมุตัใิห้วางหลกัประกนัเพิม่เตมิเป็นโฉนด
ที่ดินกับกรมสรรพากร	และเมื่อวันท่ี	 29	กันยายน	2558	บริษัทได้ด�าเนินการจดจ�านองที่ดินแล้ว	 (ตามท่ีได้กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	12)

	 หลักประกันการใช้วงเงินกู้ร่วมกับ	จี	สตีล	จากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง
	 เมือ่วันท่ี	13	พฤศจกิายน	2557	ทีป่ระชมุของคณะกรรมการบริษทัมมีตอินุมตักิารจ�านองเคร่ืองจกัรของบริษทั	(เครือ่ง
รีดปรับสภาพผิว	(RTM)	และเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตกรดกลับคืน	(ARP))	ซึ่ง	ณ	วันที่	31		ธันวาคม	2558	มี
มูลค่าสุทธิทางบัญชี	783	ล้านบาท	เพื่อเป็นหลักประกันการใช้วงเงินกู้ร่วมกับ	จี	สตีล	จากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง	
วงเงินรวม	602	ล้านบาท	และเมื่อวันที่	3	มีนาคม	2558	บริษัทได้ด�าเนินการจดจ�านองเครื่องจักรกับส�านักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลางกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว	ในวงเงินจ�านอง	480	ล้านบาท

14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

ใบอนุญาต
ในการผลิต

ค่าลิขสิทธิ์
คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์

รวม

รำคำทุน    
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	และ	1	มกรำคม	2558	 211	 41	 252
	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	 211	 41	 252
	ค่ำตัดจ�ำหน่ำย    
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	และ	1	มกรำคม	2558	 199	 29	 228
ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี	 3	 1	 4
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	 202	 30	 232

	ค่ำเผื่อขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ    
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	และ	1	มกรำคม	2558	 -	 -	 -
เพิ่มขึ้น	 -	 11	 11
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	 -	 11	 11
 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	และ	1	มกรำคม	2558	 12	 12	 24
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	 9	 -	 9
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	 ในไตรมาส	 2	 ปี	 2558	 บริษัทได้รับคืนเงินค�้าประกันค่าไฟฟ้า	 และเงินค�้าประกันค่าก๊าซธรรมชาติจ�านวนรวม
252	 ล้านบาท	 โดยได้น�าหนังสือค�้าประกันของธนาคารจ�านวน	 252	 ล้านบาทไปเป็นหลักประกันส�าหรับการใช้
สาธารณูปโภคดังกล่าวแทน

	 ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี	 2558	ถึง	 2562	ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยว
กับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น	กลุ่มบริษัทและบริษัทยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีใน
งบการเงนิเนือ่งจากยงัไม่มคีวามเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุม่บรษิทัและบรษิทัจะมกี�าไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์
ทางภาษีดังกล่าว

15 หลักประกันเงินสดส�าหรับการใช้สาธารณูปโภค

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ได้น�าไปใช้ทีม่ไิด้รับ
รู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

2558

2558

2557

2557

เงินค�้าประกันค่าไฟฟ้า	 -	 212
เงินค�้าประกันค่าก๊าซธรรมชาติ	 -	 	40
รวม	 -	 252

ผลแตกต่างชั่วคราว	 	 	
•	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	–	ลูกหนี้การค้า	 83	 83
•	 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	 7	 9
•	 ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า	 19	 19
•	 ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 723	 723
•	 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 2	 -
•	 ความแตกต่างของค่าเสื่อมราคา	 267	 219
•	 ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	เงินล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร	 11	 11
•	 ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 411	 408
•	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	 9	 8
		 	 1,532	 1,480
ยอดขาดทุนยกไป	 1,065	 2,158
รวม	 2,597	 3,638
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17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งานระหว่างก่อสร้างที่หยุดชะงัก	 2,086	 2,086	 2,086	 2,086
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 (2,053)	 (2,042)	 (2,053)	 (2,042)
	 	 	 33	 44	 33	 44
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 -	 143	 -	 143
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 -	 (143)	 -	 (143)
	 	 	 -	 -	 -	 -
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า	 -	 -	 -	 -
หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 -	 -	 -	 -
	 	 	 -	 -	 -	 -
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน	 1	 1	 -	 1
ลูกรีดรอตัดจ�าหน่าย	-	สุทธิ	 151	 138	 151	 138
เงินมัดจ�า	 18	 18	 18	 18
เงินอายัดโดยกรมบังคับคดี	 5	 9	 5	 9
อื่นๆ	 	 5	 6	 5	 6
สุทธิ	 	 213	 216	 212	 216

(ล้านบาท) (ล้านบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

   	 2558	 2557	 2558	 2557

	 งานระหว่างก่อสร้างที่หยุดชะงัก
	 งานระหว่างก่อสร้างที่หยุดชะงักได้แก่	 โรงงานเหล็กพรุน	 (Direct	Reduced	 Iron)	 (“โครงการ	DRI”)	 ผู้บริหารของ
บริษัทตัดสินใจชะลอโครงการนี้ตั้งแต่	ปี	2542	มูลค่าสุทธิตามบัญชีของการลงทุนได้ถูกบันทึกลดมูลค่าตามราคาบังคับ
ขาย	ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอสิระจ�านวน	44	ล้านบาท	ตามเกณฑ์ราคาตลาดของเศษเหลก็	และเมือ่วนัที	่29	กรกฎาคม	
2557	ส�านักงานส่งเสริมการลงทุนได้มีค�าสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต	Direct	Reduced	Iron	โดยไม่มีภาระ
ภาษีอากรขาเข้าด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ
	 ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2558	ฝ่ายบรหิารได้ทบทวนการประมาณมูลค่าสนิทรัพย์ทีค่าดว่าจะได้รับคนื	พบว่ามลูค่าทีค่าด
ว่าจะได้รบัคนืต�า่กว่ามลูค่าสทุธติามบญัชอีกีจ�านวน	11	ล้านบาท	จงึได้บนัทกึขาดทนุการด้อยค่าในงบก�าไรขาดทุนแล้ว
 
	 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
	 ณ	31	ธันวาคม	2557	ต๋ัวสญัญาใช้เงินของสถาบนัการเงนิทีถ่กูระงบัการด�าเนนิกจิการอย่างถาวรทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั
การกู้ยืมที่กิจการที่เกี่ยวข้องกันกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ปิดเหล่านั้น	บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเต็มจ�านวนส�าหรับ
ตั๋วสัญญาใช้เงินนี้	 เมื่อวันท่ี	 9	กรกฎาคม	2558	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ตัดบัญชีต๋ัวสัญญาใช้เงิน
จ�านวน	143	ล้านบาทเป็นหนี้สูญ
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18 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

2558หมายเหตุ 2557

ส่วนที่หมุนเวียน
หุ้นกู้ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 5, 19	 -	 641
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	 	 30	 	-
	เจ้าหนี้การค้า	 20   
		 ส่วนที่มีหลักประกัน	 	 55	 566
		 ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	 	 1,489	 1,102
		 	 	 1,544	 1,668
     
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 21   
		 ส่วนที่มีหลักประกัน	 	 -	 371
		 ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	 	 631	 607
		 	 	 631	 978	
	 	 	 2,205	 3,287
     
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	 5, 19	 343	 -
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่วนที่มีหลักประกัน	 	 -	 49
		 	 	 343	 49
รวม	 	 2,548	 3,336
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หนีส้นิท่ีมภีาระดอกเบีย้แยกแสดงตามระยะเวลาครบก�าหนดการจ่ายช�าระ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	และ	2557	มดีงันี้

	 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	มีรายละเอียดของหลักประกัน	
ซึ่งเป็นสินทรัพย์	ดังนี้

ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	จัดตามประเภทสกุลเงินตรา	ได้ดังนี้

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลอื่น
	 บรษิทัฯ	ได้ท�าสญัญากูย้มืเงินกบับคุคลอืน่ท่านหนึง่ในวงเงิน	40	ล้านบาท	โดยมกี�าหนดช�าระคนืเงินต้นพร้อมดอกเบีย้
ภายในระยะเวลา	1	ปี	นับจากวันที่รับเงินกู้ของแต่ละครั้ง	โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	8	ต่อปี	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม		2558	บริษัทรับเงินกู้ยืมแล้วจ�านวนรวม	30	ล้านบาท

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

2558

2558

2557

2557

ครบก�าหนดภายในหนึ่งปี	 2,205	 3,287
ครบก�าหนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	 343	 49
รวม	 2,548	 3,336

สกุลเงินบาท	 387	 1,146
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	 2,161	 2,190
รวม	 2,548	 3,336

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

2558หมายเหตุ 2557

สินค้าคงเหลือ	 9	 18	 223
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 12,13	 -	 1,047
รวม	 	 18	 1,270
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ณ	วันที่	31	ธันวำคม		2557	 5, 18	 641
ไถ่ถอนก่อนครบก�าหนด	 	
			ในระหว่างไตรมาสที่	1	 	 (52)
			ในระหว่างไตรมาสที่	2	 	 (101)
			ในระหว่างไตรมาสที่	3	 	 (89)
			ในระหว่างไตรมาสที่	4	 	 (56)
		 	 	 (298)
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2558	 5, 18	 343

19 หุ้นกู้

รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	มีดังนี้

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

2558หมายเหตุ

หมายเหตุ

2557

หุ้นกู ้    
บุคคลหรือกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 5, 18   
จีเอส	ซีเคียวริตี้	 	 343	 641
หัก	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 	 -	 (641)
สุทธิ	 	 343	 	-
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ส่วนที่หมุนเวียน    
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5	 5	 141
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ	 	 2,040	 2,099
		 	 	 2,045	 2,240
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน    
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ	 	 15	 	-
รวม	 	 2,060	 2,240

	 กำรออกหุ้นกู้
	 ในปี	2556	บรษิทัได้เข้าท�าสญัญาประนปีระนอมกบัเจ้าหนี	้9	ราย	เพือ่แลกเปลีย่นกบัยอดลกูหนีค้งเหลอืทีม่กีบับรษิทั
จ�านวน	1,043	ล้านบาท	กับหุ้นกู้จ�านวน	1,043	ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้

	 จ�านวนหุ้นกู้ที่ออกและจ�าหน่าย	 :	104,300	หน่วย
	 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย		 :	10,000	บาท
	 มูลค่าหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น	 	 :	1,043	ล้านบาท
	 อายุหุ้นกู้	 	 	 :	2	ปี
	 อัตราดอกเบี้ย		 	 :	ร้อยละ	3	ต่อปี
	 วันออกหุ้นกู้	 	 	 :	19	มีนาคม,	19	เมษายน	และ	14	พฤษภาคม	2556
	 วันครบก�าหนดไถ่ถอน	 	 :	19	มีนาคม,	19	เมษายน	และ	14	พฤษภาคม	2558

	 เมื่อวันที่	 27	มีนาคม	2558	บริษัทและ	จีเอส	 ซีเคียวริต้ี	 ได้ตกลงร่วมกันต่ออายุของหุ้นกู้คงเหลือที่จะครบก�าหนด
ไถ่ถอนในปี	2558	ดังกล่าวข้างต้น	ต่อไปอีก	3	ปี	โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3	ต่อปี

ยอดเจ้าหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้		

20 เจ้าหนี้การค้า

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

2558หมายเหตุ 2557

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)
2558 2557

สกุลเงินบาท	 454	 520
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	 1,604	 1,718
สกุลเงินเหรียญยูโร	 2	 2
รวม	 2,060	 2,240



138

ส่วนที่หมุนเวียน    
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 5	 18	 52
หนี้สินภายใต้สัญญาค�้าประกัน	 	 628	 574
หนี้สินภาษีผ่อนช�าระ	 	 174	 371
เจ้าหนี้ค่าไฟฟ้า	 	 111	 114
อื่นๆ	 	 255	 232
		 	 	 1,186	 1,343
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน    
หนี้สินภาษีผ่อนช�าระ	 	 581	 548
อื่นๆ	 	 59	 	-
		 	 	 640	 548
รวม	 	 1,826	 1,891

21 เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

2558หมายเหตุ 2557

	 บริษัทมีสัญญาซื้อวัตถุดิบจากบริษัทหลายแห่ง	ซึ่งบริษัทได้มีการเบิกใช้วัตถุดิบแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายช�าระค่าวัตถุดิบ
ภายใต้สัญญา	Consignment	จึงมียอดคงค้างเป็นจ�านวนเงิน	402	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	โดยบริษัทต้อง
จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	2		ถึง		5.8	ต่อปี	ของยอดเจ้าหนี้คงค้าง	(2557:	656	ล้านบาท		อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	1.83	
ถึง	6.5	ต่อปี)	
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บริษัทได้ผิดนัดช�าระหนี้ตามตารางการช�าระหนี้ที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้การค้า
รายใหญ่รายหนึ่ง	จึงท�าให้มีภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยส�าหรับการผิดนัดช�าระหนี้ดังกล่าวให้กับเจ้าหนี้	ในอัตราร้อยละ	5	
ต่อปี	โดยนับตั้งแต่วันที่ที่ผิดนัดช�าระหนี้	ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการเจรจาเพ่ือปรับปรุงตารางการช�าระ

	 หนี้สินภายใต้สัญญาค�้าประกันการปฏิบัติตามข้อตกลง
	 บรษิทัได้ท�าสญัญาค�า้ประกนัการปฏบิตัติามข้อตกลงของผูค้้าคนกลางกบัลกูค้าล�าดบัสดุท้ายสองราย		ลกูค้าล�าดบั
สุดท้ายสองรายนี้เป็นเจ้าหนี้การค้ารายใหญ่ของบริษัทด้วย	บริษัทได้บันทึกหนี้สินภายใต้สัญญาค�้าประกันการปฎิบัติ
ตามข้อตกลงนี้ในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	เป็นจ�านวน	17	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	หรือเทียบเท่ากับ	628	ล้านบาท	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	(2557:	17	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	หรือเทียบเท่ากับ	574	ล้านบาท)
	 บรษิทัได้เคยท�าข้อตกลงกบัเจ้าหนีก้ารค้ารายใหญ่ดงักล่าวเพือ่ขยายตารางการช�าระหนีแ้ละบรษิทัได้ผดินดัช�าระหนี้
ตามตารางการช�าระหนี้ที่ได้ตกลง	ซึ่งจากผลของการผิดนัดช�าระหนี้	บริษัทมีภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยส�าหรับการผิดนัด
ช�าระหนี้ดังกล่าวให้กับเจ้าหนี้	ในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	โดยนับตั้งแต่วันที่ผิดนัดช�าระหนี้	และบริษัทอยู่ในระหว่างการ
ปรับปรุงตารางการช�าระหนี้โดยขยายระยะเวลาในการช�าระหนี้

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีดอกเบี้ยค้างจ่าย	จ�านวน	478	ล้านบาท	(2557:	373	ล้านบาท)
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	 หนี้สินภาษีผ่อนช�าระ
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมียอดหนี้สินภาษีผ่อนช�าระคงเหลือทั้งหมด	755	ล้านบาท	(รวมเงินเพิ่มใหม่ตาม
กฎหมายจนถงึวันท่ี	31	ธนัวาคม	2558	จ�านวน	216	ล้านบาท	ซึง่บรษิทัฯ	บนัทกึเงนิเพิม่เตม็จ�านวนตามทีร่ะบใุนประมวล
รษัฎากรแล้ว)	โดยแสดงรายการเป็นหนีส้นิหมนุเวียนจ�านวน	174	ล้านบาท	และเป็นหนีส้นิไม่หมนุเวยีนจ�านวน	581	ล้าน
บาท	
	 ภายใต้การผ่อนช�าระหนีด้งักล่าว	บรษิทัได้ตกลงจดจ�านองทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง	1	โฉนด	และจดจ�านองเครือ่งล้าง
และเครื่องเคลือบน�้ามัน	ร่วมกับการค�้าประกันโดยบริษัทแห่งหนึ่ง	เพื่อเป็นหลักประกันการผ่อนช�าระ
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯ	จะต้องผ่อนช�าระหนี้สินที่คงเหลือดังกล่าวข้างต้นจ�านวน	52	งวดๆ	ละ14.52	ล้าน
บาท	จนถึงเดือนเมษายน	2563

	 หนี้สินอื่นๆ
	 จากการได้รับไถ่ถอนที่ดินรวม	5	 โฉนด	 (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 12)	 เพ่ือน�าไปเป็นหลัก
ประกันส�าหรับภาระทางภาษี	 ลูกค้าผู้ให้การสนับสนุนได้ขอให้บริษัทน�าหุ้นของบริษัทจ�านวน	540	ล้านหุ้นที่ถือโดยจี
เอส	ซีเคียวริตี้	และบริษัท	ซูพีเรียร์	โอเวอร์ซีส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ไปเป็นหลักประกันแทน	และให้จ่ายเงินจ�านวน	59	
ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายเนือ่งจากราคาหุน้ทีล่ดลงในหุน้ทีบ่รษิทัได้น�าไปจ่ายช�าระหนีก้บัลกูค้าผูใ้ห้การสนบัสนนุด้วย	โดย
บริษัทได้บันทึกหนี้สินดังกล่าวในงบการเงินไตรมาส	2	ปี	2558	แล้ว
	 เมื่อวันที่	17	กรกฎาคม	2558	บริษัทเข้าท�าสัญญาประนีประนอมยอมความกับลูกค้าผู้ให้การสนับสนุนรายดังกล่าว
ข้างต้น	โดยบริษัทจะต้องช�าระเงินจ�านวน	101.67	ล้านบาท	ตามตารางดังต่อไปนี้

	 •	 ช�าระหนี้เป็นรายเดือน	จ�านวน	1.5	ล้านบาท	ตั้งแต่วันที่	28	สิงหาคม	2558	ถึงวันที่	28	กรกฎาคม	2559
	 •	 ช�าระหนี้เป็นรายเดือน	จ�านวน	2.0	ล้านบาท	ตั้งแต่วันที่	28	สิงหาคม	2559	ถึงวันที่	28	ธันวาคม	2560
	 •	 ช�าระหนี้ที่ค้างช�าระทั้งหมดวันที่	28	มกราคม	2561	

	 หากบริษัทผิดนัดช�าระงวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดช�าระหนี้และบริษัทจะต้องช�าระหนี้ที่เหลืออยู่ทั้งหมดทันที	โดย
บริษัทตกลงเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	ของหนี้ที่ยังคงค้างช�าระจนกว่าจะช�าระหนี้เสร็จสิ้น

ยอดเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)
2558 2557

สกุลเงินบาท	 1,151	 1,260
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	 671	 630
สกุลเงินเหรียญยูโร		 4	 1
รวม	 1,826	 1,891
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ยอดหนี้สินหมุนเวียนอื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

2558

2558

2558

2557

2557

2557

สกุลเงินบาท	 4	 4
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	 29	 27
สกุลเงินเหรียญยูโร	 2	 2
รวม	 35	 33

เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร	 17	 16
ภาระหนี้สินที่เกี่ยวกับภาษี	 4	 4
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	 14	 13
รวม	 35	 33

ยอดคงเหลือต้นปี	 244	 269
การจ่ายระหว่างปี	 (11)	 (13)
การปรับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างปี	 9	 (1)
โอนไปเป็นก�าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	 -	 (11)
ยอดคงเหลือปลำยปี	 242	 244

22 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

23 หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
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กลุ่มเจ้าหนี้	 วันครบก�าหนดช�าระ	 	 	
กลุ่มที่	4	 พนักงาน	 			กรกฎาคม	2558	 4	 4
กลุ่มที่	5	 หนี้ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์	 ตุลาคม	2554	 10	 9
กลุ่มที่	11	 เจ้าหนี้ผู้ให้สินเชื่อทุน	 ตุลาคม	2546	 	 	
	 	 ด�าเนินการในรูปของ	 	 	 	
	 	 เงินเบิกเกินบัญชี	 	 16	 16
กลุ่มที่	13	 เจ้าหนี้อื่น	 ตุลาคม	2554	 212	 215
   	 รวม	 242	 244

การจัดประเภทของเจ้าหนี้และการช�าระหนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	ซึ่งรวมไว้ในงบการเงิน	มีดังนี้

	 ตารางการช�าระหนี้ของเจ้าหนี้แต่ละรายในกลุ่ม	5	และ	13	ไม่ได้เป็นวันเดียวกันเหมือนกันทั้งหมด	ขึ้นอยู่กับวันที่ที่มี
การตกลงในการสรปุมลูหนีข้องเจ้าหน้ีแต่ละราย	อย่างไรกต็ามก�าหนดเวลาแรกทีเ่จ้าหนีใ้นกลุม่	5	และ	13	จะได้รบัช�าระ
หนี้คือ	31	ตุลาคม	2554
	 แม้ว่าหน้ีในส่วนของเจ้าหนีก้ลุม่ที	่11	นีจ้ะถงึก�าหนดช�าระในเดอืนตลุาคม	2546	แต่เนือ่งจากการช�าระหน้ีของเจ้าหนี้
กลุม่ที	่11	เป็นลกัษณะทีม่เีงือ่นไข	คอืเจ้าหนีก้ลุม่นี	้จะต้องยงัคงให้สนิเชือ่เงนิเบกิเกนิบญัชแีก่บรษิทัต่อไปโดยจะต้องให้
วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแก่บริษัทเป็นจ�านวนเท่ากับยอดหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้กลุ่มที่	11	แต่เนื่องจากตลอดมาบริษัทไม่
เคยได้รับสินเชื่อดังกล่าว	จึงท�าให้เงื่อนไขการช�าระหนี้ในกลุ่มนี้ยังคงไม่สมบูรณ์
	 หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทได้ครบก�าหนดช�าระหนี้เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2554		แต่บริษัทได้ผิดนัดช�าระ
หนี้	ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอขยายระยะเวลาการช�าระหนี้		ดังนั้น	บริษัทจึงแสดงหนี้สินภายใต้แผน
ฟื้นฟูกิจการคงเหลือ	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2558	และ	2557	 เป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท		 
ซ่ึงผลจากการผิดสญัญาดังกล่าว		ยอดหนีค้งเหลอืสามารถถูกเรียกช�าระคนืได้ทนัท	ีพร้อมดอกเบีย้ค้างจ่าย	อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับตั้งแต่วันผิดนัดช�าระ
	 ตั้งแต่ปี	 2555	 จนถึงวันที่ในรายงาน	 เจ้าหนี้จ�านวน	 8	 ราย	 ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลในฐานความผิดเกี่ยวกับการ 
ไม่ปฏบัิตติามแผนฟ้ืนฟูกจิการ	ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการพจิารณาของศาลจ�านวน	1	รายโดยเรยีกร้องให้บรษิทัช�าระหนีเ้ป็น
จ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น	2	ล้านบาท	พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับตั้งแต่วันที่ยื่นฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
บรษิทัจะช�าระเสรจ็	ส่วนเจ้าหนีจ้�านวน	2	ราย	ทนุทรพัย์ฟ้องจ�านวน	24	ล้านบาทได้ข้อยุตโิดยการท�าสญัญาประนปีระนอม
ยอมความในชั้นศาล	และเจ้าหนี้จ�านวน	5	ราย	ทุนทรัพย์ฟ้องจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น	13	ล้านบาท	ประธานศาลฎีกาชี้ขาด
ว่าคดีนี้อยู่ในอ�านาจการพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง	ศาลแพ่งจึงจ�าหน่ายคดี

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

2558 2557



142

ยอดหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	 บริษทัถอืปฏิบัติตามมาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่19		เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน	ซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันที	่1	มกราคม	
2554	บริษัทได้เลือกรับรู้ภาระหนี้ในช่วงเปลี่ยนแปลง	ณ	วันที่	1	มกราคม	2554	ผ่านก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงเป็น
ระยะเวลา	5	ปีตั้งแต่วันที่	 1	มกราคม	2554	การเคล่ือนไหวระหว่างปีของภาระผูกพันในช่วงเปล่ียนแปลงที่ยังไม่รับรู	้ 
มีดังต่อไปนี้

24 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

2558

2558

2558ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่		31	ธันวำคม

2557

2557

2557

สกุลเงินบาท	 129	 140
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	 100	 92
สกุลเงินเหรียญยูโร	 9	 9
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์	 4	 3
รวม	 242	 244

ภำระผูกพันในงบแสดงฐำนะกำรเงินส�ำหรับ   
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 47	 37
รวม	 47	 37

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน   
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 11	 9
รวม	 11	 9



143

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

2558

2558

2557

2557

ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่รับรู้	ณ	วันที่	1	มกราคม	 5	 10
รับรู้ผ่านก�าไรหรือขาดทุนระหว่างปี	 (5)	 (5)
ภำระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่รับรู้	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	 -	 5

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน	 47	 42
ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่รับรู้	 -	 (5)
ภำระผูกพันตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน	 47	 37

	 โครงกำรที่ไม่ได้จัดเป็นกองทุนตำมกฎหมำยแรงงำนไทย
	 บริษัทจัดการโครงการบ�าเหน็จบ�านาญพนักงานตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	 2541	
(1998)	ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)
2558ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่		31	ธันวำคม 2557

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์	ณ	วันที่	1	มกราคม	 42	 37
ผลประโยชน์ที่จ่ายแล้ว	 (1)	 	-
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	และดอกเบี้ย	 6	 5
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	 47	 42
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ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	:

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	:

	 บริษัทไม่มีก�าไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย	ณ	วันที่รายงาน	:

*	ขึ้นอยู่กับอัตราถัวเฉลี่ยของกลุ่มอายุพนักงาน
**	อ้างอิงตามตารางมรณะไทย	2551ประเภทสามัญ	(TMO	08	:	Thai	Mortality	Ordinary	Tables	of	2008)

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

2558

2558

2558

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่		31	ธันวำคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่		31	ธันวำคม

2557

2557

2557

การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลง	 5	 5
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 6	 4
รวม	 11	 9

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 11	 9
รวม	 11	 9

อัตราคิดลด		 3.9	ต่อปี	 3.9	ต่อปี
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	 5.0	-	7.0	 5.0	-	7.0
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	 5.0	-	10.0*	 5.0	-	10.0*
อัตรามรณะ	 TMO	08**	 TMO	08**

	 กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
	 ข้อสมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยทีน่�ามาวเิคราะห์ความอ่อนไหว	ได้แก่	อตัราคดิลด	
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	และการหมุนเวียนของพนักงาน	โดยถือว่าข้อสมมติอื่นไม่เปลี่ยนแปลง	ซึ่งผลกระทบของ
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปลีย่นแปลงในข้อสมมตทิีเ่กีย่วข้องดงักล่าวข้างต้นทีอ่าจเป็นไปได้อย่างสมเหตสุม
ผล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	มีดังนี้
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25 ทุนเรือนหุ้น

รายการเคลื่อนไหวของทุนเรือนหุ้นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	มีดังนี้

(ล้านหุ้น	/	ล้านบาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ	วันที่	1	มกราคม		 	 	 	 	 	
  
หุ้นสามัญ	 0.69	 188,377	 129,980	 188,377	 129,980
ลดหุ้นจากการลดทุนจดทะเบียน	 	 (38,902)	 (26,842)	 -	 -
ลดหุ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น	 	 (134,528)	 -	 -	 -
ออกหุ้นใหม่	 	 -	 -	 -	 -
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	      
หุ้นสำมัญ	 6.90	 14,947	 103,138	 -	 -
หุ้นสำมัญ	 0.69	 -	 -	 188,377	 129,980

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว	 	 	 	 	 	
ณ	วันที่	1	มกราคม		 	 	 	 	 	
หุ้นสามัญ	 0.69	 105,853	 73,039	 105,853	 73,039
ลดหุ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น	 	 (95,268)	 -	 -	 -
ออกหุ้นใหม่	 	 -	 -	 -	 -
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	 	 	 	 	 	
หุ้นสำมัญ	 6.90	 10,585	 73,039	 -	 -
หุ้นสำมัญ	 0.69	 -	 -	 105,853	 73,039

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558 2557

จ�านวนหุ้น จ�านวนหุ้นจ�านวนเงิน จ�านวนเงินมูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น
(บาท)

	 •	 ถ้าอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ร้อยละ	1.0	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะลดลง	4.95	ล้านบาท	(เพ่ิมข้ึน		
5.93	ล้านบาท)

	 •	 ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ร้อยละ	1.0	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะเพ่ิมข้ึน	5.80	
ล้านบาท	(ลดลง	4.94	ล้านบาท)

	 •	 ถ้าอัตราการหมุนเวียนของพนักงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ร้อยละ	10.0	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะลดลง	
2.83	ล้านบาท	(เพิ่มขึ้น	3.09	ล้านบาท)

	 ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น	 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานได้ค�านวณ
โดยการใช้วิธีเดียวกันกับที่ค�านวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2558	ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุน	การเพิ่มทุน	
และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังนี้
	 •	 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท	จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน	129,979,834,014.15	บาท	เป็นจ�านวน	

103,137,868,426.08	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	149,475,171,632	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.69	
บาท	โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจ�าหน่ายทิ้งจ�านวน	38,901,399,403	หุ้น	แต่ยังคงส�ารองหุ้นไว้ส�าหรับ
การใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่มีอยู่	ณ	ปัจจุบัน	ได้แก่	GJS-W2,	GJS-W3	
และGJS-W4	และอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน	12.42	 บาท	 จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ�านวน	103,137,868,426.08	บาท	เป็น	103,137,868,438.50	บาท	โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จ�านวน	
18	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.69	บาท	เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังจากการค�านวณเปลี่ยนแปลงจ�านวนหุ้น
อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท	 โดยอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	
จ�านวน	18	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.69	บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท	จ�านวน	4	หุ้น	และเพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ	GJS-W3	จ�านวน	8	หุ้น	และ	GJS-W4	จ�านวน	6	หุ้น	บริษัทได้จด
ทะเบียนการลดทุน	และการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2558	และ
วันที่	12	พฤษภาคม	2558	ตามล�าดับ

	 •	 อนุมัติการลดจ�านวนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ	0.69	บาท	เป็นหุ้นละ	
6.90	บาท	ซึ่งส่งผลให้จ�านวนหุ้นของบริษัทลดลงจ�านวน	134,527,654,485	หุ้น	จากเดิม	149,475,171,650	
หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.69	บาท	เป็นจ�านวน	14,947,517,165	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	6.90	บาท	
เมื่อวันที่	 20	 พฤษภาคม	 2558	 บริษัทได้จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวข้างต้นกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้ว

	 •	 อนุมัติการแก้ไขมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการแปลงสภาพของใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัท
ที่เคยได้รับการอนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2552	 เมื่อวันที่	 18	 ธันวาคม	2552	และที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 1/2556	 เมื่อวันที่	 7	 มกราคม	 2556	 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจ�านวนหุ้น
และมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทดังนี้

	 	 1.	 เพือ่แก้ไขจ�านวนหุน้ทีอ่อกเพ่ือรองรบัการใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธ	ิGJS-W2	จากเดมิ	“จดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทั	จ�านวน	17,907,001,590	หุน้	มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้หุน้ละ	0.69	บาท	เป็น“จดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบริษัทจ�านวน	1,790,700,159	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	6.90	บาท”

	 	 2.	 เพือ่แก้ไขจ�านวนหุน้ทีอ่อกเพ่ือรองรบัการใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธ	ิGJS-W3	จากเดมิ	“จดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษัทจ�านวน	14,697,718,652	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.69	บาท”	เป็นจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทจ�านวน	1,469,771,866	หุ้น	มูลค่าหุ้นตราไว้หุ้นละ	6.90	บาท”

	 	 3.	 เพื่อแก้ไขจ�านวนหุ้นท่ีออกเพื่อรับรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ	GJS-W4	จากเดิม	 “จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวน	11,401,342,300	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.69	บาท”	 เป็น“จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวน	1,101,666,923	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	6.90	บาท”

	 •	 อนุมัติการมอบอ�านาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอ�านาจพิจารณาก�าหนดราย
ละเอียดอ่ืนๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน	การเพ่ิมทุนจดทะเบียน	การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน	การลด
จ�านวนหุ้น	และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
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รายการเคลื่อนไหวของส่วนเกิน	(ต�่ากว่า)	มูลค่าหุ้นระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	มีดังนี้

26 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สิทธิและเงื่อนไขของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นมีดังนี้

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	2
	 •	 บริษัทจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจ�านวน	4,933	ล้านหน่วย	“ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	2”	

ให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท	ณ	วันที่	 9	กุมภาพันธ์	 2553	 ในอัตราส่วนใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	2	หนึ่งหน่วย	ต่อหุ้นสามัญเดิม	7.9405	หุ้น

	 •	 ราคาเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	2	เท่ากับ	0.03	บาทต่อหน่วย
	 •	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	2	หนึ่งหน่วย	มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้	3	หุ้น	ในราคาหุ้นละ	0.25	

บาทต่อหุน้	แต่ทัง้นีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงได้	ดงันัน้การใช้สทิธขิองใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซือ้หุน้ครัง้ที	่2	นี	้ผูถ้อื
ต้องใช้สิทธิซื้อในราคา	0.75	บาทต่อหน่วย

	 •	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	2	มีอายุ	7	ปี	นับจากวันที่ออก
	 •	 วนัก�าหนดการใช้สทิธคิอืวนัท�าการสดุท้ายของเดอืนมถุินายน	และธนัวาคม	ของแต่ละปีตลอดอายขุองใบส�าคญั

แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ครัง้ที	่2	ยกเว้นวันก�าหนดการใช้สทิธคิรัง้สดุท้าย	ทัง้นี	้วนัใช้สทิธคิรัง้แรกคอืวนัที	่30	ธนัวาคม	
2553	และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่	12	ธันวาคม	2560	ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุด
ท�าการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันท�าการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดัง
กล่าวโดยระยะเวลาแสดงความจ�านงในการใช้สิทธคิร้ังสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า	15	วนัก่อนวันใช้สิทธคิร้ังสดุท้าย

	 •	 ปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่	2	ราคาใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่	2	เปลี่ยนจาก	0.25	บาทต่อ
หุ้น	เป็น	0.207	บาทต่อหุ้น	และอัตราการใช้สิทธิเปลี่ยนจาก	1	หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่	2	ต่อ	3	หุ้นใหม่	
เป็น	1	หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่	2	ต่อ	3.63	หุ้นใหม่ของบริษัท

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)
2558ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่		31	ธันวำคม 2557

ส่วนเกิน	(ต�่ำกว่ำ)	มูลค่ำหุ้น   
ณ	วันที่	1	มกราคม	 (39,829)	 (39,829)
ลดหุ้น	 -	 -
ออกหุ้นใหม่		 -	 -
ณ	วันที่	31	ธันวำคม		 (39,829)	 (39,829)
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ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	3
	 •	 บริษัทได้ออกและเสนอใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจ�านวน	5,896	ล้านหน่วย	“ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ครั้งที่	3”	ให้กับผู้ถือหุ้น	ในอัตราส่วนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	3	จ�านวน	1	หน่วย	ต่อหุ้นสามัญเดิม	10	
หุน้	โดยบรษิทัได้ก�าหนดรายชือ่ผู้ถือหุน้สามญัของบริษทัทีม่สีทิธจิองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทนุ	ในวนัที	่28	พฤศจกิายน	
2555		ทั้งนี้		เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2556	จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	3	นี้	ได้มีการจัดสรรให้กับ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	3,674	ล้านหน่วย

	 •	 ราคาเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	3	เท่ากับ	0	บาทต่อหน่วย
	 •	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	3	หนึ่งหน่วย	มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้	4	หุ้น	ในราคาหุ้นละ	0.15	

บาทต่อหุ้น	แต่ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้	ดังนั้นการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	3	นี้ผู้ถือ
ต้องใช้สิทธิซื้อในราคา	0.60	บาทต่อหน่วย

	 •	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	3	มีอายุ	7	ปี	นับจากวันที่ออก
	 •	 วนัก�าหนดการใช้สทิธคิอืวนัท�าการสดุท้ายของเดอืนมถุินายน	และธนัวาคม	ของแต่ละปีตลอดอายขุองใบส�าคญั

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	3	วันใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่	28	มิถุนายน	2556	และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับ
วันที่	7	กุมภาพันธ์	2563	และในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดท�าการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้ายดังกล่าวเป็นวันท�าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัใช้สทิธคิรัง้สดุท้ายดงักล่าว	โดยระยะเวลาแสดงความจ�านง
ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า	15	วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	4
	 •	 บริษัทได้ออกและเสนอใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจ�านวน	2,850	ล้านหน่วย	“ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ครัง้ที	่4”	ให้แก่บคุคลในวงจ�ากดั	(บรษิทั	จ	ีสตลี	จ�ากดั	(มหาชน)	และ/หรอื	บรษิทัย่อยของ	จ	ีสตลี	จ�ากดั	(มหาชน))	
ในอัตราส่วนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	4	จ�านวน	1	หน่วย	ต่อหุ้นสามัญเดิม	10	หุ้น	ทั้งนี้	เมื่อวันที่	27	
กุมภาพันธ์	2556	จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	4	นี้	ได้มีการจัดสรรให้กับุคคลในวงจ�ากัด	ทั้งหมด	
2,754	ล้านหน่วย

	 •	 ราคาเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	4	เท่ากับ	0	บาทต่อหน่วย
	 •	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	4	จ�านวน	1	หน่วย	มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้	4	หุ้น	ในราคาหุ้นละ	

0.15	แต่ทัง้นีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงได้	ดงัน้ันการใช้สทิธขิองใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้คร้ังที	่4	นีผู้ถ้อืต้องใช้
สิทธิซื้อในราคา	0.60	บาทต่อหน่วย

	 •	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	4	มีอายุ	7	ปี	นับจากวันที่ออก
	 •	 วนัก�าหนดการใช้สทิธคิอืวนัท�าการสดุท้ายของเดอืนมถุินายน	และธนัวาคม	ของแต่ละปีตลอดอายขุองใบส�าคญั

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่	4	วันใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่	28	มิถุนายน	2556	และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับ
วนัที	่11	กมุภาพนัธ	์2563	และในกรณทีี่วนัใช้สิทธิครั้งสดุท้ายตรงกบัวันหยุดท�าการของบรษิัทใหเ้ลือ่นวนัใช้สทิธิ
ครัง้สดุท้ายดังกล่าวเป็นวนัท�าการสดุท้ายก่อนหน้าวันใช้สทิธคิร้ังสดุท้ายดังกล่าวโดยระยะเวลาแสดงความจ�านง
ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า	15	วัน	ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
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(ล้านหน่วย	/	ล้านบาท)

ใบส�ำคัญแสดงสิทธ ิ      
ณ	วันที่	1	มกราคม	 	 	 	 	
•	ใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่	2	(GJS-W2)	 0.03	 4,933	 148	 4,933	 148
•	ใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่	3	(GJS-W3)	 0.00	 3,674	 -	 3,674	 -
•	ใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่	4	(GJS-W4)	 0.00	 2,754	 -	 2,754	 -
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	 		 	 	 	 		
•	ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิใหม่		 	 -	 -	 -	 -
•	การหมดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 	 -	 -	 -	 -	
 
ณ	วันที่	31	ธันวำคม      
•	ใบส�ำคัญแสดงสิทธิครั้งที่	2	(GJS-W2)	 0.03	 4,933	 148	 4,933	 148
•	ใบส�ำคัญแสดงสิทธิครั้งที่	3	(GJS-W3)	 0.00	 3,674	 -	 3,674	 -
•	ใบส�ำคัญแสดงสิทธิครั้งที่	4	(GJS-W4)	 0.00	 2,754	 -	 2,754	 -

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558 2557

จ�านวนหน่วย จ�านวนหน่วยจ�านวนเงิน จ�านวนเงินราคาเสนอขาย
ต่อหน่วย
(บาท)

ข้อมูลของใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ		มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   GJS-W2	(ก) GJS-W3	(ก) GJS-W4	(ข)
อัตราการใช้สิทธิ	(หน่วย	:	หุ้น)	 1	:	3.63	 1	:	4	 1	:	4
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	1	หุ้น	(บาท)	 0.207	 0.15	 0.15
วันที่เริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรก	 30	ธันวาคม	2553	 28	มิถุนายน	2556	 28	มิถุนายน	2556
วันที่สุดท้ายในการใช้สิทธิ	 12	ธันวาคม	2560	 7	กุมภาพันธ์	2563	 11	กุมภาพันธ์	2563

(ก)	จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ข)	ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2558	เมือ่วนัที	่29	เมษายน	2558	ผูถ้อืหุน้มมีตอินมุตักิารปรบัราคาการใช้สทิธิ
และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ	GJS-W2,	GJS-W3	และ	GJS-W4	โดยมีผลบังคับใช้
ทนัทนีบัต้ังแต่วนัท่ีมกีารเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไว้ของหุ้นของบริษัท	เมือ่วนัที	่20	พฤษภาคม	2558	บริษัทได้จดทะเบยีน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ข้างต้นกับกระทรวงพาณิชย์	มีรายละเอียดดังนี้
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	 	 	 ก่อนการปรับสิทธิ	 	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
	 	 	 (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.69	บาท)	 (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	6.90	บาท)
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	GJS-W2 
•	ราคาการใช้สิทธิ	(บาท)	 0.207	 2.070
•	อัตราการใช้สิทธิ	 1	หน่วย	:	3.630	หุ้น	 1	หน่วย	:	0.363	หุ้น
  
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	GJS-W3	และ	GJS-W4
•	ราคาการใช้สิทธิ	(บาท)	 0.150	 1.500
•	อัตราการใช้สิทธิ	 1	หน่วย	:	4	หุ้น	 1	หน่วย	:	0.400	หุ้น

27 ส�ารอง

กำรจัดสรรก�ำไร	และ/หรือ	ก�ำไรสะสม

	 ส�ารองตามกฎหมาย
	 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	 2535	มาตรา	 116	บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส�ารอง	
(“ส�ารองตามกฎหมาย”)	อย่างน้อยร้อยละ	5	ของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหลงัจากหกัขาดทนุสะสมยกมา	(ถ้าม)ี	จนกว่าส�ารอง
ดังกล่าวมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	เงินส�ารองนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

	 การยกเลิกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
	 จากการยกเลิกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นคร้ังที่	 1	 ในปี	 2554	จ�านวน	3,234	ล้านหน่วย	 ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชี
หน่วยละ	0.05	บาท	ได้ถกูโอนจากใบส�าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ไปยงัองค์ประกอบ
อื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน	162	ล้านบาท

28 ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

	 บริษัทได้น�าเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์	 เป็นรูปแบบหลักในการรายงาน	 พิจารณาจาก
ระบบการบริหารการจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษัทเป็นเกณฑ์ในการก�าหนดส่วนงาน

ส่วนงำนธุรกิจ
	 บริษัทด�าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว	คือ	ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	ดังนั้น	ฝ่ายบริหาร
จึงพิจารณาว่า	บริษัทมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว

ส่วนงำนภูมิศำสตร์
	 	ในการน�าเสนอการจ�าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์	รายได้ตามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ได้ก�าหนดจากสถานที่ตั้ง
ของลูกค้า
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	 รายได้และผลการด�าเนินงานจากส่วนงานขั้นต้นก�าไร(ขาดทุน)	ทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31	ธันวาคม	2558	และ	2557	มีดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557		บริษัทมีรายได้จากลูกค้า	4	ราย	และ	3	ราย	ตามล�าดับ		จาก
การขายสินค้าในประเทศ	เป็นจ�านวนเงินรวม	7,655	ล้านบาท		และ	7,164	ล้านบาท		ตามล�าดับ

29 ค่าใช้จ่ายในการขาย

รำยได้จำกส่วนงำน    
ในประเทศ	 	 12,260	 14,457
ต่างประเทศ	 	 -	 55
รวม	 35	 12,260	 14,512
    
ผลกำรด�ำเนินงำนจำกส่วนงำน	–	ก�ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น	
ในประเทศ	 	 (130)	 498
ต่างประเทศ	 	 -	 (8)
รวม	 	 (130)	 490

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

2558หมายเหตุ 2557

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)
2558 2557

ค่าบรรจุหีบห่อ	 4	 4
ค่าบริการขนส่งในประเทศ	 156	 148
ค่าบริการขนส่งต่างประเทศ	 -	 1
รวม	 160	 153
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30 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

31 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

ต้นทุนการผลิตที่ว่างเปล่า	-ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 32	 88	 175
ต้นทุนการผลิตที่ว่างเปล่า	-ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์	 	 	 	
		 ตอบแทนพนักงาน	 32	 12	 32
ต้นทุนการผลิตที่ว่างเปล่า	-	อื่นๆ	 	 5	 15
ค่าเบี้ยปรับ	 	 69	 94
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 32	 42	 42
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 32	 232	 215
ค่าขนสินค้าออกจากท่าเรือล่าช้า	 	 1	 2
ค่าบริการทางวิชาชีพและที่ปรึกษา	 	 28	 55
อื่นๆ	 	 143	 102
รวม	 	 620	 732

ผู้บริหำร    
เงินเดือนและค่าแรง	 	 42	 46
ค่าสวัสดิการ	 	 4	 4
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 	 1	 1
   5 47	 51
พนักงำนอื่น    
เงินเดือนและค่าแรง	 	 299	 279
ค่าสวัสดิการ	 	 135	 95
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 	 18	 16
		 	 	 452	 390
	รวม	 32	 499	 441

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

2558

2558

หมายเหตุ

หมายเหตุ

2557

2557
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	 โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้
	 รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	24

	 โครงการสมทบเงินที่ก�าหนดไว้
	 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็น
สมาชิกของกองทนุ	โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ	2	ถงึ	อตัราร้อยละ	10	ของเงนิเดอืนทกุเดอืนและบริษทัจ่าย
สมทบในอัตราร้อยละ	3	ถึงอัตราร้อยละ	10	ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียน
เป็นกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามข้อก�าหนดของกระทรวงคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

32 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	 งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อก�าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ	ดังนี้

รวมอยู่ในต้นทุนขำย    
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป	ลดลง	(เพิ่มขึ้น) 9	 347	 (66)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	 	 9,009	 11,044
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 	 894	 837
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	 31	 255	 194
     
รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร    
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย		 	 	 	
	 (รวมอยู่ในต้นทุนการผลิตที่ว่างเปล่า)	 30	 88	 175
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 30	 42	 42
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	 	 	 	
	 (รวมอยู่ในต้นทุนการผลิตที่ว่างเปล่า)	 30, 31	 12	 32
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	 30, 31	 232	 215
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน	 	 8	 7

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

2558หมายเหตุ 2557



154

34 ภาษีเงินได้

	 บรษิทัและกลุ่มบริษทัไม่ได้บนัทกึภาษีเงินได้ในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จเพราะบริษทัเกดิผลขาดทุนในปีปัจจบุนั	และ
ยงัมผีลขาดทนุยอดยกมาจากปีก่อนอย่างเป็นสาระส�าคญั	สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอตดับญัชทีีเ่กดิจากผลขาดทนุดงักล่าว
ไม่ได้ถูกบันทึกตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่	16

	 การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
	 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร	ฉบับที่	577	พ.ศ.	2557	
ลงวันที่	3	พฤศจิกายน	2557	ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลและคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ	20	ของก�าไรสุทธิ	ส�าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2558	แต่ไม่เกินวันที่	31	ธันวาคม	2558
	 เม่ือวันที่	 22	มกราคม	2559	ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้อนุมัติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
อัตราร้อยละ	30	เป็นอัตราร้อยละ	20	ของก�าไรสุทธิ	ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2559
เป็นต้นไป
	 กลุ่มบริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ	20	 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ	 วันที่
31	ธันวาคม	2558	และ	2557

33 ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน	 	 	 	
•	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 5	 21	 44
•	กิจการอื่น	 	 271	 130
•	สถาบันการเงิน	 	 -	 1
รวม	 	 292	 175

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

2558หมายเหตุ 2557
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35 สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

	 คณะกรรมการการส่งเสรมิการลงทนุได้อนุมตัใิห้บรษิทัได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุโดยการออกบตัรส่งเสรมิการลงทุน
ในกิจการผลติเหลก็แผ่นรดีร้อน	(บตัรส่งเสรมิส�าหรับ	“CSP	Project”)	การถลุงแร่	(บตัรส่งเสริมส�าหรับ	“DRI	Project”)	และ
กจิการผลติเหลก็แผ่นรดีเย็นเหลก็แผ่นชนดิม้วนล้างสนมิชบุน�า้มนัและเหลก็แผ่นชนดิม้วนเคลอืบสงักะสหีรือผลติภณัฑ์	
ชนิดเคลือบ	(บัตรส่งเสริมส�าหรับ	“PGL	Project”)	

	 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
	 (ก)	ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส�าหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
	 (ข)	ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก�าหนด	
	 เวลาแปดปี	นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
	 (ค)	ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ	100	 ส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
	 	 ส่งเสริมมีก�าหนดเวลาห้าปี	นับแต่วันที่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ	(ข)
	 (ง)	ให้น�ารายได้ส่วนที่เพ่ิมจากการด�าเนินงานประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมของปีก่อนมาหักได้ร้อยละ	5																	

มีก�าหนดเวลาสิบปี

	 ในฐานะท่ีบริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุน	 บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเง่ือนไขบางประการที่ระบุในบัตรส่ง
เสริมการลงทุน
	 เมื่อวันท่ี	 29	กรกฏาคม	2557	ส�านักงานส่งเสริมการลงทุนได้มีค�าสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิต	Direct	
Reduced	Iron	(การถลุงแร่)	โดยไม่มีภาระภาษีอากรขาเข้าด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

(ล้านบาท)

ขายในประเทศ	 	 12,260	 -	 12,260	 14,457	 -	 14,457
ขายต่างประเทศ	 	 -	 -	 -	 55	 -	 55
รวมรำยได้	 28	 12,260	 -	 12,260	 14,512	 -	 14,512

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558 2557

กิจการ
ที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริม

กิจการ
ที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริม

รวม รวมกิจการ
ที่ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการ
ที่ได้รับ

การส่งเสริม

หมายเหตุ
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36 ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

	 ก�ำไร	(ขำดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
	 ก�าไร	 (ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	2558	และ	2557	ค�านวณจากก�าไร	 (ขาดทุน)	
ส�าหรบัปี		ทีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและจ�านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ�าหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี	โดยวธิถีวัเฉลีย่
ถ่วงน�้าหนักแสดงการค�านวณ	ดังนี้

	 บรษิทัได้ปรบัปรงุจ�านวนหุน้สามัญถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัทีใ่ช้ในการค�านวณก�าไร	(ขาดทนุ)	ต่อหุ้นส�าหรับปีสิน้สดุวนัที่	
31	 ธันวาคม	2557	 ใหม่	 เนื่องจากการปรับปรุงจ�านวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	25	ซึ่งได้ปรับปรุงจ�านวนหุ้นสามัญโดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงจ�านวนหุ้นได้เกิด
ขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ต้นของปีแรกทีเ่สนอรายงาน	เป็นผลให้ก�าไร	(ขาดทนุ)	ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	เปลี่ยนจาก	0.004	บาทต่อหุ้นเป็น	0.04	บาทต่อหุ้น	
	 บริษัทไม่ได้แสดงก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นปรับลดส�าหรับปีวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	เพราะราคาใช้สิทธิของ
ใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซือ้หุ้นของบรษิทัมมีลูค่าสงูกว่ามลูค่ายตุธิรรมของหุน้สามญัของบริษทัและการน�าหุ้นทีถ่อืเสมอืน
ว่ามีการใช้สิทธิดังกล่าวมารวมจะท�าให้ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นลดลง

37 เครื่องมือทางการเงิน

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	และ	2557	บรษิทัไม่ได้ท�าสญัญาอนพุนัธ์เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิ
ตราต่างประเทศ

นโยบำยกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน
	 บริษัทมีความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ	และจากการไม่ปฏิบตัติามข้อก�าหนดตามสญัญาของคูส่ญัญา	บรษิทัไม่มกีารถอืหรอืออกเครือ่งมอืทางการ
ที่เป็นตราสารอนุพันธ์	เพื่อการเก็งก�าไรหรือการค้า
 

ก�ำไร	(ขำดทุน)	ส�ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	 	 (1,515)	 (418)
	จ�านวนหุ้นสามัญที่ออก	ณ	วันที่	1	มกราคม	 	 105,853	 105,853
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น	 25	 (95,268)	 (95,268)
จ�ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก		 	 10,585	 10,585
ก�ำไร	(ขำดทุน)	ต่อหุ้น	(ขั้นพื้นฐำน)	(บำท)	 	 (0.14)	 (0.04)

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

2558หมายเหตุ 2557
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	 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	และระยะที่ครบ
ก�าหนดช�าระหรือก�าหนดอัตราใหม่มีดังนี้

(ล้านบาท)

ปี	2558       
สินทรัพย์ทางการเงิน	:       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 7	 0.25	-	0.50	 157	 -	 -	 157
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน	 17	 	 1	 -	 -	 1
รวม	 	 	 	 158	 -	 -	 158
         
หนี้สินทางการเงิน	: 18      
เจ้าหนี้การค้า	(มีภาระดอกเบี้ย)	 	 2	-	5.86	 1,544	 -	 -	 1,544
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 	 	 	 	 	
	 (มีภาระดอกเบี้ย)	 	 7.5	 631	 -	 -	 631
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	 	 8	 30	 -	 -	 30
หุ้นกู้	 	 	 3	 -	 343	 -	 343
รวม	 	 	 	 2,205	 343	 -	 2,548

งบกำรเงินรวม

ภายใน	1	ปี หลังจาก
5	ปี

หลังจาก	
1	ปี	แต่

ภายใน	5	ปี

รวมอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

หมายเหตุ

กำรบริหำรจัดกำรทุน
	 นโยบายของคณะกรรมการคอืการท�าให้ฐานเงนิทนุกลบัมาแขง็แกร่งเพือ่รกัษาความเชือ่มัน่ของผูล้งทนุ	เจ้าหนี	้และ
ตลาด	และเพื่อการด�าเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต	ปัจจุบันคณะกรรมการอยู่ระหว่างการหาแหล่งเงินทุน
เพิ่มเติม	เพื่อเป็นหลักประกันการด�ารงอยู่ของบริษัท

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
	 ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้	หมายถงึ	การทีม่ลูค่าของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทางการเงนิหรอืรายได้ดอกเบีย้สทุธอิาจ
เกดิการเปลีย่นแปลงเนือ่งจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาดสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิของบรษิทั	โดยส่วน
ใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยอ้างอิงตามอัตราตลาด
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(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

ปี	2558       
สินทรัพย์ทางการเงิน	:       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 7	 0.25	-	0.50	 157	 -	 -	 157
รวม	 	 	 	 157	 -	 -	 157
         
หนี้สินทำงกำรเงิน	:       
เจ้าหนี้การค้า	(มีภาระดอกเบี้ย)	 18	 2	-	5.86	 1,544	 -	 -	 1,544
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 	 	 	 	 	
	 (มีภาระดอกเบี้ย)	 	 7.5	 631	 -	 -	 631
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	 	 8	 30	 -	 -	 30
หุ้นกู้	 	 	 3	 -	 343	 -	 343
รวม	 	 	 	 2,205	 343	 -	 2,548

ปี	2557       
สินทรัพย์ทางการเงิน	:       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 7	 0.10	-	0.312	 209	 -	 -	 209
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน	 17	 1.125	 -	 1	 -	 1
รวม	 	 	 	 209	 1	 -	 210
         
หนี้สินทางการเงิน	: 18      
เจ้าหนี้การค้า	(มีภาระดอกเบี้ย)	 	 1.83	-	6.50	 1,668	 -	 -	 1,668
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 	 	 	 	 	
	 (มีภาระดอกเบี้ย)	 	 7.50		 978	 49	 -	 1,027
หุ้นกู้	 	 	 3.00	 641	 -	 -	 641
รวม	 	 	 	 3,287	 49	 -	 3,336

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินรวม

ภายใน	1	ปี

ภายใน	1	ปี

หลังจาก
5	ปี

หลังจาก
5	ปี

หลังจาก	
1	ปี	แต่

ภายใน	5	ปี

หลังจาก	
1	ปี	แต่

ภายใน	5	ปี

รวม

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

หมายเหตุ

หมายเหตุ



159

ควำมเสี่ยงจำกเงินตรำต่ำงประเทศ
	 บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงิน
ตราต่างประเทศ
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	และ	2557	บรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจาก
การมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 7	 3	 6
เจ้าหนี้การค้า	 20	 (1,604)	 (1,718)
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 21	 (671)	 (630)
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	 	 (1,222)	 (927)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 22	 (29)	 (27)
หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ	 23	 (100)	 (92)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง	 	 (3,623)	 (3,388)
	ประมาณการยอดซื้อสินค้า	 	 (531)	 (1,189)
ยอดรวมควำมเสี่ยงทั้งสิ้น	 	 (4,154)	 (4,577)
     
เงินเหรียญยูโร    
เจ้าหนี้การค้า	 20	 (2)	 (2)
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 21	 (4)	 (1)
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	 	 (3)	 (2)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 22	 (2)	 (2)
หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ	 23	 (9)	 (9)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง	 	 (20)	 (16)
	ประมาณการยอดซื้อสินค้า	 	 (223)	 (298)
ยอดรวมควำมเสี่ยงทั้งสิ้น	 	 (243)	 (314)

เงินเหรียญสิงคโปร ์    
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	 	 (1)	 (1)
หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ	 23	 (4)	 (4)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง	 	 (5)	 (5)
ยอดรวมควำมเสี่ยงทั้งสิ้น	 	 (5)	 (5)

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

2558หมายเหตุ 2557
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ควำมเสี่ยงทำงด้ำนสินเชื่อ
	 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ	 คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนี้แก่บริษัท	 ตามเง่ือนไขที่ตกลงไว้
เมื่อครบก�าหนด
	 ณ	วันท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อท่ีเป็นสาระส�าคัญเพราะบริษัทยกเลิกนโยบายที่จะให้วงเงินสินเชื่อ
แก่ลูกค้า	 (อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 8)	ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 หรือความเสี่ยงในการระดมทุน	 คือความเสี่ยงที่กิจการจะเผชิญกับความยุ่งยากในการ
ระดมทุน	 ให้เพียงพอและทันเวลาต่อภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเคร่ืองมือทางการเงิน	ความเส่ียงด้านสภาพคล่องอาจเกิด
จากการที่กิจการไม่สามารถขายสินทรัพย์ทางการเงินได้ทันเวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
	 บรษิทัมคีวามเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องซ่ึงบรษิทัจ�าเป็นต้องมกีระแสเงนิสดจากการด�าเนินงานทีเ่พยีงพอต่อความ
ต้องการทุนหมุนเวียน	และเพื่อให้สามารถจ่ายช�าระหนี้สินจากการด�าเนินงานได้	

กำรก�ำหนดมูลค่ำยุติธรรม
	 นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของบริษัทก�าหนดให้มีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการ
เงิน	และไม่ใช่ทางการเงนิ	มลูค่ายติุธรรม	หมายถงึ	จ�านวนเงนิท่ีผู้ซือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสินทรัพย์หรือช�าระหน้ีสิน
กนั	ในขณะทีท่ัง้สองฝ่ายมคีวามรอบรูแ้ละเตม็ใจในการแลกเปลีย่นกนัและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระใน
ลักษณะของผูท้ีไ่ม่มีความเกีย่วข้องกนัวตัถปุระสงค์ของการวดัมลูค่าและ/หรือการเปิดเผยมลูค่ายตุธิรรมถกูก�าหนดโดย
วธิต่ีอไปนี	้ข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัสมมติฐานในการก�าหนดมลูค่ายติุธรรมถกูเปิดเผยในหมายเหตท่ีุเกีย่วข้องกบัสนิทรัพย์
และหนี้สินนั้นๆ
	 มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ระยะสั้นอื่นๆ	เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี

วันครบก�ำหนดของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน
	 รายละเอียดของระยะเวลาท่ีครบก�าหนดของตราสารทางการเงินทางด้านสินทรัพย์	และหน้ีสินนั้น	 ได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
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38 ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

38.1	 ภำระผูกพัน

38.2	 สัญญำระยะยำว

	 •	 บริษัทได้ท�าสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติโดยสัญญานี้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่	 1	กรกฎาคม	2549	และจะส้ิน
สุดลงเมื่อผู้ซื้อได้ซื้อก๊าซครบเป็นระยะเวลาสิบปีนับตั้งแต่วันที่ผู้ขายได้ส่งมอบและผู้ซื้อได้รับซื้อก๊าซ	 โดยค่า
ก๊าซธรรมชาติในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้

	 •	 เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2547	บริษัทได้ท�าสัญญาซื้อก๊าซออกซิเจน	อาร์กอน	และไนโตรเจนเป็นเวลา	20	ปี
โดยค่าใช้จ่ายขั้นต�่าภายใต้สัญญาดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ	6	ล้านบาทต่อเดือน

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

2558

2558

2557

2557

ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำและบริกำร   
ภายในหนึ่งปี	 2	 5
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	 1	 3
รวม	 3	 8
   
ภำระผูกพันอื่นๆ   
หนังสือค�้าประกัน	 253	 1

ภาระผูกพันตามสัญญาระยะยาว	 	 	
ภายในหนึ่งปี	 71	 71
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	 282	 282
หลังจากห้าปี	 271	 342
รวม	 624	 695
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38.3	 ใบสั่งซื้อวัตถุดิบ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีใบสั่งซื้อวัตถุดิบซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบแก่บริษัท	จ�านวนเงินรวม	506	ล้านบาท	(2557	
:	1,522	ล้านบาท)		ณ	วันที่	 	31		ธันวาคม		2558		และ	2557		บริษัทได้ท�าการประมาณการผลขาดทุนจากค�าสั่งซื้อ
วัตถดิุบทีบ่รษิทัยงัไม่ได้รบัมอบ	จากการเปรยีบเทียบกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกจิทีค่าดว่าจะได้รับในรูปของราคาขายโดย
ประมาณและต้นทุนแปลงสภาพของสินค้าส�าเร็จรูป	พบว่าไม่มีผลขาดทุนที่ต้องบันทึกในงวดดังกล่าว
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 บริษัทมีสัญญาซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายหลายราย	ส�าหรับซื้อวัตถุดิบภายใต้สัญญา	
Consignment	 โดยความเป็นเจ้าของของสินค้าที่ยังไม่ได้เบิกใช้จะเป็นของผู้ขาย	 บริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 
ร้อยละ	2	ถึง	5.86	ต่อปีของยอดวัตถุดิบที่ยังไม่ได้เบิกใช้	(2557:	อัตราร้อยละ	1.83	ถึง	6.50	ต่อปี)

38.4	 เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
  
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2558	บริษัทมีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้ามียอดคงเหลือจ�านวน	 178	ล้านบาท	 (2557:	 307	 
ล้านบาท)	และมีภาระผูกพันในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในอนาคต	

38.5	 สัญญำค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน

	 บรษัิทได้เข้าท�าสญัญากบัทีป่รกึษาทางการเงนิหลายรายเพือ่ขอค�าปรกึษาเรือ่งการจดัหาวงเงนิสนิเชือ่เพิม่เตมิ	การหา 
เงินกูเ้พือ่ช�าระหนีเ้ดิมจากสถาบนัทางการเงนิ	และการเจรจาปรับเงือ่นไขการจ่ายช�าระหนีก้บัเจ้าหนีก้ารค้า	ค่าธรรมเนยีม
เป็นแบบอัตราคงที่ต่อเดือน	รวมถึงค่าความส�าเร็จที่เรียกเก็บเมื่องานเสร็จสิ้น

39 คดีความ

39.1	 ควำมคืบหน้ำของคดีข้อพิพำทกับเจ้ำหนี้หลำยรำย
 
	 เจ้าหนี้จ�านวน	11	รายได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลในฐานความผิดเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องต่างๆ	รวมถึง	
สัญญาซื้อขายและแผนฟื้นฟูกิจการ	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล	จ�านวน	1	ราย		ทุนทรัพย์ฟ้องจ�านวนเงิน
รวมทั้งสิ้น	2	ล้านบาท	พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับแต่วันที่ยื่นฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะช�าระ
เสร็จ	ส่วนเจ้าหนี้จ�านวน	5	ราย	ทุนทรัพย์ฟ้องจ�านวน	53	ล้านบาท	ได้ข้อยุติโดยท�าสัญญาประนีประนอมยอมความใน
ชั้นศาล	และเจ้าหนี้จ�านวนอีก	5	ราย	ทุนทรัพย์ฟ้องจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น	13	ล้านบาท	ประธานศาลฎีกาชี้ขาดว่าคดีนี้อยู่
ในอ�านาจการพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง		ศาลแพ่งจึงจ�าหน่ายคดี

39.2	 ศำลแรงงำนภำค	2

	 อดีตพนักงานของบริษัทท่านหนึ่งได้ยื่นฟ้องบริษัทเป็นคดีต่อศาลแรงงานกลางในเรื่องการเลิกจ้าง	 และเรียกร้องให้
บริษัทจ่ายช�าระเงิน		รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับแต่วันที่ยื่นฟ้อง	ซึ่งปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลฎีกา
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40 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

	 เมือ่วนัที	่ 8	มถินุายน	2554	บรษิทัได้รบัหนงัสอืจากส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	 (“บโีอไอ”)	ซึง่	บโีอไอ	
ได้ระบุว่าทาง	บโีอไอ	 เชือ่ว่าบรษัิทไม่สามารถส่งออกสนิค้าของบริษทัในปริมาณทีเ่พยีงพอทีจ่ะตดับญัชวีตัถุดบิท่ีน�าเข้า
ภายใต้สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนซึ่งมิได้ถูกประเมินค่าภาษีอากรโดยกรมศุลกากร	 ในหนังสือลงวันที่	
8	มิถุนายน	2554	บีโอไอ	 ได้แจ้งว่าบริษัทควรช�าระค่าอากรวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ประเมินอากร	ณ	วันที่น�าเข้าในปี	 2541	
และ	บโีอไอ	ได้ส่งเรือ่งไปยงักรมศลุกากรเพือ่พจิารณา	(โปรดสังเกตว่าจดหมายของ	บโีอไอ	อ้างถงึระยะเวลาซ่ึงเกิดก่อนวันที่ 
แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่มีผลบังคับได้รับการอนุมัติจากศาลล้มละลายกลางในภายหลัง)
	 ต่อมาบริษัทได้รับหนังสือจาก	บีโอไอ	ลงวันที่	 9	 ตุลาคม	2558	แจ้งว่าคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อุทธรณ์ของบรษิทัยนืตามมตบิโีอไอ	คอืไม่อนมุตัใิห้ตดับญัชวีตัถดุบิคงเหลอืท่ีใช้สทิธแิละประโยชน์น�าเข้า	และให้บรษิทั
ช�าระภาษอีากรวตัถดุบิคงเหลอืตามสภาพของราคาและอตัราภาษอีากรทีอ่ยู	่ณ	วนัน�าเข้ากบักรมศลุกากร	อย่างไรกต็าม
หนังสือดังกล่าวไม่มีการระบุจ�านวนภาษีอากรที่ต้องช�าระจากเหตุการณ์ในปี	2541
	 บริษัทได้ประเมินยอดรวมสูงสุดจากการเรียกร้องที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดจากกรมศุลกากรประมาณ	216	ล้านบาท	 
ในกรณีที่กรมศุลกากรสามารถพิสูจน์ได้ว่าการเรียกร้องข้างต้นได้ถูกยื่นในระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการในปี	 2541	
บริษัทจึงจะมีภาระในการช�าระภาษีอากรดังกล่าว	 บริษัทไม่ได้บันทึกประมาณการส�าหรับสิทธิเรียกร้องท่ีเป็นไปได้ 
ดังกล่าวเน่ืองจากทางบริษัทยังไม่ได้รับจดหมายประเมินสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจากกรมศุลกากร	และบริษัทเชื่อว่า
สิทธิเรียกร้องดังกล่าวไม่ได้ถูกย่ืนในกระบวนการฟื้นฟูกิจการในปี	 2541	 อีกทั้งบริษัทไม่เห็นด้วยกับความเห็นของ 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว	จึงอยู่ระหว่างเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลาง

41 วงเงินสินเชื่อเพื่อการด�าเนินงาน

	 1.	 ปัจจุบัน	บริษัทมีวงเงินสินเชื่อในการด�าเนินงานจากแหล่งต่างๆ	ดังต่อไปนี้	บริษัท	ได้รับความร่วมมือจากผู้ขาย
วัตถุดิบหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการให้สินเชื่อ	 (Supplier	Credit)	 ในรูปแบบ	Collateral	
Management	Agreement	 (“CMA”)	 ในส่วนของบริษัทได้รับวงเงิน	CMA	จากผู้ขายวัตถุดิบจากต่างประเทศ	
จ�านวน	1	ราย	ในวงเงิน	10	-	15	ล้านเหรียญสหรัฐ	และวงเงิน	CMA	จากผู้ขายวัตถุดิบจากในประเทศ	จ�านวน	4	
ราย	เป็นจ�านวน	660,000	ตันต่อปี	และมีวงเงินร่วมกันกับ	จี	สตีล	จากผู้ขายวัตถุดิบจากต่างประเทศจ�านวน	2	
ราย	รวมวงเงินทั้งหมด	159	-	210	ล้านเหรียญสหรัฐ	

	 	 โดยบริษัทได้ใช้สินเชื่อประเภทนี้เป็นเวลาหลายปีเป็นวงเงินการค้าหมุนเวียนในการซื้อเศษเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบ
หลักที่ใช้ในการผลิต

	 2.	 เมือ่วนัที	่9	กมุภาพันธ์	2558	บรษิทัร่วมกบั	จ	ี	สตลี	ได้ลงนามสญัญาวงเงนิสนิเชือ่กบัธนาคารในประเทศแห่งหนึง่	
มีรายละเอียดดังนี้

	 	 2.1	วงเงินหมุนเวียน	Letter	of	Credit	(L/C)	จ�านวน	350	ล้านบาท	ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อร่วมระหว่าง	บริษัท	และ
	 	 	 จี	สตีล	ที่ทั้งสองบริษัทสามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อดังกล่าวได้
	 	 2.2	วงเงินหนังสือค�้าประกันจ�านวน	252	ล้านบาทส�าหรับบริษัท

บริษัท	และจี	สตีล	ต้องน�าส่งหลักประกันของวงเงินสินเชื่อดังกล่าวให้กับธนาคาร	ดังนี้	
	 •	 จี	สตีล	ต้องเพิ่มวงเงินจ�านองเครื่องจักรจากเดิม	475.6	ล้านบาท	เป็นวงเงินจ�านองใหม่	510	ล้านบาท
	 •	 บรษัิท	จ�านองเครือ่งจกัร	2	ชดุ	ได้แก่	เครือ่งปรับสภาพผิว	(RTM)	และเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกระบวนการผลติกรดกลบั

คืน	(ARP)	ของจี	เจ	สตีลในวงเงินจ�านองรวม	480	ล้านบาท	พร้อมทั้งเงินสดค�้าประกัน	70	ล้านบาท	
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	 ทั้งนี้	บริษัทได้ใช้วงเงินหนังสือค�้าประกันธนาคารแล้วทั้งจ�านวน	(ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ	15)	
	 กรมสรรพากรได้มคี�าสัง่ให้ธนาคารน�าส่งเงินค�า้ประกนัจ�านวน	70	ล้านบาท	ซ่ึงธนาคารได้น�าส่งเงนิเมือ่วันที	่4	สิงหาคม	
2558	และในวันที่	17	กรกฏาคม	2558	ธนาคารได้มีจดหมายมายังบริษัท	และ	จี	สตีล	แจ้งเหตุผิดนัดสัญญาจากการที่
เงื่อนไขในหลักประกันเงินสดที่ต้องวางค�้าประกันเปลี่ยนแปลงไป		ส่งผลให้บรรดาหนี้ทั้งหมดที่บริษัท	และ	จี	สตีล	มีต่อ
ธนาคารถึงก�าหนดช�าระโดยพลัน		บริษัท	และ	จี	สตีล	ได้เจรจาเพื่อขอยกเว้นเหตุผิดนัดดังกล่าวและแก้ไขเงื่อนไขของ
สัญญาให้สินเชื่อบางประการ	เช่น
	 1.	 ยกเลิกวงเงินหมุนเวียน	Letter	of	Credit	(L/C	at	sight)	ที่ยังไม่มีการเบิกใช้	
	 2.	 ขอผ่อนผันยกเว้นเหตุผิดนัดข้างต้น	 และขอยินยอมจากธนาคารในการน�าทรัพย์สินบางประการของบริษัทเข้า

จ�านอง	หรือก่อภาระผูกพันแก่เจ้าหนี้บางราย	

	 ต่อมา	เมื่อวันที่	20	ตุลาคม	2558	บริษัท	และ	จี	สตีล	ได้รับจดหมายจากธนาคารยินยอมการยกเว้นเหตุผิดนัด	และ
เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2559	บริษัท	และ	จี	สตีล	ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขฉบับใหม่ดังกล่าวแล้ว

42 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 

	 ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2559	จนถึงวันที่ในรายงาน	บริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�าหนดกับ	จีเอส	ซีเคียวริตี้	จ�านวน	
39	ล้านบาท
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Vision : 

Mission :

	 •	 Be	the	leader	of	hot-rolled	steel	market	in	the	country.
	 •	 Towards	the	global	market	with	a	wide	range	of	steel	products
				•	 Aim	for	growth	by	expanding	its	production	capacity	and	costs	reduction
				•	 Improve	and	develop	products	to	meet	the	needs	of	customers
				•	 Continuous	development	of	human	resources
				•	 Environmental	conservation	and	return	to	society.
				•	 Enhance	value	for	stakeholders.

 Being the leading company in Thailand and the ASEAN 
region as a manufacturer of hot-rolled coils with high quality 
and efficient manufacturing processes 
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Name, Address and Nature of Business

Name 
Symbol  
Registration Number  
Nature of Business 
Head Office  

Factory 

Website 
Date of Establishment
Date of Registration as  
a Public Company Limited
First Trading Date
Production Capacity  
No. of Employees  
Registered Capital 
Paid Up Capital
No. Common Shares 
Par Value  
Warrant

G J Steel Public Company Limited
GJS
0107538000401 (Originally Bor Mor Jor No. 563)
Production and Distribution of Hot Rolled Coil 
88 PASO Tower, 24th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, 
Bangkok 10500 Thailand 
Tel. (66) +66(0) 2267 8222 Fax. +66(0) 2267 9048
Hemaraj Chonburi Industrial Estate, 358 Moo 6,
Highway 331 Road, Bowin, Sriracha, Chonburi 20230 Thailand 
Tel. +66(0) 3834 5950  Fax. +66(0) 3834 5693
http://www.gjsteel.co.th   
5 January 1994
9 August 1995

2 July 1996   
1,500,000 tons per annum 
744 persons 
103,137,868,438.50  Baht 
73,039,109,697.30    Baht
10,585,378,217 Shares 
6.9 0  Baht per share 
• GJS-W2 amount of 4,933,058,289 units
• GJS-W3 amount of 3,674,429,663 units
• GJS-W4 amount of 2,754,167,306 units

General Information
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Referrals and Their Locations

Common Stock Registrar
Ordinary Shares  Thailand Securities Depository Company Limited 
   93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand 
   Tel. 0-2009-9000  Fax. 0-2009-9991

Auditors	 Prof.	Emeritus	Kesree	Narongdej,	 Certified	Public	Accountant	License	No.	0076	
						 	 Mr.	Chaiyuth	Angsuwithaya,	 Certified	Public	Accountant	License	No.	3885	
						 	 Mrs.	Natsarak	Sarochanunjeen,	 Certified	Public	Accountant	License	No.	4563	
     
   A.M.T. & ASSOCIATES. 
	 	 	 491/27	Silom	Plaza,	Silom	Road,	Bang	Rak,	Bangkok	10500				
														 Tel.	0-2234-1676			Fax.	0-2237-2133

"Shareholders and Investors can further study information of the listed company from its Disclosure report 
concerning	additional	information	(Report	Form	56-1)	publishes	in	www.sec.or.th	or	in	the	Company	website	
(if	any).		In	the	regard	of	the	information	presented,	the	listed	company	may	provide	appropriate	information	to	
allow	the	investors	more	understanding	such	as	graph,	illustrations,	etc.	However,	the	disclosed	information	
must	not	be	showing	the	false	statements,	hiding	the	fact	or	make	others	important	errors	in	such	information.
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 Steel industry plays a major role in economic growth in several countries. The global outlook for year 2016 
forecasted by World Steel Association expects the growth of 0.7% for Europe, Africa and America. While 
the growth in ASIAN is expected as high as 3.4%. Likewise, the local demand is also expected to grow at 
3.8-5.7% which is driven by the Government spending in Communication, Transportation, Infrastructure and 
the projects of Public Private Partnership (PPP).

 For the year 2015, the growth and price of steel products were volatile due to 1) oversupply of steel 
products especially from China and 2) slow down of world economy. This caused the steel product prices 
recorded 10-year low for all categories i.e. iron ore, scraps, HRC etc. The local consumption of HRC in 
Thailand therefore decreased by 560,000 tons or down by 7.49% (year 2014 : 7.49 M tons VS year 2015 : 
6.72 M tons). Regarding the local consumption of HRC, local productions can serve only 2.47 M tons, while 
the balance of 4.27 M tons is from importations. Meanwhile the export of HRC is minimal at 10,000 tons. 

 We expect the upward trend of HRC price in year 2016 as the Safeguard and Anti-Dumping measures 
have been extended and renewed which is beneficial to local HRC producers. As such, the year 2016 would 
be a milestone of the company, expecting improved performance and sustainable growth.

  On behalf of the Board of Directors, may I express my sincere appreciation to all Shareholders, Customers, 
Trade Partners and Business Allies who have continuously given trust and supports to our company.

Message from the Chairman

(General	Lertrat	Ratanavanich)
Chairman of the Board of Directors
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 G J Steel Pcl. is one of the integrated mini steel mills of which employing state-of-art technology in this 
region. With the awareness of responsibility in Good Governance, the company has employed a clear direction 
of business strategy together with the responsibilities to the communities around the mill. The company 
focuses on saving and maximizes the utilization of energy consumption and does not create any pollution for 
the environments. Apart from environment concerns, the company also promotes and health care program 
for the employees including regular training plans in order to improve the employees’ capabilities.

 For the year 2015, the company has conducted self assessment report conform with the standard of 
Corporate Social Responsibility requirement and gets CSR- DPIM Continuous Award 2015 from Department 
of Primary Industries and Mines. 

 The Company open the opportunity for the employees at all levels to actively and continuously supports 
the communities projects, for examples Blood Donations, Plant saplings in honor to celebrate the 83rd Birthday 
Anniversary of Her Majesty the Queen, The project to prevent narcotics in the workplace. Activities on support 
disables, Knowledge transfer to Educational Institute, Activities on participate with communities around the 
mill, Growing the mangrove forests project. 

 G J Steel Pcl. and all executive’s and employees have devoted themselves to CSR with their volunteer 
spirit and sacrifice. The Company has policy focusing on social responsibilities for a sustainable development 
between the Company and communities.

(Khunying	Patama	Leeswadtrakul)
Chief CSR

Chief CSR Report
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Vision :   
 "Being the leading company in Thailand and the ASEAN region as a manufacturer of hot-rolled coils with 
high quality and efficient manufacturing processes”

Mission :
    • Be the leader of hot-rolled steel market in the country.
 • Towards the global market with a wide range of steel products
    • Aim for growth by expanding its production capacity and costs reduction
    • Improve and develop products to meet the needs of customers
    • Continuous development of human resources
    • Environmental conservation and return to society.
    • Enhance value for stakeholders.

Business Objectives :
 In year 2015, the global steel industry has faced volatility and steel prices dropped dramatically due to 
the capacity oversupply while demand for steel contraction. The problem arose from the growth of the global 
economic slowdown, especially from China, the steel price had plunged into the lowest in 10 years and even 
lower than during the world financial crisis in year 2008.  For the overall of local steel industry, the growth has 
dropped in the same trend of global steel due to the delay in budgetary disbursement of public investment 
from government, the attack of cheaper imported products and the sluggish economic recovery of Thailand.  
However, the company expects demand for steel in the country is likely to stabilize in 2016 which in this 
year the company aims to continually improve the quality of the existing production lines in order to meet the 
customer need and satisfaction.  Further, the Company sets the goal toward more value-added products in 
the future projects as follows:
 1. Project Improvement of the Vacuum Oxygen Degasser
 2. Galvanizing Project
 3. Cold Rolled Mill Project
 From the mentioned future projects, the Company will be able to produce new steel products and expand 
its variety customer base, including entering into high value-added products which will create higher value 
and margin to the business.
 Besides, the Company expands the relationship with the oversea steel production to expand the knowledge 
and transition of new technology, production capacity, costs reduction, high quality hot-rolled steel. In order 
to meet the customers need and satisfaction.

Policy and Business Overview
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Policy	on	the	Business	Operations:				
 1) The company is committed to developing a wide range of steel products coupled with the continuous 
improvement of product quality in order to rapidly meet all requirements of target customer groups which 
will eventually turn to more profit from sale volume increase.
 2) The Company has a policy to manage the hot-rolled coil plant to have the maximum efficiency and cost 
control at the suitable level by minimizing wastes from production process, using the machines at optimum 
capacity, maintaining the machinery and equipment in good condition and ready for production all the time.  
It has also recycled some of by-product waste remained from the production process in order to generate 
the maximum return to the shareholders of the Company.
 3) The Company has the policy to develop working system to be in-line with the international standards 
 4) The Company has adopted the policy on the corporate social responsibility.
 5) The Company has the policy on human resource development to enhance knowledge and expertise 
in steel industry to all employees.
 6) The Company gives priority in the conservation of the environment and returns to the society with the 
target in the control of all types of pollution that may occur from its production process to comply with the 
standards set by the public sector and the international standards. 
 7)  The company has the policy of enhancing value for all stakeholders by determination the policy which 
includes remedy measurements of stakeholders that may affect from infringement or violate. The Company 
has classified the stakeholders into 10 groups, namely employees and their families, customers, creditors, 
shareholders, communities around the factory, government agencies, suppliers and contractors, analysts 
and investors, financial institution and educational institution and the media. 
 8) The company has the policy to conduct business under the principle of good governance by considering 
the benefit of the society and the environment in parallel with enhancement of profitability for sustainable 
growth and development.
 

Key Event in 2015

April	2015
 The Annual General Meeting for the year 2015 which was held on 29 April 2015 had approved the reduction, 
the increase of the Company’s registered capital and the change in the par value of shares as follows;
 • Approved the reduction of the Company’s registered capital from Baht 129,979,834,014.15 to Baht 

103,137,868,426.08 consisting of 149,475,171,632 shares at the par value of Baht 0.69 per share 
by reducing the unissued shares in the amount of 38,901,399,403 shares and remain the shares to 
reserve for the warrant to purchase the ordinary shares of the Company which are GJS-W2, GJS-W3 
and GJS-W4 as well as approved the increase of the Company’s registered capital in the amount of 
Baht 12.42 from the existing registered capital of Baht 103,137,868,426.08 to Baht 103,137,868,438.50 
by issuing newly ordinary shares in the number of 18 shares at a par value of Baht 0.69 per share 
to avoid fraction of share that may incur after the change of par values. In addition, approved the 
allotment of the Company’s newly issued shares in the amount of 18 shares, with a par value of Baht 
0.69 per share, of which 4 shares to a minority shareholder and 8 share to accommodate the exercise 
of GJS-W3 and 6 share to accommodate the exercise of GJS-W4. 
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 The Company will adjust the exercise ratio and exercise price in accordance with the formula set out in 
the terms and conditions as follows;
	 GJS-W2

149,475,171,650 14,947,517,165Number	of	Share

After	adjustment	Par	valueBefore	adjustment	Par	value

0.207

1 Unit : 3.630 Share

2.070

1 Unit : 0.363 Share

Exercise	Price	(Bath)

Exercise	Ratio

After	adjustment
Par	value	of	Baht	6.90	per	share

Before	adjustment
Par	value	of	Baht	0.69	per	share

 • Approved the shares reduction and the change in the par value of shares of the Company from Baht 
0.69 per share to Baht 6.90 per share, which will cause the number of the Company’s shares to reduce 
by 134,527,654,485 shares, from the existing 149,475,171,650 shares at the par value of Baht 0.69 
per share to 14,947,517,165 shares at the par value of Baht 6.90 per share. 

 • Approved the amendment of resolutions by the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 
1/2009 held on 18 December 2009 and the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 
held on 7 January 2013 relating to the allocation of newly issued ordinary shares reserved for the 
exercise of right under the Company’s warrants in order to be in line with the change in the number 
and par value of shares of the Company as follows;

  1. To amend the number of shares issue to accommodate the exercise of GJS-W2 from “allocate 
newly issued ordinary shares of 17,907,001,590 shares, par Baht 0.69 per share” to be “allocate 
newly issued ordinary shares of 1,790,700,159 shares, par Baht 6.90 per share” 

  2. To amend the number of shares issue to accommodate the exercise of GJS-W3 from “allocate 
newly issued ordinary shares of 14,697,718,652 shares, par Baht 0.69 per share” to be “allocate 
newly issued ordinary shares of 1,469,771,866 shares, par Baht 6.90 per share”

  3. To amend the number of shares issue to accommodate the exercise of GJS-W4 from “allocate 
newly issued ordinary shares of 11,401,342,300 shares, par Baht 0.69 per share” to be “allocate 
newly issued ordinary shares of 1,101,666,923 shares, par Baht 6.90 per share”

May	2015
 The Company was registered of the reduction, the increase of the Company’s registered capital with the 
Ministry of Commerce on May 11, 2015 and May 12, 2015 respectively. The Company resisted the shares 
reduction and the change in the par value of shares of the Company from Baht 0.69 per share to Baht 6.90 
per share with the Ministry of Commerce on May 20, 2015.
 In addition, the change of par value of share of the Company will cause the number of the Company’s 
shares to change as follow;
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0.150

0.150

1 Unit : 4 Share

1 Unit : 4 Share

1.500

1.500

1 Unit : 0.400 Share

1 Unit : 0.400 Share

Exercise	Price	(Bath)

Exercise	Price	(Bath)

Exercise	Ratio

Exercise	Ratio

After	adjustment
Par	value	of	Baht	6.90	per	share

After	adjustment
Par	value	of	Baht	6.90	per	share

Before	adjustment
Par	value	of	Baht	0.69	per	share

Before	adjustment
Par	value	of	Baht	0.69	per	share

		 GJS-W3

	 GJS-W4

G STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED  

NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER 

SEGREGATED ACCOUNT

QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C 

CLIENT

GS SECURITIES HOLDING CO., LTD.

SUPERIOR OVERSEAS (THAILAND) CO., LTD.

THAI NVDR COMPANY LIMITED

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 

CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH

MR. SURAPAN TATIMANEEKUL

MRS. JARUNEE CHINNAWONGVORAKUL

MR. VIROT  EUNGPAI-BON

OTHER SHAREHOLDERS

20.79

10.26

4.95

4.91

3.90

1.36

1.32

1.31

1.19

1.04

48.97

2,222,427,209

1,086,456,038

523,768,667

520,000,000

412,500,000

143,859,892

140,000,000

138,500,000

125,999,960

110,000,135

5,161,866,316

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Shareholders’	Names

Total

%

100.00

Shares

10,585,378,217

No.

Shareholding Structure

The	Company’s	major	Shareholders	:			
 The Company’s 10 major shareholders as at 31 December 2015 (latest book-closing date)



176

Revenue Structure

Sales Volume of the Company during the past 3 years with the following details: (Unit : Ton)

 Ratios of the domestic and foreign turnover per the total turnover of the hot-rolled coil of the company 
during the past 3 years with the following details: 

Nature of Business

Turnover

 Hot-Rolled Coil (HRC)

 Tempered Hot Rolled Coil (RTM)

 Inventory and Raw Materials

Interest Income

Other Incomes

Net foreign exchange again

Reverse of loss on confirmed purchase   

order for undelivered raw materials   

Reversal of loss on devaluation of 

Inventories

Gain from debt restructuring

Reversal of provision on tax related 

liabilities 

Gain from Debt Restructuring

Other Incomes

12,075

185

26

1

-

6

-

7

9

14,269

244

72

1

-

52

-

47

8

9,637

47

94

3

187

81

669

7

20

98.14

1.51

0.21

0.01

-

0.05

-

0.06

0.07

97.12

1.66

0.49

0.01

-

0.35

-

0.32

0.05

89.69

0.43

0.87

0.03

1.74

0.76

6.22

0.07

0.18

Million	Baht

2015 2014 2013

Million	Baht Million	Baht% % %

Domestic Sales Volume

	 •	Related	Companies

	 •	Other	Groups

Total	Sales	in	Domestic

Foreign	Countries

Total

16,428

711,796

728,224

-

728,224

124,756

542,873

667,629

2,789

670,418

32,877

443,180

476,057

-

476,057

Sales	Volume	
(Only	for	the	Company)

2015 2014 2013
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Product Characteristics
 The Company has operated the business as the manufacturer of hot-rolled steel plate and related products, 
which can be divided into the product line as follows:
 1) Hot Rolled Coil
 2) Tempered Hot Rolled coil
 3) Hot Rolled Pickled & Oiled Product 
 
 These products are used in the related industries as follows: 

Marketing and Competitions

 Tactics on the Products 
 The Company has developed and improved on the products to have more diverse on the thickness of 
steel such as the maximum normal thickness at 12.70 mm, but it can develop the product with the thickness 
up to 25 mm in the form of coil. Also on the subject of special quality that the market still has to depend on 
the import such as steel quality for gas cylinder, welding and high-tensioned steel. 
 The Company has a plan to improve the tactics on the products as follows:
 1. To focus on products on demand of the market and regular use. 
 2. To develop the product to support the market not the general construction industry, but automobile 

and large construction industry, including the industries of household and electrical appliances. 
 3. To supply hot-rolled steel plate for the use of making cold-rolled steel sheet.

Domestic

Foreign

Deduct : Trade Discount

Total

12,264

-

(4)

12,260

14,468

56

(11)

14,513

9,698

-

(14)

9,684

100

-

-

100

99.68

0.38

(0.06)

100

100.15

-

(0.15)

100

Sales	Income
2015 2014 2013

Income Income Income% % %

Hot Rolled Coil

Tempered Hot Rolled Coil

Hot Rolled Pickled & Oiled Product

Mechanical tube, electrical conduits, water pipe, 
construction, C-section, construction scaffold, 
electrical pole, gas cylinder, black steam pipe, product 
used in anti-corrosion from atmosphere and cold-
rolled steel sheet. 

Agricultural tools, general construction and profile 
sheets.

Chassis, wheel, compressor, refrigerator frame, 
microwave frame.

Type Utilization
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 4. To develop the product with special thickness in the form of coil which is in the niche and the upscale 
market? 

	 Pricing	Strategies
 1. The Company sets the price that is suitable for the general steel grades to be able to compete with 

the competitors and still can maintain the market share.
 2. The Company improves the existing technology to help support low production cost to have the 

opportunity to enter new domestic and foreign markets.
 3. The Company can produce goods with difference from the competitors on the quality and grade, so 

it can set the sales price that is higher.
 4. The Company gives more information and confidence on the consumption of steel to the customer, 

including building good relations with the customers continuously.   

	 Target	Customer	Groups	
 The customer target groups of the Company can be divided into three groups as follows: 
 1) Steel Service Centre is the buyers of hot-rolled and cold-rolled steel to cut to sizes and in turn for sales 

to the users.
 2) Pipe Makers such as the steel pipe manufacturers for use in the pipe work, including production for 

export. 
 3) Direct Users such as the manufacturers of cold-rolled steel in the country, the manufacturers of auto 

parts and electrical appliances.  

	 Channels	of	Distribution
 For domestic sales the Company shall distribute its goods via the two channels as follows:  
 1) Direct Sales 
  The Company has a plan to distribute directly for the customer group of the steel service center is the 

manufacturers of steel pipe, auto parts and electrical appliances, which expected to have the ratio of 
60 percent of the total domestic turnover.   

 2) Sales Through the Wholesalers
  For other groups of the customers, which are the small customers and have numerous numbers, 

the Company shall distribute through the wholesalers, which can make the Company to reduce the 
expense on hiring the salesmen and the expense on marketing activities. Moreover, it is to shift the risk 
on credit in this group of customers to the wholesalers to be responsible for it. The Company expects 
to sell through this channel at the approximate ratio of 40 percent of the domestic turnover.   

 While on the export the Company expects to sell through its wholesalers principally, or about 90 percent 
of the total export, while the balance of 10 percent would be sold directly. 

	 Marketing	Strategies
 1) The Company is customers are in various industries such as the pipe manufacturers, the domestic and 

foreign cold-rolled manufacturers, the steel service center, the auto industry, the large construction 
projects with the demand to use special quality steel.
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 2) The Company has developed and improved the quality of the goods all the time by investing in the tools 
for modernization to increase potential and quality improvement and reduce cost of the production. 

 3) The Company has sent the working team with capability and expertise on using steel in the various 
jobs and to give support on the knowledge on the steel with the customers in the various industries 
for safety and optimization on the use of steel suitably.

 4) The Company has succeeded very much in building confidence in the delivery of the goods to the 
customers punctually, so the customers can plan and manage the inventory suitably.

 5) The Company has given prioritization on the improvement and development of the goods and service 
of the Company regularly with a survey and listening to the opinion of the customers periodically, so 
the Company knows of the correct and suitable demand of the customers clearly.

	 Planning	on	the	Production	in	the	Business	Operations	
 Since the hot-rolled product of the Company seems to have similarity with the product of the major 
shareholders is G Steel PCL, but in reality the product of hot-rolled steel plate has great diversity on the 
grade (quality class) and size. If consider on similarity or overlap of the goods, it is necessary to consider 
the details to be complete in the three aspects as follows:
 1. Grade (quality class) according to the international standard and the tailor-made, which the plant of 

the Company and G Steel can produce hundreds of grade. 
 2. The widths produced by the plant of the Company and of G Steel ranging from 900 mm to 1,571 mm 

every 1 mm of different widths is the product that is the different altogether the total of 672 sizes.  
 3. The thicknesses or gauges produced by the Company and G Steel ranging from 1.00 mm to 25.00 

mm, with each thickness of 0.05 mm is the unique product of the total thicknesses of 480 sizes. 
 When the thickness and width of the product are multiplied shall derive of the product with altogether 
268,800 different sizes. However, it does not consider the number of grades produced by hundreds of 
grades and not included the classification of the products as the basic or value-added products such as 
the skin-passed, pickled & oiled, etc. Thus, the actual production line has the different products that are not 
overlapped numerous numbers.    
 Nevertheless, both companies have planned joint marketing to avoid and reduce the overlap of the products 
by the Company focuses on production of  hot-rolled steel with thin and wide  and the width between 1.20-
1.95 mm (it is the product range with the specially thin size) and the thickness between 13.00 – 25.00 mm 
(which is the special thickness range). Due to suitability of the production and technology of the Company 
that can produce the thin sheet better, while the production of G Steel mostly puts emphasis on the goods 
with the thickness more than 2 mm, which is the benefit from the joint marketing planning. So both companies 
have better production efficiency and benefit from the economies of scale, including reducing the loss from 
the non-continuous production process that requires producing diverse goods. 
 In the future the Company has planned on the development of the products of the galvanized and cold-
rolled steel, which are value-added and the segment that has high growth and large import. The production 
line of the Company has been designed to support the expansion of such product production already. Thus, 
the overlap of the products may have the reduced ratio in the future.
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Local	Steel	Industry	Situation	in	2015	
 ISIT reported the total finished steel production from January-December 2015 at 6.49 million tons, is shrunk 
by -4.40% compared to the same period of the previous year. If considered by product group, it is found that 
long steel product is at 4.02 million tons, increasing by 2.18% compared to the same period of previous year 
due to the increase of Rebar & HR Section production of 2.99%, at 3.61 million tons compared to the same 
period of previous year. The wire rod production in 2015 is shrunk by -4.41%, at 411,480 tons, the flat steel 
production at 2.47 million tons, shrink by -13.47% compared to the same period of previous year. The Hot 
Rolled sheet was produced at the highest level in 2015, at 2.31 million tons but decreasing from previous 
year of -11.50%. The cold rolled sheet was produced at 1.6 million tons, decreasing by -6.96%, compared 
to the same period of previous year. The coated sheet was produced at 1.28 million tons, increasing 25.95% 
compared to the same period of previous year. 

Producttion

Import

Export

Consumption

Producttion

Import

Export

Consumption

Producttion

Import

Export

Consumption

6,794,004

11,896,196

1,351,692

17,338,508

3,939,319

3,181,506

954,795

6,166,030

2,854,685

8,714,689

396,879

11,172,477

6,495,236

11,436,483

1,197,808

16,733,911

4,025,190

2,942,717

826,864

6,141,043

2,470,046

8,493,766

370,943

10,592,869

-4.40%

-3.86%

-11.38%

-3.49%

2.18%

-7.15%

-13.40%

-0.41%

-13.47%

-2.54%

-6.54%

-5.19%

Finished	Steel	Product	(Unit	in	tonne)

Long	Steel	Product	(Unit	in	tonne)

Flatg	Steel	Product	(Unit	in	tonne)

Jan-Dec	2014

Jan-Dec	2014

Jan-Dec	2014

Jan-Dec	2015

Jan-Dec	2015

Jan-Dec	2015

Chg.	15/14

Chg.	15/14

Chg.	15/14

Steel Industry Situation

Source : ISIT
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 The total apparent finished Steel Consumption for year 2015 was at 16.73 million tons, decreasing by 
-3.49% compared to the same period of previous year. If considered by the product group, it is found that 
the demand of long steel products were shrunk by -0.41%, at 6.14 million tons compared to the same period 
of previous year. The demand for Flat Steel products decreased -5.19%, at 10.59 million tons compared to 
the same period of previous year. The highest demand of steel products was Hot Rolled, at 6.72% million 
tons, Rebar, at 3.85 million tons and Coated, at 3.81 million tons respectively.
 The import of finished Steel products for Thailand in 2015 was at 11.43 million tons, decreasing -3.86% 
compared to the same period of previous year. The highest quantity of import was Hot Rolled, at 4.26 million 
tons (average 0.35 million tons per month). The Coated was imported at 2.62 million tons (average 0.21 
million tons per month). The wire rod was imported at 1.59 million tons (average 0.13 million tons per month). 
If considered the portion of local production and the import, the local production was considered at 38.81% 
while import was 68.34% which reflecting that Thailand has to depend more on import. 
 The export of finished Steel products was at 1.19 million tons, decreasing by -11.38%. The highest 
quantity of export was the Structural Steel, at 339,998 tons shrunk by -16.59% compared to the same period 
of previous year. Most of Structural Steel were exported to Malaysia, Singapore and Hong Kong. The Rebar 
was exported at 211,338 tons; shrunk by -12.95% compared to the same period of previous year. Most of 
Rebar were exported Laos, India and Cambodia. 

Local	Hot	Rolled	Steel	Sheet	Industry	in	2015
 The Steel Industry in Thailand can be considered as the middle streams production which starting from 
melting the scrap by EAF (Electrical Arc Furnace) then moves to the down streams production. The down 
streams for Long Steel products are Bar, HR section, Wire rod, Cold - Drawn Bar, Steel Wire, Seamless Pipes, 
etc. The down streams for Flat Steel Products are HR Plate, HR Sheet, CR Sheet, Coated, Cold - formed 
section, Welded pipe, etc. The ISIT reported the local Hot Rolled Steel Industry including local production, 
import, export and the demand from January-December 2015 as follows; 
 The Local Hot Rolled Steel production for both coils and Sheet plate for 2015 was at 2.47 million tons; 
shrunk by -13.47% compared to the same period of previous year. The HR Sheet was produced at the highest 
level at 2.31 million tons, decreasing -11.50% compared to the same period of previous year while the HR 
Plate was produced at 156,516 tons, shrunk by -34.94% compared to the same period of previous year.

Jan-Dec	2014 Jan-Dec	2015 Chg.	15/14

Producttion

Import

Export

Consumption

2,854,685

4,459,399

46,138

7,267,946

2,470,046

4,267,212

13,641

6,723,617

-13.47%

-4.31%

-70.43%

-7.49%

Hot	Rolled	Steel	(Unit	in	tonne)
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Producttion

Import

Export

Consumption

Producttion

Import

Export

Consumption

2,614,099

4,198,392

37,404

6,775,087

240,586

261,007

8,734

492,859

2,313,529

3,925,904

9,696

6,229,737

156,516

341,308

3,945

493,879

-11.50%

-6.49%

-74.08%

-8.05%

-34.94%

-30.77%

-54.83%

-0.21%

Hot	Rolled	Sheet	(Unit	in	tonne)

Hot	Rolled	Plate	(Unit	in	tonne)

 The Local demand of Hot Rolled Steel for both coils and Sheet Plate was at 6.72 million tons (average 0.56 
million tons per month), decreasing by -7.49% compared to the same period of previous year. If considered 
the demand by product group, the highest demand was HR Sheet, at 6.22 million tons, shrunk by -8.05% 
compared to the same period of previous year while the demand for HR Plate was at 493,879 tons, increasing 
by 0.21% compared to the same period of previous year.  
 The import of Hot Rolled Steel in 2015 was reduced by -4.31% at 4.26 million tons (average 0.35 million 
tons per month). The highest import quantity was HR Sheet at 3.92 million tons (average 0.32 million tons per 
month), decreasing by -6.49% compared to the same period of previous year of which dividing into Carbon 
Steel at 1.60 million tons, Carbon Steel P&O at 1.03 million tons, Stainless Steel at 0.21 million tons and Alloy 
Steel at 1.07 million tons. While the import of HR Plate was at 341,308 tons (average 28,442 tons per month), 
increasing by 30.77% compared to the same period of previous year of which dividing into Carbon Steel at 
0.168 million tons, Stainless Steel at 0.015 million tons and Alloy Steel at 0.15 million tons. 
 The export of Hot Rolled Steel in 2015 was 13,641 tons, decreasing -70.43% compared to the same 
period of previous year. The highest export quantity was Hot Rolled Sheet, at 9,696 tons, shrunk by -74.08% 
compared to the same period of previous year. Most of HR Steel were exported to Laos, Myanmar. The 
export of HR Plate was 3,945 tons, shrunk by -54.83% compared to the same period of previous year and 
was exported to Malaysia, Laos, Australia. 

The	Trend	of	Steel	Industry	in	Thailand	2016
 Thailand Steel Industry was effected by the over supply in China. The export quantity from China was highly 
expanded and has which affects to the local suppliers in other countries. Many countries have to impose the 
anti-dumping (AD) and Thailand also imposed the antidumping measures and Safeguard measures in order 

Jan-Dec	2014

Jan-Dec	2014

Jan-Dec	2015

Jan-Dec	2015

Chg.	15/14

Chg.	15/14

Source : ISIT



183

to protect the local steel industry. The policy for changing steel industry in China can not reduce the over 
supply and the local demand in China has no sign of recovery which will cause many countries including 
Thailand to continue fighting with the import in 2016. Besides the affect of local down trend price, Thailand 
has to compete strongly with more imports from other countries especially the Flat Steel Product which found 
the highest portion of the import. In 2015, the demand for import was 80.18% while the demand for local 
produced steel was only 23.32% compared to total demand of flat steel product. This reflects that Thailand 
depends more on import and has less market share of local supplier due to less capability and productivity 
compared to Chinese suppliers who have more capability and productivity and at the same time Chinese 
supplier has more advantage of export tax rebate from Chinese government which leads to lower export 
price from China. 
 As of financial report in December 2015, BOT estimates that the Thailand’s economy in 2015 will expend 
at the rate of 2.8% slightly higher than the forecast of which the export expected. The government investment 
and the private consumption were the factors that compensate weakness of export and private investment. 
However in 2016, BOT has estimated the GDP expansion at 3.50% per year, reduced from previously 
estimation of 3.7% per year. This reduction of GDP expansion figure was done according to the decreasing 
demand in China and Asia.
 The world steel forecasts that the demand of finished steel products in the world in 2016 will expand at 
0.7% which resulting from more demand in European Counties, Africa and USA. However, the world steel 
forecasts that the demand of steel in Asia in 2016 will expand 3.4% per year. ISIT expects the domestic 
demand of finished steel in the year 2016 will expand around 3.8-5.7% per year which resulting from the 
domestic demand in downstream steel industries ie; Automobile industry will expand around 2.0-4.0% per 
year, construnction industry will expand around 5.5-7.5% per year and the machinery and the packaging 
industry will expand around 1.0-2.0% per year. In 2015 ISIT found that Thailand has consumed the steel 257 
kgs. per person per year. The Construction Industry consumed highest portion of steel at  59.1% followed by 
automobile industry at 17.6% electrical industry at 8.6%, machinery industry at  10.4%packaging industry 
at 3.7% and others at  0.6%The main factors that can increase the local demand in the investment by the 
government project in terms of the infrastructure and the transportation system. The on going government 
projects including the government financial policy will leads to the investment by private sector in related 
government projects such as land development, the construction of utilities, etc. along with the government 
transportations route. The local steel produces must produce high value added steel product to sever local 
demand and can reduce the import as will be the challenge to local steel industry.

Procurement	of	Products	or	Service	
 At present the Company has 2 production plants are the hot-rolled steel and related product plant. 
The hot-rolled steel plant is a mini-mill, which the construction and the machinery consist of thin slab casting 
and the hot strip mill continues through the 6 rolling platforms. The raw material for casting and hot roll is 
sent from the process of smelting raw material by using an electric arc with the conveyor system and heated 
by the ConSteel® process.
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 The Company uses the production method of the mini mill instead of the production of the integrated 
plant. Moreover, the plant of the Company also has the advantage over other small steel plants by using 
the technology of ConSteel process. It is developed by Intersteel Technology Inc. and the thin slab casting 
developed by SMS Group. The cast steel goes to the tunnel furnace to the hot-rolled process via the six 
rollers. Then it goes to the cooling process by using the Laminar cooling and to the coiler later. The method 
of production that integrates the cast of steel slab and hot roll together called the compact strip production 
(“CSP”)         

Procurement	of	Products	or	Service

 For the continuous production plant, the installation of the skin-passed line of the steel surface was 
completed in the middle of 2004. While the installation of the pickled & oiled line and the acid regeneration 
to be used in the process of the pickle has been installed completely and started to produce goods to the 
market. The Company has designed the production line of the project cold-rolled and galvanized steel already, 
and has imported the remaining machinery in 2009. The Company has invested in the project cold-rolled and 
galvanized steel in the initial part of construction of the project by about 50% of the total investment. However, 
it is expected the installation of this production shall be completed within 18 months after an injection of fresh 
found.   
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 The production process that uses the technology on continuous feeding steel scrap and the CSP has 
been installed in other plants in the USA, Japan and Italy. The advantages of the said technology and the 
technique as follows:
 1. The technology of continuous feeding steel scrap helps to reduce time and energy in the electric 

arc furnace (“EAF”), due to not opening the smelting lid to receive the steel scrap, so no loss of 
energy. While conveying the steel scrap to the furnace the steel scrap receives heat vapor from 
the EAF before being sent to the melting process, that it can maintain constant energy. 

 The continuous production process benefits the cost of the production of GJS cheaper than other mini 
mills i.e. cost of smelting, casting and electricity. 
 2. Development of the thin slab casting technique without too much investment can help to increase 

the ability on competition in the market of the hot-rolled steel producers. 
 3. Production of hot-rolled steel by the thin slab casting can reduce the cost significantly. The first 

is the cost of energy by reducing the loss of energy in the procedure of conveying the thin slab 
through the tunnel furnace to enter the hot-rolled process directly, while the steel slab still has the 
temperature at 900-1,000 °C. Another aspect is the size of the thickness that starts rolling from the 
reduction at the thickness of 50-60 mm instead of starting at the 200-250 mm as in the old method. 
Also it can help to reduce the cost on the maintenance as well.

 4. Continuous production process from the conversion of raw material to hot-rolled steel within less 
than 5 hours, so no goods left during the production, and then the production process has flexibility 
and punctuality.

 The technology of feeding steel scrap of the continuous and thin slab casting is the modern technology 
for steel production during the past 25 years.
 The production process of the Company after deriving of the hot-rolled steel can be produce continuously 
by 3 independent stages are:
 1) Line on adjusting the steel surface condition.
 2) Line on pickling and oiling.
 3) Line on galvanization.

Raw	Materials
 There are three main raw materials used in the production process which are Imported Scrap, Local Scrap 
and Return Scrap (scrap from production process).
 The raw materials used in production process can be divided into two types – namely “Scrap” and “Pig 
Iron” The raw material cost in calculated to be 65% of total – production cost.  
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Raw	Materials	for	Production	
	 Consisting	of;
 1. Pig Iron: This is pure and clean steel of raw material to be used in production process and in 

considered 26% of total raw material used in production process.
 2. Import Scrap: Consisting of Shredded Scrap and heavy melting Scrap (HMS). Shredded Scrap in 

considered 29% of total raw material used while HMS is considered 2% of total raw material used 
in production process.

 3. Local Scrap: is considered 41% of total raw material used in production process.
 4. Return Scrap: is the scrap that can be returned from production process and is considered 2% of 

total raw material used in production process.

Raw	Materials	procurement	
 The local scrap supply is not enough compared to the high demand of local scrap. 
 The refore, import raw material in year 2015 is considered 56% while the local scrap and return scrap are 
considered 44% of total raw material used in production process. 

Other	Raw	Materials
 Apart from Scrap, there are other raw materials to be used in HRC production process which are Fluxes 
(Burnt Lime, Light Burnt Magnetite and Ferroalloys) 
 The main public utility for production are the electricity from PEA, Natural gas from PTT and Oxygen Gas, 
Nitrogen Argon from BIG.
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Information about the Board of Directors and the Management

The Board of Directors

1.	 General	Lertrat
	 Ratanavanich
    • Chairman

G	J	Steel	Public	Company	Limited
   2013-Present                 

G	Steel	Public	Company	Limited
 2013-Present   

Others
 2015-Present

 2014-Present

 
 2013-Present

 2012-Present          

 2006-Present        

 2003-Present
 2013-2015

 2011-2013         

 2008-2011

 2005-2009

• BSCE, The Citadel, USA
• MSCE, Massachusetts
 Institute of Technology, 

USA
• MSSM, University of 

Southern California, USA 
• Honorary Doctorate  

(Development 
Administration), 

 Maejo University
• Honorary Doctor of 

Philosophy (Sustainable 
Energy and Environment 
Technology and 
Management), 
Rajamangala University of 
Technology Rattanakosin

• Honorary Doctor of 
Philosophy (Public 
Administration), Eastern 
Asia University

Training
• 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)
 Thai Institute of Directors
 (IOD)

None None68

Name / Position Experience
Age

(years)
Education / TrainingRelation  

ship
% of 

shares

Chairman of the Board of 
Directors

Chairman of the Board of 
Directors

Member of National Reform 
Steering Assembly
Member of National Reform 
Council and Constitution Drafting 
Committee
Director,
MFC Asset Management Public 
Co., Ltd.
Chairman,
Thailand Professional Qualification 
Institute (Public Organization)
Honorary Vice President, 
Amateur Athletics Association 
of Thailand under the Royal 
Patronage of H.M. the King
Royal Bodyguard
Chairman,
Wind Energy Holding Company 
Limited
Director,  
PTT Exploration and Production 
Public Co., Ltd.
Senator and Chairman Energy 
Standing Committee, Senate of 
Thailand
Judiciary
Supreme Military Court
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Name / Position Experience
Age

(years)
Education / TrainingRelation  

ship
% of 

shares

2.	 Assoc.	Prof.	Niputh				
				Jitprasonk
    • Director  
    • Chairman of Audit   
     Committee
    • Chairman of the  
  Corporate 
    Governance  
  Committee

3.	 Assoc.	Prof.		
	 Sukanya			
				Tantanawat
    • Director 
    • Audit Committee  
  Member

G	J	Steel	Public	Company	Limited	
 2008-Present

 2013-Present

Others
 2011-Present            
 
 2008-Present

G	J	Steel	Public	Company	Limited	
 2010-Present

• M.B.A. (International
 Trade & Finance), 
 Gothenburg School of 
 Economics and Business 
 Administration , Sweden
• Bachelor of Arts (Hon., 

First Class) Faculty 
of Commerce and 
Accountancy, 

 Thammasat University
• Certificate, Capital Market 
 Academy Leadership 
 Program, Class 2
• Thailand National Defence 
 College (TNDC.) 377
Training
• Director Accreditation 
 Program (DAP) (85/2007)      
 Thai Institute of Directors 
 (IOD)

• Master of Development 
 Economics Nation 

Institute of Development 
Administration (NIDA)

• Bachelor of Arts 
in Economics, 
Chulalongkorn University

None

None

None

None

74

63

Director and Chairman of Audit 
Committee 
Chairman of the Corporate 
Governance Committee

Director, 
AIRA Capital Plc.
Consultant, 
Real Estate Business Program,
Thammasat University

Director and Audit Committee 
Member

4.	 Mr.	Michael	Wyer	
    • Director
    • Audit Committee  
  Member

G	J	Steel	Public	Company	Limited	
 2013-Present   

Others
 2011-2013            

 2010-2011            

 2004-2010            

 2000-2004            

 1996-2000

• 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

None None49
Director and Audit Committee  
Member

Head : Distribution, Global 
Markets Asia (Managing Director 
level), Standard Bank 
Managing Director, Capital 
Advisory, Asia-Pac, ICAP 
Financial Products, Singapore, 
Hong Kong
Executive Director, Pan-Asia 
Presidio Capital Advisors, 
Singapore
Director, Corporate Advisory & 
Restructuring & Credit Trading, 
WestLB Merchant Bank, 
Singapore
Manager, Corporate Advisory & 
Restructuring Deputy Manager, 
Project  Finance, Dresdner 
Kleinwort Benson, Singapore
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5.	 Mr.	Ryuzo	Ogino
    • Director
    • Chief Executive  
  Officer

G	J	Steel	Public	Company	Limited
 2015-Present
 2014-Present
G	Steel	Public	Company	Limited
 2015-Present
 2005-Present
 2010-2013
 2004-2009
Experience
 2000-2004

 1965-2000

• B. Econ., Keio University,
 Japan

None None73
Chief Executive Officer
Director

Chief Executive Officer
Director
Chief Executive Officer
President

Director,
Sun call Corporation
Director,
Itochu Corporation

6.	 Mr.	Yanyong		
	 Kurovat
    • Director
    • Nomination and  
  Remuneration  
  Committee

G	J	Steel	Public	Company	Limited	
 2015-Present

G	Steel	Public	Company	Limited
 2014-Present
 
 2013-Present
 
 2009-Present
 
 2004-Presen
Others
 2015-Present

 2007-Present

 2003-Present
 2000-Present

 2009-2011

 2003-2007

 1996-2000

• Class 5, National Defense
 Course for Joint Private 

and Public Sectors, 
National Defense College

• Graduate Diploma 
in Government, 
Chulalongkorn University  

• B.A. in Political Science, 
Chulalongkorn University

Training
• Director Accreditation 
 Program (DAP) and
 Corporate Social 
 Responsibility (CSR) 
 Thai Institute of Directors
 (IOD)

None None77
Director and Remuneration 
Committee

Nomination and Remuneration 
Committee
Corporate Governance Committee 
Member
Chairman of the Risk Management 
Committee
Director

President, 
The Association of Thai Hot Rolled 
Flat Steel
Vice President, The Royal 
Automobile Association of Thailand 
Under Royal Patronage of HM the 
King
Advisor, SV Co., Ltd.
Managing Director, Technology 
Operation Group Co., Ltd.
Town and Country Planning Board 
Member Ministry of Interior
Chairman, General Election 
Committee, Pathumthani province
Director, Bangkok Mass Transit 
Authority (BMTA)

Name / Position Experience
Age

(years)
Education / TrainingRelation  

ship
% of 

shares



191

7.	 Ms.	Soontareeya	
	 Wongsirikul
    • Director
    • Chief Financial 
    Officer 

G	J	Steel	Public	Company	Limited	
 2015-Present
G	Steel	Public	Company	Limited
 2015-Present
      2015
Experience
 2012-2014

 2010-2012   

 2006-2010  

 2005-2006

 1996-2005

• Master of Business   
 Administration (Finance),
 Sasin Graduate 

Institute of Business 
Administration,   

 Chulalongkorn University       
• Master of Science
 (Biotechnology),      
 Chulalongkorn University  
• Bachelor of Science 
 (Biotechnology),
 King Mongkut’s Institute
 of Technology 

Ladkrabang

None None48
Director and Chief Financial Officer

Director and Chief Financial Officer 
Company Secretary

Intermediate Business Referrer for 
Thailand Market, Bank of Singapore 
(a Private Banking of OCBC group)
Head of Corporate Banking,
Oversea-Chinese Banking 
Corporation Ltd., Bangkok Branch
Vice President - Commercial 
Banking, (Large Local Corporate 
Customers), Hong Kong and 
Shanghai Banking Corporation 
Ltd., Bangkok Branch
Vice President - Corporate Banking,
CIMB Thai Bank Public Co., Ltd.
(Bank Thai Public Co., Ltd.)
Assistance Vice President - 
Corporate Banking,
United Overseas Bank (Thai) Public 
Co., Ltd. (Bank of Asia Public 
Co., Ltd.)

Name / Position Experience
Age

(years)
Education / TrainingRelation  

ship
% of 

shares

8.	 Mrs.	Churairat
				Panyarachun
    • Director
    • Corporate  
  Governance  
      Committee  
  Member and 
    • Chairman of   
  Nomination 
      and Remuneration  
      Committee

G	J	Steel	Public	Company	Limited	
 2013-Present

 2013-2015
G	Steel	Public	Company	Limited
 2013-Present
Other
 2015-Present

 2005-Present

 2004-Present

 2009-2011
   

  2000-2004

• Master of Arts Program in
 Leadership in Society, 
 Business and Politics,    
 Rangsit University 
• Master of Science in 

Economics,      
 Kasetsart University
• Bachelor of Arts in 

Economics, 
    Kasetsart University
• Graduate Diploma in 
 Management of Public 

Economy, 
 King Prajadhipok’s 

Institute
Training
• Director Certificate 

Program   
 (DCP) (41/2004) 
 Thai Institute of Directors
 (IOD)

None 0.03%61
Director, Corporate Governance 
Committee Member and 
Chairman of  Nomination and 
Remuneration Committee
Audit Committee Member

Director

Chairman of the Audit Committee
Triton Holding Public Co., Ltd
Director, 
Foundation of Juvenile and Family 
Court, Nonthaburi Province
Associated Judge,
Juvenile and Family Court, 
Nonthaburi Province
President,
Thai Asset Management 
Corporation 
President,
Sukhumvit Asset management 
Co., Ltd.
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10.	Asst.	Prof.	Komol
						Wong-Apai
    • Director
    • Nomination and 
    Remuneration        
    Committee

9.	 Mr.	Somchai			
	 Leeswadtrakul
    • Director 
    • Nomination 
      and Remuneration       
      Committee
    • Chief Government   
    Liaison

G	J	Steel	Public	Company	Limited	
 2015-Present

G	Steel	Public	Company	Limited
 2015-Present
Other
 2009-Present

 1999-2011

 1998-2003

 1985-2003

 1987-1997

 1989-1992

G	J	Steel	Public	Company	Limited	
 2015-Present

 2013-Present
G	Steel	Public	Company	Limited
 2015-Present

 2013-Present
Others
 Present

Experience

• M.A. (English Teaching),
 Certification in Intensive 
 Linguistics, Ball State 
 University, USA
• Bachelor of Education 
 (English Understudies),
 Srinakharinwirot 

University)

• M.A. in Political Science, 
 Ramkhamhaeng 

University
• BAA., Northrop 

University, USA
• Business course, 

Columbus 
 Business University, USA
• The Real Estate Executive 
 Association of 

Chulalongkorn University
• Chief Executive of justice 

College of Justice Judicial 
training Institute Office of 
the Judiciary

Training
• Director Certificate 

Program (DCP) 
(162/2012) 

 Thai Institute of Directors
    (IOD)
• Bhumipalung Phandin 
 Program Class 1, 2012

None

None

None

None

78

54

Director, Nomination and 
Remuneration Committee

Director

Board of Foundation Education 
Council Wat Rangbua School 
Qualified Consultant of English 
Department, Faculty of 
Humanities and Social Science 
Bansomdej Chaopraya Rajabhat 
University
Invited Instructor, Business 
English Program, Suandusit 
Rajabhat University
Foreign Affairs Consultant Phurich 
Company Limited
Assistant Professor in Foreign 
Languages Department, Faculty 
of Humanities and Social 
Sciences, Bansomdej Rajabhat 
University
Invited Lectures of Medical 
Technician Department, Siriraj 
Hospital, Mahidol University

Director and Nomination and 
Remuneration Committee
Chief Government Liaison

Director and Nomination and 
Remuneration Committee
Chief Government Liaison

Chairman of the Executive 
Committee, Sukhumvit Inter 
Development Co., Ltd.

• President,
 Siam Power Generation 
 Co., Ltd.
• Vice President,
   Pacific Ocean Shipping 
 Co., Ltd.
• Executive Director,
   Siam Property Service Co., Ltd.
• Executive Director,
   S.S.P. Place Co., Ltd.

Name / Position Experience
Age

(years)
Education / TrainingRelation  

ship
% of 

shares
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11. Mr. Sittisak 
 Leeswadtrakul 
    • Director
    • Chief Operation  
  Officer
    • Executive Vice  
  President  
      Marketing

G J Steel Public Company Limited 
 2014-Present

 2011-Present
Others
 2008-2011

 2006-2008

•	 Master	of	Business
	 Administration	Program	

in	Business	Modeling	and	
Analysis	(International	
Program),	Mahidol	
University

•	 Bachelor	of	Science	
(General	Engineering),	
Queen	Mary	University	
(London)

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

in	Management	
and	Leadership,	
Massachusetts	Institute	

	 of	Technology,	
Cambridge,	USA

Training
•	 Director	Certification	

Program	(DCP	163/2012)	
	 Thai	Institute	of	Directors	
	 (IOD)
•	 Corporate,	Banking	and	

Financial	Services	Law	
Program.	(ABFL	Program)

None None37
Chief Operation Officer and 
Executive Vice President 
Marketing 
Director

Senior officer, steel division
Mitsui & Co. (Thailand) Ltd.
Business Assistant, steel division
Mitsui & Co. Europe PLC

Name / Position Experience
Age

(years)
Education / TrainingRelation  

ship
% of 

shares
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The Management

1.	 Ms.	Pannee			
		 Tanaprateepkul
    • Chief Information  
  Officer (Acting)
    • Company  
  Secretary

2.	 Mr.	Nopakao	
			 Srisuvananda
    • Chief Production  
  Officer

G	J	Steel	Public	Company	Limited	
 2015-Present

 2013-2015

 2010-2013

 2007-2009

 2006-2007

G	Steel	Public	Company	Limited
 2015-Present

 2013-2015

 2005-2006

G	J	Steel	Public	Company	Limited	
 2014-Present
G	Steel	Public	Company	Limited
 2014-Present
 2012-2013

 2006-2012
 2002-2006

• Master of Business  
 Administration,
 Ramkhamhaeng 

University
• Bachelor of Business
 Administration (General
 Management), Sukhothai
 Thammathirat Open 

University
• Bachelor of Economics, 
 Ramkhamhaeng 

University

• Bachelor of Engineering, 
 (Metallurgy) 

Chulalongkorn University

None

None

None

None

53

57

Chief Information Officer (Acting)
Senior General Manager 
HR & Admin and Company   
Secretary
Executive Vice President 
Purchasing
Executive Vice President 
HR & Admin
Vice President HR & Admin, 
Purchasing and Logistics
Vice President General 
Administration

Chief Information Officer (Acting)
Senior General Manager HR & 
Admin
Executive Vice President 
Purchasing
Vice President General 
Administration

Chief Production Officer

Chief Production Officer 
Production Senior Executive Vice 
President
Senior Vice President Operation
Vice President Operation

Name / Position Experience
Age

(years)
Education / TrainingRelation  

ship
% of 

shares
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Management Structure

 The Company’s Management Structure comprises the Board of Directors and 4 committees namely 
Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Corporate Governance Committee and Risk 
Management Committee. Each committee’s scope of authorities and responsibilities are as follows;

Board of Director
 
Non-Executive	Director
 Non-Executive Directors means outside directors who are not the Company’s executives or employees, 
nor executive directors, nor authorized signatory directors

Executive	Director	
 Executive Directors mean directors who are involved in routine operation and management as well as are 
authorized signatory directors.  
 Currently, the Company’s Board of Directors comprises 11 persons which are Chairman of Independent 
Director and Independent Director 4 persons, Executive Director 4 persons and Non-Executive Director 3 
persons as follows: 

 1. General Lertrat Ratanavanich

 2. Assoc. Prof. Niputh Jitprasonk

 

 3. Assoc. Prof. Sukanya Tantanawat

 4. Mr. Michael Wyer

 5. Mr. Ryuzo Ogino

 6. Mr. Yanyong Kurovat

 7. Ms. Soontareeya Wongsirikul

 8. Mrs. Churairat Panyarachun

 9. Mr. Somchai Leeswadtrakul

10. Asst. Prof. Komol Wong-Apai

11. Mr. Sittisak Leeswadtrakul

Chairman / Independent Director

Independent Director / Chairman of the Audit 

Committee

Independent Director / Audit Committee Member

Independent Director / Audit Committee Member

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Name Position
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 At present, authorized signatory directors on the Company’s behalf is “Mr. Sittisak Leeswadtrakul or 
Mr. Yanyong Kurovat or Mr. Ryuzo Ogino or Ms. Soontareeya Wongsirikul or Mr. Somchai Leeswadtrakul, any
2 of these 5 directors can co-sign with the Company seal affixed.”

The	Roles	and	Responsibilities	of	the	Board	of	Directors	
 The Company’s Board of Directors has the power and duties in accordance with the law and resolutions 
of the shareholders’ meeting. However, the board cannot approve or consider anything except by approval 
of the majority vote of the attending directors of the board meeting on the following matters:
 1. Investment on the equity or purchasing of the property of other business not in the case of buying or 

transferring the business of other companies or a private company to the Company.
 2. Signing a joint investment with a partnership or other matters with other people with the objective to 

share the profit and loss.
 3. Acquisition, disposal and transfer or permission to exercise the right or transferred right in the process, 

trademark, trade name, trade secret or other intellectual property in the same format of other people, 
not the normal trade.

 4. Approval of the annual budget and expenditures of the Company.
 5. Approval of construction of a new steel plant.
 6. Lending/borrowing for other benefits, not the working capital with the amount not exceeding one 

hundred million US dollars (USD 100,000,000) or the equivalent in the baht currency. 
 7. Signing the contract with the term of one (1) year and up, or not the normal trade.
 8. Execution of the right on the persons involved under the management agreement or the management 

advisory and technical assistance agreement.

 However, in the case of any implementation on any matter that any directors or possible vested interests 
according to the notification of the Security and Exchange Commission (SEC) and/or the SET as stakeholders 
or conflict of interests, and the Company has designated it, so that director has no power to approve that 
matter. However, it is only for the overall benefit of the Company or the shareholders as priority.       

(A)	Independent	Director
	 Independent	director	means	director	that	have	specifications	as	follows;	
 1. Hold not exceeding 0.5% of the total voting shares of the Company, its subsidiaries, nor being a major 

shareholder, affiliates or other juristic persons with possible conflict of interest, including the shares 
held by their related persons (under Section 258 of Securities and Exchange Act)

 2. Neither involving in management, non controlling, nor being the Company’s executive/employees, 
salaried consultant, competent authorized person to control the Company, its subsidiaries, affiliates or 
other juristic person with possible conflict of interest at present and in the last 3 year before appointment.

 3. Not being a person related by blood or legal registration such as father, mother, spouse, sibling, 
and child, including spouse of the child, to executives, major shareholders, controlling persons, or 
persons to be nominated as executive or controlling person of the Company or its subsidiary, and be 
independent from major shareholders, executives and controlling persons.
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 4. Not being person who has, or used to have, business relationship with the Company,  subsidiaries, 
affiliate companies, major shareholder, or  authorized controller, by offering professional and trade 
service, according to SET requirement on connected transaction, except that he has no longer had 
such relation for at least 3 years.  

 5. Not be or used to be auditor of the Company, subsidiaries, affiliate companies, major shareholder, or 
authorized controller, and not being shareholder.  

 6. Not being a person who has been appointed as a representative of the Company’s Director, major 
shareholders or shareholders who are related to the major shareholders.

 7. Not having any characteristics which make him/her incapable in expressing independent opinions.
 8. Be capable in protecting all shareholders’ benefits equally and supervising in order to prohibit any 

conflict of interest between the Company and related persons, and able to attend the meetings of the 
Board of Directors in order to make a decision on significant issues.

 Furthermore, this definition of independent directors has been revised so as to be stricter than that defined 
by SEC.

Criteria	in	selecting	independent	director		
 The Company selects independent directors taking into account the knowledge, experience good 
understanding in related businesses, vision, as well as sufficient time to perform duty, also with the qualities 
as stated in the concerned government agencies’ announcements, regulations and rules. The Company would 
invite qualified persons to be its independent directors. The Company considers that the aforementioned 
independent directors are able to exercise their knowledge and capability as well as provide opinions that 
are useful and appropriate to support the Company’s business operation.
 The Board of Directors comprises Chairman who is an independent director, and independent directors 
totaling 4 members, together with 4 executive directors, and 3 non-executive directors. The number of 11 
members of  the Board of Directors is deemed to be appropriate. All Executive Directors are knowledgeable 
and able to provide in-depth comment regarding to steel industry as well as formulate strategic business 
plan, while non-executive and independent directors have good knowledge and understanding of the overall  
industrial sector, finance and banking, asset management, auditing, law, and others, so as to encourage 
creative opinion expression in the Board of  Directors’ meetings. The Board of Directors shall make decision 
for the best benefits of the Company. 
 During the year 2015 to the present there has been a change in the directors and revision of the authority 
of the directors. 
 • One director is Mr. Paniti Junhasavasdikul submitted a letter of resignation director to the Company with 

effect from 6 March 2015 and the Board of Directors Meeting No. 2/2015 on 20 March 2015 resolved 
to appoint Ms. Soontareeya Wongsirikul to replace the resigned director.

  And revise the authorized directors as follows;
  “Mr. Chanathip Trivuth or Mr. Sittisak Leeswadtrakul or Mr. Paul Russell Smith or  Mr. Ryuzo Ogino or 

Ms. Soontareeya Wongsirikul, any 2 of these 5 directors can co-sign with the Company seal affixed.”
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 • One director is Mr. Paul Russell Smith submitted a letter of resignation director to the Company with 
effect from 13 May 2015 and the Board of Directors Meeting No. 3/2015 on 13 May 2015 resolved to 
appoint Mr. Yanyong Kurovat to replace the resigned director.

  And revise the authorized directors as follows;
  “Mr. Chanathip Trivuth or Mr. Sittisak Leeswadtrakul or Mr. Yanyong Kurovat or Mr. Ryuzo Ogino or 

Ms. Soontareeya Wongsirikul, any 2 of these 5 directors can co-sign with the Company seal affixed.”
 • One director Mr. William Anthony Gloyne submitted a letter of resignation director to the Company 

with effect from 9 July 2015 and the Board of Directors Meeting No. 4/2015 on 9 July 2015 resolved 
to approve Mr. Somchai Leeswadtrakul to replace the resigned director.

  And revise the authorized directors as follows;
  “Mr. Ryuzo Ogino or Mr. Yanyong Kurovat or Ms. Soontareeya Wongsirikul or Mr. Somchai Leeswadtrakul 

or Mr. Sittisak Leeswadtrakul, any 2 of these 5 directors can co-sign with the Company seal affixed.”
 • One director Mr. Chanathip Trivuth submitted a letter of resignation director to the Company with 

effect from 24 June 2015 and the Board of Directors Meeting No. 5/2015 on 11 August 2015 resolved 
to approve Mr. Michael Wyer to replace the resigned director.

 • One director Dr. Somsak Leeswadtrakul submitted a letter of resignation director to the Company with 
effect from 24 June 2015 and the Board of Directors Meeting No. 5/2015 on 11 August 2015 resolved 
to approve Asst. Prof. Komol Wong-Apai to replace the resigned director.

(B)	Audit	Committee	
	 Audit	Committee	Members
 Audit Committee Members mean persons appointed by The Board of Directors or the Company’s 
Shareholders. The Audit Committee members must be independent directors and not to be directors assigned 
by the Board of Directors to make decision on business  operations of the Company, parent companies,  
subsidiaries, joint venture, similar subsidiaries, or any  juristic persons that may have conflict of interest. 
They must be neither the director of parent companies, subsidiaries, joint venture, or similar subsidiaries. 
They must have qualifications and responsibilities as announced by SEC and as per SET Regulations on the 
qualifications and work scope of audit committee. They must also have sufficient knowledge and experience 
to review the reliability of the financial statements and perform other duties in the capacity as Audit Committee 
members. 
 The Board of Directors considered that all the Audit Committee members are qualified according to the 
Company’s definition and comply with the SEC and SET regulations. The Audit Committee Meeting also 
considered that Prof. Niputh Jitprasonk has good knowledge and expertise in accounting and finance, as 
well as long experience in auditing which is adequate to review the reliability of the financial statements. 
Therefore, the committee resoved to appoint Assoc. Prof. Niputh Jitprasonk as the Chairman of the Audit 
Committee, the biographies of who has been disclosed in the Audit Committee Member’s Certificate of 
Biography submitted to SET in 2008 according to the new regulation.  
 Currently, the Audit Committee comprised the following 3 members with 3 years term:



199

	 Responsibilities	of	the	Audit	Committee
 1. To review and ensure the Company has accurate and sufficient financial reports. 
 2. To review and ensure the Company has appropriate and effective internal controls and  internal 

audit systems, also, consider the independence of internal audit unit, give consent on appointing,  
rotating, and discharge of the chief of such unit or  others responsible for internal audit. 

 3. To review and ensure the Company’s operation complies with the laws on securities and stock 
exchange, regulations of the SET or laws related to the Company’s business. 

 4. To consider, select and propose the nomination of independent persons to perform as the Company’s 
external auditors as well as their remuneration, and to attend the meeting with the external auditors 
without the Management at least once a year. 

 5. To consider any related transactions or transaction with possible conflict of interest to be compliance 
to the law and SET regulations, in order to ensure that such transactions are reasonable and for 
the best benefit of the Company. 

 6. To prepare the report of the Audit Committee to be published in the Company’s annual report. The 
Audit Committee’s report shall be signed by the committee’s chairman and consist of at least the 
following information: 

  (a) Notes on the preparation procedures in relations to accuracy, sufficiency and reliability of the 
Company’s financial report. 

  (b) Notes on the sufficiency of internal control system. 
  (c) Opinion on compliance with law related to securities and the stock exchange, the SET regulations 

or other laws related to the Company’s business. 
  (d) Opinion on the suitability of external auditors. 
  (e) Opinion on transaction with possible conflict of interest. 
  (f) The number of audit committee meetings and the attendance of each member. 
  (g) Overall opinion and notes that the Audit Committee receives from performing complying with the 

laws (Charter). 
  (h) Any other reports that shareholders and investors should be informed under the scope of 

responsibilities assigned by the Board of Directors.  
 7. To carry out any other tasks assigned by the Board of Directors and agreed by the Audit Committee. 
 8. To be accountable to the Board of Directors as per roles and responsibilities entrusted and shall 

report to it the performance, recommendations and findings at least twice a year.  

 1. Assoc. Prof.Niputh Jitprasonk

 2. Asst. Prof. Sukanya Tantanawat 

 3. Mr. Michael Wyer

Chairman of the Audit Committee

Audit Committee Member

Audit Committee Member

Name Position
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 In any case where any Audit Committee member or parties with possible conflict of interest, have conflict of 
interest with the Company or its affiliates, the acquisition or sale of assets of listed companies and connected 
transactions (if any), as per announcements of SEC and/or SET, the Audit Committee shall report the matter 
to the Board of Directors and/or the shareholders’ meeting for consideration and approval in compliance 
with related law and regulations. 

(C)	Nomination	and	Remuneration	Committee		
	 Nomination	and	Remuneration	Committee
 Nomination and Remuneration Committee Member means a person appointed by the Board of Directors 
as a member of the Nomination and Remuneration Committee. For the transparency and independence 
in performance of duties, the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee shall be an 
independent director and no less than two-thirds of total number of the committee members shall be the 
independent directors.  In addition, the committee member shall have sufficient knowledge and experience 
to nominate directors and senior executives of the Company and to conduct other duties as the nomination 
and remuneration committee member, provided that the qualifications of the committee member shall be 
prescribed by the Company and in accordance with the corporate governance principles prescribed by 
Stock Exchange of Thailand.   
 Currently, the Nomination and Remuneration Committee comprises 4 members with 3 years term as 
follows:

	 Responsibilities	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee
 1. To formulate criteria and policy in nominating directors, members of different committees and the Chief 

Executive Officer.   
 2. To consider and nominate appropriate persons to be appointed as directors, and members of different 

committees as well as the Chief Executive Officer for approval by the Board of Directors and/or 
Shareholders’ Meeting.

 3.  To stipulate all rules and policies on remunerations for the Board of Directors, committees and Chief 
Executive Officer for approval by the Board of Directors and/or, as the case may be, the Shareholders’ 
Meeting. 

 4. To set necessary and appropriate annual remunerations for the Board of Directors, committees and 
the Chief Executive Officer. 

 5. To report to the Board of Directors the Nomination and Remuneration Committee meeting results or 
other matters the Board of Directors should be informed. 

 6. Other duties assigned by the Board of Directors.

 1. Mrs. Churairat Panyarachun

 2. Mr. Yanyong Kurovat

 3. Mr. Somchai Leeswadtrakul

 4. Asst. Prof. Komol Wong-Apai

Chairman Nomination and Remuneration Committee

Nomination and Remuneration Committee Member

Nomination and Remuneration Committee Member

Nomination and Remuneration Committee Member

Name Position	
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 1. Assoc. Prof. Niputh Jitprasonk

 2. Mrs. Churairat Panyarachun

Chairman of Corporate Governance Committee

Corporate Governance Committee

Name Position

(D)	Corporate	Governance	Committee
	 Corporate	Governance	Committee
 A corporate governance committee member means a person appointed by the Board of Directors as a 
member of the Corporate Governance Committee. The Chairman of the Corporate Governance Committee 
shall be an independent director and have sufficient knowledge in relation to the compliance with the corporate 
governance principles for the purpose of the compliance with the corporate governance principles prescribed 
by the Stock Exchange of Thailand.
 Currently, the Corporate Governance Committee comprises 2 members with 3 years term as follows: 

	 Responsibilities	of	the	Corporate	Governance	Committee
 1. Propose and review the policy on the good governance of the company to the board of directors.
 2. Develop and review the process or guidelines on good governance to present or recommend to the 

board of directors.
 3. Follow up and monitor the operations of the management to comply with the policies and guidelines 

on good governance of the company approved by the board. 
 4. Perform other duties as the board assigns related to the good governance.
 5. Report on the operations about the supervision of the company to the board. 

(E)	Risk	Management	Committee	
	 Risk	Management	Committee	
 The Company’s Risk Management Committee means the group of persons appointed by the Company’s 
Board of Directors to review system and evaluate effectiveness of risk management, and to report how the 
risk goes on as well as risk management method to the Audit Committee in specified duration so as for 
maximizing the benefit to the Company.
 Currently, the Risk Management Committee comprises 6 members and 2 consultants, 1 legal consultant 
and 1 secretary as follows;

 1. Ms. Soontareeya Wongsirikul

 2. Ms. Methikan Chutipongsiri

 3. Ms. Pannee Tanaprateepkul

 4. Mr. Thanongsak Bhumina

 5. Mr. Sathaporn Varongchayakul

Chairman of the Risk Management Committee

Risk Management Committee Member  

Risk Management Committee Member  

Risk Management Committee Member  

Risk Management Committee Member  

Name Position
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 1. Mr. Ryuzo Ogino

 2. Khunying Patama Leeswadtrakul

 3. Ms. Soontareeya Wongsirikul

 4. Mr. Somchai Leeswadtrakul

 5. Mr. Nopakao Srisuvananda

 6. Ms. Pannee Tanaprateepkul

 7. Mr. Sittisak Leeswadtrakul

Chief Executive Officer

Chief CSR

Chief Financial Officer

Chief Government Liaison

Chief Production Officer

Act Chief Operation Officer

Chief Operation Officer

Name Position

	 Responsibilities	of	the	Risk	Management	Committee	
 1. To set risk management policy that can be applied to all the organization. 
 2. To review and assess the effectiveness of the risk management at least 4 times a year and  every 

period that the risk level changes, including  paying attention and monitor risk warning signs as well 
as irregular items. 

 3. To report to the Internal Audit Committee any risk progress and risk management measures within the 
provided period for the best benefits of the Company.

Management Team

 The current management team of the Company is as follows; 

	 Responsibilities	of	the	Chief	Executive	Officer
 1.  To formulate business plan, investment plan, and annual budget plan for approval by the Executive 

Committee and/or the Board of Directors. 
 2. To be responsible for the overall management and to deliberate all the Company’s policies to 

achieve the preset objectives and within the policy, business plan and budget plan approved by 
the Board of Directors. 

 3. To approve an execution or payment according to the Company’s authorization regulations or 
annual budget approved by the Board of Directors. 

Name Position

 6. Ms. Jurai Chailertdilokkul

 7. Mr. Ryuzo Ogino  

 8. Mr. Sittisak Leeswadtrakul

 9. Mr. Manachai Kaoprapan

10. Ms. Patthira Luengvilas

Risk Management Committee Member  

Consultant

Consultant

Legal Consultant

Secretary
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 4. To recruit, hire, transfer, reshuffle, suspend or terminate employment of any executives or employees 
and to stipulate scope of roles and responsibilities as well as appropriate remuneration. For the 
positions equivalent to Senior Vice President or higher to report to the Board of Directors, while 
for the positions equivalent to the Internal Audit Department executives, the proceeding shall be 
made with the Audit Committee’s consideration.  

 5. To appoint respective authorized persons  to sign the Company’s document in the areas of  
accounting, finance, purchase, production, sales and general management, as well as other 
important  document.  

 6. To set, change, revise or cancel any rules, regulations, order, announcement, punishment measures 
and internal control systems for use as guideline for all employees and to enable the internal 
management to be executed as per the Company’s policies. 

 7. To appoint advisors in various aspects significant to the operations for the best benefits of the 
Company. The CEO is empowered to appoint attorney(s) to file lawsuit or defend case related to 
the Company. 

 8. To assign person(s) to perform task on his/her behalf as deemed appropriate. Such authorization 
can be terminated, changed or modified. 

 9. To report the Company’s performance, progress of any projects and financial status to the Board 
of Directors. 

 10. To perform other works assigned by the Board of Directors.  

 In case that the CEO or other persons with possible conflict of interest, the CEO shall have no right to 
approve such matter.

The	Selection	of	Directors,	Chief	Executive	Officer	and	Executives
	 (1)	The	Selection	of	Directors,	Chief	Executive	Officer	and	Executives
 When the position of Company’s directors or Chief Executive Officer is vacant, the Nomination and 
Remuneration Committee are responsible for selecting and nominating the persons to take these positions. 
The Nomination and Remuneration Committee shall consider person with knowledge, capability, and 
experience with specialization that are crucial and essential to the Company’s operation. The Nomination 
and Remuneration Committee shall consider the following qualifications:
 1. Qualification as per Clause 68 of the Public Limited Company Act B.E. 2535, and announcement 

or rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange 
Commission (SEC) and the Company’s regulations.

 2. The candidates’ knowledge, capability, experience and specializations that would contribute to 
the Company’s operational efficiency.

 3. The candidates’ qualifications shall support good corporate governance practices, such as ethics, 
independence, assertiveness, creativity, carefulness and integrity as well as ability to dedicate 
their time for the Company.
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	 (2)	The	nomination	of	directors	(at	the	end	of	terms	as	required	by	law)
 The selection of a Board of Directors member to replace director who must retire at the end of his/her term 
shall be approved by the Annual General Shareholder’s Meeting and by majority vote of the shareholders 
present at the meeting. Criteria and selection method are as follows:
 1. A shareholder shall have one vote per one share.
 2. Each shareholder shall exercise all his/her voting right as mentioned above in selecting one or 

many person as directors but cannot separate votes for any person(s).
 3. The persons receiving the highest votes will be selected as directors. The number of persons 

selected shall be equal to the number of directors to be selected. In case there are persons with 
the highest votes more than the number of directors required, the meeting chairman shall have the 
right to make decision.

 
 In addition, in selecting new directors to replace vacant positions due to other reasons than end of term 
according to the law shall be approved by the Board of Directors’ meeting and thus with no less than two-
thirds of the votes of the remaining directors. The new directors who replace the vacant position shall be in 
the position for the remaining term of the vacant position.
 In case directors resign, the Company’s regulations allow the Board of Directors to appoint new directors 
as replacement.

	 (3)	The	selection	of	the	Management
 The Chief Executive Officer is authorized to nomination and appoints persons with appropriate qualifications 
in terms of education, knowledge, capability and business experience. The selection shall follow the Company’s 
rules related to human resources management. For position equivalent to Senior Vice President or higher, 
the appointment of the person shall be reported to the Board of Directors for acknowledgement, while an 
appointment of positions equivalent to the Internal Audit Department executives shall be made with the Audit 
Committee’s discretion.

Company Secretary 

 The Board of Directors Meeting No. 2/2015 held on 20 March 2015 appointed Ms. Pannee Tanaprateepkul 
to perform the duties of Company Secretary on giving the advices regarding laws and regulations which the 
Board of Directors shall be aware, to monitor the Board of Directors’ conduct as well as to coordinate and 
follow up the execution to be according to the Board of Directors’ resolution. 

Responsibilities	of	the	Company	Secretary	
 1. To give basic advice to the Board of  Directors on related laws, regulations and provisions of the 

Company in accordance with the good corporate governance practices, as well as follow up and 
monitor the compliance to be accurate and consistent. 

 2. To arrange meetings of the Board of  Directors, committees and shareholders in accordance with 
the applicable laws, the Company’s regulations and practices, as well as complying with the good  
corporate governance policy of the Company and  SET. 
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 3. To monitor the disclosing of data and information to the responsible government agencies 
according to the regulations and requirements of related organizations, including communicating 
with shareholders and take care of them appropriately. 

 4. To provide and keep the following documents  
  (a) Directors’ Record 
  (b) Invitation letters and minutes of the Board of Directors meetings, as well as the Company’s annual 

report. 
  (c) Invitation letters to shareholders for the meeting and the minutes.  
 5. To keep the conflict of interest report provided by directors or executives. 
 6. To support the Board of Directors’ task as assigned. 
 7. To operate other tasks as specified by the SET’s Capital Market Supervisory Board.

Compensation for the Board of Directors and the Management 

 As for 2015, the remuneration committee meeting has considered the suitability with the burden, duty 
and responsibility assigned and compared with the compensation of the directors in the listed companies in 
the similar industry and business for the compensation. Including considering the overall operation results, 
business environment, so it resolved to set up the remuneration for the directors 2015 in the same rates as 
the year 2014 with details on it as follows:

Chairman of the Board of Directors

Director

Executive Director

Chairman of the Audit Committee

Audit Committee Member

Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Nomination and Remuneration Committee Member

Chairman of the Corporate Governance Committee 

Corporate Governance Committee Member

100,000

-

-

60,000

-

-

-

-

-

6,250

5,000

-

6,250

5,000

6,250

5,000

6,250

5,000

-

20,000

-

-

20,000

-

-

-

-

Title

Position	

Remuneration

(Baht/Month)

Meeting	

Allowance

(Baht/Time)

Monthly	

Remuneration

(Baht/Month)

Table	of	the	Compensation	for	the	Board	of	Directors	in	2015

Remark	:  The directors holding executive position and receive salary shall not receive any of the remuneration 
    stated in the above table.  
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Personal

Number	of	Personal
  As of 31 December 2015 the Company had the total of 744 employees, with the number of employees 
in each division as follows:

Personnel	Compensation
 As of 31 December 2015 the Company has paid entire compensation to its employees according to the 
following details:  

The Management

Personnel & General Administration

Accounting, Finance and Warehouse

Purchasing and Transport

Sales and Marketing

Information for Management

Production

Planning and Product Development

Engineering and Maintenance

Vocational Health, Safety and the Environment

Internal Audit

Total

Salary  

Fringe Benefit

Contribution to the Provident Fund

Total

59

40

65

50

7

9

230

36

236

11

1

744 

341

139

  19

499

Division

Compensation

Number	of	Employees

Amount		(Million	Baht)
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 Through the year 2015, the Board of Directors has perpetuated the intentions to enhance the Good Corporate 
Governance (CG) in accordance with the international standards. The Board of Directors therefore applied 
the CG Self Assessment for developing the Company’s governance system under the CG established by The 
Stock Exchange of Thailand (SET). The purposes of this are for the most efficiency of management system 
including priority given to the shareholders’ rights, equal treatment to shareholders, stakeholders’ roles, data 
disclosure and transparency, and responsibilities of the Board of Directors. All those are for protecting the 
shareholders’ interest.  
 In 2015, the Company’s CG practices were divided into 5 parts, as follows:

Part 1 Shareholders’ Rights 

1.1 CG on Shareholders’ Right Protection Policy
 The Company’s Board of Directors formulates the shareholders’ right protection policy in writing in 2006. 
The policy emphasizes on allowing shareholders to have equal rights to have access to the Company’s 
operational performance; and to participate in important decisions making, as well as protecting, promoting, 
encouraging but not to infringe shareholders’ rights. The policies are as follows:

 Policy on shareholders’ right protection 
 1. The Board of Directors is responsible for protecting and respecting basic rights of the Company’s 
shareholders, such as right to purchase, sell or transfer shares, right to the Company’s profit sharing; right 
to obtain sufficient information about the Company’s operation, right to attend the  shareholders’ meeting to 
appoint or terminate directors and independent auditors, allocate dividend payment, formulate or amend the 
provisions or Memorandum of Association, approve capital increase or decrease, and special items, etc.  
 2. The Board of Directors has duty to promote and support shareholders to exercise their rights in various 
areas at the Annual General Shareholders’ Meeting, i.e. the right to propose meeting agenda in advance, 
the right to nominate persons as directors, the right to submit questions to the Company prior to the annual 
shareholders’ meeting and the right to openly express opinions and ask questions at the shareholders’ 
meeting, etc.  
 3. The Board of Directors shall not take any action which may violate or limit, or infringe the shareholders’ 
right to study the Company’s information that shall be disclosed according to the related requirements, and 
the right to attend shareholders’ meeting; for example, not to distribute significant information document 
unexpectedly added, not to add agenda or amend the important data without advance notice to shareholders. 
 4. The Board of Directors has responsibility to facilitate the applying of the shareholders’ rights such as 
giving the significant information updated via website, inviting the shareholders to visit factory, etc.  

Good Corporate Governance



209

1.2	 Allowing	shareholders	to	study	information	prior	to	the	shareholders’	meeting
  The Board of Directors and the Management have implemented the policy relating to shareholders’ 
right that covers more the rights than those required by law, especially the right to general and significant 
information. At the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2015, the Company provided 
the shareholders with sufficient opportunity to study the information to the meeting date via the Company’s 
website. Such information was also published in both Thai and English similar to the hard copy the Company 
submitted to shareholders.  
 To deliver to the shareholders the meeting documents, the Company assigned the Thailand Securities 
Depository Company Limited (“TSD”), which is the Company’s share registrar, to distribute the invitation to 
the Annual General Meeting of the Shareholders to all shareholders 14 days prior to the meeting date in 
order to provide shareholders with sufficient time to study the information. Such delivery period of meeting 
documents was more than that specified by the applicable laws. 
 During the meeting, the Company facilitated shareholders to exercise their rights to attend the meeting 
by implementing a barcode system for registration and vote counting, as well as providing the revenue 
stamps for proxy authorization. The label of registered shareholder was provided for access convenience 
while meeting, without time loss to recheck their documents. 
 After the Annual General Meeting of the Shareholders for the year, the Company compiled the document, 
including agenda, meeting resolutions, voting results, questions and shareholders’ opinion expressed at the 
meeting, so as to provide “The minutes of Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2015” 
for publishing on the Company’s website is in compliance with the regulations of SEC and SET. 
 The Company provided the video of meeting atmosphere in soft file for publishing on the Company’s 
website for shareholders who could not attend the meeting, apart from the minutes publicized in the channel 
of SET and the Company’s website. 

1.3	 Preventing	limitation	of	shareholders’	rights	to	general	information	and	information	
	 	 technology	
 Through publishing all information on the Company’s website prior to the Annual General Meeting of 
the Shareholders, the Company’s Board of Directors supported and not to infringe the shareholders’ rights 
exercise while the Company did not distribute additional document containing significant information during 
the meeting, or add or change meeting agenda or amend significant information without advance notice. 
There has been no complaint from shareholders on this case. 

1.4	 Facilitating	shareholders	to	exercise	rights	
 The Company facilitated the shareholders and shareholders’ proxy to register attending the meeting by 
implementing a barcode system for registration and vote counting as well as distributing voting ballots to 
the shareholders before meeting. 
 The Company clearly stated shareholders’ meeting rules and process in the meeting invitation.  The 
moderator of the meeting also informed the attending shareholders of the rule and voting process at the 
meeting. The shareholders’ meeting minutes also included a record that the meeting was informed of the 
rules and voting process. 
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Moreover, the Company invited its shareholders to exercise their right to visit its factory. Regularly, the 
Company updates current information and data published on its website. 

1.5		 Providing	time	and	opportunity	for	shareholders	to	express	their	opinions	
 The Chairman of the Board of Directors asked the meeting at the end of each agenda whether the 
shareholders ask questions related to the meeting agenda or related to the Company, whereby they could 
openly express their opinion. Any questions related to the meeting agenda or the Company together with 
shareholders’ opinion as well as the answers or clarification made by the Board  of Directors or the Company’s 
management, were  entirely recorded in the minutes. 
 The Company provided recording sound of the shareholders’ meeting, and disclosed the significant matters 
arising during the meeting in the meeting minutes for reference in the future and enables shareholders who 
could not attend the meeting to follow up the meeting particulars. 

1.6	 Directors	to	attend	the	shareholders’	meeting	
 With fully respect of shareholders’ right, the attendance of the Board of Directors comprised 8 members 
attended and 3 members excused from the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2015. 

Part 2 : Equitable treatment towards shareholders 

2.1	 Policy	on	facilitating	the	minor	shareholders
 The Board of Directors respected the equitable treatment to shareholders, and therefore the facilitation 
policy for minor shareholders was set as follows: 

	 Policy	on	facilitating	the	minor	shareholders	
 1. The Board of Directors has the duties to respect the shareholders’ rights and treat them equally. 
 2. The Board of Directors has the duties to encourage and support the shareholders to exercise their 
rights in any respects for the annual general meeting of shareholders such as proposing an issue in the 
agenda in advance, nominating a person to be selectively director in advance, and submitting questions 
prior to the meeting, etc. 
 3. The Board of Directors has the duties to assist the shareholders in any respects such as supporting 
the shareholders to study information before making decision. For the voting, the Company supports the 
shareholders to authorize proxies by offering independent directors for the shareholders to authorize as their 
proxies. 

2.2	 Criteria	to	provide	the	minor	shareholders	the	opportunity	to	propose	in	advance	an	
	 	 issue	in	the	agenda	of	the	shareholders’	meeting		
 The Company allowed and assisted any shareholders to propose in advance an issue in the meeting 
agenda by providing the consideration criteria published via the data system of SET and the Company’s 
website 3 months prior to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015. The Board of 
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Directors’ Secretary was assigned to compile the meeting agenda and submitted to the independent directors 
for consideration. Basically, if the independent directors viewed such issue as proper, they shall propose 
to the Board of Directors. In 2015, none of shareholders proposed in advance any issue in the agenda. The 
criteria of proposing the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2014 were the 
followings: 
 1. The qualifications of shareholders entitled to propose issue for the annual general meeting of 
shareholders agenda shall be the shareholder holding not less than 100,000 shares, maybe a sole shareholder 
or combined shareholders, holding continuingly  such shares not less than 12 months from the holding  date 
to the proposal date. 
 2. An issue shall be proposed through the “Agenda Proposal Form for the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2015” with related complete and entire documents, to be submitted to the Company. 
 3. The Company’s independent directors considered and screened the issues proposed by shareholders 
prior to submit to the Board of Directors. The Company would notify the consideration result after the meeting 
of the Board of Directors. The approved issues would be included in the agenda attached to the invitation 
to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015

2.3	 Consider	not	to	add	an	issue	in	the	shareholders’	meeting	agenda
 The Board of Directors complied with the policy on monitoring the shareholders’ rights. In shareholder 
meeting, the Board of Directors strictly conducted the meeting in line with the agenda and did not distribute 
any additional documents suddenly, or add any issue in the agenda or change any significant information 
without advance notice.  

2.4		Criteria	to	provide	the	minor	shareholders	to	nominate	person	for	director	position
 The Company allowed and assisted any shareholders to nominate in advance qualified person for director 
position by providing the consideration criteria published via the data system of SET and the Company’s 
website 3 months prior to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015 The Board of  
Directors’ Secretary was assigned to compile the  accompanied information of the nominee’s  qualifications 
as well as his/her consent, and then  submitted to the Nomination Committee to consider the qualifications 
of person nominated by the minor  shareholders in accordance with the Company’s nomination procedure. 
Generally, if the Nomination Committee viewed such person nominated as proper, it shall propose to the 
Board of Directors to consider and propose to the Annual General Meeting of Shareholders. In 2015, none 
of shareholders made nomination. 

2.5	 Encouraging	the	shareholders	to	use	the	Proxy	Form	
 The Board of Directors encouraged the shareholders to use the Proxy Form in voting AGREE, NOT AGREE, 
ABSTAIN by providing the Proxy Form B. Besides, the Company provided the shareholders with the Proxy 
Form A (general Proxy Form) and the Proxy Form C (only for custodian) published on the website 14 days 
prior to the meeting date for download. 
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2.6		 Encouraging	the	shareholders	to	vote		
 The Board of Directors provided convenience for shareholders who could not attend the meeting but 
wish to exercise their voting rights by allowing them to assign proxy. The Company arranged 2 independent 
directors to attend the meeting and vote on behalf of the shareholders. An independent director is Assoc. Prof. 
Niputh Jitprasonk (Chairman of the Audit Committee and Independent Director) and Assoc. Prof. Sukanya 
Tantanawat (Audit Committee Member and Independent Director) Shareholders can appoint one of the two 
independent directors as their proxy. 

2.7	 Giving	the	shareholders	opportunity	to	exercise	right	to	appoint	individual	director
 The Board of Directors encouraged the shareholders to use their voting rights by providing and distributing 
voting ballots at the registration before meeting. Voting ballots were provided for each issue of the agenda, 
such as dividend payment approval, to consider and approve the audit fees, an election of directors. The vote 
counting was recorded in the minutes of each meeting for transparency and reference in case of objection 
later.  

2.8	 Measures	to	prevent	directors,	executives,	and	employees	from	using	the	internal	
	 	 information	for	own	benefits		
 The Board of Directors stipulated the measures to prevent the directors, executives, and  employees from 
using the internal information for their or others’ benefits in the Code of Conduct covering  the use of internal 
information for stock trading, the conflict of interest, and the confidentiality of  information. The measures 
were notified through the business ethics, training, and the Company’s website. Besides, the secretary of the 
Board of Directors was assigned to notify the rules in data disclosure and monitor that the Board of Directors 
and executives report their asset possession including the disclosure of the conflict of interest and related 
transaction between directors and executives.

Part 3 Roles of stakeholders

 Approved the authorization of the Board of Directors or any person authorize by the Board of Directors 
to determine the details in relation to the reduction of capital, the increase of capital , and the allocation of 
such capital increase ordinary shares and the change of par value of shards of the Company.

3.1	 Good	Corporate	Governance	policy	related	to	stakeholders		
 The Company respected and gave priority to all groups stakeholders’ rights, not only particular to the 
applicable laws. In the past year, the Company newly considered indicating the stakeholders and established 
the additional policy and measure on monitoring the stakeholders in accordance with the Good Corporate 
Governance (CG) and CSR policy simultaneously adhered to conduct. The stakeholders of the Company 
shall be divided in 10 groups, as follows: 
 1. Employees and families 
 2. Customers and creditors 
 3. Shareholders 
 4. Community around factory 
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 5. Government agencies 
 6. Suppliers and contractors 
 7. Financial institutes, analysts, and investors 
 8. Scholars 
 9. Educational institutions 
 10. Mass media 

Part 4 Information disclosure and transparency 

4.1	 Results	of	the	execution	of	good	corporate	governance	policy	
 Last year, the Company accurately, adequately, timely and transparently disclosed the financial and non-
financial information required by the SEC and SET through SET’s online system and the Company’s website. 
The Company has never been punished by the SEC or SET for not disclosing the information as required. 
Also, the Company regularly appraises the efficiency of information disclosure process and strictly follows 
the regulations. 
 Moreover, the Company published and  regularly updated all significant information submitted to the SET 
and other current information on its website as well as provided all shareholders and stakeholders with such 
information both in Thai and English so as  for equal access to the information.

4.2		Remuneration	for	the	directors	and	the	management		
 The Nomination and Remuneration Committee formulated the policy on remuneration for directors, Chief 
Executive Officer and top executives as follows; 
	 Policy	on	remuneration	for	directors,	Chief	Executive	Officer	and	top	executives	
 1. Remuneration of the Company’s directors, Chief Executive Officer and top executives shall be set in 
accordance with their duty, scope of responsibility, fairness and attractiveness, which should be compared 
to those for directors in other listed companies in the same industry and similar size, including the Company’s 
performance, business surroundings, and overall economic conditions. 
 2. The Nomination and Remuneration Committee shall be responsible for initial consideration and propose 
for the approval of the Board of Directors and the Annual General Meeting of the Shareholders the maximum 
remuneration of the year, position remuneration and meeting allowance. 
 3. The Nomination and Remuneration Committee shall comply with the resolution of the Annual General 
Meeting of the Shareholders on the remuneration budget and details which are also disclosed in the annual 
report. The remuneration that the directors received from positions in other companies, such as consultancy 
fee, and directorship in the Company’s subsidiaries shall also be disclosed. 
 4. Any director who currently holds management position in the Company and receives the remuneration 
in the forms of monthly salary will not be entitled to receive the remuneration.  
 The Nomination and Remuneration Committee proposed to the Board of Directors and the Annual General 
Meeting of the Shareholders for the year 2015 to approve the remunerations for the non-executive and non-
employee directors as shown in Remuneration for Directors and the Management Chapter. Any director 
being the subsidiary’s director shall not be entitled to take any remuneration from such subsidiary. 
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4.3	 Board	of	Directors’	Report
 The Company provided the Board of Directors’ responsibility report on financial statements together with 
the independent auditor’s report, as published in the annual report under the Board of Directors’ Responsibility 
towards financial statements.  

4.4	 Roles	and	duties	of	the	Board	of	Directors	and	Committees
 In 2015, the Board of Directors managed the Company in compliance with legal framework, the Company’s 
objectives, rules and regulations, as well as the resolution of the shareholders’ meeting with honesty and 
discretion and for the best benefits of the shareholders. Besides, the Board of Directors appointed committees 
to assist the Board of Directors in studying details, in monitoring and supervising the Company’s operations, 
as well as screening assigned tasks. Committees which have different roles and responsibilities are as follows:  

	 Board	of	Directors
 In 2015, the Board of Directors has the total meetings of 6 times. All meetings were arranged strictly 
in compliance with the Company’s Article of Association and the Public Limited Company Act B.E. 2535. 
Meeting agenda and related information were distributed to the directors 7 days prior to the meeting. Also, 
adequate and equal opportunities for the directors to discuss significant issues are provided. The Board of 
Directors’ secretary and legal advisor attended and recorded the meeting, questions, and recommendations 
of the directors in order to allow directors and concerned parties to study and audit. 
 In Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2015 Chief Financial Officer, Auditors, and 
Legal Advisors attended the meeting. Details of the attendance in all the meetings above are as follows; 

Remark * Appointed as a director in the Board of Directors Meeting No. 2/2015 held on 20 March 2015  
    ** Appointed as a director in the Board of Directors Meeting No. 3/2015 held on 13 May 2015  
   *** Appointed as a director in the Board of Directors Meeting No. 4/2015 held on 9 July 2015  
   **** Appointed as a director in the Board of Directors Meeting No. 5/2015 held on 11 August 2015 

 1. General  Lertrat Ratanavanich

 2. Assoc. Prof. Niputh Jitprasonk

 3. Assoc. Prof. Sukanya Tantanawat

 4. Mr. Michael Wyer****

 5. Mr. Ryuzo Ogino

 6. Mr. Yanyong Kurovat**

 7. Ms. Soontareeya Wongsirikul*

 8. Mrs. Churairat Panyarachun

 9. Mr. Somchai Leeswadtrakul***

10. Asst. Prof. Komol Wong-Apai****

11. Mr. Sittisak Leeswadtrakul

6  /  6

6  /  6

6  /  6

0  /  0

5  /  6

4  /  4

4  /  4

6  /  6

1  /  2

1  /  1

5  /  6

Leave with advance notice




Not being a BOD Member


Not being a BOD Member

Not being a BOD Member


Not being a BOD Member

Not being a BOD Member



Board	of	Directors
Attendance	/	

No.	of	BOD	Meetings EGM	No.	1/2015
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4.5		Relationship	with	investors
 The Company has a policy on significant information, including general information, to be disclosed 
properly, completely, reliably, sufficiently, timely, and transparently, including general information that may 
affect the Company’s share price, assigning the Company’s representative to communicate with the institute 
and individual investors as well as analysts and concerned government agencies. The Company’s website 
(www.gsteel.com) is used as a channel to distribute all information, such as the information regarding the 
Company, business, financial information, news that may affect investment decision, reports submitted to the 
SET, the Company’s activities, and shareholders’ meeting details, in order to enable shareholders to keep 
updated of the Company’s  movement and information. 

Part 5 The Board of Directors’ Responsibilities

5.1	 Policy	on	Good	Corporate	Governance
 The Company’s Board of Directors is committed to directing the business in compliance with the good 
corporate governance which is beneficial and important to promote efficiency and transparency of the 
Company’s operation, helping increase competitive advantages, and add long-term value to the shareholders. 
The Board of Directors and the Management have formulated good corporate governance practice and made 
them the Company’s policy in writing. The Board of Directors approved the policy the essences of which are 
as follows:
 1. Respecting shareholders’ right including allowing them to propose agenda in advance for the 
shareholders’ meeting, and nominating in advance persons to be elected as directors, etc., the Company 
shall not take any action which may infringe or limit the rights of shareholders. 
 2. Equitably and fairly treating all shareholders, investors, stakeholders and related parties. 
 3. Accurately, adequately, equitably, and timely disclosing information to shareholders, investors, 
stakeholders and related parties through appropriate channels, including website, to enable shareholders 
and related parities to have easy access to the information. 
 4. Performing its duties and responsibility in supervising and directing the operations of the Company 
with integrity, ethics and prudence to achieve the Company’s goal and for the best benefits of the Company 
and its shareholders, as well as preventing conflict of interest. 
 5. Managing the Company with transparency under sufficient internal control and audit system. 
 6.  Controlling and managing risks at the appropriate level. 
 7.  Operating the Company with integrity and in compliance with laws and business ethics. 

5.2	 Structure	of	the	Board	of	Directors		
 The Company managed the Board of Directors throught the system “Check and Balance” and the policy 
of “Board Diversity”. The Board of Directors comprises 11 members that have different qualifications, skills, 
experience and specialization being benefit to the Company, and ability to contribute their time and efforts 
to perform a duty to reinforce the Board of Directors. The Board of Directors shall select and appoint the 
committees in order to share its works for specific issues, as specified in the annual report under Management 
Structure. 
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 The Board of Directors gives priority to transparency and therefore stipulated that the Board of Directors 
Chairman is an independent director and shall not be the same person as the Chief Executive Officer or 
President. The Board of Directors approved the definition of independent directors which is stricter than 
that required by SEC, for example, an independent director shall hold the shares not exceeding 0.5% in the 
Company. 
 The Board of Directors stipulated a formal and transparent process of director nomination which is free 
from influence from shareholders who have controlling authority. The Nomination Committee shall nominate 
directors by considering education, capability, experience, etc. in accordance with the scope of responsibilities 
of the Board of Directors or committees. The list of nominees will be proposed to the Board of Directors for 
consideration and appointment. 
 The Board of Directors disclosed the list of the directors and committee members in terms of names, 
positions, age, education, shareholdings, work experience and relationship with the Company’s executives 
in various channels, including the annual report and the Company’s website. 

5.3	 Leadership	and	vision 
 The Board of Directors has strong leadership, vision and independence in making decision for the best 
benefit of the Company and its shareholders.  Roles and responsibilities of the Board of Directors and the 
Management are clearly separated, i.e. the Management is responsible for compiling necessary information 
for the Board of Directors’ consideration. 
 With a goal to ensure stable business with long-term sustainability and success, the Board of  Director, in 
cooperation with the Management in  reviewing and ensuring that vision and mission best address the changing 
environment, the business  goals, business plan and budget are prepared by  taking into consideration the 
maximum added value  and long-term stability of the Company and its  shareholders. The Board of Directors 
also directs the business and ensures that the business operation is efficiently executed by the Management.
 The Board of Directors encourages good corporate governance within the organization and  formulates 
good corporate governance practice, code of ethics, measures and approval procedure of  connected 
transactions between the Company and related parties or persons who may have conflict of interest, as well 
as clearly separates the authority of shareholders from that of the Board of Directors, also that between the 
Board of Directors and the executives and other committees, in order to balance the power, and each other 
shall be independently examined. 

5.4	 Conflict	of	interest		
 The Board of Directors shall consider connected transactions that may cause conflict of interest between 
shareholders, directors and the Management, with best prudence, integrity, reasonableness and independence 
within good business ethic framework. It also discloses complete information for the best benefit of the 
Company. The Board of Directors shall strictly conform to the criteria and procedures or regulations set by 
SET whereby the Audit Committee shall provide information about the necessity and appropriateness of such 
transaction. 
 The Board of Directors has formulated measures and approval procedure of connected transactions 
between the Company and its subsidiaries or persons who may have conflict of interest. The persons who 
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may have direct or indirect conflict of interest shall not be allowed to make decision on the matter. The 
Audit Committee is required to participate in the consideration and provide opinions on the necessity and 
reasonableness of the items proposed for the best benefits of the Company. The connected transactions 
are also required to be disclosed in the Notes to the Financial Statements prepared by using the generally 
accepted accounting principles published in the Annual Report. 

5.5		Business	ethics	
 The Board of Directors has prepared the Management and Employees’ Code of Conduct for the Company’s 
Management and employees to use as guideline in performing their duties and to strictly and consistently 
implement in terms of business operations, equitably with fair treatment towards stakeholders, including the 
matters related to conflict of interest, information confidentiality and possible fraudulent use of information, 
bribes, and gifts. In this regard of the Code of Conduct, the Board of Directors assigned the Internal Audit 
Department to monitor and audit the implementation. 
 The Board of Directors itself shall monitor and ensure that the Company’s business operation, directors’ 
ability to perform their duties, the Management’s operation, and employees’ work are within ethical framework 
in addition to the Company’s regulations and related laws. 
 The Board of Directors has also formulated a policy requiring directors, executives and employees who 
are involved with inside information to avoid or not trade the Company’s shares 1 month before the significant 
information, such as financial information which may affect the Company’s share prices, is disclosed to the 
public. 

5.6	 Power	balance	of	non-executive	directors		
 The structure of the Company’s Board of Directors comprises the Chairman who is an independent director, 
and independent directors totaling 4 persons, together with 4 executive directors, and 3 non-executive 
directors forming as 11 members of the Board of Directors.  The balance of power by independent directors 
is 45% which is over half the Board of Directors. 

5.7	 Integration	or	segregation	of	positions	for	managerial	balance	of	power
 The Board of Directors clearly divides  scopes of roles and responsibilities among the Board of Directors, 
Executive Committee, Audit Committee, Nomination Committee, Remuneration Committee and Risk 
Management Committee, as well as the Chief  Executive Officer with a clear stipulation that the  Chairman of 
the Board of Directors shall not be the same person as the Chairman of the Executive  Committee or Chief 
Executive Officer and shall not have any relations with the Management, in order to prevent any executive 
to have unlimited power, and the managerial balance can be checked. 

5.8	 Committees	
 The Board of Directors appointed committees to assist it in monitoring and controlling the operations, 
as well as screening the assigned tasks. Roles, authorities, duties and responsibilities are clearly set. At 
present, there are 4 committees, each with different roles and scopes of responsibility, as specified in the 
Annual Report under Management Structure. 
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5.9		Roles	and	responsibilities	of	the	Board	of	Directors	
 In the past year, the Board of Directors reviewed and approved significant operational matters and 
directed the Management to efficiently implement the policies and plans, including to effectively managing 
the budget. 
 Further to the Board of Directors having stipulated and approved the written good corporate governance 
policy, a review is to be made at least once a year. 
 The Board of Directors provided and distributed the Code of Conduct in writing to the new directors, 
executives and employees; and reviewed other ethics for the existing directors, executives and employees to 
understand ethical standards applied to its business operation. The Board of Directors assigned the Internal 
Audit Department to closely monitor the execution of such Code of Conduct. 
 The Board of Directors, having carefully studied and considered conflict of interest and connected 
transactions which may cause conflict of interest to the Company taking into account the shareholders’ best 
benefits, found none of such items. 
 The Board of Directors provided a financial statement control and regulations implementation. The Internal 
Audit Department independently performed its duty in monitoring the implementation of these regulations as 
well as the control measures. It is at least once a year to review such control. 

5.10	 The	Board	of	Directors’	meeting
 The Board of Directors convened at least 4 times a year and arranged the meeting in accordance with the 
Company’s rules, the Public Limited Company  Act B.E. 2535, and SET’s regulations. The Chairman of the 
Board of Directors, in the capacity of the meeting chairman, would promote prudence in any consideration; 
provide sufficient time for the Management to present significant information and for directors to discuss the 
matter. Meeting minutes for every meeting was made for future reference and checking. It is the duty of the 
Board members to attend every meeting, except for a certain unavoidable case. 
 Before the Board of Directors’ each meeting in 2015, in late 2014 the Company Secretary prepared 
meeting agenda for whole year for the Board of Directors to be able to schedule their time for the meetings. 
 In considering the number of meetings, the Board of Directors considered the duty and responsibility of 
the Board of Directors. The Company Secretary shall prepare the whole year meeting agenda and matters to 
be considered in each meeting in order to provide sufficient detailed information for the Board of Directors. 
For example, in the March meeting, the Board of Directors shall approve the annual financial statements, and 
schedule the annual general shareholders’ meeting as well as set the date of the closing of the Company’s 
registration book to suspend the share transfer, while the meetings in May, August and December are 
scheduled for reviewing and approving financial statements for the first, second and third quarters, then the 
December meeting is organized to consider budget for the following year. 
 In each meeting, the Company Secretary provided the agenda and related information and distributed 
them to the directors for average 7 days prior to the meeting.
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 The meetings were strictly held in compliance with the Company’s rules and regulations, and the Public 
Limited Company Act B.E. 2535. The directors were given opportunity to discuss carefully the important 
problems. The Company Secretary and legal advisors attended the meeting and prepared the recording, 
so as for the minutes of the meeting, which included also the directors’ questions and recommendation in 
the meeting for future reference and cross-checking. 
 In each meeting, the Chairman of the Board of Directors would conduct the meeting to last for 1-2 hours, 
which was sufficient for the Management to present the matters for consideration and for the directors to 
carefully and equally discuss the important issues. The Chairman of the Board of Directors encouraged the 
attending directors to use their best consideration. The Chairman also asked whether there was any question 
or other opinion on each issue of the agenda in every meeting. 

5.11		Self	Assessment	of	the	Board	of	Directors
 The Company Secretary provided the “CG Self Assessment”, and submitted to individual directors for 
considering his/her achievement and for resolving problems, as well as for the work efficiency improvement.  

5.12		Remuneration	for	directors	and	executives		
 In 2015 The Nomination and Remuneration Committee resolved, in accordance with the scope of duty 
and responsibility assigned and at the same range as that offered to directors in listed companies of similar 
size and in the same industry, and also the Company’s performance, business environment and economy as 
a whole, to propose to the Board of Directors and to the Shareholders in the Annual General Shareholders’ 
Meeting to approve the total amount of the Directors’ remuneration 2015 same as rates 2014 year. 

5.13	 Directors	and	executives	development
 The Board of Directors encouraged and provided the training courses to develop and educate the 
Company’s directors and members of committees so as for the continuous improvement in performing their 
tasks. 
 The Company Secretary prepared Directors’ guidebook with criteria on information disclosure, profile, 
shareholdings, changes in shareholding of directors, etc. and distributed to new directors. The secretary 
shall also invite new directors to visit the Company’s plant to introduce to them the hot rolled coil business 
as well as the Company’s business operations. 
 The Board of Directors has stipulated that the Chief Executive Officer and Presidents prepare a regular 
report for the Board of Directors to update on the development and succession plans in case they could not 
perform their duties. 
 The Board of Directors, in parallel to the succession plan, implemented the executive development plan 
by assigning the Chief Executive Officer to report progress of executive development plan undertaken during 
the year.
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 Risk factors to the Company’s business that may materially affect its rates of return while its risk prevention 
guidelines can be summarized as follows: 

Production Risk 
Risk	of	Local	Scrap	Procurement	
 The scrap is the major raw materials for production and local scrap was consumed at around 30% of total 
RM consumption. The company has a plan to buy a good quality of local scrap by having the representatives 
acting as a middle man to participate in the auction or to find the local scrap for the company of which the 
company has a selling/buying agreements with representatives for supplying the local scrap continuously in 
all local scrap market situations. This process will make the representatives be confident in supplying scrap 
including having the scrap inventory for continuous consumed by the company.

Risk	of	logistics	management	
 The fuel price in the major factor for delivery of the products to the customers. Therefore, the company 
uses the sub contractor by signing the long term contracts with more than one transportation companies 
and has a clear agreement in term of fuel price fluctuation for any period including agreement on number of 
tracks/trailer with clean the compensation of accident during transportation.

Import	Scrap	and	Pig	Iron	
	 Risk	
 • Price and quantity depend on the world market situations. 
 • The order must be placed 2-3 months in advance so there are risks on price fluctuation at the time 

of cargo arrival at the mill. 
 • The scrap supply sometimes has less quantity or has other specification requirement.
 • The transportation may take 30 days due to long voyage.
 • Late delivery can be occurred.
 • There are possibilities of quality issues, weight loss, etc at the time of cargo arrival which will lead 

to the claims. 
 
	 Protective	and	Corrective	the	Risk	
 • Follows up closely on the world scrap market movements.
 • Having minimum inventory for production.  
 • Sourcing new reliable suppliers.
 • Coordination with concerned in case of delay delivery so that the adjustment of RM usage can be 

done in order to avoid stop production.
 • Sourcing the new suppliers in nearby counties to save the transportation duration and can have 

less safety stock. 

Risk Factors
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 • Setting the safety stock level in order to avoid delay delivery or over stock. 
 • Specifying the claim conditions and compensation clearly in the sales/buying contracts. 

Market and distribution risk
Risk	from	product	price	volatility	during	the	business	downturn
 Since the Company’s products are used by related industries such as construction, the characteristics of 
which include upturn and downturn cycles, therefore, demands and prices of the Company’s products will 
vary accordingly. Since this may affect the Company’s future profit especially during the downturn, pricing 
volatility may affect its revenues in different periods and this could negatively affect its business, financial 
conditions, operation results in future.
 Besides, the Company’s hot rolled coil can be used in several other industries. For example, cold rolled 
steel can be used in an automobile industry while galvanized steel and plates are widely used in various 
industries. However, with the Company’s production efficiency and competitiveness, it expects that during 
the downturn where demands are less, it will be able to produce more for exports. At present, it has already 
developed its export markets. 
 Apart from that, the Company signed the Agency Agreement to assign the exclusive agent to ensure the 
monthly off-taken quantity. With this agreement, the Company can be rest assured the minimal circulation, 
meaning that the sales quantity will not be volatile per market fluctuation.
 In addition, the governmental sections launched the supportive policies to enhance the domestic steel 
industry. As the result, there are less of the import hot rolled coils, the dramatic increases on demand and 
the gradual improvement on the domestic prices.  
 Meanwhile, volatility of product prices will not largely affect the Company’s operation since both the costs 
of raw materials and products are varied in the same trend, as a result, minimizing the negative effect upon 
the Company’s profits.

Financial risk
Risk	on	currency	exchange	fluctuation	
 The Company exposes to currency exchange risk due to most of its incomes is in the Thai baht currency, 
while main raw materials which are scraps and pig irons mostly imported from overseas and nominated in 
US$. Thus, the fluctuations of the currency exchange may affect the cost of the Company and its profit or 
loss from the currency exchange fluctuation.
 Although the Company dose not enter into forwards contracts, this risk is moderate as selling price is 
somewhat in line with the world market price quoted in US$.  In addition, the Company has some debts portion 
in the foreign currency which it is in the process of debt restructuring negotiations and, thus, there is not yet 
any installment payment at current. The effect of currency exchange fluctuation, therefore, has occurred in 
term of accounting only which does not affect the actual cash flow in the company's operations.
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Risks Concerning Environment and Personnel
Risks	from	possible	polluting	production
 The Company runs an industrial business of hot-rolled steel production, consisting of melting, casting 
and hot-rolling processes, which may cause pollutions in forms of air contamination, water contamination 
with metals, and the temperature of water outflows from the production line, and also the noise level that may 
exceed the standard requirement. The Company has the protection systems for air pollution with dust collection 
system before discharging to the environment, water treatment for the cooling towers to treat the metals 
contaminated into the water outflows from the cooling towers. However, the said water outflows have not been 
disposed outside the plant, but reused in showering the hot metal slag and all evaporated into the air. Trees 
have been grown in a zigzag pattern round the plant area as barriers to dust and noise. The said protection 
measures have currently complied with the environmental laws and requirements. Anyhow, the Company is 
exposed to the risk of missing detection of some pollution that may damage the environment, thus may lead 
to the Company’s increase in expense of improving the damaged environment, or the Company’s increase 
in the pollution detection and control to be compliant with the possibly more strict laws or requirements in 
the future, thus may incur The Company higher expenses. These also include any possible expenses from 
prosecution(s) on the discharged pollutions that the Company cannot reduce. 
 By the way, since 2007, the Company has complied with the principle and requirements of environmental 
standards, awarded with ISO14001 and TIS/OHSAS 18001 certified by TUV Nord. To date, the Company 
has obtained ISO 14001 environment management standard, OHSAS 18001 occupational health and safety 
management standard certified by Lloyd Register Co., Ltd. Moreover, the Company has hired an environmental-
specialized firm to inspect the plant’s environment quality every 6 months, and continuously presented the 
inspection reports to Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, Department of 
Industrial Works, and Department of Primary Industries and Mining; the Company is thus certain that no 
troubles would arise from the said environmental matters.

Risks	from	business	operations	that	may	cause	harms	to	the	employees	
 The Company has run a heavy industry business that may cause harms to its employees from the melting, 
casting and hot-rolling processes, and transportation of heavy materials, so these may incur the Company 
higher expenses in prosecutions on claims for the injured, including fines, which may impact the Company’s 
business, financial position and performance in the future.
 The Company, however, has had Emergency Plan and Measures for Workplace Safety up to standard 
as accepted by the government agencies and private organizations concerned, as well as the certificates 
for TIS/OHSAS 18001 standard on the prevention or mitigation from the risks to accidents at work. Based on 
the past records, the Company’s accident rates have been low since establishment, and there has been no 
claim on infringement to its employees.
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Risks concerning the government’s policy, laws and regulations
Risks	from	the	free	trade	agreements	(FTAs)	with	coverage	on	hot-rolled	steel	flat	products
 At present, Thailand is bound to comply with the free trade agreements that concern the steel industry, 
i.e. Japan-Thailand Economic Partnership Agreement, where the import tariff quotas have been granted to 
hot-rolled coils imported from Japan, in forms of pickled and oiled hot-rolled coils and hot-rolled coils for 
cold-rolling, as the domestic producers cannot produce as much quantity as currently needed in Thailand. 
The Company, therefore, has been affected on the marketing opportunity to serve such the specific market 
segments. Anyhow on the other hand, it is a drive to the Company for developing the production capabilities 
of its products to compete with the hot-rolled coils imported from Japan in a long run.
 In addition, the free trade agreements of “ASEAN and China”, “ASEAN and South Korea” and other effective 
ones stipulate the tariff cut to zero for other-alloy-steel hot-rolled coils, besides stainless steel, high speed 
steel and silicon electric steel; in coil and not in coil that cannot be sufficiently produced and supplied for 
the domestic market, imported from the FTA parties since 2009. Such the tariff cut has favored the foreign 
producers and exporters to sell such the goods to Thailand in large numbers, so that the domestic producers 
have been injured or damaged by continuously surge in imports of alloy-steel goods, e.g. boron-added or 
chromium-added or other-alloy-added steel goods that compete directly against the locally produced non-
alloy steel goods in unusual trade pattern.
	 Risk	mitigation	with	safeguard	measures	available	under	the	existing	law:
 During the recent years, after the government imposed the antidumping measures that led import hot-
rolled coil goods prices get back to normal and the importers and foreign exporters then changed the ways 
of imports by diverting to the loopholes of antidumping measures to import other-alloy-steel goods with just 
very little alloys added to change the harmonized system codes on import goods or by importing hot-rolled 
coils of width over 1,550 mm (for further slitting), or declared as other hot-rolled steel; so could circumvent 
from the existing measures and the privileges from imports under FTAs as mentioned earlier, thus the imports 
increased tremendously during the said period and directly impacted the domestic producers, including the 
Company. Then the Company, jointly with other producers, filed petitions to the government for impositions of 
safeguard measures to solve the troubles. Hence, Ministry of Commerce has imposed the following safeguard 
measures on imports of hot-rolled coils:
 • Safeguard measure on imports of hot-rolled other-alloy-steel flat products, effective for 3 years, 

from February 2013 onwards
 • Safeguard measure on imports of hot-rolled non-alloy-steel flat products of widths over 1,550 mm 

and the others, effective for 3 years, from June 2014 onwards
 And the measures have favored the hot-rolled flat steel industry to lessen the troubles and provided the 
domestic producers with adequate time to adjust themselves to cope with the dynamic changing imports 
on as equal basis as possible.
 In 2015, the Company together with the other domestic producers filed petition to Department of Foreign 
Trade, Ministry of Commerce, to take review procedure to continue the safeguard measure on imports of hot-
rolled other-alloy-steel flat products, which will expire in February 2016, for the next 3 years. The Company 
will closely follow up on the matter.
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Risks	concerning	the	government’s	price	control
 In 2015, hot-rolled steel flat products were one of goods on the control list as per the notification of Ministry 
of Commerce, where practically implemented monitoring on the domestic sales quantities and prices; but 
not specifically controlling over the pricing.  The Company always cooperated well with Department of 
Internal Trade. In case each of the domestic producers, including the Company, needed to change the 
prices of goods, it could do so by informing Department of Internal Trade and providing with any additional 
information as requested. The Company, therefore, is exposed to a low level of risk being prohibited or held 
back from price increase or in case the Department would deploy price suspension measure on consumer 
goods or commodities that may affect revenue generation and profitability some time in the future. Anyway 
if the Company needs to increase a selling price, it can elaborate the increasing cost of raw materials and 
production cost that justify the selling price increase, and inform the government of the Company’s necessity 
for such a price increase.

Risks	 from	 the	government’s	 policy	 that	 affect	 the	Company’s	business	operations	 and	
performance	results
 As the Company runs a heavy industry business that the government’s policy may impact the Company’s 
performance results. At present the Company received privileges from the Board of Investment (“BOI”) and 
protection with antidumping and safeguard measures (from Ministry of Commerce), the Company then may 
expose to risk from business operations that may be impacted only if the government changed the said 
policy.  
 The Company expects not to be affected by the BOI-related policy, as the Company has already got the 
BOI promotion certificates for the existing main production line and the expansion project. And in the past, 
the approved projects under BOI privilege were not affected by the said change in policy.
 The antidumping measures are viewed to be a policy that the government might terminate after imposition 
if there is a valid rationale. Anyhow, at present the government gives importance to the steel industry as it 
is an important primary industry, so the government has to help when the steel industry is in troubles. The 
Company thus assesses ‘no risk’ exposed to the government’s policy in case the antidumping measures 
would be terminated in the future, while it is capable to produce goods of standard qualities on the competitive 
costs against the competitors on the market on fair competition basis.
 The risk mitigation by imposition of the antidumping measures as available by law:
 The hot-rolled coils are a basic commodity for uses mainly in countries’ development where large scale 
producers exist worldwide. Then the increasing pressure in the liberal trade environment, especially during 
economic slowdown, led steel producers to struggle for survivals, so resulted in the dumping trade practice 
(export to foreign countries at prices below their local prices) intentionally and unintentionally that have 
distorted the market mechanism of the importing countries, or say, it was destroying the domestic industry, 
by unfair competition. So, the policy for antidumping is an important instrument to help retain fair trade among 
the concerned parties.
 Thailand, led by Ministry of Commerce, has imposed the following antidumping measures on imports of 
hot-rolled steel flat products:
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 1. Antidumping measure on hot-rolled steel flat products originated from China and Malaysia for 5 years 
with effect since August 2011
 2. Antidumping measure on hot-rolled boron-added steel flat products originated from China for 5 years 
with effect since December 2012
 3. Antidumping measure on hot-rolled steel flat products originated from the 14 countries continuation 
for 5 years with effect since May 2015

 The above-mentioned antidumping measures imposed by the government result in decreasing trade 
disputes/troubles arisen from the dumping practices done by the subjected countries, therefore gradually 
brought back normalcy to Thailand’s hot-rolled steel industry.
 In addition, in 2015 the Company jointly filed petition together with other local producers to Department 
of Foreign Trade to impose antidumping measures on the imports of hot-rolled steel flat products from Brazil, 
Iran and Turkey. Then the Department issued the notification of initiation of antidumping investigation on 18 
January 2016, and the antidumping investigation procedure will begin after then and will take time in the 
investigation and verification. The Company is participating in the said procedure till finish, and till antidumping 
duty imposition on the said 3 countries. And the Company will also cooperate with other domestic producers 
to keep monitoring the dumping practices by other countries or in other patterns that are likely to happen, 
in order to hold back or prevent further unfair trade to Thailand’s hot-rolled steel market.

General Risks
Risks	caused	by	disruption	in	operations	due	to	uncontrollable	factors
 The Company might face the business risks caused by several uncontrollable factors, such as sabotage, 
natural disasters, industrial accidents, terrorism, technical problems and faults.
 Though the said factors were uncontrollable, the Company was confident in protection and solution to 
restrain the problems from leveling up so much as to result in significant loss of revenue by, for instances, 
regular trainings for the employees to be skilful and specialized, continuous training for them with knowledge 
to safely operate the equipment and machines, as well as the security serviced by both the Company’s 
employees and a hired professional security firm in charge and strictly monitor the entrances and exits 24 
hours a day. And the Company has been insured for the losses of or damages to the properties in case of 
actions with bad will and all natural disasters. In the Labor Relations Committee, the Company has involved 
committee members from the employees’ side and the employer’s side, as well as the Corporate and Social 
Responsibilities Committee, as representatives who have taken care of the employees’ proper and fair working 
conditions and welfares.
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Internal Control
 The Company have a duty and direct responsibility to provide and maintain the internal control and the 
assessment of adequacy of internal control system, comprising the 5 sections: 1. Control Environment, 2. 
Risk Management, 3. Control Activities, 4. Information and Communication, and 5. Monitoring Activities. The 
Company’s Board of Directors deems that the Company provides an adequacy of Internal Control, and was 
already reviewed by The Audit Committee.
 The Company not only has had sufficient internal control on its transactions related to the major shareholders, 
directors, executives or their related parties, but also its Board of Directors have encouraged the management 
to continuously improve the quality of the internal control to strengthen Good Corporate Governance.

Assessment of Adequacy of Internal Control System
 The Board of Directors considered the assessment of the Company’s adequacy of internal control for 
2015, as described under of the following 5 sections:

Section	1	Control	Environment
 The Company’s Board of Directors, as independent on the management, were responsible for directing 
the Company’s business operations, setting business targets for short term (1 year), medium term (5 years) 
and long term (10 years), along with annual budgeting process, with periodical follow-ups, and also reviews 
or revisions on the business plan during the implementation in accordance with the situations over time, 
meanwhile brought to the Board of Directors for consideration and approval. 
 The Board of Directors has considered setting the target on the operations with circumspection and review 
that it can comply with the actual targets by analyzing the incentive and remuneration for its employees to 
be justified.
 The Company has clearly defined its organizational structure, separating the administration into two parts, 
which are the production and maintenance functions, and the support functions, for the management’s 
convenience and optimal efficiency in operations.
 In 2008, the Company revised the Company’ Business Code of Conduct, which laid out the ethical policy 
and business code of conduct and with regard to ethics for the management and employees to be prohibited 
from actions that would cause any conflicts of interest with the Company and its business partners, and also 
the provision on penalties in case of violation.
 The Company has made out the concise written policy and work procedures concerning financial 
transactions, procurement and general administration that have prevented frauds, also with authorization 
limits clearly stated. 
 The Company has continuously developed the information systems as a tool to control possible frauds 
as well. 

Internal Control and Audit System
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 To lay out the policy and action plans, the Company has taken fair treatment to the business partners into 
consideration, by stating the policy and practical principles in the Company’s Business Code of Conduct for 
the management and employees to keep good relationship with all business partners, as well as a measure 
on treating the business partners honestly, equally, keep confidentiality, and prohibited to receive grafts from 
the business partners.

Section	2		Risk	Management
 The Company stipulated that the Management to have a meeting every week.  Management of each 
area will present operation performance together with problem and risk facing in order to find solution and 
prevention.
 The Risk Management Committee will analyze and report progress of characteristics of risk and direction 
of risk management to maximize benefit to the Company. 
 The Risk Management Committee stipulated measures to appraise the efficiency of risk control in various 
areas and to reduce possible risks that may affect the Company’s operation.  
 The Risk Management Committee has defined the Annual Risk Management Plan and assigned the 
Management to proceed with the actions in accordance with the Plan and then report back to the Risk 
Management Committee.

Section	3		Control	Activities
 The Company clearly reviewed the regulation on approval authorization in financial and operational matters 
for the Management to manage the operations with most efficiency.
 The Company clearly separated the responsibilities of each function with work flow provided. 
 The Company has determined the measure and procedure for related transactions, and the policy for 
conflicts of interest altogether in the codes of conduct for the management and employees, with assigning the 
internal audit department to continuously perform audits and report direct to Audit Committee. Moreover, the 
Company prohibits any interested parties from approving transactions that would lead to conflicts of interest. 
In decision making to approve any transactions, the Company mainly viewed the most benefits in a long run. 
If any transactions were likely to cause conflicts of interest, they had to be reported to Audit Committee or 
brought to Audit Committee for opinions, as the case may be.
 The Company followed up the actions to be taken under the bound contracts and agreements continuously, 
and has also administered the Subsidiaries’ business operations in case the Company has invested in such the 
Subsidiaries, by appointing its directors the authorized directors of the Subsidiaries, and for the Associates, 
the Company has appointed its representatives the directors on creditor’s behalf to protect the Company’s 
benefits.
 The Company has had the measures to keep its operations in conformity to the laws to minimize its business 
risks by employing an external specialized legal counsel to help review documents and give consultation 
on several proceedings. The Company also has internal audit department to perform audits based on the 
rules, regulations and laws concerned.
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Section	4		Information	and	Communication
 In the Board of Directors’ Meetings, Secretary to the Board and the management prepared documents and 
details of the important agenda for Board of Directors’ consideration in advance as information for decision 
making. And if there were additional details afterwards, the Company provided them as supplemental meeting 
materials sent to the Board of Directors before or on the day of meeting.
 The Company sent the Board of Directors’ Meeting invitation letters and the minutes of the previous 
meetings together with the meeting materials to the Company’s Directors for their information each meeting 
in advance, on average 7 days prior to the day of meeting.
 The Company made out minutes of the Board of Directors’ Meetings, recording the significant information as 
well as suggestions, comments and objections (if any), and brought the minutes to the Board of Directors for 
acceptance in the following meetings. Chairman of the Board gave chances to the Directors to independently 
rectify or add contents to the minutes.
 The Company arranged storing places for accounting entries documents and important documents by 
category.
 The Company has applied the accounting policy of Generally Accepted Accounting Principles, under 
the control and audit by external certified auditors.

Section	5		Monitoring	Activities
 The management reported the performance results to Executive Committee and the Company’s Board 
of Directors every quarter. In addition, the Company prepared the annual budget for the following year, and 
would use it as benchmark for the performance appraisal and make systematic comparative analysis report 
to the Board of Directors.
 The Company arranged management meetings weekly to follow up operation results and comparison with 
the targets and discuss the ways for corrective actions in case the targets were not achieved. Moreover, the 
Project Committee was appointed to support the Company’s targets aiming at development of the operational 
systems to control the operations as targeted.
 The Company arranged for audits on conformity to the established internal control system regularly by 
the internal audit department making a yearly audit plan that covered finance, operations and the actions 
taken under the regulations and laws concerned to evaluate efficiency and effectiveness, and also to audit 
the conformity to the existing internal control system.
 The audit result report and progress report: The internal audit department was assigned to report direct 
to the Audit Committee at least once a month. And for preventive suppression, internal audit department 
regularly conducted audits and followed up the performance results of each department or unit. Besides, the 
internal audit department is responsible to follow up and evaluate the significant corrective actions in order 
to present to Audit Committee and the Board of Directors.
 The Company has had a policy that its management to have duty and responsibility to report to the Board 
of Directors regarding the decisions made that significantly affected or might affect the Company’s reputation 
and financial position, including the problems found, such as frauds or illegal actions.
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 The Company has made items with people who may have conflict of interest from the shareholders and/
or the management of the Company that can summarize the relations as follows:

Details	of	the	related	items	between	the	Company	and	the	People	with	a	Possible	Conflict	
of	Interest

G Steel PCL

GJS Notes Holdings Co., Ltd.

Oriental Access Co., Ltd. 

Siam Professional Holdings Co., Ltd. 

GS Securities Holdings Co., Ltd. 

SSP Place Co., Ltd.

Asia Metal PCL

Panichsawad Co., Ltd.

Arnoma Hotel Bangkok Co., Ltd. 

Thailand  Iron Works PCL

Great Siam Steel Works Ltd. 

Intelligent System Network Ltd. 

Felix River Kwai Resort (Kanchanaburi) Co., Ltd. 

Mahachai Steel Center Co., Ltd. 

Mahachai Steel Inter Co., Ltd. 

Metal Inter Co., Ltd. 

Kim Huat Steel Co., Ltd. 

M & L Steel Co., Ltd. 

M Steel Co., Ltd. 

Renaissance Advisory Limited

The main company and related directors

A subsidiary of G Steel

A subsidiary of G Steel 

A subsidiary of G Steel

A subsidiary of G Steel

Has joint directors 

Has joint directors

Directors related to major shareholders of G Steel

Has joint management with the Company 

Has joint directors with the Company

Has joint directors with the Company

Has joint directors with the Company

Has joint directors with the Company

Related party of the shareholder of  G Steel 

Related party of the shareholder of  G Steel

Related party of the shareholder of  G Steel

Related party of the shareholder of  G Steel

Related party of the shareholder of  G Steel

Related party of the shareholder of  G Steel

Common director. Resigned from the director

 position on 9 July 2015

Possible	Conflict	of	Interest Relation	Characteristics	

Related Transactions
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Related items took place in 2015 and 2014 with the following details 

1.	 Related	Items	with	G	Steel	PCL

2.	 Related	Items	with	Oriental	Access	Co.,	Ltd

•	Buying	raw	materials	and	finished	
goods.

•	Cost	of	operation	consultant.
•	Income	from	sales
•	Trade	creditor
•	Trade	debtor
•	Customer's	advance	payment

•	Deferred	interest
•	Other	creditors

The management deems 
that such the item happens 
according to the normal 
business condition in its 
operations.

The management deems such 
the items are necessary and 
justified, including approved by 
the creditor committee. The 
occurred expenses complied 
with the agreement on the 
management of the revolving 
credit facility for use in the 
operations; consultancy in 
establishing the strategy to 
help on the management of 
the Company. It includes the 

4.13

-
0.62
4.78
0.18
0.12

0.58
13.45

161.69

6.61
192.88

1.73
1.94
0.12

1.62
42.99

Characteristics	of	the	Items

Characteristics	of	the	Items

Size	of	Item/Balance	
(Million	Baht)

Size	of	Item/Balance	
(Million	Baht)

Date
31	Dec	2015

Date
31	Dec	2015

Date
31	Dec	2014

Date
31	Dec	2014

Necessity	and	Justification	
of	the	Item

Necessity	and	Justification	
of	the	Item
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3.	 Related	Items	with	Asia	Metal	PCL

4.	 Related	Items	with		GJS	Notes	Holdings	Co.,	Ltd.

•	Income	from	selling	finished	goods

•	Other	debtor

The management deems 
that such the item happens 
according to the normal 
business condition in its 
operations.

The management deems 
that such the item happens 
according to the normal 
business condition in its 
operations.

-

1.26

192.26

-

purchase of the materials 
used in production, production 
process, sales, marketing, 
sales promotion, domestic and 
foreign distribution of the goods 
and others for the agreed time.  

Characteristics	of	the	Items

Characteristics	of	the	Items

Characteristics	of	the	Items

Size	of	Item/Balance	
(Million	Baht)

Size	of	Item/Balance	
(Million	Baht)

Size	of	Item/Balance	
(Million	Baht)

Date
31	Dec	2015

Date
31	Dec	2015

Date
31	Dec	2015

Date
31	Dec	2014

Date
31	Dec	2014

Date
31	Dec	2014

Necessity	and	Justification	
of	the	Item

Necessity	and	Justification	
of	the	Item

Necessity	and	Justification	
of	the	Item
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5.	 Related	Items	with	SSP	Place	Co.,	Ltd.

6.	 Related	Items	with	Arnoma	Hotel	Bangkok	Co.,	Ltd.	

7.	 Related	Items	with	Intelligent	System	Network	Co.,	Ltd.	

•	Expense	on	leasing	the	office	space	
and	other	services

•	Deferred	expense

•	Other	expenses
•	Deferred	expense

•	ther	expenses

The management deems that 
the Company leases the office 
space for use in its operations 
with the office rentals at SSP 
Place Ltd. collected from the 
company is the same office 
rental that SSP Place collects 
from other lessees.

The management deems 
that such the item happens 
according to the normal 
business condition in its 
operations.

The management deems 
that such the item happens 
according to the normal 
business condition in its 
operations.

3.73

0.33

0.69
3.77

0.13

3.89

5.56

1.03
3.09

0.20

Characteristics	of	the	Items

Characteristics	of	the	Items

Characteristics	of	the	Items

Size	of	Item/Balance	
(Million	Baht)

Size	of	Item/Balance	
(Million	Baht)

Size	of	Item/Balance	
(Million	Baht)

Date
31	Dec	2015

Date
31	Dec	2015

Date
31	Dec	2015

Date
31	Dec	2014

Date
31	Dec	2014

Date
31	Dec	2014

Necessity	and	Justification	
of	the	Item

Necessity	and	Justification	
of	the	Item

Necessity	and	Justification	
of	the	Item
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8.	 Related	Items	with	Mahachai	Steel	Inter	Co.,	Ltd.

9.	 Related	Items	with	Kim	Huat	Steel	Co.,	Ltd.

•	Characteristics	of	the	Items

•	Income	from	selling	by-	products

The management deems 
that such the item happens 
according to the normal 
business condition in its 
operations.

The management deems 
that such the item happens 
according to the normal 
business condition in its 
operations.

-

-

46.91

3.47

10.		Related	Items	with	Mahachai	Steel	Center	Co.,	Ltd.

•	Income	from	selling	finished	goods
•	Buying	raw	materials	and		finished	
goods

•	Financial	cost
•	Deferred	interest
•	Cost	of	goods	paid	in	advance
•	Trade	creditor

The management deems 
that such the item happens 
according to the normal 
business condition in its 
operations.

-

1,451
4.36

-
17.17

-

135.05

1,897.10
13.87
0.82

96.38
139.47

Characteristics	of	the	Items

Characteristics	of	the	Items

Characteristics	of	the	Items

Size	of	Item/Balance	
(Million	Baht)

Size	of	Item/Balance	
(Million	Baht)

Size	of	Item/Balance	
(Million	Baht)

Date
31	Dec	2015

Date
31	Dec	2015

Date
31	Dec	2015

Date
31	Dec	2014

Date
31	Dec	2014

Date
31	Dec	2014

Necessity	and	Justification	
of	the	Item

Necessity	and	Justification	
of	the	Item

Necessity	and	Justification	
of	the	Item
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11.		Related	Items	with	Metal	Inter	Co.,	Ltd.

12.		Related	Items	with	GS	Security	Holding	Co.,	Ltd.

•	Buying	raw	materials	and		finished	
goods

•	Other	expenses
•	Financial	Cost

•	Debentures
•	Financial	consulting	fees

The management deems 
that such the item happens 
according to the normal 
business condition in its 
operations.

The management deems 
that such the item happens 
according to the normal 
business condition in its 
operations.

-

-
-

343.35
14.90

2,285.59

0.59
7.03

640.80
21.92

Characteristics	of	the	Items

Characteristics	of	the	Items

Characteristics	of	the	Items

Size	of	Item/Balance	
(Million	Baht)

Size	of	Item/Balance	
(Million	Baht)

Size	of	Item/Balance	
(Million	Baht)

Date
31	Dec	2015

Date
31	Dec	2015

Date
31	Dec	2015

Date
31	Dec	2014

Date
31	Dec	2014

Date
31	Dec	2014

Necessity	and	Justification	
of	the	Item

Necessity	and	Justification	
of	the	Item

Necessity	and	Justification	
of	the	Item

13.		Related	Items	with	Renaissance	Advisory	Limited

•	Financial	consulting	fees The management deems 
that such the item happens 
according to the normal 
business condition in its 
operations.

15.12 40.67
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14.		Related	Items	with		Panichsawad	Co.,	Ltd.

Measures	or	Procedure	on	Approval	of	the	Related	Items
 Making a related item has to comply with the law on the securities and exchange and the rules, notifications, 
orders or requirement of the SET and the SEC. Those who have a conflict of interest or vested interests cannot 
vote in such items. The Board of Directors and the Audit Committee has to verify and supervise the related 
items, while the management and/or the non-stakeholders shall implement and make a decision on the 
related item. However, it does not include the transaction that is the normal course of business operations.
 However, the procedure on making a related item shall comply with the rules of the Company by seeking 
opinion from the audit committee to consider the necessity and justification and notify the Board of Directors 
or seek approval from the Board and/or from the shareholders of the Company. It shall be implemented in 
consistency with the guidelines of the SET and the SEC on making the related items as a listed company. 
Moreover, the Company still has a policy on making the related items in the future on the normal business 
and lending as follows:
	 1.	 Normal	business	and	items	support	the	normal	business	with	the	general	trade	conditions
 In the future the Company may do some items in the normal business and the supportive items in the 
normal course of business with the general trade conditions and the people who may have a continuous 
conflict in the future, for instance, trading of goods, lease of the office space or use of the place in organizing 
a seminar. The requirement on making the related items shall comply with the conditions on the normal trade 
conditions like the general customers in the fair price.
	 2.	 Normal	business	and	the	supportive	items	in	the	normal	business	without	a	general	trade	condition	
and	between	them.
 In the future the Company may have items on the normal business type and the supportive items for the 
normal business, without general trade condition and related items with the people who may have continuous 
conflict such as the transaction with the allies, the consultant on the strategy of the Company. The Company 
shall comply with the designated conditions in the contract strictly. If there is a related item in addition in the 
future the Company has to follow the measures and procedure on approval of the related items. The board 
of the company may not approve item as they may have a conflict of interest in accordance with the specified 
scope of power of the board.

•	Income	from	selling	finished	goods The management deems 
that such the item happens 
according to the normal 
business condition in its 
operations.

269.42 -

Characteristics	of	the	Items

Size	of	Item/Balance	
(Million	Baht)

Date
31	Dec	2015

Date
31	Dec	2014

Necessity	and	Justification	
of	the	Item
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	 3.	 Lending			
 The Company has no policy on lending to other companies, including its allies and the strategic consultants. 
However, if it is necessary to implement, it has to follow the measures and procedure on approval of the 
related items. Meanwhile, the Board of Directors shall not approve any items that it may have a conflict of 
interest according to the specified scope of power of the board. 
 Moreover, since the products of the Company and those of our major shareholder, G Steel PCL (“G Steel”), 
have similarity; thus, for prevention of the conflict of interest in the future, the management of the Company 
has set guidelines on the measures as follows:  
 (1) Reduction of the chance of the business competition between the Company and G Steel.
 The Management of the Company and of GSteel have planned and prepared guidelines on expanding 
the future business of each company based on the principle to have suitability with the expertise, production 
process, customer target group at present in each company to be consistent with the trend on the product 
demand in the future of each customer group, to avoid the repetitive investment and create the economies 
of scale in the production and purchase of raw materials.
 (2) Independence of the Board of Directors and the management
 Both companies have been managed with independent Boards and Audit Committees to maintain the 
interest of the minor shareholders on both sides, and the management has a policy of operating the business 
while maintaining freedom of management of each company.
 (3) Making related items between the Company and G Steel 
 The Company has a policy on maintain the commercial arm’s length basis in making the related items 
and G Steel. Should there is a related item between the two companies, it shall provide an audit of the data 
that is transparent of the two companies to be able to verify and comment on the related item and disclose 
the information in the financial statement of the Company sufficiently. 
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Overall Policy 

 The company adheres to doing the operations on Corporate Social Responsibility (CSR) under the good 
governance principle and prioritization of the management of natural resources and the environment with 
sustainability. Khunying Patama Leeswadtrakul, chief CSR, is the responsible person to give support and 
promotion on the CSR operations for concrete continuity. She adheres to the policy on focusing the CSR 
from inside out. It means including taking care of the stakeholders such as the employees and their families, 
customers and creditors, shareholders, the surrounding communities, government agencies, suppliers and 
contractors, analysts, investors and financial institution, academics, educational institution and the media.
 However, the company has implemented the CSR is based on the guidelines of “Being a leader in the 
steel industry at the world’s class” and has the mission involved with responsibility towards society and the 
environment. It is “Conservation of the environment and return to the society,” and “promotion of value to the 
stakeholders,” which is the important mission leading to sustainability.

Policy	on	the	CSR	and	the	Environment
 The organization adheres to the business with transparency, accountability, ethics, and respect of human 
rights, fair treatment of labor, anti-corruption, equity marketing and consumer protection as well as considering 
the impact on the stakeholders. Also it has determination on the operations with the responsibility for various 
impacts from the operations, including giving priority to the environment and promotion of participation and 
sustainable community development.  

Implementation
 The company has designated the policy, business ethics and practical guidelines, as well as punishment 
in the case involving the fair operations, relations with the involved stakeholders and the operations with a 
conflict of interest, including anti-corruption. 

	 1)		Supervision	of	the	organization
  It has the guidelines that all the employees have to perform the duty with integrity, ethical working, adhering 
to the bylaws of the company within the requirements, rules and various laws involved with its business 
operations strictly. It gives respect to the rights and interest of the stakeholders that it has relations. It also 
cooperates with a state agency or organizations that regulate the business of the company. Also it has to 
perform with circumspection, prudence and management of various resources among the personnel, finance, 
natural resources to have cost effectiveness and optimum benefit to the company and the public. Meanwhile, 
it can reveal information and review of the monitoring for transparency and accountability.  
	 2)	Human	Rights
 It has guidelines for all of its employees to respect and treat all the stakeholding groups with egalitarianism 
and equality based on the principle of respect to the human rights at the international level. They have the 
basic rights in livelihood and working, the right to expression and opinion, including the right to economics, 

Corporate Social Responsibility
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society, culture, religion and politics without discrimination on racism, religion and no violation of the various 
rights, as well as no exploitation of all the groups of the stakeholders, including the groups that need special 
care such as children, women, disable persons, the elderly, etc.
 Moreover, it has to avoid participation in the offence on violation of the human rights directly and indirectly 
towards the internal and external units as well.     
 3)	Fair	Competition	
 It has a policy on business competition with fair marketing and protection of the consumers considering 
the impact on the stakeholders. It includes countering market dumping, anti-corruption of all forms. It shall 
be the impetus to make the company stronger and dynamic all the time. The management and all of its 
employees have to learn and develop themselves all the time and comply with the policy on fair competition 
strictly, no exploitation of the competitors by any means that is not fair and/or against the business ethical 
principle.  
 4)	Relationship	with	its	Employees
 It has the policy to treat all of its employees with egalitarianism according to the principle of respect to 
the human rights at the international level. All of its employees shall treat their colleagues with respect and 
honor, dignity and the right to privacy. The company shall collect and keep the personal background of all 
its employees only the part is necessary for working as a legal requirement. It is considered as confidential. 
A disclosure can be made only in the case of legal requirement only. It shall open the opportunity for the 
employees at all levels can develop their skills and training to have an opportunity for advancement in the 
occupation on the basis of equality and without bias. 
 Furthermore, the company has measures on promotion of health, safety and the working environment with 
the management of the working environment to be safe, hygienic and fostering work with optimization. Also 
it shall provide knowledge to the employees on health and working safety, including providing a check-up 
for its employees annually.   
 5)	Relationship	with	the	Customers	
 The company has a policy of focusing on the relations and cooperation in the long term with the customers, 
by requiring the management and all the employees to treat the customers based on integrity, reliability and 
mutual trust with the priority is building maximum satisfaction to our customers with responsibility, attention 
and prioritization of the problems and demands by the customers and the following guidelines:
 1. Adheres to presentation and delivery of the products meeting the standards and the quality coincides 

with the demand of the customers.
 2. Adheres to the various conditions agreed to the customers at the best.
 3. Offers the price and the conditions to the customers in the same group must be with the same 

conditions.
 4. Gives truthful information to the customers on the qualification and quality of the products for building 

confidence and equity to our customers.
 5. Be ready to answer the questions of our customers, including implementation on the complaints, 

advice and follow-up on the progress in various issues received from the customers.
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	 6)	Relationship	with	the	Trade	Partners	
 The company has a policy to build up good relationship with its suppliers/subcontractors by opening an 
opportunity to present goods/services with equal opportunity. The management and the relevant employees 
have to perform the job with honesty/loyalty, and the consideration and decision-making must be based on a 
comparison of quality of the goods/services, prices and conditions. It is based on the optimum benefit of the 
company in the short-term and long-term. Also it is prohibited from taking a bribe or any commissions from 
the trade partners, as well as disclosing or offering information of one or multiple trade partners to another 
trade partners directly and indirectly.    
 7)	Relationship	with	the	Local	Community	
 The company has a policy of taking care of the locality, with the management and the employees to 
treat the local community nearby the plant with friendship and good relations with them by following these 
guidelines: 
 1. Treat the local community with respect on their right and has responsibility, open the opportunity 

for the local community to participate and the community development in various issues to have 
good livelihood as appropriate on education, culture, public health, economics, employment and 
income generation, etc. It includes no prejudice or hindrance on those groups that need special 
care such as children, women, the disabled persons, the elderly, etc.

 2. Treat the local community with responsibility by solving their problems in case the consequential 
problems arise from the operations of the company fairly and with equality. It includes participation 
in the local community in solving other problems arise but not related to the operations of the 
company as appropriate.

 3. Provide care and support activities with benefit on the society and cooperation with the public 
sector and various agencies in the locality with willingness and sacrifice for the benefit towards the 
locality. 

	 8)	Responsibility	for	the	Environment	
 The company has the policy on the responsibility for the environment with the management and the 
employees jointly are responsible for taking care and improving the production process and the waste treatment 
system. It is to make sure it has the minimum impact on the environment and has to resolve it promptly and 
seriously with urgency upon receiving a complaint on the environment. It includes management of natural 
resources and the environment to have optimum efficiency.  
 9)	A	Conflict	of	Interest
 It has guidelines for all the employees to work considering the maximum benefit of the company and the 
stakeholders, by not allowing the personal or family reason to influence the decision to distract the above 
principle. So it is not the characterization of seeking personal interest that is a conflict of interest of the 
company and its customers. 
 10)	Use	of	Insider	Information	for	securities	trading	
 It has guidelines that all of its employees have to adhere and keep the insider information as a secret, 
because it is an important factor that the investors have to use in making their decision. Regardless of being 
the information on the operation results, the plans on a business expansion or other data, which if a person 
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receives insider information and uses it to trade on the shares of the company, but it has not been revealed 
to the SET, it would be unfair to other investors, who do not know that information. So the company has a 
policy to prohibit it from using the insider information that is not disseminated to the public for trading of its 
shares. 
 11)	Anti-Corruption	and	Bribery
 It has guidelines for all of its employees are prohibited from giving or demanding a bribe or incentive, 
regardless of in any form. It is also forbidden from assigning other people to give or receive a bribe or 
incentive on their behalf to derive of a business advantage, a special right or a benefit on various finances. 
Also it is prohibited from giving a bribe directly or indirectly to the public officials or politicians to persuade 
them to use their discretion to benefit the company. These are the operations that against our ethical value 
and are a legal offence, including being prohibited from accepting a gift or reward and any entertainment 
from the trade partners more than the usual hospitality related to the business operations. 
 However, the internal audit of the company has the duty/responsibility to follow up on the anti-corruption 
and bribery, and opens an opportunity for its employees to report such the incident via the comment box or 
email or by phone to it directly. Such implementation may be made with a precaution and confidentiality. It 
also shall be no disclosure on the accusing source and the whistle blower is given protection, and it shall 
be reported to the inspection committee for further consideration or implementation.   

Activities	for	the	Benefit	towards	the	Society	and	the	Environment	
 As for 2015 the company focused on helping for the public interest towards the community and the 
environment, by sacrificing labor without incurring an expense such as the donations of blood, Activity on 
creative society jointly with the community, etc. with the CSR activities were implemented during the year as 
follows:

1. Participation in Social Development

1.1	To	support	the	good	health	to	the	employees
	 •	 Promotion	of	Exercise	Activities
 The Company encourages and supports for the employees to utilize their spare time, supported the sport 
play and competition to promote unity among its employees. 
	 •	 Promotion	of	good	health	to	the	employees
 The Company in corporate with Chonburi Provincial Public Health Office provide the Diphtheria tetanus 
vaccinations give to the employees at the Bowin Factory, Chonburi to prevent the Diphtherial tetanus deseases.
	 •	 Promotion	to	be	free	from	narcotics	in	corparte	with	Department	of	Labour
 The Company in corporation from Department of Labour Protection and Welfare of Chonburi Province 
and Bowin Police Station and Tambon Health Promoting Hospital Sriracha, Chon Buri Province organized 
to be free from narcotics by providing knowledge on narcotics annually, so the employees have goof health 
and not involved with any kind of narcotics, as well as the participation in the narcotics prevention arranged 
by the local communities and government agencies.
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1.2	 To	support	the	culture	nd	conservation	of	the	cultural	heritage	
	 •	 Ativities	on	religious	support
 The Company has organized the activity on supporting the religion by having its employees to participate 
in the parade of the Lent candles and the candle casting on the Buddhist Lent Day jointly with Ban Khao Hin 
School in Chon Buri province. 
	 •	 Activity	on	making	merit	on	the	Songkran	Day
 The Company organized the activity on Songkarn Day with its employees participated in making merit 
and bathing of the Buddha’s image and pouring water to the executives.

2. Participation for Social and Public Benefits 

	 Blood	Donation
 The Company with cooperation from Chonburi Province Red Cross Society, Thai Red Cross Society, 
organized the blood donation activity at the Company’s factory. The management and the plant employees 
jointly donated their blood. 
	 Activities	on	support	disables	
 The Company in corporation from Chonburi Provincial Employment Office and Social Development and 
Human Security Office of Chonburi to support the disable in the communities by providing their opportunity 
to sell their product in the factory. This project supports the government’s policy to promote the disables 
to live without burden on society. The Company has actively and continuously supports the project in 2015 
and the following year, to make contributions to local economies which will benefit for the overall economy 
of the country.
	 Activity	on	creative	joitly	with	the	Society
 The Company has organized the activity by participating in with Ban Khao Hin School and Bo Win School, 
Chon Buri province on the National Children’s Day. 
	 Activity	on	creative	society	jointly	with	the	community
 The Company joints the projects to plant saplings in honor to celebrate the 83th Birthday Anniverary of 
Her Majestey the Queen with Bowin Subdistrict Organization and Government Agencies and Privacial Section 
in August 12, 2015. 
	 To	support	the	knowledge	transfer	to	the	youth	
 The company joints with with Ban Khao Hin to support the 2nd transfer of knowledge project at Ban Khao 
Hin School to provide students the knowledge of ”Philosopy of Suffecient Econony” teaching the students 
to make a compose by the lecturer from Mab – Uang Agri Foundation for sustainable development to the 
students. 
 The Company sponsored Brain-based learning toy for students from Khao Hin School
	 To	support	the	knowledge	transfer	to	the	public	organizations	 
 The Federation of Chonburi Industries and the Member comprised of Executives from Government 
Agencies and Privacial Section to visit the Company’s factory as well as provide the Company’s knowledge 
and technology. 
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 The company's net profit (loss) for the years 2015 and 2014 amounted to 130 million baht and 491 million 
baht, respectively, and its earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) for the 
years 2015 and 2014 amounting to 101 million baht and 786 million baht, respectively.  The main resons of 
loss in year 2015 was the decrease in average selling price more than the decrease in average cost of good 
sales due to the lead time of 2-3 months of imported raw materials from abroad that reflected in the cost of 
goods sold while the selling price was the current price of the market.

Operating results 

Revenue	from	sales	and	cost	of	sale	of	goods
 Although domestic demand has not yet improved and on the supply side of overall global HRC is still in 
oversupply situation. The company has achieved on sales volume increase from 670,418 tonnes in 2014 to 
728,224 tonnes in 2015, representing sale increase of 8.6 percent.
 Revenue from sales for the year 2015 and 2014 amounted to THE 12,260 million and THB 14,513 million 
respectively, and gross profit (loss) amounted to THB (130) million and THB 491 million respectively. The 
major factor contributing to the decrease of gross profit was the decrease in average selling price more than 
the average cost of goods sold decreased due to the lead time as mentioned above.

Selling	Expenses	
 Selling expenses in the year 2015 and 2014 amounted to THB 161 million and THB 153 million respectively. 
The amount increased by THB 8 million as a result of an increased in domestic sales volume

Administrative	expenses	
 Administrative expenses in the year 2015 and 2014 amounted to THB 620 million and THB 732 million 
respectively. The decreased of administrative expenses of THB 112 million resulted from idle expenses. 

Net	foreign	exchange	loss	
 The Company had a net loss on foreign exchange in year 2015 amounting to THB 338 million. The major 
contributor was the depreciation of the Thai Baht against the US dollar during the year 2015.

Loss	on	impairment	of	assets
    The Company recorded impairment of assets in year 2015 amounting to THB 23 million occurred from  
suspended construction in progress and operating license.

Financial	cost	
 The Company had financial costs in year 2015 and 2014 amounting to THB 292 million and THB 175 
million respectively. The increase of financial costs of THB 117 million resulted from the higher burden of 
interest payable to trade creditors and the depreciation of Thai Baht against the US dollar 

Management’s Discussion and Analysis 
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Reversal	of	loss	on	devalution	of	inventories	
 The Company had recorded reversal of loss on devaluation of inventories for the year 2015 amounting 
to THB 6 million due to the decrease of raw material cost on December 2015.
Profit	from	the	debt	restructuring
 In 2015, the Company recorded a profit from the debt restructuring in the amount of 7 million baht due to 
the successful of negotiation of the company’s management 

Other	incomes
 In 2015, the Company had other incomes amounted toTHB 36 million due to sales of by product.

Statement of financial positions

Assets	
 As of December 2015, The Company and subsidiary had total assets amounted to THB 18,000 million, 
decreased 9 percent from year 2014. Total assets were separated into the current assets amounted to THB 
1,121 million, decreased 36 percent and the non-current assets amounted to THB 16,879 million, decreased 7 
percent, comparing to the previous year.  The huge reduction of current assets were mainly from the efficiency 
in inventories management of the Company which the inventory amount as at December 2015 amounted to 
THB 661 million, comparing to THB 1,094 million at the end of 2557.

Cash	and	cash	equivalent
 At the end of 2015 the Company had cash and cash equivalent of THB 157 million, decreased by THB 51 
million, or 24.52 percent over ther year 2014. This is due to the Company had net cash inflows from operating 
activities THB 46 million, net cash inflows from investing activities THB 251 million, and net cash outflows by 
financing activities THB 348 million.  

Trade	accounts	receivable
 At the end of 2015 the Company had trade accounts receivable of THB 632 million, after deduction the 
allowance for doubtful accounts THB 417 million, the net trade accounts receivable remained at THB 215 
million. Whereas on 31 December 2014, it had trade accounts receivable of THB 617 million, after deduction 
the allowance for doubtful accounts THB 417 million, the net trade accounts receivable remained at THB 
200 million. The net trade accounts receivable was up THB 15 million during the year due to the increase in 
sales to commercial credit terms.

Inventory
 The Company had inventories THB 661 and THB 1,094 million as of 31 December 2015 and 2014 
respectively, down  THB 433 million, or 39.58 percent from the previous year as a result of raw material 
decreased while sales of finished goods increased.
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Other	Current	assets
 The Company had other current assets THB 88 and THB 259 million as at 31 December 2015 and 2014 
respectively, dropped by THB 171 million as a result of the reduction of vat credit and advance to supplier.
Property,	plant	and	equipment
 The value of the Company land, buildings and equipment were THB 16,447 million and THB 17,368 
million as of 31 December 2015 and 2014 respectively, decreased by THB 921 million, or 5.30 percent due 
to annual depreciation.

Intangible	assets	
 The intangible assets as of 31 December 2015 and 2014 amounted to THB 9 million and THB 24 million 
respectively, decreased by THB 15 million which occurred from annual assets amortization THB 4 million 
and allowance of operating licenses THB 11 million.

Liabilities	
 The Company and subsidiary had total liabilitie THB 6,051 million and THB 6,369 million as of 31 December 
2015 and 2014 respectively, decreased by THB 318 million or 5 percent due to the following reasons:  

Trade	accounts	payable
 As of 31 December 2015 and 2014 the Company had trade account payables amounted to THB 2,060 
million  and THB 2,240 million respectively, decreased by THB 180 million or 8 percent due to repayment to 
the creditors.

Other	payables	and	accrued	expenses
 The other payable and accrued expenses was THB 1,826 million and THB 1,891 million as of 31 December 
2015 and 2014 respectively, decreased by 65 million baht from the more repayment of accrued expenses.

Advance	from	customers	
 As of 31 December 2015 and 2014 the Company received the advance money from the customers 
amounted to THB 178 million and THB 307 million respectively, decreasing by THB 129 million as result of 
more goods delivery to the customers. 

Liabilities	under	the	rehabilitation	plan
 As of 31 December 2015 and 2016 the Company had debts under the business rehabilitation of THB 
242 million and THB 244 million for the year ended 2015 and 2014 respectively, a slight reduction of THB 2 
million from the repayment according to the creditor compromise agreements.

Debentures	
 As of 31 December 2015 and 2014 the Company had unsecured debentures of THB 343 million and THB 
641 million respectively, decreased by THB 298 million.
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Short-term	loan	from	other	parties
 The Company had short-term loans from other parties THB 30 million as of 31 December 2015 due to 
short term borrowing to support its operation.
Accrued	interest	expense.
   The Accrued interest expense as of 31 December 2015 and 2014 was THB 1,290 million, comparing 
to THB 975 million from the previous year, an increase of THB 315 million or 32 percent due to interest on 
trade payable and the depreciation of the Thai Baht against the US dollar.

Employee	benefit	obligations
 As of 31 December 2015 and 2014 the Company had benefit obligations for its employees of THB 47 and 
THB 37 million respectively, increased by THB 10 million as it adopted TAS 19 - Employee Benefits.

Equity
 As of 31 December 2015 the Company had the equity of THB 11,949 million compared to THB 13,464 
million at the end of last year.  Its equity reduced by THB 1,515 million, or 11 percent as a result of the net 
loss from year 2015.

Liquidity	
 The financial statement as of 31 December 2015 and 2014, the Company’s liquidity calculated in financial 
ratios was shown as follows:

Commitments	and	off-balance	sheet	liabilities	management
 The Company has disclosed as per the details in the note No.38 to financial statement for the year 2015. 

Factors	effect	to	the	future	operation
 Since the Company and subsidiary imported major raw materials both scrap and pig iron from oversea, 
therefore, major expenses were in USD currency. And exchange rate was the outside factor that was 
uncontrollable, then, exchange rate was the major factor effect to the future operation of the Company and 
subsidiary. If Thai Baht versus USD depreciate, production cost will increase. However, the Company and 
subsidiary manage the exchange rate risk by setting the selling price by benchmarking with the world market 
price which is in USD. This quasi buy and sell in the same currency which could reduce risk from exchange 
rate fluctuation at a certain level. Besides, the Company and subsidiary have adjustment plan in respect of 
various projects aiming to reduce production cost in order to be competitive with the competitors and the 
importer. Projects are in the form of energy reduction, increase efficiency as well as minimize loss in the 
production process, etc.

Current ratio
Quick ratio
Debt to equity ratio

0.22
0.07
0.51

0.30
0.07
0.47

As	of	31	December

2015 2014
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Audit Committee Report

To the Shareholders of G J Steel Public Company Limited

 G J Steel Public Company Limited’s Board of Directors has appointed the Audit Committee consisting of 
three honorable independent directors as follows:

 1. Assoc. Prof. Niputh Jitprasonk Chairman of the Audit Committee
 2. Assoc. Prof. Sukunya Tantanawat        Member of the Audit Committee
 3. Mr. Michael Wyer   Member of the Audit Committee 
 4. Mrs. Churairat  Panyarachun Member of the Audit Committee (resigned from the 
    position on August 11, 2015)

 The duties of the Audit Committee are to review the internal audit report, approve the report or disclose 
information of the internal audit department, present matters to the Board of Directors for acknowledgement, 
consent or approval, coordinate with the accounting department in case of trouble or hindrance, coordinate 
with the certified public accountant for acknowledgement of the audit results, notes and recommendations 
of such certified public accountant, then present to the Board of Directors for rectification and improvement 
of the business for the purpose of transparency and internal control system according to the international 
standard, and the business operations to be in accordance with the applicable laws and regulations, including 
to suggest the shareholders as to the appointment and the remuneration of the certified public accountant.

 In the fiscal year ending 31 December 2015, the audit committee verified the correctness and sufficiency 
in the essence according to the generally accepted accounting principles. It includes the consideration on 
the internal audit, risk rating and various job performances to comply with the legitimate requirements. This 
verification did not verify all items, but use the method of testing on the items that deemed to have importance 
according to the work plan of the audit section. The audit committee did not find any essential shortcomings 
in the internal audit with impact on the financial statement significantly  

 The Audit Committee will continue to review and ensure the Company’s transparent operation while 
continue to concentrate on protecting the shareholders’ benefit.

(Assoc.	Prof.	Niputh	Jitprasonk)
Chairman of the Audit Committee
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 Independent Auditor’s Report

	 To	The	Shareholders	and	Board	of	Directors	of	G	J	Steel	Public	Company	Limited
 (1) I have audited the accompanying consolidated financial statements of G J Steel Public Company 

Limited and its subsidiary, which comprise the consolidated statements of financial position as of  31 
December 2015, the related consolidated statements of changes in shareholders’ equity, income, 
comprehensive income and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting 
policies and other explanatory information, and I have also audited the separate financial statements 
for the same year of G J Steel Public Company Limited.

 Management’s	Responsibility	for	the	Financial	Statements
 (2) Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements 

in accordance with Financial Reporting Standards, and for such internal control as management 
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error.

	 Auditor’s	Responsibility
 (3) My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted 

my audit in accordance with Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical 
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial 
statements are free from material misstatement.

  An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures 
in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the 
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 
error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s 
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures 
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of 
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as 
well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

  I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
my audit opinion.

Financial Statements 2015
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	 Opinion
 (4) In my opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial 

position of G J Steel Public Company Limited and its subsidiary as of 31 December 2015, and the 
result of their operations and their cash flows for the year then ended and the financial position of

  G J Steel Public Company Limited as of 31 December 2015, the results of its operations and its cash 
flows for the year then ended in accordance with Financial Reporting Standards.

	 Emphasis	of	Matters
 Without qualifying my opinion, I drew attention to the following matters:
 (5) As mentioned in the Note 1.2 to financial statements regarding going concern that as of 31 December 

2015 and 2014 part of financial position of the Company are as follows;

 These were affected by various factors including the fluctuation of global economics, the default payment 
on the debt restructuring plan and the dumping of goods from foreign steel manufacturers. These factors 
may cause the significant doubt on going concern of the Company. However, the Management believes that 
the preparation of the financial statements on going concern basis is justified. This is due to the fact that the 
Company has plans as followings;

a)	 Negotiation	with	default	creditors
 The management is confident that the Company can continue to reduce its liabilities through continued 
negotiation with further major trade creditors in order to reduce the debt levels as much as possible, while at 
the same time improve the operational liquidity and reduce debt and accrued interest burden of the Company.

b)	 Source	of	funding
 The Company has implementing various funding plans to support the operations. This includes
 1. Increasing of the cash flow through sale by manufacturing and selling the hot rolled coil
 2. Reach an agreement with the customers in support of the increased credit line
 3. Negotiating the credit line with the financial institutions 
 4. Accelerating the debt collection from its debtor
 5. Selling through the method of advance payment

Million Baht

As of 31 December

2015 2014

Risk effected to

the going concern

(1) Loss for the years
(2) Deficit
(3) Current liabilities exceed current assets

1,515
21,589

3,884

418
20,075

4,022
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c)	 The	production
 In year 2015 the Company has the production utilized the off-peak period (which has lower demand for 
electricity and hence lower tariff rate) and the Company anticipate to increase the production to nearly full 
capacity for off-peak period and in the 3rd Quarter of year 2016, has the plan to operate 24 hours production, 
since the Company expect that the local demand of hot-rolled coil will increase, in order to reduce the 
production unit cost. 
 The Company have adjustment plan in respect of various projects aiming to reduce production cost in 
order to be competitive with the competitors and the importer. Projects are in the form of energy reduction, 
increase efficiency as well as minimize loss in the production process, etc.

d)	 Cooperation	with	trading	partners
 The Company had reached agreement with many long and good relation customers. After agree on debt 
restructuring, many major customers commit to purchase products from the Company. This enables the 
Company to effectively manage the production on a regular basis.

e)	 Credit	facilities	for	operation
 Besides the Company get collaboration from various raw material suppliers both local and oversea with 
Supplier Credit in term of Collateral Management Agreement (“CMA”), the Company gets CMA from 1 oversea 
raw material suppliers amounting to USD 10 - 15 million and CMA from 4 local raw material suppliers in term 
of supporting production tonnage by 660,000 tons per year.
 The Company also gets joinly CMA credit facilities with G Steel from another 2 oversea raw material 
suppliers amounting to USD 159 - 210 million together with other source of additional credit facilities as 
describe in note 41 to financial statements.
 The Company has used the supplier credit facilities as working capital for many years to purchase of 
scrap which is the main raw material of the production.

f)	 The	Governmental	support
 The Company has cooperated with the other hot-rolled flat steel producers (collectively called “the domestic 
industry”), filed the petitions for trade remedies to the Thai government, led by Ministry of Commerce, as 
consequences to serious injuries caused by unfair trade practice in the forms of dumping import hot-rolled 
steel flat products and import surge to Thailand that also have dampened the stability of Thailand’s economy. 
Up to the present, Ministry of Commerce had made several determinations and notifications of antidumping 
measures and safeguard measures in order to help the domestic industry to stand and compete with the 
import goods on a fair trade basis and to adjust themselves to further stand for increasing competition with 
the import goods in the domestic market as follows:



250

Antidumping Measures (5-year term)

Safeguard Measures (3-year term)

1 Hot - rolled steel flat products in coil and not in 
coil

2 Hot - rolled steel flat products in coil and not in 
coil

3 Boron-added steel hot - rolled flat products in 
coil and not in coil

Various rate up to 128.11% of 
C.I.F. value

China 30.91% of C.I.F. value
Malaysia  23.57 - 42.51% of C.I.F. 
value

14.28 - 19.47% of C.I.F. value

23 May 2015 to 
22 May 2020

12 Aug 2011 to 
11 Aug 2016

26 Dec 2012 to 
25 Dec 2017

14 countries

China and 
Malaysia

China

Import Goods

Import Goods

Effective

Effective

AD Duty Rate

AD Duty Rate

Origin

Origin

1 Other - alloy steel hot - rolled flat 
products in coil and not in coil*

2 Non - alloy steel hot - rolled flat 
products in coil and not in coil

• Imported 27 Feb 2013 - 14 
Sep 2013 33.11% of C.I.F. 
value

• Imported 15 Sep 2013 - 26 
Feb 2014 44.20% of C.I.F. 
value

• Imported 27 Feb 2014 - 26 
Feb 2015 43.57% of C.I.F. 
value

• Imported 27 Feb 2015 - 26 
Feb 2016 42.95% of C.I.F. 
value

• Imported 7 Jun 2014 - 23 
Dec 2014 34.01% of C.I.F. 
value

• Imported 24 Dec 2014 - 6 
Jun 2015 21.92% of C.I.F. 
value

• Imported 7 Jun 2015 - 6 Jun 
2016 21.52% of C.I.F. value

• Imported 7 Jun 2016 - 6 Jun 
2017 21.13% of C.I.F. value

27 Feb 2013 to 
26 Feb 2016

7 Jun 2014 to 
6 Jun 2017

any countries (except the 
developing countries that 
account for less than 3% 
of share in total import 
volume to Thailand)

any countries (except the 
developing countries that 
account for less than 3% 
of share in total import 
volume to Thailand)
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* The domestic industry filed petition to Department of Foreign Trade along with the evident information 
concerned requesting for continuation of the imposition of safeguard measure for the next 3 years. The 
Department later issued on 10 July 2015 (published on the royal gazette on 17 July 2015) the “Notification 
for Initiation of Necessity Review for Continuation of the Safeguard Measure on Other-Alloy Steel Hot-Rolled 
Flat Products”, as the start of the safeguard measure review procedure, in which several interested parties 
have participated. The Company expects the safeguard review procedure will be finished within the aforesaid 
imposition expiry date (26 February 2016), then the Safeguard Committee will notify the determination results 
for the safeguard measure review at the final step.

g)	 Local	demand	of	Hot-Rolled	Steel	Flat	Products

  For the trend of the steel industry, World Steel Association forecasts that the demand of ASEAN 
steel consumption in the year 2016 will increase by 3.4% per annum. For Thailand, local demand for 
steel consumption is expected to increase around 0-3% per annum following the demand from local 
downstream industry.

  Therefore, the financial statement of the Company has been prepared on going concern basis with 
assumption that the operation plans as mentioned above will be successfully implemented.

  (6) As mentioned in the Note 13 to financial statements that in determination of assets impairment, the 
management of the Company has verified various factors and concluded that there is no factor indicated 
the value of land, buildings and equipment as of 31 December 2015 and 2014, may be impaired. 
And in the 2nd Quarter of year 2014, the management of the Company has retained 2 independent 
appraisers to evaluate the value of the land, buildings and equipment as of 31 December 2013 of the 
Company. Together with the valuation of the assets of the management, and concluded that as of 31 
December  2015 and 2014 there are no factor indicated that the book value of the land, buildings and 
equipment may be impaired.

Production
Import
Export
Consumption

2.85
4.14
0.027
6.97

(0.38)
(0.11)
(0.01)
(0.48)

2.47
4.03
0.013
6.49

Hot	Rolled	Steel	(million	metric	tonnes) Increase	/	(decrease)Year	2014Year	2015

(Chaiyuth	Angsuwithaya)
Certified Public Accountant

Registration No. 3885A.M.T.	&	ASSOCIATES	
Bangkok, Thailand
26 February 2016
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 G J Steel Public Company Limited and its Subsidiary

Statement	of	financial	position

Current assets

Cash and cash equivalents 7 157,108,146 208,446,530 156,862,959 208,446,530

Trade accounts receivable 5, 8 215,083,159 199,720,686 215,083,159 199,720,686

Inventories 9 660,880,225 1,094,247,223 660,880,225 1,094,247,223

Other current assets 5, 10 88,159,879 259,488,243 89,423,266 259,488,243

Total	current	assets	 	 1,121,231,409	 1,761,902,682	 1,122,249,609	 1,761,902,682

Non-current assets

Long-term loans to and receivables from

 former related parties 6 - 38,894 - 38,894

Investment in subsidiary 11 - - - -

Advance payment for purchase 

 of property, plant and equipment 12 210,000,000 210,000,000 210,000,000 210,000,000

Property, plant and equipment 13 16,447,192,000 17,368,271,543 16,447,192,000 17,368,271,543

Intangible assets 14 9,166,095 24,272,988 9,166,095 24,272,988

Cash guarantee for the utility usage 15 - 252,000,000 - 252,000,000

Other non-current assets 17 212,428,220 216,374,704 211,728,220 216,374,704

Total	non-current	assets	 	 16,878,786,315	 18,070,958,129	 16,878,086,315	 18,070,958,129

Total	assets	 	 18,000,017,724	 19,832,860,811	 18,000,335,924	 19,832,860,811

Consolidated	financial

statements

Separate	financial

statements

(Baht)

31 December 31 December

2015NoteAssets 20152014 2014

The accompanying notes are an integral part of these financial statements
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Statement	of	financial	position

Current liabilities

Trade accounts payable 1.3, 5, 20 2,045,164,744 2,240,066,014 2,045,164,744 2,240,066,014

Other payables and accrued expenses 5, 21 1,185,592,523 1,343,739,369 1,185,770,490 1,343,421,169

Advance from customers 5, 38.4 177,731,331 306,835,064 177,731,331 306,835,064

Short-term loan from other parties 18 30,000,000 - 30,000,000 -

Current portion of debentures 5, 19 - 640,799,828 - 640,799,828

Accrued interest expenses 1.3, 5 1,290,300,915 975,165,319 1,290,300,915 975,165,319

Current portion of liabilities

 under rehabilitation plan 23 241,816,643 244,211,291 241,816,643 244,211,291

Other current liabilities 22 34,996,204 33,369,536 34,974,748 33,369,536

Total	current	liabilities	 	 5,005,602,360	 5,784,186,421	 5,005,758,871	 5,783,868,221

Non-current liabilities

Trade accounts payable 1.3, 20 14,600,000 - 14,600,000 -

Other payables and accrued expenses 21 639,860,668 547,797,458 639,860,668 547,797,458

Debentures 5, 19 343,347,959 - 343,347,959 -

Employee benefit obligations 24 47,458,171 37,197,310 47,458,171 37,197,310

Total	non-current	liabilities	 	 1,045,266,798	 584,994,768	 1,045,266,798	 584,994,768

Total	liabilities	 	 6,050,869,158	 6,369,181,189	 6,051,025,669	 6,368,862,989

Liabilities	and	equity

Consolidated	financial

statements

Separate	financial

statements

(Baht)

31 December 31 December

2015Note 20152014 2014

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

 G J Steel Public Company Limited and its Subsidiary
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Liabilities	and	equity

Statement	of	financial	position

Equity

Share capital 25

 Authorised share capital  103,137,868,439 129,979,834,014 103,137,868,439 129,979,834,014

 Issued and paid-up share capital  73,039,109,697 73,039,109,694 73,039,109,697 73,039,109,694

Warrants 26 147,991,749 147,991,749 147,991,749 147,991,749

Premium (discount) on ordinary shares 25 (39,828,910,395) (39,828,910,395) (39,828,910,395) (39,828,910,395)

Retained earnings (deficit)

 Appropriated

  Legal reserve 27 18,507,422 18,507,422 18,507,422 18,507,422

 Deficit  (21,589,239,376) (20,074,708,317) (21,589,077,687) (20,074,390,117)

Other components of equity 27 161,689,469 161,689,469 161,689,469 161,689,469

Total equity  11,949,148,566 13,463,679,622 11,949,310,255 13,463,997,822

Total	liabilities	and	equity	 	 18,000,017,724	 19,832,860,811	 18,000,335,924	 19,832,860,811

Consolidated	financial

statements

Separate	financial

statements

(Baht)

31 December 31 December

2015Note 20152014 2014

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

 G J Steel Public Company Limited and its Subsidiary
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Statement	of	comprehensive	income

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

Income

Revenue from sale of goods 5, 28, 35 12,260,382,346 14,512,999,808 12,260,382,346 14,512,999,808

Reversal of loss on

 devaluation of inventories 9 5,934,812 51,646,906 5,934,812 51,646,906

Gain from debt restructuring 18, 23, 24 6,797,978 46,967,989 6,797,978 46,967,989

Other income 5 36,135,835 80,687,448 36,135,835 80,687,448

Total	income	 	 12,309,250,971	 14,692,302,151	 12,309,250,971	 14,692,302,151

Expenses

Cost of sale of goods 5, 9, 32 12,390,358,480 14,022,127,707 12,390,358,480 14,022,127,707

Selling expenses 29, 32 160,698,527 152,692,953 160,698,527 152,692,953

Administrative expenses 5, 9, 30, 32 620,306,949 732,148,175 620,463,460 731,979,975

Bad and doubtful debts expense 6, 10 38,894 - 38,894 -

Net foreign exchange loss  337,726,714 28,377,410 337,726,714 28,377,410

Loss on impairment of assets 14, 17 22,798,294 - 22,798,294 -

Finance costs 5, 18, 33 291,854,172 175,304,782 291,854,172 175,304,782

Total	expenses	 	 13,823,782,030	 15,110,651,027	 13,823,938,541	 15,110,482,827

Net	profit	(loss)	for	the	year	 	 (1,514,531,059)	 (418,348,876)	 (1,514,687,570)	 (418,180,676)

Other	comprehensive	income	for	the	year	 	 -	 -	 -	-

Total	comprehensive	income	for	the	year	 (1,514,531,059)	 (418,348,876)	 (1,514,687,570)	 (418,180,676)

Earnings	(loss)	per	share 36

Basic earnings (loss) per share  (0.14) (0.04) (0.14) (0.04)

Consolidated	financial

statements

Separate	financial

statements

(Baht)

31 December 31 December

   Note 2015 2014 2015 2014

 G J Steel Public Company Limited and its Subsidiary
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Statement	of	cash	flows

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

Cash flows from operating activities
Net profit (loss) for the year  (1,514,531,059) (418,348,876) (1,514,687,570) (418,180,676)
Adjustments for
Depreciation and amortisation 13, 14, 32 1,020,684,685 1,053,857,765 1,020,684,685 1,053,857,765
Interest income  (1,393,075) (742,035) (1,393,075) (742,035)
Finance costs 33 291,854,172 175,304,782 291,854,172 175,304,782
Gain from debt restructuring 18, 22, 24 (6,738,163) (46,967,989) (6,738,163) (46,967,989)
Unrealised loss (gain)
 on exchange rate  292,350,786 904,785 292,350,786 904,785
Bad and doubtful debts expense 6, 10 38,894 - 38,894 -
(Reversal of) loss on devaluation
 of inventories 9 (5,934,812) (51,646,905) (5,934,812) (51,646,905)
Employee benefit expenses 24 10,260,860 9,174,727 10,260,860 9,174,727
Loss on impairment of assets 10, 14 22,798,294 - 22,798,294 -
Loss on write-off of assets  31,328 744,087 31,328 744,087
    109,421,910	 722,280,341	 109,265,399	 722,448,541
Changes in operating assets
 and liabilities
Trade accounts receivable  (15,362,474) (59,612,673) (15,362,474) (59,612,673)
Inventories  439,301,810 (148,751,883) 439,301,810 (148,751,883)
Advances to suppliers  79,075,864 46,767,407 79,075,864 46,767,407
Other current assets  92,252,501 16,538,059 90,989,114 16,538,059
Other non-current assets  (100,539,294) (128,752,412) (99,839,294) (128,752,412)
Trade accounts payable  (304,096,373) 64,703,351 (304,096,373) 64,703,351
Advances received from customers  (129,103,733) (18,256,629) (129,103,733) (18,256,629)
Other payables and accrued expenses  (123,885,455) (108,958,484) (123,389,288) (109,126,684)
Other current liabilities  (898,383) 607,024 (919,839) 607,024
Net	cash	inflows	(outflows)
	 from	operating	activities	 	 46,166,373	 386,564,101	 45,921,186	 386,564,101

Cash flows from investing activities
Interest	received	 	 1,393,075	 742,035	 1,393,075	 742,035
Refunded cash guarantee for the 
 Company's utility usage 15 252,000,000 - 252,000,000 -
Purchase of property, plant and equipment (2,842,092) (1,016,363) (2,842,092) (1,016,363)
Net	cash	inflows	(outflows)	from	
	 by	investing	activities	 	 250,550,983	 (274,328)	 250,550,983	 (274,328)

Consolidated	financial
statements

Separate	financial
statements

(Baht)

For the year ended
31 December

For the year ended
31 December

   Note 2015 2014 2015 2014

 G J Steel Public Company Limited and its Subsidiary
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements

Cash flows from financing activities

Finance cost paid  (69,777,315) (88,996,499) (69,777,315) (88,996,499)

Payment of liabilities under 

 rehabilitation plan 23 (11,085,000) (13,258,885) (11,085,000) (13,258,885)

Repayment of short-term loans 

 from other parties  - (1,784,078) - (1,784,078)

Receive short-term loans 

 from other person 18 30,000,000 - 30,000,000 -

Payment for redeemtion of debentures 19 (297,451,869) (275,522,730) (297,451,869) (275,522,730)

Proceeds from ordinary shares issued  3 - 3 -

Net	cash	inflows	(outflows)	

	 from	by	financing	activities	 	 (348,314,181)	 (379,562,192)	 (348,314,181)	 (379,562,192)

Net	increase	(decrease)	

	 in	cash	and	cash	equivalents	 	 (51,596,825)	 6,727,581	 (51,842,012)	 6,727,581

Cash and cash equivalents at 1 January  208,446,530 201,693,296 208,446,530 201,693,296

Effect of exchange rate changes on 

 balances held in foreign currencies  258,441 25,653 258,441 25,653

Cash	and	cash	equivalents	

	 at	31	December	 7	 157,108,146	 208,446,530	 156,862,959	 208,446,530

Non-cash transactions

Offsetting between trade accounts 

 receivable and advance to supplier 

 with trade accounts payable and

 accrued interest and short-term 

 loans from other party  - 129,918,350 - 129,918,350

Transfer provision to trade accounts 

 paybale and accrued interest 

 expense  - 411,525,238 - 411,525,238

 G J Steel Public Company Limited and its Subsidiary

Statement	of	cash	flows

Consolidated	financial
statements

Separate	financial
statements

(Baht)

For the year ended
31 December

For the year ended
31 December

   Note 2015 2014 2015 2014
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Notes	to	the	financial	statements	for	the	year	ended	31	December	2015

Note Note

1
2

3

4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

General information and going concern
Basis of preparation of the financial 

statements
Financial reporting standards which are 

not effective for the current year
Significant accounting policies
Related parties
Balances with former related parties
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
Inventories
Other current assets
Investment in subsidiary
Advance payment for purchases of 

property, plant and equipment
Property, plant and equipment
Intangible assets
Cash guarantee for the utility usage
Deferred tax
Other non-current assets
Interest-bearing liabilities
Debenture
Trade accounts payable

Contents Contents

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Other payables and accrued expenses
Other current liabilities
Liabilities under rehabilitation plan
Employee benefit obligations
Share capital
Warrants
Reserves
Operating Segments
Selling expenses
Administrative expenses
Employee benefit expenses
Expenses by nature
Finance costs
Income tax expense
Promotional privileges
Earnings (loss) per share
Financial instruments
Commitments with non-related parties
Litigation
Contingent liabilities
Credit facilities for operation
Events after the reporting period

 G J Steel Public Company Limited and its Subsidiary
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The accompanying notes to financial statements an integral part of these financial statements.

The financial statements were approved and authorized for issue by the Board of Directors on 26 February 
2016.

1 General information and going concern

1.1	 General	information
  G J Steel Public Company Limited (the “Company”), is incorporated in Thailand and has its registered
office as follows:
  Head office : 88 Paso Tower, 24th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 
  Factory : 358 Moo 6, Hemaraj Industrial Estate (Bowin) Highway 331, Tambol Bowin, Amphur  

    Sriracha, Chonburi. 

 The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand (the “SET”) on 2 July 1996.

  As at 31 December 2015, the Company’s major shareholders were G Steel Public Company Limited (“G 
Steel”) (20.79% shareholding), Superior Overseas (Thailand) Co., Ltd. (3.90% shareholding) and GS Securities 
Holdings Company Limited (“GS Securities”) (4.91% shareholding). Those companies were incorporated in 
Thailand. And GS Securities are 99.99% owned by G Steel.

 The principal business of the Company is the manufacturing of various flat-rolled steel products. 

 Details of the Company’s subsidiary as at 31 December 2015 and 2014 were as follows:

The Company and its subsidiary are hereafter referred to as “the Group”.

Name	of	the	entity

Direct subsidiary
GJS Notes Holding Company Limited
(“GJS Notes”)

Special-purpose
restructuring entity

Thai 99.99 99.99

Type	of	business Ownership	interest	(%)Country	of
incorporation 2015 2014
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1.2	 Going	concern
  As of 31 December 2015 and 2014, part of financial position of the Company are as follows;

Million Baht

As of 31 December

2015 2014

Risk effected to

the going concern

(1) Loss for the years 1,515 418
(2) Deficit 21,589 20,075
(3) Current liabilities exceed current assets 3,884 4,022

  These were affected by various factors including the fluctuation of global economics, the default payment 
on the debt restructuring plan and the dumping of goods from foreign steel manufacturers. These factors 
may cause the significant doubt on going concern of the Company. However, the Management believes that 
the preparation of the financial statements on going concern basis is justified. This is due to the fact that the 
Company has plans as followings;

a)	 Negotiation	with	default	creditors
 The management is confident that the Company can continue to reduce its liabilities through continued 

negotiation with further major trade creditors in order to reduce the debt levels as much as possible, while 
at the same time improve the operational liquidity and reduce debt and accrued interest burden of the 
Company.

b)	 Source	of	funding
 The Company has implementing various funding plans to support the operations. This includes
 1. Increasing of the cash flow through sale by manufacturing and selling the hot rolled coil
 2. Reach an agreement with the customers in support of the increased credit line
 3. Negotiating the credit line with the financial institutions 
 4. Accelerating the debt collection from its debtor
 5. Selling through the method of advance payment

c)	 The	production
 In year 2015 the Company has the production utilized the off-peak period (which has lower demand for 

electricity and hence lower tariff rate) and the Company anticipate to increase the production to nearly 
full capacity for off-peak period and in the 3rd Quarter of year 2016, has the plan to operate 24 hours 
production, since the Company expect that the local demand of hot-rolled coil will increase, in order to 
reduce the production unit cost. 

  The Company have adjustment plan in respect of various projects aiming to reduce production cost in 
order to be competitive with the competitors and the importer. Projects are in the form of energy reduction, 
increase efficiency as well as minimize loss in the production process, etc.
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d)	 Cooperation	with	trading	partners
 The Company had reached agreement with many long and good relation customers. After agree on debt 

restructuring, many major customers commit to purchase products from the Company. This enables the 
Company to effectively manage the production on a regular basis.

e)	 Credit	facilities	for	operation
 Besides the Company get collaboration from various raw material suppliers both local and oversea with 

Supplier Credit in term of Collateral Management Agreement (“CMA”), the Company gets CMA from 
1 oversea raw material suppliers amounting to USD 10 - 15 million and CMA from 4 local raw material 
suppliers in term of supporting production tonnage by 660,000 tons per year.

 The Company also gets joinly CMA credit facilities with G Steel from another 2 oversea raw material 
suppliers amounting to USD 159-210 million together with other source of additional credit facilities as 
describe in note 41 to financial statements.

 The Company has used the supplier credit facilities as working capital for many years to purchase of 
scrap which is the main raw material of the production.

f)	 The	Governmental	support
 The Company has cooperated with the other hot-rolled flat steel producers (collectively called “the 

domestic industry”), filed the petitions for trade remedies to the Thai government, led by Ministry of 
Commerce, as consequences to serious injuries caused by unfair trade practice in the forms of dumping 
import hot-rolled steel flat products and import surge to Thailand that also have dampened the stability 
of Thailand’s economy. Up to the present, Ministry of Commerce had made several determinations and 
notifications of antidumping measures and safeguard measures in order to help the domestic industry to 
stand and compete with the import goods on a fair trade basis and to adjust themselves to further stand 
for increasing competition with the import goods in the domestic market as follows:

Antidumping Measures (5 - year term)

1 Hot - rolled steel flat products in coil 
and not in coil

2 Hot - rolled steel flat products in coil 
and not in coil

3 Boron-added steel hot - rolled flat 
products in coil and not in coil

Various rate up to 128.11% of 
C.I.F. value

China 30.91% of C.I.F. value
Malaysia  23.57 - 42.51% of 
C.I.F. value

14.28 - 19.47% of C.I.F. value

23 May 2015 to 
22 May 2020

12 Aug 2011 to 
11 Aug 2016

26 Dec 2012 to 
25 Dec 2017

14 countries

China and Malaysia

China

Import Goods EffectiveAD Duty RateOrigin
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Import Goods EffectiveSD Duty RateOrigin

Safeguard Measures (3 - year term)

* The domestic industry filed petition to Department of Foreign Trade along with the evident information 
concerned requesting for continuation of the imposition of safeguard measure for the next 3 years. The 
Department later issued on 10 July 2015 (published on the royal gazette on 17 July 2015) the “Notification 
for Initiation of Necessity Review for Continuation of the Safeguard Measure on Other-Alloy Steel Hot-Rolled 
Flat Products”, as the start of the safeguard measure review procedure, in which several interested parties 
have participated. The Company expects the safeguard review procedure will be finished within the aforesaid 
imposition expiry date (26 February 2016), then the Safeguard Committee will notify the determination results 
for the safeguard measure review at the final step.

1 Other - alloy steel hot - rolled flat 
products in coil and not in coil*

2 Non - alloy steel hot - rolled flat 
products in coil and not in coil

• Imported 27 Feb 2013 - 14 
Sep 2013 33.11% of C.I.F. 
value

• Imported 15 Sep 2013 - 26 
Feb 2014 44.20% of C.I.F. 
value

• Imported 27 Feb 2014 - 26 
Feb 2015 43.57% of C.I.F. 
value

• Imported 27 Feb 2015 - 26 
Feb 2016 42.95% of C.I.F. 
value

• Imported 7 Jun 2014 - 23 
Dec 2014 34.01% of C.I.F. 
value

• Imported 24 Dec 2014 - 6 
Jun 2015 21.92% of C.I.F. 
value

• Imported 7 Jun 2015 - 6 Jun 
2016 21.52% of C.I.F. value

• Imported 7 Jun 2016 - 6 Jun 
2017 21.13% of C.I.F. value

27 Feb 2013 to 
26 Feb 2016

7 Jun 2014 to  6 
Jun 2017

any countries (except the 
developing countries that 
account for less than 3% 
of share in total import 
volume to Thailand)

any countries (except the 
developing countries that 
account for less than 3% 
of share in total import 
volume to Thailand)



265

 For the trend of the steel industry, World Steel Association forecasts that the demand of ASEAN steel 
consumption in the year 2016 will increase by 3.4% per annum. For Thailand, local demand for steel 
consumption is expected to increase around 0-3% per annum following the demand from local downstream 
industry.
	 Therefore,	 the	 financial	 statement	 of	 the	Company	has	been	prepared	on	going	concern	basis	with	
assumption that the operation plans as mentioned above will be successfully implemented.

1.3 The Company’s debt restructuring
  
 Major Trade Creditors Restructuring 
 Previously, the Company has three Major Trade Creditors with aggregated claims of USD 79  million (Baht 
2,863 million) as at 31 December 2015 (31 December 2014: USD 73 million (Baht 2,411 million)) which the 
Company has defaulted the repayment under the agreement. At present, 
the Company is currently in re-negotiations the debt restructuring.
 In year 2013, the Company re-entered into a compromise agreement with one of three Major Trade 
Creditors amounting to USD 44.51 million. Under the terms of the compromise agreement, the creditor agreed 
to extend the debts repayment schedule commencing 31 March 2014 to 31 March 2018 amounting to USD 
32.02 million in accordance with the repayment amounts at stated in the compromise agreement, and the 
debt balance of USD 12.49 million which the creditor forgave. Therefore, the company has recorded the 
provision for deferred difference from debt restructuring.
 Moreover, G Steel’s lead shareholder agreed to provide a personal guarantee to this Major Trade Creditor 
in the maximum amount of USD 5 million to guarantee the obligations of the Company under the compromise 
agreement.
	 Later	in	year	2014,	the	Company	has	defaulted	the	first	repayment	dued	in	31	March	2014.	Under	the	
compromise agreement, the creditor notice the total debt repayment immediately, therefore, the company 
has	reclassified	the	outstanding	balance	of	such	debt	to	present	as	current	liability	since	31	March	2014.	As	
a consequence of the default, the Company has transferred the provision for deferred difference from debt 
restructuring to trade account payable and accrued interest and has the obligation to pay interest on overdue 
debts at the rate of 5% per annum from the date of default. The Company is currently in re-negotiations the 
debt restructuring.

g)	 Local	demand	of	Hot-Rolled	Steel	Flat	Products

Production
Import
Export
Consumption

2.85
4.14
0.027
6.97

(0.38)
(0.11)
(0.01)
(0.48)

2.47
4.03
0.013
6.49

Hot	Rolled	Steel	(million	metric	tonnes) Increase	/	(decrease)Year	2014Year	2015
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(in million Baht)

Consolidated	and	Separate	
financial	statements

At 31 December 2014 
Additional repayment schedules
Deduct  Repayment during the year
Effect of exchange rate
At	31	December	2015

58
108
(35)

1
132

 Other Creditors Restructuring
 The Company has negotiated repayment schedules for overdue debt owed to Other Creditors for the 
year ended 31 December 2015 as details below;

 Under the terms of compromise agreements with for two Other Creditors, interest accrues during the 
repayment period at 2.00% per annum and is repaid on the last business day of June and December each 
year and the compromise agreements have a condition that in case of events of default, an amount of 
USD 1.03 million and Baht 5 million which the creditors forgave under terms of the respective compromise 
agreements, will be reversed and become immediately due and payable. Later in the year 2014 the Company 
has paid the debt restructuring with two Other Creditors in full amounts. The Company has transferred the 
provision for deferred difference from debt restructuring of Baht 39 million to gain from debt restructuring in 
the statement of income.

2 Basis of preparation of the financial statements 

(a) Statement of compliance
	 The	financial	statements	are	prepared	in	accordance	with	Thai	Financial	Reporting	Standards	(TFRS);	
guidelines	promulgated	by	 the	Federation	of	Accounting	Professions	 (“FAP”);	 and	applicable	 rules	and	
regulations	of	the	Thai	Securities	and	Exchange	Commission.
	 During	the	year,	the	Company	and	its	subsidiary	adopted	a	Conceptual	Framework	for	Financial	Reporting	
(revised	2015)	and	the	FAP	has	issued	the	following	new	and	revised	accounting	standards,	financial	reporting	
standards,	accounting	standard	interpretations	and	financial	reporting	standard	interpretations,	which	are	
effective	for	financial	statement	year	beginning	on	or	after	
1	January	2015	and	relevant	to	the	Group’s	business	as	follow:
 Accounting Standard
	 	 TAS	 1	 Presentation	of	Financial	(Revised	2014)
	 	 TAS	 2	 Inventories	(Revised	2014)
	 	 TAS	 7	 Statement	of	Cash	Flows	(Revised	2014)
	 	 TAS	 8	 Accounting	Policies,	Changes	in	Accounting	Estimates	and	Errors	(Revised	2014)
	 	 TAS	 10	 Events	After	the	Reporting	Period	(Revised	2014)
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  TAS 12 Income Taxes (Revised 2014)
  TAS 16 Property, Plant and Equipment (Revised 2014)
  TAS 17 Leases (Revised 2014)
  TAS 18 Revenue (Revised 2014) 
  TAS 19 Employee Benefits (Revised 2014)
  TAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (Revised 2014) 
  TAS 23 Borrowing Costs (Revised 2014)
  TAS 24 Related Party Disclosures (Revised 2014)
  TAS 27 Separate Financial Statements (Revised 2014) 
  TAS 33 Earnings per Share (Revised 2014)
  TAS 34 Interim Financial Reporting (Revised 2014)
  TAS 36 Impairment of Assets (Revised 2014)
  TAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Revised 2014)
  TAS 38 Intangible assets (Revised 2014)

	 Financial	Reporting	Standard
  TFRS   2 Share - Based Payment (Revised 2014)
  TFRS   8 Operating Segments (Revised 2014)
  TFRS 10 Consolidated Financial Statements
  TFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
  TFRS 13 Fair Value Measurement

 In addition to the above new and revised TFRS, during the year to present, the FAP has issued a number 
of other new and revised TFRS which are effective for financial statements beginning on or after 1 January 
2016 and have not been adopted in the preparation of these financial statements. Those new and revised 
TFRS that are relevant to the Group’s and the Company’s operations are disclosed in Note 3.
 An English language version of the financial statements has been prepared from the statutory financial 
statements that were issued in Thai language. In case of conflict of difference in understanding, the financial 
statements in Thai language shall prevail.

(b)	Basis	of	measurement						
 The financial statements have been prepared on the historical cost basis except as stated in the accounting 
policies.

(c)	Functional	and	presentation	currency
 The financial statements are presented in Thai Baht. which is the Company’s functional currency. All 
financial information presented in Thai Baht has been rounded in the notes to the financial statements to the 
nearest million unless otherwise stated.
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3 Financial reporting standards which are not effective for the current year

 During the year to present, the Federation of Accounting Professions has issued the revised and new 
accounting standards, financial reporting standards, accounting standard interpretations and financial 
reporting standard interpretations, which are effective for financial statements period beginning on or after 
1 January 2016 indicated as follows.
	 Accounting	Standard
  TAS 1 Presentation of Financial Statements (revised 2015)
  TAS 2 Inventories (revised 2015)
  TAS 7 Statement of Cash Flows (revised 2015)
  TAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (revised 2015)
  TAS 10 Events After the Reporting Period (revised 2015)
  TAS 11 Construction Contracts (revised 2015)
  TAS 12 Income Taxes (revised 2015)
  TAS 16 Property, Plant and Equipment (revised 2015)
  TAS 17 Leases (revised 2015)
  TAS 18 Revenue (revised 2015)
  TAS 19 Employee Benefits (revised 2015)
  TAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance (revised 2015)
  TAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate (revised 2015)
  TAS 23 Borrowing Costs (revised 2015)
  TAS 24 Related Party Disclosures (revised 2015)

(d)	Use	of	estimates	and	judgments
 The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make judgements, 
estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, 
income and expenses. Actual results may differ from estimates.
 Estimates and underlying assumptions are reviewed on an on going basis. Revisions to accounting 
estimates are recognised in the period in which estimates are revised and in any future periods affected.
 Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgements in applying accounting 
policies that have the most significant effect on the amount recognised in the financial statements is included 
in the following notes: 
 Note 8   Allowance for doubtful accounts
 Note 9   Allowance for devaluation of inventories
 Note 13   Appraisal valuations and allowance for impairment of property, plant and equipment
 Note 14   Appraisal valuations and allowance for impairment of intangible asset
 Note 17   Appraisal valuations and allowance for impairment of suspended construction in progress
 Note 24   Measurement of defined benefit obligations
 Note 37   Appraisal valuations of financial instruments
 Note 39 and 40 Litigation and Contingent liabilities
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  TAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans (revised 2015)
  TAS 27 Separate Financial Statements (revised 2015)
  TAS 28 Investments in Associates and Joint Venture (revised 2015)
  TAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economics (revised 2015)
  TAS 33 Earnings per Share (revised 2015)
  TAS 34 Interim Financial Reporting (revised 2015)
  TAS 36 Impairment of Assets (revised 2015)
  TAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (revised 2015)
  TAS 38 Intangible assets (revised 2015)
  TAS 40 Investment Property (revised 2015)
  TAS 41 Agriculture 
	 Financial	Reporting	Standard
  TFRS 2 Share - Based Payments (revised 2015)
  TFRS 3 Business Combinations (revised 2015)
  TFRS 4 Insurance Contracts (revised 2015)
  TFRS 5 Non - current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (revised 2015)
  TFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (revised 2015)
  TFRS 8 Operating Segments (revised 2015)
  TFRS 10 Consolidated Financial Statements
  TFRS 11 Joint Arrangements (revised 2015)
  TFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities (revised 2015)
  TFRS 13 Fair Value Measurement (revised 2015)
	 Accounting	Standard	Interpretation
  TSIC 10 Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities (revised 2015)
  TSIC 15 Operating Leases - Incentives (revised 2015)
  TSIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders (revised 2015)
  TSIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease (revised 2015)
  TSIC 29 Service Concession Arrangements : Disclosures (revised 2015)
  TSIC 31 Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services (revised 2015)
  TSIC 32 Intangible Assets - Web Site Costs (revised 2015)
	 Financial	Reporting	Standard	Interpretation
  TFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities (revised 2015)
  TFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease (revised 2015)
  TFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental 
    Rehabilitation Funds (revised 2015)
  TFRIC 7 Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2015) 
    Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (revised 2015) 
  TFRIC  10 Interim Financial Reporting and Impairment (revised 2015) 
  TFRIC  12 Service Concession Arrangements (revised 2015) 
  TFRIC  13 Customer Loyalty Programmes (revised 2015) 
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	 Financial	Reporting	Standard	Interpretation 
  TFRIC 14 TAS 19 (revised 2015) - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements 
    and their Interaction (revised 2015) 
  TFRIC  15 Agreements for the Construction of Real Estate (revised 2015) 
  TFRIC  17 Distributions of Non - cash Assets to Owners (revised 2015) 
  TFRIC  18 Transfers of Assets from Customers (revised 2015) 
  TFRIC  20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine (revised 2015) 
  TFRIC  21 Levies 

 The management of the Company and its subsidiary have assessed that TAS 1, TAS 2, TAS 7, TAS 8, 
TAS 10, TAS 12, TAS 16, TAS 17, TAS 18, TAS 19, TAS 21, TAS 23, TAS 24, TAS 27, TAS 33, TAS 34, TAS 
36, TAS 37, TAS 38, TFRS 2, TFRS 8 , TFRS 10, TFRS 12 and TFRS 13 will not have material impact on the 
financial statements when it is applied. For the other TAS, TFRS, TSIC and TFRIC are not relevant to the 
Group’s business, therefore they do not have impact on the financial statements when they are applied.
 

4 Significant accounting policies

 The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these 
financial statements. 

(a)	Basis	of	consolidation
 The consolidated financial statements relate to the Company and its subsidiaries (together referred to as 
“the Group”)

 Subsidiaries  
 Subsidiaries are entities controlled by the Group.  Control exists when the Group has the power, directly or 
indirectly, to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities. 
The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date 
that control commences until the date that control ceases.  
 The accounting policies of subsidiaries have been changed where necessary to align them with the 
policies adopted by the Group. Losses applicable to non-controlling interests in a subsidiary are allocated 
to non- controlling interests even if doing so causes the non-controlling interests to have a deficit balance.

 Loss of control
 Upon the loss of control, the Group derecognises the assets and liabilities of the subsidiary, any non-
controlling interests and the other components of equity related to the subsidiary. Any surplus or deficit 
arising on the loss of control is recognised in profit or loss. If the Group retains any interest in the previous 
subsidiary, then such interest is measured at fair value at the date that control is lost. 
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 Transactions eliminated on consolidation 
 Intra-group balances and transactions, and any unrealised income or expenses arising from intra-group 
transactions, are eliminated in preparing the consolidated financial statements. 

(b)	Foreign	currencies

 Foreign currency transactions
 Transactions in foreign currencies are translated to the functional currency at the dates of the transactions.  
 Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are translated 
to the functional currency at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange differences 
arising on translation are recognised in profit or loss.
 Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to the functional 
currency using the foreign exchange rates ruling at the dates of the transactions. 

	 Foreign	currency	differences	arising	on	retranslation	are	generally	recognized	in	profit	or	loss.

(c)	Cash	and	cash	equivalents
 Cash and cash equivalents in the statements of cash flows comprise cash balances, call deposits and 
high liquidity short-term investments. Bank overdrafts that are repayable on demand are a component of 
financing activities for the purpose of the statement of cash flows.

(d)	Trade	and	other	accounts	receivable
 Trade and other accounts receivable are stated at their invoice value less allowance for doubtful accounts.
 The allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis of payment histories and future 
expectations of customer payments. Bad debts are written off when incurred.

(e)	Inventories
 Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value.
 Cost is calculated using the weighted average method cost principle, and comprises all costs of 
purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location 
and condition. In the case of finished goods and work-in-progress, cost includes an appropriate share of 
production overheads based on normal operating capacity.
 Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated 
costs to complete and to make the sale.
 An allowance is made for all deteriorated, damaged, obsolete and slow-moving inventories. 
 The Company recognises an asset and corresponding liability in respect of consignment inventories once 
the Company obtains the rights and responsibilities of legal and economic ownership.
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(f)	 Investments
 
 Investments subsidiary
 Investments in subsidiary in the separate financial statements of the Company are accounted for using 
the cost method.

 Disposal of investments
 On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount 
together with the associated cumulative gain or loss that was reported in equity is recognised in profit or loss.
 If the Group disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part sold 
is determined using the weighted average method applied to the carrying value of the total holding of the 
investment.

(g)	Property,	plant	and	equipment
 
 Recognition and measurement

 Owned assets
 Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. 
 Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-
constructed assets includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly attributable 
to bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling and removing 
the items and restoring the site on which they are located, and capitalised borrowing costs. Cost also may 
include transfers from other comprehensive income of any gain or loss on qualifying cash flow hedges of 
foreign currency purchases of property, plant and equipment. Purchased software that is integral to the 
functionality of the related equipment is capitalised as part of that equipment.
 When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted 
for as separate items (major components) of property, plant and equipment. 
 Gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by comparing 
the proceeds from disposal with the carrying amount of property, plant and equipment, and are recognised 
net within other income in profit or loss.

 Subsequent costs
 The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is recognised in the carrying 
amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the 
Group and the Company, and its cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part 
is derecognised. The costs of the day-to-day servicing of property, plant and equipment are recognised in 
profit or loss as incurred.
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 Depreciation
 Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other 
amount substituted for cost, less its residual value.
 Depreciation is charged to profit or loss on the straight-line basis over the estimated useful lives of each 
component of an item of property, plant and equipment. The estimated useful lives are as follows:

Land improvements 20 years
Buildings 20 - 50 years
Machinery and equipment 15 - 30 years
Furniture and fixtures 5 years
Office equipment 5 years
Vehicles  5 years

 No depreciation is provided on freehold land or assets under construction.
 Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and 
adjusted if appropriate.

(h)	Intangible	assets
 Intangible assets represent the cost of computer software and a production license. These intangible 
assets that are acquired by the Group and the Company and have finite useful live are measured at cost 
less accumulated amortisation and impairment losses. 

 Subsequent expenditure 
 Subsequent expenditure is capitalised only when it increases the future economic benefits embodied 
in the specific asset to which it relates. All other expenditure, including expenditure on internally generated 
goodwill and brands, is recognised in profit or loss as incurred. 

 Amortisation
 Amortisation is calculated over the cost of the asset, or other amount substituted for cost, less its residual 
value. 
 Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of 
intangible assets, from the date that they are available for use, since this most closely reflects the expected 
pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset. The estimated useful lives for 
the current and comparative periods are as follows:

Computer software licences 10  years
Production licences 25  years

 Amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and 
adjusted if appropriate.
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(i)	 Deferred	costs	of	rolls	
 Deferred costs of rolls are stated at cost less accumulated amortisation. Amortisation is based on 
consumption.

(j)	 Impairment
 The carrying amounts of the Group and Company’s assets are reviewed at each reporting date to determine 
whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts 
are estimated.
 An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds 
its recoverable amount. The impairment loss is recognised in profit or loss unless it reverses a previous 
revaluation credited to equity, in which case it is charged to equity.

 Calculation of recoverable amount
 The recoverable amount of non-financial assets is the greater of the asset’s value in use and fair value 
less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present 
value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and 
the risks specific to the asset.  For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those 
from other assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset 
belongs.

 Reversals of impairment
 An impairment loss in respect of a financial asset is reversed if the subsequent increase in recoverable 
amount can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognised in profit 
or loss. 
 Impairment losses recognised in prior periods in respect of non-financial assets are assessed at each 
reporting date for any indications that the losses have decreased or no longer exits. An impairment loss is 
reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment 
loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that 
would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised. 

(k)	Interest-bearing	liabilities
 Interest-bearing liabilities are recognised initially at fair value less attributable transaction charges.  
Subsequent to initial recognition, interest-bearing liabilities are stated at amortised cost with any difference 
between cost and redemption value being recognised in profit or loss over the period of the borrowings on 
an effective interest basis. 

(l)	 Trade	and	other	accounts	payable

 Trade and other accounts payable are stated at cost.
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(m)	Employee	benefits
	 Defined	contribution	plans
 A defined contribution plan is a post-employment benefit plan under which an entity pays fixed contributions 
into a separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for 
contributions to defined contribution pension plans are recognised as an employee benefit expense in profit 
or loss in the periods during which services are rendered by employees. 

	 Defined	benefit	plans
 A defined benefit plan is a post-employment benefit plan other than a defined contribution plan. The Group 
and the Company’s net obligation in respect of defined benefit pension plans is calculated separately for 
each plan by estimating the amount of future benefit that employees have earned in return for their service 
in the current and prior periods; that benefit is discounted to determine its present value. Any unrecognised 
past service costs and the fair value of any plan assets are deducted. The discount rate is the yield at the 
reporting date on AA credit-rated bonds that have maturity dates approximating the terms of the Group and 
Company’s obligations and that are denominated in the same currency in which the benefits are expected 
to be paid. 
 The calculation is performed by a qualified actuary using the projected unit credit method. When the 
calculation results in a benefit to the Group and the Company, the recognised asset is limited to the total of 
any unrecognised past service costs and the present value of economic benefits available in the form of any 
future refunds from the plan or reductions in future contributions to the plan. In order to calculate the present 
value of economic benefits, consideration is given to any minimum funding requirements that apply to any 
plan in the Group and the Company. An economic benefit is available to the Group and the Company if it is 
realisable during the life of the plan, or on settlement of the plan liabilities.
 When the benefits of a plan are improved, the portion of the increased benefit relating to past service by 
employees is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the average period until the benefits 
become vested. To the extent that the benefits vest immediately, the expense is recognised immediately in 
profit or loss.
 The Group and Company recognises all actuarial gains and losses arising from defined benefit plans in 
other comprehensive income and all expenses related to defined benefit plans in profit or loss.

(n)	Provisions
 A provision is recognised if, as a result of a past event, the Group and the Company has a present legal or 
constructive obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits 
will be required to settle the obligation. Provisions are determined by discounting the expected future cash 
flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks 
specific to the liability. The unwinding of the discount is recognised as finance cost.
 
 Onerous contracts
 A provision for onerous contracts is recognised when the expected benefits to be derived by the Group and 
the Company from a contract are lower than the unavoidable cost of meeting the Group and the Company’s 
obligations under the contract. The provision is measured at the present value of the lower of the expected 
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cost of terminating the contract and the expected net cost of continuing with the contract. Before a provision 
is established, the Group and the Company recognises any impairment loss on the assets associated with 
that contract.

(o)	Revenue	
 Revenue excludes value added taxes and is arrived at after deduction of trade discounts.

 Sale of goods 
 Revenue is recognised in profit and loss when the significant risks and rewards of ownership have been 
transferred to the buyer. No revenue is recognised if there is continuing management involvement with the 
goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated costs 
or the probable return of goods.

 Interest income
 Interest income is recognised in profit or loss as it accrues.  

(p)	Finance	costs
 Finance costs comprise interest expense on borrowings, unwinding of the discount on provisions and 
contingent consideration, losses on disposal of available-for-sale financial assets, dividends on preference 
shares classified as liabilities, fair value losses on financial assets at fair value through profit or loss, impairment 
losses recognised on financial assets (other than trade receivables), and losses on hedging instruments that 
are recognised in profit or loss.
 Borrowing costs that are not directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying 
asset are recognised in profit or loss using the effective interest method.

(q)	Lease	payments
 Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight line basis over the 
term of the lease. Lease incentives received are recognised in profit or loss as an integral part of the total 
lease expense, over the term of the lease.
 Contingent lease payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the remaining 
term of the lease when the lease adjustment is confirmed. 

 Determining whether an arrangement contains a lease 
 At inception of an arrangement, the Group and the Company determines whether such an arrangement 
is or contains a lease. A specific asset is the subject of a lease if fulfilment of the arrangement is dependent 
on the use of that specified asset. An arrangement conveys the right to use the asset if the arrangement 
conveys to the Group and the Company the right to control the use of the underlying asset. 
  At inception or upon reassessment of the arrangement, the Group and the Company separates payments 
and other consideration required by such an arrangement into those for the lease and those for other elements 
on the basis of their relative fair values. If the Group and the Company concludes for a finance lease that 
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it is impracticable to separate the payments reliably, an asset and a liability are recognised at an amount 
equal to the fair value of the underlying asset. Subsequently the liability is reduced as payments are made 
and an imputed finance charge on the liability is recognised using the Group and Company’s incremental 
borrowing rate.

(r)	 Income	tax
 Income tax expense for the year comprises current and deferred tax. Current and deferred tax are 
recognised in profit or loss except to the extent that they relate to a business combination, or items recognised 
directly in equity or in other comprehensive income.
 Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using tax 
rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect 
of previous years.
 Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets 
and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is 
not recognised for the following temporary differences: the initial recognition of goodwill; the initial recognition 
of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that affects neither accounting 
nor taxable profit or loss; and differences relating to investments in subsidiaries and jointly-controlled entities 
to the extent that it is probable that they will not reverse in the foreseeable future.
 The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in which 
the Group and the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying 
amount of its assets and liabilities.
 Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences 
when they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.
 In determining the amount of current tax, the Group and the Company takes into account the impact of 
uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The Group and the Company 
believes that its accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of 
many factors, including interpretations of tax law and prior experience. This assessment relies on estimates 
and assumptions and may involve a series of judgements about future events. New information may become 
available that causes the Company to change its judgement regarding the adequacy of existing tax liabilities; 
such changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such a determination is made.
 Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax 
liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable 
entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or 
their tax assets and liabilities will be realised simultaneously.  
 A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available 
against which the temporary differences can be utilised.  Deferred tax assets are reviewed at each reporting 
date and reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised.  
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5 Related parties

 For the purposes of these financial statements, parties are considered to be related to the Group and the 
Company if the Group and the Company has the ability, directly or indirectly, to control or joint control the 
party or exercise significant influence over the party in making financial and operating decisions, or vice versa, 
or where the Group and the Company and the party are subject to common control or common significant 
influence. Related parties may be individuals or other entities.  

Relationships with related parties were as follows:

Name	of	entities

G Steel 

GJS Notes

OAC 

SPH

GS Securities

SSP Place Co., Ltd.

Asia Metal PCL.

Panichsawad Co., Ltd. 

Arnoma Hotel Bangkok Co., Ltd.

Thailand Iron Works PCL.

Manufacture and sale of steel

Special-purpose 

restructuring entity

Business consulting services

Holding company

Special-purpose

restructuring entity

Office rental

Manufacture and sale of steel

Sale of Steel

Hotel, food and beverage

Manufacture and sale of 

galvanised steel

Parent company 

Subsidiary of the Company

Subsidiary of G Steel 

Subsidiary of G Steel 

Subsidiary of G Steel

Common director

Common director

Director related to major

shareholder of G Steel

Common executive

Common director

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

Type	of	business
Nature	of

Relationships

Country	of
incorporation/
Nationality

(s)	Earnings	(loss)	per	share
 The Group and the Company presents basic and diluted earnings (loss) per share data for its ordinary 
shares. Basic earnings (loss) per share is calculated by dividing the profit (loss) attributable to ordinary 
shareholders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the 
period, adjusted for own shares held. Diluted earnings (loss) per share is determined by adjusting the profit 
(loss) attributable to ordinary shareholders and the weighted average number of ordinary shares outstanding, 
adjusted for own shares held, for the effects of all dilutive potential ordinary shares, which comprise convertible 
notes and share options granted to employees.

(t)	 Segment	reporting
 Segment results that are reported to the Group’s CEO (the chief operating decision maker) include items 
directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis.
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Name	of	entities

Great Siam Steel Works Co., Ltd. 

Intelligent System Network 

Co., Ltd.

Felix River Kwai Resort 

(Kanchanaburi) Co.,  Ltd.

Mahachai Steel Center 

Co., Ltd.

Mahachai Steel Inter 

Co., Ltd.

Metal Inter Co., Ltd.

Kim Huad Steel Co., Ltd.

M & L Steel Co., Ltd.

M Steel Co., Ltd.

Renaissance Advisory  

Limited (“RA”)

Key management 

Personnel

Sale of rolled steel

Sale of computer hardware, 

software and system installation

Hotel, food and beverage

Sale of steel

Sale of steel 

Sale of steel

Sale of Steel

Sale of Steel

Sale of Steel

Financial Advisory

Common director

Common director

Common director

Related party of the 

shareholder of G Steel 

Related party of the 

shareholder of G Steel 

Related party of the 

shareholder of G Steel 

Related party of the 

shareholder of G Steel 

Related party of the 

shareholder of G Steel 

Related party of the 

shareholder of G Steel 

Common director. Resigned 

from the director position 

on 9 July 2015.

Persons having authority 

and responsibility for 

planning directing and 

controlling the activities 

of the entity, directly or 

indirectly, including any 

director (whether executive 

or otherwise) of the 

Company

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand 

Thailand 

Thailand 

Thailand 

Thailand 

Hong Kong

Thailand

Type	of	business
Nature	of

Relationships

Country	of
incorporation/
Nationality



280

 The pricing policies for particular types of transactions are explained further below:

	 Transactions Pricing	policies
 Sale of raw materials  Cost plus margin
 Sale of finished goods Agreed prices with reference to market prices
 Purchase of raw materials Cost plus margin
 Purchase of finished goods Agreed prices with reference to market prices
 Operating service expense Contractual prices based on contract rate and actual hours
 Rental and service expenses Contractual prices
 Financial advisory services Contractual prices
 Finance cost Contractual rate

Significant transactions for the years ended 31 December 2015 and 2014 with related parties were as follows:

Consolidated	and	
Separate	financial	statements

(in million Baht)

Note 2015 2014Year ended 31 December

Parent (G Steel)    
Sales of raw materials and finished goods  1 193
Purchases of raw materials and finished goods  4 162
Operating service expense  - 7
    
Other related parties    
Sales of raw materials and finished goods  269 378
Purchases of raw materials and finished goods  1,451 4,183
Rental and service expenses  5 5
Financial advisory services  15 41
Finance costs 33 21 44
    
Key	management	personnel    
Key management personnel compensation    
    Salary and bonus  42 46
   Welfare  4 4
   Provident fund  1 1
Total	key	management	personnel	compensation 31 47 51
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Balances as at 31 December 2015 and 2014 with related parties were as follows:

Trade	accounts	receivable 8    

Parent	company      

  

G Steel   - 2 - 2

        

Other	current	assets

Other	receivables 10    

Subsidiary     

GJS Note  - - 1  -

Other	related	party      

  

RA    - 1 - 1

Total	 	 	 -	 1	 1	 1

        

Advance	to	suppliers 10     

Other	related	party   

Mahachai Steel Center Co., Ltd.  17 96 17 96

Total	 	 	 17	 96	 17	 96

        

Trade accounts payable 20    

Parent	company     

G Steel   5 2 5 2

        

Other	related	party

Mahachai Steel Center Co., Ltd.  - 139 - 139

Total	 	 	 5	 141			 5	 141

(in million Baht) (in million Baht)

Consolidated
	financial	statements

Separate	
financial	statements

   Note 2015 2014 2015 2014



282

(in million Baht) (in million Baht)

Consolidated
	financial	statements

Separate	
financial	statements

   Note 2015 2014 2015 2014

 Refer to Note 42, Events after the reporting period for details of the additional redemption of the Company’s 
debentures.

Other	payables	and	

	 accrued	expenses 21     

  

Other	related	parties

OAC   13 43 13 43

SSP Place Co., Ltd. and others  1 6 1 6

Arnoma Hotel Bangkok Co., Ltd.  4 3 4 3

Total	 	 	 18	 52	 18	 52

        

Accured	interest	expenses

Other	related	parties	  

GS Securities  22 24 22 24

OAC   1 2 1 2

Mahachai Steel Center Co., Ltd.  - 1 - 1

Total	 	 	 23	 27	 23	 27

        

Debentures	 18, 19    

Other	related	party     

GS Securities

Current  - 641 - 641

Non current   343 - 343  -

Total	 	 	 343	 641	 343	 641
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Significant	agreement	with	related	parties
	 5(a) The Company entered into an agreement on 1 February 2013 with RA. Under the 1 February 2013 
agreement, RA agreed to provide executive personnel to be appointed to the Board of directors and be 
engaged for consultant services. RA is remunerated on a monthly basis at Baht 1.2 million per month (subject 
to amendment with further financial and legal consulting experts added to RA) and in the form of 216 million 
shares of the Company (equivalent to Baht 24 million at the converted price of Baht 0.11 per share). The 
agreement is effective from 1 February 2013 for a period of 2 years and is automatically extended for 1 
year unless either party terminates by notifying the other party 30 days in advance. Later, the Company has 
extended the agreement with RA for another 2 years with effect from 1 February 2015 at Baht 1.5 million per 
month.
 Later on 1 August 2015, the Company entered into the addendum of the agreement with RA, to change 
the effective date to 31 July 2016 and change the service scope with the remunation fee at Baht 0.2 million 
per month.
 The outstanding balance of prepaid expense for consulting fee with RA as at 31 December 2015 and 
2014 is Baht -0- million and Baht 1 million respectively.

	 5(b) In year 2013, the Company entered into an agreement with OAC in which OAC accepts liabilities 
arising from the compromise agreement with Master Steel Company Limited amounting to Baht 17.91 million 
in exchange for the transfer of 35.82 million shares of G Steel held by OAC at the agreed price of Baht 0.50 
per share to Master Steel Company Limited.
 The Company settled a labour case with a former employee at the Central Labour Court. Under the 
agreement, the Company agreed to transfer 33 million of G Steel’s shares held by OAC to the employee at an 
agreed price of Baht 0.45 per share amounting to Baht 14.85 million and OAC agreed to guarantee the share 
price at Baht 0.45 per share for 90 days from the date that the employee received the shares (“guarantee 
period”).
 Therefore, the Company entered into an agreement with OAC to accept the liabilities arising from the 
compromised debts in amounting of Baht 32.76 million. The debt shall be dued on 30 June 2014. Later on 
5 June 2015, the Company paid to OAC for the amount of Baht 29.54 million which the outstanding debts 
remained at Baht 3.22 million. 
 On 13 January 2014, OAC deposited 102.3 million shares of G Steel with Deposit Office, Legal Execution 
Department as a guarantor under the compromise agreement to transfer additional 102.3 million shares of 
G Steel at Baht 0.10 per share (the market price at the end of guarantee period) to the employee.
 Later on 13 January 2014, the Company entered into an agreement with OAC to accept additional 
liabilities of Baht 10.23 million. This obligation will be due within 30 June 2014. At present, the Company is 
in the process of extension of the agreement with OAC.
 
Lead	Shareholder	guarantee
 During the year 2010, the Company has restructured its management to support a new capital venture. 
The process has been taken care by the new management and the financial advisor teams. The teams 
had requested the “Major shareholder” of G Steel to sign a “Guarantor Agreement” to secure the Account 
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 On 9 July 2015, the Board of Directors Meeting has approved to write-off the remaining amount of 
receivables from former related parties of Baht 1.39 million as to bad debts.

Consolidated	and	
Separate	financial	statements

(in million Baht)
2015 2014

Long-term loans to (interest rate per annum)    
Sathorn North Pattana Co., Ltd. (16.0% p.a.)  - 1
Less allowance for doubtful accounts  - (1)
Net  -  -

Receivable from former related parties    
N.T.S. Steel Group Public Co., Ltd. (“NTS”) and others - 1
Less allowance for doubtful accounts  - (1)
Net  -  -
Long-term loans to and receivables from former 
 related parties, net  -  -

Receivable amount of approximately Baht 417 million which has been fully provided for doubtful account. 
Moreover, a number of 760 million ordinary shares of G Steel were also asked for pledging as security. 
Besides, many condition and termination causes had been set in the “Guarantor Agreement”. The duration 
period of the agreement is May 17, 2015. 
 On June 24, 2015 two Company’s directors and management had been accused by the SEC in not 
present certain amount of debts, from the 2009 financial statement presentation. Both of the directors had 
resigned, which had no effect to the Company operation. Due to the SEC accusation, the obligation of the 
“Major shareholder” in according to the “Guarantor Agreement” had been terminated.

	 Significant	matter	with	related	parties.
 On 7 May 2014, OAC enters into a Transfer of assets for debt repayment contract with Shareholder of 
G Steel agreeing to partially pay debts by transferring ownership of the Company’s shares of 4,125 million 
shares and the Company’s warrants of 687 million units which were owned by OAC. And in September 
2014, G Steel had transferred ownership of the Company’s shares of 1,500 million shares to other company, 
resulting G Steel held 20.79% shareholding in the Company. 
 After the above transfers, as at 31 December 2015 the percentage of shareholding in the Company of G 
Steel and GS Securities is 25.70%.

6 Balances with former related parties

Balances as at 31 December 2015 and 2014 with former related parties were as follows:
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7 Cash and cash equivalents

8 Trade accounts receivable

The currency denomination of cash and cash equivalents as at 31 December 2015 and 2014 was as follows:

(ล้านบาท)

Note

Cash at banks - Saving Account  147 160
Cash at banks - Current Account  10 49
Total	 	 157	 209

Related parties 5 - 2
Other parties  632 615
Total	 	 632	 617
Less allowance for doubtful accounts  (417) (417)
Net	 	 215	 200
    
(Reversal)	Bad	and	doubtful	debts	expenses	for	the	year -  -

Thai Baht (THB)  154 203
United States Dollars (USD)  3 6
Total	 	 157	 209

Consolidated	and	
Separate	financial	statements

Consolidated	and	
Separate	financial	statements

Consolidated	and	
Separate	financial	statements

(in million Baht)

(in million Baht)

(in million Baht)

2015

2015

2015

2014

2014

2014
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Aging analyses for trade accounts receivable were as follows:

 The normal credit terms granted by the Company are cash and not over 7 working days for domestic 
sales, and letter of credit at sight for export sales. 
 In year 2013, a related party account receivable subrogated the amounts, the receivable owed to a 
creditor of Baht 171 million in exchange with an other receivable in the same amount. The account receivable 
subrogated also is the creditor of the Company in the greater amount than the receivable amount owe to the 
Company.
 On 27 February 2014, the Company entered into an instalment agreement payment with a customer for 
the debt of Baht 10.28 million. The repayment of principal shall not be less than Baht 500,000 per month 
beginning the first instalments in March 2014.  The interest shall be 7.5 % per annum from the date of default 
and shall be paid together with the final principal payment. In November 2015, the customer has paid the 
principal and interest in full amount.

Related	parties    
Overdue :     
 Less than 3 months  - 2
  Over 12 months  -  -
   5 -	 2
Other	parties
Not yet due  5  -
 Overdue :
  Less than 3 months  37 19
  Over 12 months  590 596
    632	 615
Less allowance for doubtful accounts  (417) (417)
Net	 	 215	 198
	Total	 	 215	 200

Consolidated	and	
Separate	financial	statements

(in million Baht)
2015 2014Note
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 The currency denomination of trade accounts receivable, gross amount as at 31 December 2015 and 
2014 were as follows:

 The gross and net balances due from the Non-Performing Domestic Customers as at 31 December 2015 
and 2014 are shown in the table below:

Thai Baht (THB)  632 617
United States Dollars (USD)  -  -
Total	 	 632	 617

 The Company had no sales transactions for the years ended 31 December 2015 and 2014 with the Non-
Performing Domestic Customers.
 In July 2013, the Company filed complaints against the Non-performing domestic customers with Civil 
Court for breach of sale and purchase agreements. On 21 October 2013 the Civil Court ordered the Customer 
1 to pay the amount of Baht 423 million and interest at 7.5% p.a. of the principal of Baht 352 million since 
filing date until the settlement date. The enforcement in according to the verdict is currently in process. On 3 
March 2014, the Company had made the compromise agreement with Customer 2 to pay the amount of Baht 
78 million (principal amount of Baht 65 million and interest amount of Baht 13 million) by installation payment 
commencing on 25 March 2014 to 25 August 2016. However, the customer 2 defaulted the payments. On 
14 May 2015 and 18 May 2015, the Company traced the land of the customer 2 and customer 1 from Land 
Department, and not found their property. Presently, their other assets are investigating by the Company.

Account receivables    
• Customer 1  352 352
• Customer 2  65 65
  	 417	 417
Less allowance for doubtful accounts  (417) (417)
Net  -  -

Consolidated	and	
Separate	financial	statements

Consolidated	and	
Separate	financial	statements

(in million Baht)

(in million Baht)

2015

2015

2014

2014
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9 Inventories

Finished goods 184 531
Raw materials 176 248
Spare parts and supplies 326 342
Raw materials in transit 11 15
Total	 697	 1,136
Less allowance for devaluation of inventories (36) (42)
Net	 661	 1,094
   
Carrying	value	of	inventories	pledged	to	secure	liabilities	 95	 467
   
Inventories recognised as cost of sales of goods and expense (income) :   
  Cost of sales of goods 12,390 14,022
  (Reversal of) loss on devaluation of inventories (6) (52)
Net		 12,384	 13,970

10 Other current assets

Prepaid value added tax  - 65 - 65
Suspense input tax  11 13 11 13
Prepaid expense and others  18 43 18 43
   	 29	 121	 29	 121
Advance to suppliers
 Related party 5 17 96 17 96
 Other parties  139 138 139 138
   	 156	 234	 156	 234
Less allowance for doubtful  (97) (97) (97) (97)
Net	 	 	 59	 137	 59	 137

Other receivables
 Related parties 5 - 1 1 1
 Other parties  - - -  -
    - 1	 1	 1
รวม	 	 	 88	 259	 89	 259

(in million Baht) (in million Baht)

Consolidated	financial	
statements

Separate	financial	
statements

   Note 2015 2014 2015 2014

Consolidated	and	
Separate	financial	statements

(in million Baht)
2015 2014
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12 Advance payment for purchase of property, plant and equipment

 On 2 November 2012, the Company’s Board of Directors approved a mortgage transaction with a supporting 
customer to secure a loan facility in the amount of Baht 360 million. Under this mortgage transaction, the 
Company and the land seller agreed to mortgage 5 deeds of land which are presented as part of advances 
for purchase of property, plant and equipment amounting to Baht 210 million as collateral for long-term loan 
from supporting customer. On 2 April 2013, the Company entered into a compromise agreement with the 
supporting customer to exchange their outstanding receivables for the debenture of the Company. However, 
the supporting customer made a compensation claim because the Company has not complied with the raw-
material purchase agreement amounting to Baht 42.6 million, which was recorded under trade accounts 
payable. 
 In July 2015 the Company informed the supporting customer to replace its security by hand over the 
Company common shares of 540 million shares held by GS Securities and Superior Overseas (Thailand) 
Co., Ltd. to replace its 5 land title deeds. The land redemption had been processed (as described in Note 
21). Later on 29 September 2015 the Company mortgaged the 5 land title deeds to Revenue Department, as 
security of tax installment payment of the Company and G Steel amounting to Baht 330 million (The Company 
Baht 206 million).

Advance for purchase land 210 210
Advance for purchase machinery 54 54
Total	 264	 264
Less allowance for impairment (54) (54)
Net	 210	 210

Consolidated	and	
Separate	financial	statements

(in million Baht)
2015 2014
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Details of construction in progress as at 31 December 2015 and 2014 were as follows:

 The cost of the Company’s fully depreciated plant and equipment that was still in use is amounted to Baht 
456 million as at 31 December 2015 (2014: Baht 447 million).

	 Impairment	evaluation
 In determination of assets impairment, the management of the Company has verified various factors and 
concluded that there is no factor indicated the value of land, buildings and equipment as at 31 December 
2015 and 2014 may be impaired. And during the 2nd Quarter of year 2014, the management of the Company 
has retained 2 independent appraisers to evaluate the value of the land, buildings and equipments as at 
31 December 2013 of the Company. Together with the valuation of the assets of the management, and 
concluded that as at 31 December 2015 and 2014 there are no factor indicated that the book value of the 
land, buildings and equipment may be impaired.

	 Mortgaged	property,	plant	and	equipment

 Under the rehabilitation plan
 As at 31 December 2015, the Company’s property, plant and equipment, with a net book value of Baht 
10,859 million, were mortgaged under the rehabilitation plan (2014: Baht 11,689 million).
 The Company filed a lawsuit to Southern Bangkok Civil Court against three defendants, in their capacities 
of bondholder trustee and security agent, to release the lien and security interests on the Company’s property, 
plant and equipment which were held by them to secure payment of the bond issued by the Company in the 
past, and which had been fully paid. On 28 October 2013, the Southern Bangkok Civil Court ruled in favour 
of the Company ordering the defendants to release the mortgaged assets. One of the defendants negotiated 
for make compromise agreement with the Company to release of the mortgaged assets and appealed to 
Southern Bangkok Civil Court to compromise the case.
 Later on 6 May 2014, the Appeals Court has ruled the compromise agreement between the Company 
and one defendant that the defendant shall release the mortgaged collateral to the company. At present the 
Company is in the process of redemption the collateral.

Galvanizing line 5,038 5,038
Reversing Mill line 1,525 1,525
Others 212 212
Total	 6,775	 6,775

Consolidated	and	
Separate	financial	statements

(in million Baht)
2015 2014
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14 Intangible assets

Consolidated	and	Separate	financial	statements

(in million Baht)

Production 
licences

Computer 
software 
licences

Total

Cost    
As	at	31	December	2014	and	1	January	2015	 211	 41	 252
As	at	31	December	2015	 211	 41	 252
Amortisation    
As	at	31	December	2014	and	1	January	2015	 199	 29	 228
Amortisation charge for the year 3 1 4
As	at	31	December	2015	 202	 30	 232

Allowance for loss on impairment    
As	at	31	December	2014	and	1	January	2015	 -	 -	 -
Amortisation charge for the year - 11 11
As	at	31	December	2015	 -	 11	 11
 
Net book value
As	at	31	December	2014	and	1	January	2015	 12	 12	 24
As	at	31	December	2015	 9	 -	 9

 Security for the Company’s long overdue electricity
 On 14 May 2013, the Company’s Board of Directors approved to mortgage its machinery (Pickle and oil 
line), with a net book value of Baht 802 million as at 31 December 2015 (31 December 2014: Baht 837 million), 
as security in the facilities amount of Baht 1,043 million with the Revenue Department for its tax liabilities 
and the Company registered this mortgage transaction with the Central Office for Machinery Registration, 
Department of Industrial Works on 10 October 2013. 
 Later on 9 July 2015, the Company’s Board of Directors had approved to place 5 pieces of land title deed 
to be additional security to Revenue Department. On 29 September 2015, the land had been mortgaged (as 
described in Note 12).

 Mortgaged as security for facilities agreement of a local bank
 On 13 November 2014, the Company’s Board of Directors approved to mortgage its machinery (the Recoil 
Temper Mill (RTM) and the Acid Regeneration Plant (ARP)), with a net book value of Baht 783 million as at 
31 December 2015, as joint security with G Steel in the facilities amount of Baht 602 million with a local bank 
and the Company registered this mortgage transaction with the Central Office for Machinery Registration, 
Department of Industrial Works on 3 March 2015 for the mortgaged amount of Baht 480 million.
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 In the 2nd quarter of year 2015, the Company received the guarantees refund of electricity usage and 
natural gas usage totaling Baht 252 million and has submit the letter of bank guarantees amount of Baht 252 
million as collateral for such utility usage instead.

 The tax losses expire in 2015 to 2019. The deductible temporary differences do not expire under current 
tax legislation. Deferred tax assets have not been recognised in the financial statements of the Group and 
the Company in respect of these items because it is not certain that future taxable profit will be generated 
against which the Group and the Company can utilise the benefits there from.

15 Cash guarantee for the utility usage

16 Deferred Tax

 Deferred tax assets arising from temporary differences and unused tax losses that have not been recognised 
in the financial statements were as follows:  

Guarantee for electricity usage - 212
Guarantee for natural gas usage -  40
Total	 -	 252

Deductible temporary differences   
• Allowance for doubtful accounts - trade accounts receivable 83 83
• Allowance for devaluation of inventories 7 9
• Allowance for impairment - advance to suppliers  19 19
• Allowance for impairment losses on property, plant and equipment 723 723
• Allowance for impairment losses on intangible assets 2 -
• Depreciation gap 267 219
• Allowance for impairment - Advances for purchase of machinery 11 11
• Allowance for impairment - other non-current assets 411 408
• Provision for employee benefits 9 8
   1,532 1,480
Loss carry forward 1,065 2,158
Total		 2,597	 3,638

Consolidated	and	
Separate	financial	statements

Consolidated	and	
Separate	financial	statements

(in million Baht)

(in million Baht)

2015

2015

2014

2014
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17 Other non-current assets

Suspended construction in progress 2,086 2,086 2,086 2,086
Less allowance for impairment (2,053) (2,042) (2,053) (2,042)
   33 44 33 44
Promissory notes - 143 - 143
Less allowance for impairment - (143) - (143)
   - - - -
Advances to suppliers - - - -
Less allowance for impairment - - - -
   - - - -
Restricted deposits at financial institutions 1 1 - 1
Deferred cost of roll - net 151 138 151 138
Refundable deposits 18 18 18 18
Cash seized for execution 5 9 5 9
Others 5 6 5 6
Net	 	 213	 216	 212	 216

(in million Baht) (in million Baht)

Consolidated	financial	
statements

Separate	financial
statements

    2015 2014 2015 2014

 Suspended construction in progress
 Suspended construction in progress represented the Direct Reduced Iron plant (“DRI Facility”). The 
management of the Company decided to suspend this project in 1999. The carrying value of this investment 
was written down to its independently appraised forced sale value based on the market price of steel scrap 
of Baht 44 million. On 29 July 2014, the Board of investment (“BOI”) had ordered the revocation of privilege 
in the production of Direct Reduced Iron. However there is no burden of import duty on machinery and raw 
materials.
 As at 31 December 2015, the management has reconsidered the estimated recoverable amount of assets  
that the recoverable amount is lower than the net book value in the amount of Baht 11 million which was 
recorded as loss on impairment in the statement of income.

 Promissory notes
 As at 31 December 2014, promissory notes issued by closed finance companies were pledged as collateral 
for loans of certain related parties from those closed finance companies. The Company has fully provision 
for these promissory notes. On 9 July 2015, the Board of Directors Meeting has approved to write-off the 
promissory notes amount of Baht 143 million as to bad debts.
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18 Interest-bearing liabilities

Note

Current
Debentures (unsecured) 5, 19 - 641
Short - term loans from other parties (unsecured)  30  -
Trade accounts payable  20   
  Secured  55 566
  Unsecured  1,489 1,102
    1,544 1,668
     
Other payables and accrued expenses 21   
  Secured  - 371
  Unsecured  631 607
    631 978 
   2,205	 3,287
     
Non-current
Debentures (unsecured) 5, 19 343 -
Other payables and accrued expenses (secured)  - 49
    343	 49
Total	 	 2,548	 3,336

Consolidated	and	
Separate	financial	statements

(in million Baht)
2015 2014
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The periods to maturity of interest-bearing liabilities as at 31 December 2015 and 2014 were as follows:

 Secured interest-bearing liabilities as at 31 December 2015 and 2014 were secured on the following 
assets:

The currency denomination of interest-bearing liabilities as at 31 December 2015 and 2014 were as follows:

	 Short-term	loans	from	other	parties
 The Company enters into loan agreement with other person amounting to Baht 40 million. The loan is 1 
year repayment period with 8 % p.a. interest rate, commencing each drawn down loan. 

 As at 31 December 2015 the Company has received the loan amounting to Baht 30 million.

Within one year 2,205 3,287
After one year but within five years 343 49
Total	 2,548	 3,336

Thai Baht (THB) 387 1,146
United States Dollars (USD) 2,161 2,190
Total	 2,548	 3,336

Note

Inventories 9 18 223
Property, plant and equipment 12,13 - 1,047
Total	 	 18	 1,270

Consolidated	and	
Separate	financial	statements

Consolidated	and	
Separate	financial	statements

Consolidated	and	
Separate	financial	statements

(in million Baht)

(in million Baht)

(in million Baht)

2015

2015

2015

2014

2014

2014
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As	at	31	December	2014 5, 18	 641
Redeemed the undue debentures  
  During the first quarter  (52)
  During the second quarter  (101)
  During the third quarter  (89)
  During the fourth quarter  (56)
    (298)
As	at	31	December	2015 5, 18	 343

19 Debentures

Movements during the year ended 31 December 2015 of debentures were as follows:

Consolidated	and
	Separate	financial	statements

(in million Baht)

Note

Note

Debentures    
Other	related	party 5, 18   
GS Securities  343 641
Less Current portion  - (641)
Net	 	 343	 	-

Consolidated	and
	Separate	financial	statements

(in million Baht)
2015 2014

	 Debentures	issued
 In year 2013, the Company entered into various compromise agreements with nine creditors to exchange 
its outstanding receivables from the Company amounting to Baht 1,043 million for debentures amounting to 
Baht 1,043 million. The details are as follow:

 No. of debentures    : 104,300 units
 Face value per unit  : Baht 10,000
 Total value of debentures : Baht 1,043 million
 Maturity   : 2 years
 Interest rate   : 3% p.a.
 Issuance Date  : 19 March, 19 April and 14 May 2013
 Maturity Date  : 19 March, 19 April and 14 May 2015

 On 27 March 2015, the Company and GS Securities have jointly agreed to extend the remaining debentures 
which being dued in year 2015 for another 3 year with 3% interest rate per annum.
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Current    
Related parties 5 5 141
Other parties  2,040 2,099
    2,045 2,240
Non-Current    
Other parties  15  -
Total		 	 2,060	 2,240

The currency denomination of trade accounts payable as at 31 December 2015 and 2014 were as follows:

20 Trade accounts payable

Thai Baht (THB) 454 520
United States Dollars (USD) 1,604 1,718
Euro Dollars (EUR) 2 2
Total	 2,060	 2,240

 The Company has agreements to purchase raw materials from various suppliers. The Company had taken 
delivery of raw materials under consignment agreements totalling Baht 402 million as at 31 December 2015 
and pays interest from 2 % to 5.8% per annum on the payables balance (2014: Baht 656 million, interest rate 
at 1.83% to 6.5% per annum). 
 As at 31 December 2015 and 2014, the Company has defaulted the payment on the repayment schedule 
agreed upon with a major trade creditor. As a consequence of the default, the Company has the obligation to 
pay interest on overdue debts at the rate of 5% per annum from the date of default. The Company is currently 
in re-negotiations to extend the repayment schedule.

Note

Consolidated	and
	Separate	financial	statements

Consolidated	and
	Separate	financial	statements

(in million Baht)

(in million Baht)

2015

2015

2014

2014
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Current    
Related parties 5 18 52
Performance guarantee payable  628 574
Tax instalments payable  174 371
Electricity payable  111 114
Others  255 232
    1,186 1,343
Non-Current    
Tax instalments payable  581 548
Others  59  -
    640 548
Total	 	 1,826	 1,891

21 Other payables and accrued expense

 Performance guarantee payable
 The Company provided a performance guarantee for an Intermediary to two End Use Customers. These two 
End Use Customers are also Major Trade Creditors of the Company. The Company has recognised liabilities 
as other payables and accrued expenses amounting to USD 17 million equivalent to Baht 628 million as at 
31 December 2015 (2014: USD 17 million equivalent to Baht 574 million) under the performance guarantee.
 The Company entered into a compromise agreement with these Major Trade Creditors, and has defaulted 
on certain negotiated repayment schedules. As a consequence of such default, the outstanding balances are 
payable on demand and accrue interest at a rate of 7.5% annually from the date of default and the Company 
is in progress providing improved repayment terms over extended time periods.
 As at 31 December 2015, the Company has outstanding balance of accrued interest expense amounting 
to Baht 478 million (2014: Baht 373 million).

 Tax instalment payable
 As at 31 December 2015, the Company has outstanding balance of tax instalment payable amounting 
to Baht  755  million (included additional full amount of surcharge, according to the Revenue code up to 31 
December 2015 amounting to Baht  216 million) which presented as current liabilities of Baht 174 million and 
non-current liabilities of Baht 581 million.

Note

Consolidated	and
	Separate	financial	statements

(in million Baht)
2015 2014
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 The currency denomination of other payables and accrued expenses as at 31 December 2015 and 2014 
were as follows:

Thai Baht (THB) 1,151 1,260
United States Dollars (USD) 671 630
Euro Dollars (EUR) 4 1
Total	 1,826	 1,891

 Under this repayment schedule, the Company mortgaged its 1 plot of land and construction, pickle and 
oil line as collateral together with the guaranteed by a company.
 As at 31 December 2015 up to April 2020, the Company shall pay the above outstanding balance total 
52 installments of Baht 14.52 million per installments.
 

 Other liabilities
 According to redemption of the 5 pieces of land title deed to be taxes security, as described in Note 12, 
which the supporting customer ask the Company to hand over the Company common shares of 540 million 
shares held by GS Security Co., Ltd. and Superior Oversea (Thailand) Co., Ltd. to replace its 5 land title 
deed and to pay an amount of Baht 59 million to compensate the declining of the company common shares 
which had been hand over to settle to the supporting customer debts. The liability had been recorded in 2nd 
quarter of year 2015 financial statement.
 On 17 July 2015, the Company enter into compromising agreement with the above supporting customer, 
which had to pay amount of Baht 101.67 million as follow;

 • Monthly payment of Baht 1.5 million commencing 28 August 2015 to 28 July 2016.
 • Monthly payment of Baht 2.0 million commencing 28 August 2016 to 28 December 2017.
 • The balance on 28 January 2018.

 Any default of the installment payment is resuming debt compromising default which had to pay the 
balance in total amount. The Company has to pay interest at 7.5 % p.a. of the balance the debt.

Consolidated	and
	Separate	financial	statements

(in million Baht)
2015 2014
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The currency denomination of other current liabilities as at 31 December 2015 and 2014 were as follows:

Thai Baht (THB) 4 4
United States Dollars (USD) 29 27
Euro Dollars (EUR) 2 2
Total	 35	 33

Machinery purchase payable 17 16
Tax-related liabilities 4 4
Construction payables 14 13
Total	 35	 33

Balance - beginning of the year 244 269
Paid during the year (11) (13)
Exchange rate adjustments during the year 9 (1)
Transfer to gain on debt restructuring - (11)
Balance	-	end	of	the	year	 242	 244

22 Other current liabilities

23 Liabilities under rehabilitation plan

Consolidated	and
	Separate	financial	statements

Consolidated	and
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Creditors  Due date   
Class 4 Employee Repayable in July 2015 4 4
Class 5  Equipment Claims Repayable in October 2011 10 9
Class 11 Operating Fund Repayable in October 2003   
  Creditors Provided    
  in the Form of Overdraft  16 16
Class 13 Other Creditors Repayable in October 2011 212 215
   	 Total	 242	 244

 Liabilities under rehabilitation plan as at 31 December 2015 and 2014 were  included in the financial 
statements as follows:

 The repayment schedules of each creditor under Class 5 and Class 13 are not entirely consistent in terms 
of date, as they depend on the date of the conclusion of the debt. However, the first due date of creditors 
under Class 5 and Class 13 is 31 October 2011.
 Although a repayment of creditors under Class 11 was due in October 2003, the repayment schedule of 
these creditors was conditional upon those creditors continuing to provide overdraft facilities to the Company 
equal to the total debt under Class 11. However, the Company has not received any such overdraft facility 
from the creditors under Class 11, and therefore, the repayment condition imposed on these creditors has 
not been satisfied.
 The Company’s rehabilitation plan liabilities fell due on 31 October 2011 but fell into default.  The Company 
entered into negotiations with the creditors to extend the payment period. Accordingly, the Company presented 
the outstanding liabilities under rehabilitation plan as at 31 December 2015 and 2014 as current liabilities in 
the Company’s statement of financial position.  As a consequence of this default, the outstanding balances 
are payable on demand and accrue interest at a rate of 7.5% per annum from the date of default.
 Since year 2012 to the date of the report, 8 suppliers filed a complaint against the Company for breach 
of the rehabilitation plan 1 case with the litigation amount of Baht 2 million together with interest at the rate 
of 7.5% per annum from the date of filing the complaint until the date of full repayment are on the Court 
process and 2 case with the litigation amount of Baht 24 million have been compromised and settled. Other 
5 cases with the litigation amount of Baht 13 million, the Supreme Court President has the opinion that the 
case should be under the Central Bankruptcy Court, therefore the Civil Court has dismissed the case.

Consolidated	and
	Separate	financial	statements

(in million Baht)
2015 2014
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 The currency denomination of liabilities under rehabilitation plan as at 31 December 2015 and 2014 were 
as follows:

 The Company adopted TAS 19 - Employee Benefits with effect from 1 January 2011. The Company opted 
to recognise the transitional obligation as at 1 January 2011 through profit or loss on a straight-line basis over 
five years from 1 January 2011. Movements during the year on the provision for the unrecognised transitional 
obligation were as follows:

24 Employee benefit obligations

Year ended 31 December

Thai Baht (THB) 129 140
United States Dollars (USD) 100 92
Euro (EUR) 9 9
Singapore Dollars (SGD) 4 3
Total	 242	 244

Statement	of	financial	position	obligations	for:   
Post-employment benefits 47 37
Total	 47	 37

Statement	of	comprehensive	income	recognised	in	profit	or	loss:   
Post-employment benefits 11 9
Total	 11	 9

Consolidated	and
	Separate	financial	statements
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Unrecognised transitional obligation as at 1 January 5 10
Recognised through profit or loss for the period (5) (5)
Unrecognised	transitional	obligation	as	at	31	December	 -	 5

Present value of unfunded obligations 47 42
Unrecognised transitional obligation - (5)
Statement	of	financial	position	obligation	 47	 37

	 An	unfunded	plan	based	on	Thai	labour	law
 The Company operates defined benefit plans based on the requirement of Thai Labour Protection Act B.E. 
2541 (1998) to provide retirement benefits to employees based on pensionable remuneration and length of 
service.

The statement of financial position obligation was determined as follows:

Movement in the present value of the defined benefit obligations:

Year ended 31 December

Defined benefit obligations at 1 January 42 37
Paid benefit (1)  -
Current service costs and interest 6 5
Defined	benefit	obligations	at	31	December	 47	 42

Consolidated	and
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Expense recognised in profit or loss:

The expense is recognised in the following line items in the statement of comprehensive income:

 No actuarial gains and losses were recognised in other comprehensive income for the year ended 31 
December 2015 and 2014.

Principal actuarial assumptions at the reporting date: 

* Base on the weighted average by age group of employee 
** Reference from TMO 08 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008 

Year ended 31 December

Year ended 31 December

Transitional obligation recognised 5 5
Current service costs 6 4
Total	 11	 9

Cost of sales and administrative expenses 11 9
Total	 11	 9

Discount rate 3.9 per year 3.9 per year
Future salary increases rate 5.0 - 7.0 5.0 - 7.0
Turnover rate 5.0 - 10.0* 5.0 - 10.0*
Mortality rate TMO 08** TMO 08**

	 Sensitivity	analysis	of	significant	actuarial	assumptions
 Significant actuarial assumptions for sensitivity analysis are discount rate, salary increase rate and 
employee turnover rate, while holding all other assumptions constant. The sensitivity analysis of change in 
the relevant actuarial assumption that were reasonably possible as of 31 December 2015 as follows:

Consolidated	and
	Separate	financial	statements
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25 Share capital

The movements of share capital for the years ended 31 December 2015 and 2014 were as follows:

(million shares / in million Baht)
Authorised
At 1 January       
 Ordinary shares 0.69 188,377 129,980 188,377 129,980
Reduction of shares from decrease 
 of the  registered capital  (38,902) (26,842) - -
Reduction from change in par 
 value of shares  (134,528) - - -
Increase of new shares  - - - -
At	31	December	      
 Ordinary	shares		 6.90	 14,947	 103,138	 -	 -
	 Ordinary	shares		 0.69	 -	 -	 188,377	 129,980

Issued	and	paid	up      
At 1 January 
 Ordinary shares 0.69 105,853 73,039 105,853 73,039
Reduction from change in 
 par value of shares  (95,268) - - -
Increase of new shares   - - - -
At	31	December	 	 	 	 	 	
 Ordinary	shares	 6.90	 10,585	 73,039	 -	 -
 Ordinary	shares	 0.69	 -	 -	 105,853	 73,039

Consolidated	and	Separate	financial	statements
2015 2014

Number NumberBaht BahtPar value
per share
(in Baht)

 • If the discount rate increases (decreases) by 1.0%, the employee benefit obligation decrease Baht 
4.95 million (increase Baht 5.93 million).

 • If the salary increase rate increases (decreases) by 1.0%, the employee benefit obligation increase 
Baht 5.80 million (decrease Baht 4.94 million).

 • If the employee turnover rate increases (decreases) by 10.0%, the employee benefit obligation 
decrease Baht 2.83 million (increase Baht 3.09 million).

 In presenting the above sensitivity analysis, the present value of the employee benefit obligation has been 
calculated by using the same method that applied in calculating the employee benefit obligation recognized 
in the statement of financial position.
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 The Annual General Meeting for the year 2015 which was held on 29 April 2015 had approved the reduction, 
the increase of the Company’s registered capital and the change in the par value of shares as follows;
 • Approved the reduction of the Company’s registered capital from Baht 129,979,834,014.15 to Baht 

103,137,868,426.08 consisting of 149,475,171,632 shares at the par value of Baht 0.69 per share 
by reducing the unissued shares in the amount of 38,901,399,403 shares and remain the shares to 
reserve for the warrant to purchase the ordinary shares of the Company which are GJS-W2, GJS-W3 
and GJS-W4 as well as approved the increase of the Company’s registered capital in the amount of 
Baht 12.42 from the existing registered capital of Baht 103,137,868,426.08 to Baht 103,137,868,438.50 
by issuing newly ordinary shares in the number of 18 shares at a par value of Baht 0.69 per share 
to avoid fraction of share that may incur after the change of par values. In addition, approved the 
allotment of the Company’s newly issued shares in the amount of 18 shares, with a par value of Baht 
0.69 per share, of which 4 shares to a minority shareholder and 8 share to accommodate the exercise 
of GJS-W3 and 6 share to accommodate the exercise of GJS-W4. The Company was registered of 
the reduction, the increase of the Company’s registered capital with the Ministry of Commerce on 11 
May 2015 and 12 May 2015 respectively.

 • Approved the shares reduction and the change in the par value of shares of the Company from Baht 
0.69 per share to Baht 6.90 per share, which will cause the number of the Company’s shares to reduce 
by 134,527,654,485 shares, from the existing 149,475,171,650 shares at the par value of Baht 0.69 per 
share to 14,947,517,165 shares at the par value of Baht 6.90 per share. The Company was registered 
of the change in the par value of shares with the Ministry of Commerce on 20 May 2015.

 • Approved the amendment of resolutions by the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 
1/2009 held on 18 December 2009 and the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 
held on 7 January 2013 relating to the allocation of newly issued ordinary shares reserved for the 
exercise of right under the Company’s warrants in order to be in line with the change in the number 
and par value of shares of the Company as follows;

  1. To amend the number of shares issue to accommodate the exercise of GJS-W2 from “allocate 
newly issued ordinary shares of 17,907,001,590 shares, par Baht 0.69 per share” to be “allocate 
newly issued ordinary shares of 1,790,700,159 shares, par Baht 6.90 per share” 

  2. To amend the number of shares issue to accommodate the exercise of GJS-W3 from “allocate 
newly issued ordinary shares of 14,697,718,652 shares, par Baht 0.69 per share” to be “allocate 
newly issued ordinary shares of 1,469,771,866 shares, par Baht 6.90 per share”

  3. To amend the number of shares issue to accommodate the exercise of GJS-W4 from “allocate 
newly issued ordinary shares of 11,401,342,300 shares, par Baht 0.69 per share” to be “allocate 
newly issued ordinary shares of 1,101,666,923 shares, par Baht 6.90 per share”

 • Approved the authorization of the Board of Directors or any person authorized by the Board of Directors 
to determine the details in relation to the reduction of capital, the increase of capital, and the allocation 
of such capital increase ordinary shares and the change of par value of shares of the Company.
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	 Share	premium	(discount)	
 The movement of share premium (discount) during the year ended 31 December 2015 and 2014 are 
shown in the table below:

26 Warrants

Following are terms and conditions of the warrants :

Second Warrants
 • The Company allotted 4,933 million “Second Warrants” (“GJS-W2”) to shareholders whose names 

appeared in the Company’s share register on 9 February 2010 at the ratio of 7.9405 existing shares 
for each GJS-W2. 

 • The offering price of a GJS-W2 unit was Baht 0.03 per unit.
 • One GJS-W2 unit is exercisable for three new ordinary shares at the initial price of Baht 0.25 per share 

subject to further adjustments on the occurrence of adjustable events. Therefore, in order to exercise 
a GJS-W2, the holder is required to remit Baht 0.75 per unit to the Company.  

 • The GJS-W2 has a seven-year maturity from the issuance date.
 • The Exercise Date is the last business day of June and December of each year, during the term of the 

GJS-W2, with the exception of the last exercise date. The first exercise date shall be 
  30 December 2010 and the last exercise date will fall on 12 December 2017. In the event that the 

last exercise date should fall on an official Company holiday, such date shall be changed to the last 
business day prior to such last exercise date.  The notification period for the last exercise date shall 
not be less than 15 days prior to the last exercise date.

 • Adjustment of the exercise price of GJS-W2. The exercise price of GJS-W2 changed from Baht 0.25 
per share to Baht 0.207 per share and the exercise ratio changed from one GJS-W2 unit for 3 new 
ordinary shares of the Company to one GJS-W2 unit for 3.63 new ordinary shares of the Company.

(ล้านบาท)

Share	premium	(discount)   
At 1 January (39,829) (39,829)
Reduction of shares  - -
Increase of new shares  - -
At	31	December	 (39,829)	 (39,829)

Year ended 31 December

Consolidated	and
	Separate	financial	statements

(in million Baht)
2015 2014
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Third Warrants
 • The Company allotted 5,896 million “Third Warrants” (“GJS-W3”) to shareholders who purchased 

newly-issued ordinary shares at the ratio of 10 existing shares for each GJS-W3. The Company defines 
the list of shareholders who have the right to reserve newly-issued ordinary shares on 28 November 
2012. On 14 February 2013, GJS-W3 was allocated to shareholders 3,674 million units in total.

 • The offering price of a GJS-W3 unit was Baht 0 per unit.
 • One GJS-W3 unit is exercisable for four new ordinary shares at the initial price of Baht 0.15 per share 

subject to further adjustments on the occurrence of adjustable events. Therefore, in order to exercise 
a GJS-W3, the holder is required to remit Baht 0.60 per unit to the Company.  

 • The GJS-W3 has a seven-year maturity from the issuance date.
 • The Exercise Date is the last business day of June and December of each year, during the term of the 

GJS-W3. The first exercise date shall be 28 June 2013 and the last exercise date will fall on 
  7 February 2020. In the event that the last exercise date should fall on an official Company holiday, 

such date shall be changed to the last business day prior to such last exercise date. The notification 
period for the last exercise date shall not be less than 15 days prior to the last exercise date.

Fourth Warrants
 • The Company allotted 2,850 million “Fourth Warrants” (“GJS-W4”) to Private Placement (G Steel and/

or subsidiaries of G Steel) at the ratio of 10 existing shares for each GJS-W4. On 27 February 2013, 
GJS-W4 was allocated to Private Placement 2,754 million units in total.

 • The offering price of a GJS-W4 unit was Baht 0 per unit.
 • One GJS-W4 unit is exercisable for four new ordinary shares at the initial price of Baht 0.15 per share 

subject to further adjustments on the occurrence of adjustable events. Therefore, in order to exercise 
a GJS-W4, the holder is required to remit Baht 0.60 per unit to the Company.

 • The GJS-W4 has a seven-year maturity from the issuance date.
 • The Exercise Date is the last business day of June and December of each year, during the term of 

the GJS-W4. The first exercise date shall be 28 June 2013 and the last exercise date will fall on 11 
February 2020. In the event that the last exercise date should fall on an official Company holiday, such 
date shall be changed to the last business day prior to such last exercise date. The notification period 
for the last exercise date shall not be less than 15 days prior to the last exercise date.
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(million units / in million Baht)

Warrants      
At 1 January      
• Second Warrants  (GJS-W2) 0.03 4,933 148 4,933 148
• Third Warrants    (GJS-W3) 0.00 3,674 - 3,674 -
• Fourth Warrants  (GJS-W4) 0.00 2,754 - 2,754 -
Movement during the year:        
• Issue of new warrants  - - - -
• Expiration   - - - - 
 
At	31	December	      
•	Second	Warrants	(GJS-W2)	 0.03	 4,933	 148	 4,933	 148
•	Third	Warrants				(GJS-W3)	 0.00	 3,674	 -	 3,674	 -
•	Fourth	Warrants		(GJS-W4)	 0.00	 2,754	 -	 2,754	 -

Consolidated	and	Separate	financial	statements
2015 2014

Unit UnitAmount AmountOffering
price

per unit
(in Baht)

Detail of warrants are as follow:

   GJS-W2	(ก) GJS-W3	(ก) GJS-W4	(ข)
Exercise ratio (Unit : Share) 1 : 3.63 1 : 4 1 : 4
Price of exercise to 
 one Common Share (Baht) 0.207 0.15 0.15
The first day of exercise 30 December 2010 28 June 2013 28 June 2013
The last day of exercise 12 December 2017 7 February 2020 11 February 2020

(a)  Listed in The Stock Exchange of Thailand
(b)  Non-listed in The Stock Exchange of Thailand

 The Annual General Meeting for the year 2015 which was held on 29 April 2015 had approved the 
adjustment of exercise price and exercise ratio of the warrant to purchase an ordinary share GJS-W2, GJS-W3 
and GJS-W4 which shall become effective on the date the change of par value of shares of the Company 
takes effect.  On 20 May 2015, the Company has registered the change in the par value

The movements of warrants for the years ended 31 December 2015 and 2014 were as follows:
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   Before Adjustment  After Adjustment
   (Par value of Baht 0.69 per share) (Par value of Baht 6.90 per share)
GJS-W2 
• Exercise price (Baht) 0.207 2.070
• Exercise ratio 1 Unit : 3.630 Share 1 Unit : 0.363 Share
  
GJS-W3 And GJS-W4
• Exercise price (Baht) 0.150 1.500
• Exercise ratio 1 Unit : 4 Share 1 Unit : 0.400 Share

27 Reserves

Appropriations	of	profit	and/or	retained	earnings

 Legal reserve
 Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires that a public company shall allocate not less 
than 5% of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account (“legal 
reserve”), until this account reaches an amount not less than 10% of the registered authorised capital. The 
legal reserve is not available for dividend distribution.
 
Other	components	of	equity

 Termination of warrants
 Upon the cancellation of the 3,234 million units of First Warrants, their carrying value at Baht 0.05 each was 
transferred from the warrants component of equity to other components of equity for an amount of Baht 162 million.

28 Operating Segments

 Segment information is presented in respect of the Company’s geographical segments based on the 
Company’s management and internal reporting structure.

	 Business	segments
 Management considers that the Company operates in a single line of business, namely manufacturing 
of flat-rolled steel products, and has, therefore, only one major business segment.

	 Geographic	segments	
 In presenting information on the basis of geographic segments, segment revenue is based on the 
geographic location of customers.
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 Revenue and gross profit (loss) based on geographic segment, for the years ended 31 December 
2015 and 2014 were as follows:

	 Information	about	major	customers
 For the year ended 31 December 2015 and 2014, the Company had revenues from the domestic sale to 
4 customers and 3 customers respectively for the total amount of Baht 7,655 million and Baht 7,164 million 
respectively.

29 Selling expenses

Segment revenue    
Domestic  12,260 14,457
Export  - 55
Total	 35	 12,260	 14,512
    
Segment result - gross margin (loss)
Domestic  (130) 498
Export  - (8)
Total	 	 (130)	 490

Note

Packing expenses 4 4
Domestic shipping expenses 156 148
Export shipping expenses - 1
Total	 160	 153

Consolidated	and
	Separate	financial	statements

Consolidated	and
	Separate	financial	statements

(in million Baht)

(in million Baht)

2015

2015

2014

2014
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Note

Note

30 Administrative expenses

31 Employee benefit expenses 

Idle costs - depreciation and amortisation expenses 32 88 175
Idle costs - employee benefit expenses 32 12 32
Idle costs - others  5 15
Penalty charges  69 94
Depreciation and amortisation expenses  32 42 42
Employee benefit expenses 32 232 215
Demurrage charges  1 2
Professional and consulting fees  28 55
Others  143 102
Total	 	 620	 732

Management    
Wages and salaries  42 46
Welfare  4 4
Contribution to provident fund  1 1
   5 47	 51
Other employees    
Wages and salaries  299 279
Welfare  135 95
Contribution to provident fund  18 16
    452 390
Total	 32	 499	 441

Consolidated	and
	Separate	financial	statements

Consolidated	and
	Separate	financial	statements
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2015

2014

2014
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	 Defined	benefit	plans
 Details of the defined benefit plans are given in Note 24.

	 Defined	contribution	plans
 The defined contribution plan comprises a provident fund established by the Company for its employees. 
Membership in the fund is on a voluntary basis. Contributions are made monthly by the employees at rates 
ranging from 2% to 10% of their basic salaries and by the Company at rates ranging from 3% to 10% of the 
employees’ basic salaries. The provident fund is registered with the Ministry of Finance as a juristic entity 
and is managed by a licensed Fund Manager.

32 Expenses by nature

 The statements of income include an analysis of expenses by function.  Expenses by nature disclosed 
in accordance with the requirements of various TFRS were as follows:

Included in cost of sales of goods:    
Changes in inventories of finished goods 
  decrease  (increase) 9 347 (66)
Raw materials and consumables used  9,009 11,044
Depreciation and amortisation expenses   894 837
Employee benefit expenses 31 255 194
     
Included in administrative expenses:    
Depreciation and amortisation expenses
  (including in idle cost) 30 88 175
Depreciation and amortisation expenses  30 42 42
Employee benefit expenses
  (including in idle cost) 30, 31 12 32
Employee benefit expenses 30, 31 232 215
Operating lease expense  8 7

Note

Consolidated	and
	Separate	financial	statements

(in million Baht)
2015 2014
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34 Income tax expense

 The Group and the Company did not record income tax expense in the statement of comprehensive 
income because the Company incurred losses in the current year and has significant losses brought forward 
from prior years. Deferred tax assets have not been recognised in respect of these losses as disclosed in 
Note 16.

 Income tax reduction
 Royal Decree No. 577 B.E. 2557 dated 3 November 2014 grants a reduction in the corporate income tax 
rate and tax calculated at the rate of 20% of the net profit for the accounting period which begin on or after 
1 January 2015 but not later than 31 December 2015.
 On 22 January 2016 the Meeting of National Legislative Assembly has approved to reduce the corporate 
income tax rate from 30% to 20% of the net profit for the accounting period which begin on or after 1 January 
2016 and onwards.
 The Group used the income tax rate of 20% in the value measurement of deferred tax assets and liabilities 
as at 31 December 2015 and 2014.

33 Finance costs

Finance costs    
• Related party 5 21 44
• Other parties  271 130
• Financial institution  - 1
Total	 	 292	 175

Note

Consolidated	and
	Separate	financial	statements

(in million Baht)
2015 2014
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35 Promotional privileges

 The Board of Investment has approved the granting of promotional privileges to the Company by issuing 
certificates for the manufacturing of Hot Rolled Coils (BOI privilege for “CSP” project), Direct Reduced Iron 
(BOI privilege for “DRI” project) and Cold Rolled/Coated products Pickle and Oiled Products and Re-Coil 
Temper Mill Products (BOI privilege for “PGL” Project).  

 The privileges granted include:
 (a) exemption from payment of import duty on machinery approved by the Board; 
 (b) exemption from payment of income tax for certain operations for a period of eight years from the 

date on which the income is first derived from such operations;
 (c a 100% reduction in the normal income tax rate on the net profit derived from certain operations 

for a period of five years, commencing from the expiry date in (b) above; and
 (d) a deduction for a period of ten years of an amount equal to 5% of the increase in income of certain 

promoted operations over the income from those operations for the previous year.

 As a promoted company, the Company must comply with certain terms and conditions specified in the 
promotional certificate.
 On 29 July 2014 the Board of Investment (“BOI”) had ordered the revocation of privilege in the production 
of Direct Reduced Iron. However there is no burden import duty on machinery and raw materials.

Summary of revenue from promoted and non-promoted businesses:

(in million Baht)

Domestic Sale  12,260 - 12,260 14,457 - 14,457
Export Sale  - - - 55 - 55
Total	Revenue	 28	 12,260	 -	 12,260	 14,512	 -	 14,512

Consolidated	and	Separate	financial	statements
2015 2014

Non-
Promoted

businesses

Non-
Promoted

businesses

Total TotalPromoted
businesses

Promoted
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Note
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36 Earnings (Loss) per share

	 Basic	earnings	(loss)	per	share
 The calculations of basic earnings (loss) per share for the years ended 31 December 2015 and 2014 
were based on the profit (loss) for the years attributable to equity holders of the Company and the weighted 
average number of ordinary shares outstanding during the years as follows:

 The Company has restated the weighted average number of ordinary shares used in computation of the 
earnings (loss) per share for the year end December 31, 2014 to reflect the change in the number of ordinary 
shares outstanding which is adjusted due to change in par value as mentioned in Note 25 which is adjusted for 
the proportionate change in number of ordinary shares outstanding as if event has occurred at the beginning 
of the earliest year presented. As a result, basic earnings loss per share has been changed from Baht 0.004 
per share to Baht 0.04 per share in the consolidated financial statement and separate financial statements 
for the year end December 31, 2014.
 Diluted profit (loss) per share for the years ended 31 December 2015 and 2014 is not presented because 
the exercise price of the Company’s warrants was higher than the market price of the Company’s ordinary 
shares and these potential shares would decrease the earnings (loss) per share.

37 Financial instruments

 As at 31 December 2015 and 2014, the Company had not entered into any derivative contracts to hedge 
its exposure to foreign currency exchange risk. 

Financial	risk	management	policies
 The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency 
exchange rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Company does 
not hold or issue derivative financial instruments for speculative or trading purposes.

Profit	(loss)	for	the	years	attributable	to	ordinary	
			shareholders	of	the	Company		 	 (1,515)	 (418)
Number of ordinary shares outstanding at 1 January  105,853 105,853
Effect of change in par value  25 (95,268) (95,268)
Weighted	average	number	of	ordinary	shares	outstanding	 10,585	 10,585
Earnings	(loss)	per	share	(basic)	(in	Baht)	 	 (0.14)	 (0.04)

Note

Consolidated	and
	Separate	financial	statements

(in million Baht)
2015 2014
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(in million Baht)

2015       
Financial assets :       
Cash and cash equivalents 7 0.25 - 0.50 157 - - 157
Restricted deposits at 
 Financial institutions 17  1 - - 1
Total	 	 	 	 158	 -	 -	 158
         
Financial liabilities : 18      
Trade accounts payable 
 (with interest - bearing)  2 - 5.86 1,544 - - 1,544
Other payable and accrued  7.5 631 - - 631
 expenses (with interest- bearing)  8 30 - - 30
Debentures  3 - 343 - 343
Total	 	 	 	 2,205	 343	 -	 2,548

Consolidated	financial	statements

Within
1 year

After
5 years

After 1 year 
but within
5 years

TotalEffective 
Interest rate

(% per annum)

Note

Capital	management
 The Board’s intention is to return to a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market 
confidence and to sustain future development of the business. The Board is presently seeking additional 
capital investment in order to secure the ongoing viability of the Company.

Interest	rate	risk
 Interest rate risk is the uncertainty in value of financial assets and liabilities or net interest income as a 
result of the fluctuation of the market interest rate. Most of the interest rates of financial assets and liabilities 
of the Company are floating rates, which are based on market rates.

 The effective interest rates of financial assets and financial liabilities as at 31 December 2015 and 2014 
and the periods to maturity or re-pricing were as follows:
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(in million Baht)

(in million Baht)

Separate	financial	statements

Within
1 year

Within
1 year

After
5 years

After
5 years

After 1 year 
but within
5 years

After 1 year 
but within
5 years

Total

Total

Effective 
Interest rate

(% per annum)

Effective 
Interest rate

(% per annum)

Note

Note

2015
Financial assets :       
Cash and cash equivalents 7 0.25 - 0.50 157 - - 157
Total	 	 	 	 157	 -	 -	 157
         
Financial liabilities :       
Trade accounts payable 
 (with interest - bearing) 18 2 - 5.86 1,544 - - 1,544
Other payable and accrued  7.5 631 - - 631
 expenses (with interest bearing)  8 30 - - 30
Debentures  3 - 343 - 343
Total	 	 	 	 2,205	 343	 -	 2,548

2014       
Financial assets :       
Cash and cash equivalents 7 0.10 - 0.312 209 - - 209
Cash and cash equivalents 17 1.125 - 1 - 1
Total	 	 	 	 209	 1	 -	 210
         
Financial liabilities : 18      
Trade accounts payable 
 (with interest - bearing)  1.83 - 6.50 1,668 - - 1,668
Other payable and accrued       
 expenses (with interest bearing)  7.50  978 49 - 1,027
Debentures  3.00 641 - - 641
Total	 	 	 	 3,287	 49	 -	 3,336

Consolidated	and	Separate	financial	statements
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	 Foreign	currency	rick	
 The Company in exposed to foreign currency risk relating to purchases and sales which are denominated 
in foreign currencies.

United States Dollars   
Cash and cash equivalents 7 3 6
Trade accounts payable 20 (1,604) (1,718)
Other payables and accrued expenses 21 (671) (630)
Accrued interest expenses  (1,222) (927)
Other current liabilities 22 (29) (27)
Liabilities under rehabilitation plan 23 (100) (92)
Gross	exposure	in	statement	of	financial	position		 	 (3,623)	 (3,388)
Estimated forecast purchases   (531) (1,189)
Gross	exposure	 	 (4,154)	 (4,577)
     
Euro    
Trade accounts payable 20 (2) (2)
Other payables and accrued expenses 21 (4) (1)
Accrued interest expenses  (3) (2)
Other current liabilities 22 (2) (2)
Liabilities under rehabilitation plan 23 (9) (9)
Gross	exposure	in	statement	of	financial	position	 	 (20)	 (16)
Estimated forecast purchases   (223) (298)
Gross	exposure	 	 (243)	 (314)

Singapore Dollars    
Accrued interest expenses  (1) (1)
Liabilities under rehabilitation plan 23 (4) (4)
Gross	exposure	in	statement	of	financial	position		 	 (5)	 (5)
Gross	exposure		 	 (5)	 (5)

Note

Consolidated	and
	Separate	financial	statements

(in million Baht)
2015 2014
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	 Credit	risk
 Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or counterparty to settle 
its financial and contractual obligations to the Company as and when they fall due.
 At the reporting date there were no significant concentrations of credit risk because the Company has 
seized to give credit terms to customers (Refer to Note 8). The maximum exposure to credit risk is represented 
by the carrying amount of each financial asset in the statement of financial position.
 
	 Liquidity	risk
 Liquidity risk arises from the difficulty in mobilizing funds for timely and adequately meeting commitments 
under financial obligations. Liquidity risk may arise from failure to sell financial assets at a price close to the 
fair value. 
 The Company has liquidity risk as the Company needs to generate sufficient operating cash flows to meet 
both its working capital requirements and its operating obligations.

	 Determination	of	fair	values
 A number of the Company’s accounting policies and disclosures require the determination of fair value, for 
both financial and non-financial assets and liabilities. The fair value is the amount for which an asset could be 
exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm’s-length transaction. Fair 
values have been determined for measurement and/or disclosure purposes based on the following methods. 
When applicable, further information about the assumptions made in determining fair values is disclosed in 
the notes specific to that asset or liability.
 The fair value of trade and other short-term receivables is taken to approximate the carrying value.

	 Maturities	of	financial	assets	and	liabilities
 Details of the maturities of financial assets and liabilities have been provided in the relevant notes to the 
financial statements.
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38 Commitments with non-related parties

38.1	 Commitments

38.2	 Long-term	agreements

 • The Company entered into agreement to purchase natural gas. This agreement is effective on 
1 July 2006 and is terminated after the Company has purchased natural gas for ten years since 
supplier has already transferred and the Company has already received natural gas. Natural gas 
rate depend on monthly charges based on consumption.

 • On 1 November 2004, the Company entered into a twenty-year take-or-pay agreement to purchase 
oxygen, argon and nitrogen. Minimum payments under the agreement amount to approximately 
Baht 6 million per month.

Lease and service agreement commitments   
Within one year 2 5
After one year but within five years 1 3
Total	 3	 8
   
Other commitments   
Bank guarantees 253 1

Long-term agreement commitments   
Within one year 71 71
After one year but within five years 282 282
After five years 271 342
Total	 624	 695

Consolidated	and
	Separate	financial	statements

Consolidated	and
	Separate	financial	statements

(in million Baht)

(in million Baht)

2015

2015

2014

2014
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38.3	 Raw	material	purchase	orders
 As at 31 December 2015, the Company had outstanding purchase orders for raw materials that have not 
been delivered to the Company totalling Baht 506 million (2014: Baht 1,522 million). As at 31 December 2015 
and 2014, The Company has estimated the provision for loss in respect of outstanding purchase orders for 
raw materials that have not been delivered based on comparison with the economic benefits expected to 
be received in the form of estimated sales prices and the conversion costs of finished products there was 
no loss to be recognized in the such period.
 As at 31 December 2015, the Company had agreements to purchase raw materials with various suppliers 
under consignment agreements, under which the ownership of unreleased raw material belongs to the 
suppliers. The Company has to pay interest ranging from 2% to 5.86% per annum on the unreleased raw 
materials in addition to the payables balance (2014: 1.83% to 6.50% per annum).
 
38.4	 Customer	advances
 As of 31 December 2015, the Company had received advances from customers totaling Baht 178 million 
(2014: Baht 307 million) and had the obligation to deliver goods to the customers in the future. 

38.5	 Financial	advisory	agreements
 The Company has entered into various financial advisory agreements with third parties for advice on 
sourcing additional credit facilities, refinancing existing debt from financial institutions and negotiating 
improved terms of payment with trade creditors. The fees are payable based on a fixed fee per month plus 
a success fee which becomes payable upon completion of the transaction. 
 

39 Litigation 

39.1	 Suppliers	complaint	pending	litigation
 Eleven suppliers filed a complaint against the Company for breach of several agreements related to sales 
and purchases and rehabilitation plan 1 case with the litigation amount of Baht 2 million together with interest 
at the rate of 7.5% per annum from the date of filing the complaint until the date of full repayment are on the 
Court process 5 cases with the litigation amount of Baht 53 million have been compromised and settled.  
Other 5 cases with the litigation amount of Baht 13 million, the Supreme Court President has the opinion that 
the case should be under the Central Bankruptcy Court, therefore the Civil Court has dismissed the case.

39.2	 The	Second	Section	of	Labour	Court
 A former employee filed a complaint to the Second Section of the Labour Court against the Company for 
the lay-off and demands the Company to pay him together with interest at the rate 7.5% per annum from the 
date of filing.  Presently, this case is pending in the Supreme Court.
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40 Contingent liabilities 

 On 8 June 2011 the Company received a letter from office of the Board of Investment (“BOI”) in which it 
is alleged that the Company failed to export sufficient quantities of its products in order to offset the imported 
raw materials on which duties were not assessed by the Customs Department under BOI privilege.  In its 8 
June 2011 letter, the BOI stated that the Company should pay the duties which were not assessed on the raw 
materials as of the 1998 import date and that the BOI is submitting the matter to the Customs Department for 
its consideration. (The BOI claim stems from a period prior to the effective date of the Company’s rehabilitation 
plan subsequently approved by the Central Bankruptcy Court.)
 Later on 9 October 2015 the “BOI” sent a letter to inform that the Company’s appeal has been reconsider 
and remain the “BOI” resolution not approve to use BOI privilege and should pay the custom duties on the 
import date. However, the amount of custom duty has not been inform in the letter. 
 The Company estimates that the total maximum exposure for such potential claims, should they arise 
from the Customs Department, is approximately Baht 216 million. To the extent that the Customs Department 
can demonstrate that such claim was submitted during the rehabilitation process in 1998, the Company will 
be liable to pay such duty. The Company has not provided for such potential claim as it has not received a 
claim assessment letter from the Customs Department and it believes such claim was not submitted during 
the 1998 rehabilitation process.  The Company not agrees with the “BOI”. Therefore the company’s appeal 
will be submitted to the Central Tax Court.
 

41 Credit facilities for operation

 1. At present, the Company get collaboration from various raw material suppliers both local and oversea 
with Supplier Credit in term of Collateral Management Agreement (“CMA”), the Company gets CMA 
from 1 oversea raw material suppliers amounting to USD 10 - 15 million and CMA from 4 local raw 
material suppliers in term of supporting production tonnage by 660,000 tons per year.

 The Company also gets joinly CMA credit facilities with G Steel from another 2 oversea raw material 
suppliers amounting to USD 159 - 210 million together with other source of additional credit facilities.

 The Company has used the supplier credit facilities as working capital for many years to purchase of 
scrap which is the main raw material of the production.

 2. On 9 February 2015, a local bank has provided the Facilities Agreement to the Company and G Steel 
for the amount of Baht 602 million as following details:

  2.1 Letter of Credit (L/C) in the amount of Baht 350 million which is the combined facility between the 
   Company and G Steel.
  2.2 Bank guarantee (BG) in the amount of Baht 252 million for the Company. 
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 The Company and G Steel will provide securities under the aforementioned facilities as below:
 • G Steel will increase the mortgaged amount of the existing mortgaged machine from formerly Baht 

475.6 million to the new mortgage of Baht 510 million.
 • The Company will mortgage the machinery in 2 items; the Recoil Temper Mill (RTM) and the Acid 

Regeneration Plant (ARP), for the mortgaged amount of Baht 480 million, together with cash Baht 70 
million for additional collateral to be provided.

 Presently the Company has utilized whole amount of the bank guarantee (as described in Note 15).

 The Revenue Department ordered the local bank to remit the Company pledged cash deposit amount 
of Baht 70 million, which the cash deposit was remitted on 4 August 2015. On 17 July 2015 the local bank 
has informed that the Company and G Steel has violated the conditions under the Facilities Agreement due 
to none of cash collateral as condition. Thus, the total remaining debts of the Company and G Steel with the 
local bank become a default status. The Company and G Steel has been entered into negotiations with the 
bank in order to obtain a waiver of default and revise the terms of facilities agreement as follow;
 1. Cancel the Letter of Credit Facility (L/C as sight) which unutilized. 
 2. Request for an approval of a waiver of default status and a consent to allow the Company to be able 

to mortgage some of its assets.

 Later on 20 October 2015, the Company and G Steel has received a waiver letter from the local bank. On 
25 February 2016, the Company and G Steel have executed the amendment and restatement agreement 
with the local bank.

42 Events after the reporting period

 Since 1 January 2016 to the reporting date, the company has paid to redeem the undue debenture to GS 
Securities in the amount of Baht 39 million.
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 Certificate of Conformity of Factory Production Control 
 
This certificate is issued to: 
 
Manufacturer: G J Steel Public Company Limited 
 358 M 6 Highway 331 Bowin Si Racha, 
 Chonburi 20230 Thailand 
 
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 
March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the 
construction product: 
 

Hot Rolled Structural Steel - Strips 
 

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy 
of performance and the performances described in Annex ZA of the standard(s) 
 

EN 10025-1:2004 Hot Rolled Products of Structural Steels – General Technical 
Delivery Conditions  

under system 2+ are applied and that the product fulfils all the prescribed requirements set out 
above. 
 
The attached Schedule, of the same date, details the manufacturing location(s), harmonised 
product standard and product parameters and shall form a part of this certificate. 
 
This Certificate will remain valid as long as the test methods and/or factory production control 

requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the 
declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in 
the plant are not modified significantly. 
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