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 บริษัทมเีป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเหล็กในประเทศทีส่ามารถผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์
เหลก็ในลกัษณะของศูนยบ์รกิารครบวงจร (One-Stop Service) และใหเ้ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป ทัง้น้ีบรษิทัมี
นโยบายในการผลติและจําหน่ายสนิคา้ดว้ยระบบการผลติทีไ่ดต้ามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยดว้ยเครือ่งจกัรที ่
ไดม้าตรฐาน รวมถงึการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใหร้วดเรว็และมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหลู้กค้าไดร้บั
ความพงึพอใจสงูสดุ 

 ในขณะเดยีวกนับรษิทัมนีโยบายการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด และควบคุมตน้ทุนในการดําเนินการ
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีน้่อยทีสุ่ด ดว้ยการลดอตัราสว่นการสญูเสยีต่างๆ ในการผลติ ใชก้ําลงัการผลติอยา่งเตม็ที ่บาํรุง
และดูแลรกัษาเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสมํา่เสมอ เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางดา้นตน้ทุนและเพิม่
ความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาวได ้ซึง่จะสง่ผลตอบแทนสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  

วิสยัทศัน์ 

"ผูผ้ลติและบรกิารจดัจาํหน่ายผลติภณัฑเ์หลก็ทีส่รา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้" 

พนัธกิจ 

1. ผลติและจดัหาผลติภณัฑเ์หลก็ ใหม้คีวามหลากหลาย ครบถว้นสาํหรบัลกูคา้  
2. พฒันาระบบโลจสิตกิทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหส้ามารถบรกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ และตน้ทุนตํ่า 

ดว้ยการสรา้งความรว่มมอืกบัคูค่า้  
3. พฒันาและสนบัสนุนบุคลากรใหม้คีุณธรรม มคีวามสามารถสงู และมคีวามสขุในองคก์ร 

 

 

 

 

 

“ ผูล้งทุนสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ของบรษิทัทีแ่สดงไวใ้น 
www.sec.or.th หรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.ss.co.th ” 
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ชือ่บรษิทั : บรษัิท 2 เอส เมทัล จํากดั (มหาชน) 

ชือ่ยอ่หลกัทรพัย ์ : 2S 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107551000100 

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ : ประกอบธุรกจิแปรรูปผลติภัณฑเ์หล็กรูปพรรณประเภท เหล็กตัวซ ี
ท่อเหล็ก เหล็กแผ่น และลวดตะแกรงเหล็ก และธุรกิจจัดหา
ผลติภัณฑเ์หล็กเพือ่จําหน่าย 

ทีต่ ัง้สํานกังานใหญแ่ละโรงงาน : เลขที ่8/5 หมู่ที ่14 ตําบลท่าชา้ง อําเภอบางกลํ่า จังหวัดสงขลา 
90110   

  โทรศัพท ์  074-457161   โทรสาร   074-454165 
ทีต่ ัง้คลงัสนิคา้ : เลขที่ 24/19  หมู่ที่ 4  ถนนกาญจนวิถี  ต.บางกุง้  อ.เมืองสุ

ราษฎรธ์าน ี จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 84000 
  โทรศัพท ์  077- 289957-8   โทรสาร   077-224664 

ทีต่ ัง้สาขากรงุเทพ : เลขที่ 200 ถนนพุทธมณฑลสาย 3  แขวงหนองคา้งพลู  เขต
หนองแขม  กรงุเทพฯ  10160 

  โทรศัพท ์  082-7349461-3   โทรสาร  02-8075634 

ทีต่ ัง้สาขาโคราช : เลขที ่147  หมูท่ี ่9  ตําบลหนองงเูหลอืม อ.เฉลมิพระเกยีรต ิ 
  จังหวัดนครราชสมีา  30000 
  โทรศัพท ์044-207247-51  โทรสาร  044-207272 

website : www.ss.co.th 

สํานกังานคณะกรรมการ : เลขที ่ 1 อาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิ ีชัน้ 27 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่
มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพ 10120 โทรศัพท ์ 02-6103883 
โทรสาร  02-6103871 

บรษิทั นสีเทริน์สตลี จํากดั  : เลขที ่147  หมูท่ี ่9  ตําบลหนองงเูหลอืม อ.เฉลมิพระเกยีรต ิ 
(บรษิทัยอ่ย)  จังหวัดนครราชสมีา  30000 
  โทรศัพท ์044-207247-51  โทรสาร  044-207272 

บรษิทั เมกกา้ทรานส ์แอนด ์ : เลขที ่8/5 หมูท่ี ่14 ตําบลทา่ชา้ง อําเภอบางกลํา่ จังหวัดสงขลา 
โลจสิ จํากดั (บรษิทัยอ่ย)       90110   โทรศัพท ์  074-457161   โทรสาร   074-454165 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์ )ประเทศไทย (จํากดั  
   อาคารตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
   เลขที ่62  ถนนรัชดาภเิษก  แขวงคลองเตย  กรงุเทพฯ 10110 
   โทรศัพท ์ 02-2292800  หรอื 02-6545599 

ผูส้อบบญัช ี : นายสมคดิ เตยีตระกลู ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่2785 หรอื 
  นางสมุาล ีโชคดอีนันต ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3322 หรอื 
  นางสาวศันสนยี ์พลูสวัสดิ ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่6977 
  บรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จํากดั  
  เลขที ่87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร ์ออลซซีัน่ เพลส ชัน้ 18

ถ.วทิย ุ แขวง/เขต ปทมุวัน  กรงุเทพฯ  10330 
   โทร. 02-2058222 

 

ขอ้มูลทั่วไปท่ีเก่ียวกบับริษทั 
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แมใ้นปี 2556 เศรษฐกจิของประเทศไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมอืง  การชะลอ
การลงทุนทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และความมัน่ใจการลงทุนของต่างชาติอุปสงค์โดยรวมที่ชะลอตัว
ต่อเน่ือง หลายองค์กรธุรกิจระมัดระวังในการใช้จ่าย การลงทุน  แต่บริษัทก็ยังสามารถสร้างผล
ประกอบการไดใ้นระดบัเป็นทีน่่าพอใจและคงระดบัความเตบิโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองดว้ยการรกัษารายไดจ้าก
การขายทีเ่พิม่ขึน้ตดิต่อกนั  และมกีําไรสุทธจิาํนวน 68.03 ลา้นบาท ซึง่ปรบัเพิม่ขึน้มากกว่า 28% เมื่อ
เทยีบกบัปี 2555 

บรษิทัยงัคงมุ่งเน้นการขยายตลาดการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัธุรกจิ และความมัน่คงทางการเงนิ
และผลการดําเนินงานของบรษิทัใหม้เีสถยีรภาพท่ามกลางสภาวะเศรษฐกจิทีม่คีวามผนัผวนจากความ
ไม่แน่นอนของปญัหาการเมอืง  ซึ่งโครงการขยายพืน้ที่คลงัสนิคา้ เพื่อรองรบัการขยายฐานการตลาด
และเพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งสนิคา้อกีทัง้  การควบคุมตน้ทุน  รวมทัง้ลดค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีไ่ม่จําเป็น   
แต่ยงัคงรกัษาคุณภาพสนิค้าและการใหบ้รกิารไว้อย่างต่อเน่ือง  คาดว่าจะทําใหผ้ลการดําเนินในปีน้ี
เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้  

ในขณะเดยีวกนับรษิทักม็ไิดล้ะเลยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนบรษิทัดําเนินโครงการ
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยเริม่ตน้จากสงัคมทีอ่ยู่ใกลต้วัเช่นพนักงานและชุมชนทีอ่ยู่ใกลโ้รงงาน
เพื่อใหส้งัคมและองคก์รเตบิโตไปดว้ยกนันอกจากน้ีบรษิทัยงัไดร้บัผลการประเมนิการกํากบัดูแลกจิการ
ของบรษิทัจดทะเบยีนประจาํปี 2556  โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยซึง่บรษิทัไดร้บัผล
การประเมนิในเกณฑ ์“ดมีาก”  

สุดทา้ยน้ี ในนามของคณะกรรมการและพนกังานของบรษิทั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ 
ผูจ้ดัจําหน่าย พนัธมติรทางธุรกจิ สถาบนัการเงนิ หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน ทีใ่หก้ารสนับสนุน
บรษิทัดว้ยดเีสมอมา และขอใหเ้ชื่อมัน่ว่า บรษิทัจะพฒันาธุรกจิเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลงานที่มคีุณภาพ ได้
มาตรฐาน และมคีวามปลอดภยั เพือ่สรา้งความเจรญิเตบิโตใหก้บับรษิทัอยา่งต่อเน่ือง บรรลุถงึเป้าหมาย
ทีว่างไว ้ภายใตก้ารดาํเนินธุรกจิอยา่งโปรง่ใส และเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล 
 

พล.ต.อ. อาํนวย  เพชรศริ ิ
ประธานกรรมการบรษิทั 
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งบการเงนิรวม )ลา้นบาท(  2554 2555 2556 

รายไดจ้ากการขาย 3,694.52 4,058.63 4,092.04 

กําไรขัน้ตน้ 201.22 198.06 227.26 

กําไรสทุธ ิ 64.98 52.94 68.03 

สนิทรัพยร์วม 1,059.77 1,254.86 1,222.08 

หนีส้นิรวม 456.05 626.65 531.40 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 603.72 628.21 690.68 

ทนุชาํระแลว้ 250 250 300 

อตัราสว่นทางการเงนิ 2554 2555 2556 

อตัรากําไรขัน้ตน้ (%) 5.45 4.88 5.55 

อตัรากําไรสทุธ ิ(%) 1.75 1.29 1.66 

กําไรตอ่หุน้  )บาท(  0.26 0.18 0.23 

มลูคา่หุน้ตามบญัช ี(บาท : หุน้)  2.42 2.51 2.30 

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(%) 6.23 4.55 5.49 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 11.02 8.56 10.32 

หนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ )เทา่(  0.76 1.00 0.77 

ความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ )เทา่(  7.89 n/a 10.48 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  )เทา่(  1.89 1.61 1.83 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วัน) 22 24 25 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วัน)  22 20 20 

อตัราการจา่ยปันผล (%)  46.17 105.5 52.9 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลท่ีสาํคญัทางการเงิน 
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ประวติัความเป็นมา 

 บรษิทัจดทะเบยีนก่อตัง้ในปี 2535 ในชื่อบรษิทั เซาทเ์ทริน์สตลี จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรกเป็นจาํนวน 
50 ลา้นบาท เพือ่ประกอบธุรกจิผลติเหลก็โครงสรา้งรปูพรรณขึน้รปูเยน็ประเภทเหลก็แผน่ ทอ่เหลก็ และเหลก็รางรปูตวั
ซ ี โดยมสีาํนักงานและโรงงานอยู่ที่อําเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา และในปี 2539 บรษิทัไดเ้ริม่ธุรกจิจดัหาผลติภณัฑ์
เหลก็เพื่อจาํหน่าย เช่น ท่อเหลก็ชุบสงักะส ีเหลก็ฉาก เหลก็ H-Beam เหลก็ I-Beam เหลก็รางน้ํา เหลก็แผ่นลาย เหลก็
ม้วน เหล็กเสน้ขอ้อ้อย เหล็กเสน้กลม ฯลฯ เพื่อให้บรษิัทมสีนิค้าที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ไดม้ากขึน้  

ต่อมาในปี 2549 บรษิทัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 85 ลา้นบาท เพื่อนําไปลงทุนซื้อหุน้ของบรษิทั นีสเทริน์สตลี จํากดั 
(“บรษิทัยอ่ย”) ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนบรษิทัยอ่ย ซึง่ประกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนักบับรษิทั มี
โรงงานตัง้อยู่ที่อําเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครราชสมีา ด้วยวตัถุประสงค์เพื่อขยายฐานลูกค้าไปยงัเขตภูมภิาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จากธุรกจิทีข่ยายตวัอย่างต่อเน่ือง บรษิทัไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ในปี 2551 และเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 
200 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่ 60 ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชน และเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน ตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ในเดอืนสงิหาคมปี 2552   

พฒันาการและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั 

2553 เมษายน  - บรษิทัได้จดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงชื่อบรษิทั จากเดมิ บรษิทั เซาท์เทริ์นสตลี จํากดั (มหาชน) 
เป็นบรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) พรอ้มทัง้ตราสญัลกัษณ์ใหมจ่าก    เป็น     

2553 พฤษภาคม - บรษิทัไดเ้ปลีย่นแปลงสญัลกัษณ์หลกัทรพัย ์(Stock Symbol) มาเป็น “2S” ในตลาดหลกัทรพัย ์
เอม็ เอ ไอ (MAI) 

2553 กรกฎาคม - บรษิทัไดป้รบัเปลีย่นธุรกจิหลกัของบรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั (บรษิทัย่อย) มาเป็นรบัจา้งผลติ
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล์กให้กับบริษัท และจดัตัง้คลงัสนิค้าบนถนนพุทธมณฑลสาย 3 
จงัหวดักรงุเทพฯ เพือ่เป็นศนูยก์ลางการจดัเกบ็และกระจายสนิคา้ไปยงัสาขาต่างๆ ของบรษิทั 

2554 พฤษภาคม - บรษิทัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนและทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ เป็น 250 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญั
ใหม่จํานวน 50 ลา้นหุน้ ในมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท จดัสรรเป็นหุน้ปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 
ในอตัรา 4 หุน้เดมิ : 1 หุน้ปนัผล  

2554 ธนัวาคม - บรษิทัไดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน (ISO 9001:2008)  

2555 มกราคม - บรษิทัย่อยลงทุนซื้อที่ดนิตดิโรงงาน  เน้ือที่โดยรวมประมาณ 42 ไร่ เพื่อขยายพืน้ที่คลงัสนิคา้
และเพิม่กาํลงัการผลติ รองรบัการขยายพืน้ทีข่ายในเขตตะวนัออกเฉียงเหนือของบรษิทัแม ่

2555 กนัยายน - บรษิทัลงทุนซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบนถนนพุทธมณฑลสาย 3 แทนการเช่า และขยายพืน้ที่
สว่นคลงัสนิคา้เพือ่รองรบัปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ 

2556 พฤษภาคม - บรษิทัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนและทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ เป็น 300 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญั
ใหม่จํานวน 50 ลา้นหุน้ ในมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท จดัสรรเป็นหุน้ปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 
ในอตัรา 5 หุน้เดมิ : 1 หุน้ปนัผล  

 - จดัตัง้บรษิทั เมกก้า ทรานสแ์อนด์โลจสิ จํากดั โดยปจัจุบนัมทุีนจดทะเบยีนและทุนชําระแล้ว 
จํานวน 17 ลา้นบาท ดําเนินธุรกจิขนส่งสนิคา้ใหก้บับรษิทัในแต่ละสาขา ถอืหุน้โดยบรษิทัรอ้ย
ละ 99.9  

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

 

 

 

 

บรษิทัประกอบธุรกจิแปรรูปผลติภณัฑ์เหลก็รูปพรรณรายใหญ่ของภาคใต้ เช่น เหลก็แผ่น ท่อเหลก็ 
เหล็กรางรูปตวัซี ลวดตะแกรงเหล็ก เหล็กฉากพบั เหล็กแบนตดั เป็นต้น และธุรกิจจดัหาผลติภณัฑ์เหล็ก
ประเภทอื่นเพือ่จาํหน่าย เชน่ ทอ่เหลก็ชุบสงักะส ีเหลก็ฉาก เหลก็ H-Beam, I-Beam เหลก็รางน้ํา เหลก็เสน้ขอ้
ออ้ย เหลก็เสน้กลม เป็นตน้ เพือ่ใหส้นิคา้มคีวามหลากหลายสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งครบวงจร  
โดยมีสํานักงานใหญ่และโรงงานของบริษัทตัง้อยู่ที่อําเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา อันเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกจิของภาคใต ้ ดว้ยพืน้ทีป่ระมาณ 33 ไร ่120 ตารางวา และกาํลงัการผลติกวา่ 145,800 ตนัต่อปี  

สําหรับ บริษัท นีสเทิร์นสตีล จํากัด ในฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แรกเริ่มดําเนินธุรกิจ
เช่นเดยีวกนักบับรษิทั เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดในเขตภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ก่อนจะ
ปรบัเปลี่ยนมาเป็นรบัจ้างผลติให้กบับรษิทัในปี 2553  เพื่อให้การบรหิารการขายและตลาดมแีบบแผนและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  โดยมสีาํนักงานและโรงงานตัง้อยู่ทีอ่ําเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครราชสมีา อนั
เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเช่นกนั  อกีทัง้ยงัมโีอกาสในการขยายตลาดออกไป
ประเทศเพื่อนบา้นไดอ้กีด้วย  อย่างไรกต็าม  จากปรมิาณการขายในปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคตมอีตัรา
ปรบัตวัสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง จงึได้มกีารขยายทัง้พื้นที่และเพิม่กําลงัการผลติ เพื่อใหม้พีื้นที่คลงัจดัเก็บสนิค้า
รองรบัปรมิาณการขายของบรษิทั  โดยปจัจุบนั บรษิทัย่อยมพีืน้ทีโ่รงงานโดยรวมประมาณ 59 ไร่ 2 งาน 82 
ตารางวา และมกีาํลงัการผลติโดยรวมมากกวา่ 127,000 ตนั   

ปจัจุบนั บรษิทัมคีลงัสนิคา้ในทาํเลทีส่าํคญัไดแ้ก่ คลงัสนิคา้-หาดใหญ่ ตัง้อยูบ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนักบับรษิทั  
คลงัสนิคา้-สุราษฎรธ์านี  ตัง้อยู่ในอําเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี, คลงัสนิคา้-โคราช ตัง้อยู่บนพืน้ทีเ่ดยีวกนั
กบับรษิทัย่อย คอืจงัหวดันครราชสมีา และคลงัสนิคา้-กรุงเทพฯ  ตัง้อยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 3  ซึ่งแต่ละ
คลงัสนิคา้อยูใ่นทําเล ของศนูยก์ลางแต่ละภูมภิาค  ทําใหบ้รษิทัมศีกัยภาพในดา้นการจดัสง่สนิคา้ทีส่ะดวกและ
ประหยดัค่าใช้จ่ายในการรบั-ส่งสนิคา้ ของแต่ละภูมภิาคในประเทศ โดยบรษิทัได้จดัตัง้บรษิทัย่อย ในชื่อว่า 
บรษิทั เมกกา้ ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จาํกดั บรหิารจดัการดา้นขนสง่สนิคา้ของบรษิทัในแต่ละสาขา 

 

บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
ทุนชาํระแลว้ 299,999,971 ลา้นบาท 

บรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั 
ทุนชาํระแลว้ 90 ลา้นบาท 

99.99% 

บรษิทั เมกกา้ ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ  จาํกดั 
ทุนชาํระแลว้ 17 ลา้นบาท 

99.9% 
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โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ์ในรอบระยะเวลา 3 ปี 
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2554-2556  สามารถแสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี  

 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ 

งบการเงินรวม 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

แปรรปูผลิตภณัฑเ์หลก็       

- เหลก็แผน่ 161.48 4.37 221.73 5.46 237.40 5.80 
- ทอ่เหลก็ 1,388.17 37.57 1,371.26 33.79 1,407.99 34.41 
- เหลก็รปูตวัซ ี 1,436.78 38.89 1,617.17 39.85 1,528.50 37.35 
- ลวดตะแกรงเหลก็ 90.84 2.46 83.63 2.06 70.74 1.73 

- อื่นๆ   17.20 0.47 17.51 0.43 16.79 0.41 
รวมรายได้จากการแปรรปูเหลก็รปูพรรณ 3,094.47 83.76 3,311.30 81.59 3,261.42 79.70 
ผลิตภณัฑเ์หลก็ท่ีบริษทัจดัหาเพ่ือจาํหน่าย  551.59 14.93 686.30 16.91 773.04 18.89 
รายได้จากผลิตภณัฑพ์ลอยได้ 1 48.46 1.31 61.03 1.50 57.58 1.41 
รายได้รวมจากการขาย 3,694.52 100.00 4,058.63 100.00 4,092.04 100.00 

หมายเหตุ:  1 ผลติภณัฑพ์ลอยได ้หมายถงึ เหลก็เกรดบแีละซซีึง่เป็นเหลก็ทีม่ตีาํหนิหรอืมขีนาดความยาวทีไ่มต่รงกบัมาตรฐาน 
 

 

ประเภทรายได้ 

งบการเงินรวม 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายสินค้า       
- ภายในประเทศ 3,642.57 98.59 4,058.63 100.00 4,092.04 100.00 
- ต่างประเทศ* 51.95 1.41 0 0 0 0 
รายได้จากการขาย 3,694.52 100.00 4,058.63 100.00 4,092.04 100.00 

* บรษิทัไดส้ง่ออกผลติภณัฑเ์หลก็รปูพรรณไปยงัประเทศมาเลเซยี 

 

กราฟแสดงสดัส่วนการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์หลก็ 

    

ปี 2554 

ปี 2555 

ปี 2556 
% 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัแบง่ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื ธุรกจิการแปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็รปูพรรณ และ
ธุรกจิจดัหาผลติภณัฑเ์หลก็เพือ่จาํหน่าย ดงัรายละเอยีดดงัน้ี 

การแปรรปูผลิตภณัฑเ์หลก็รปูพรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 เหลก็แผน่ (Steel Sheet) 

 โดยการนําแผ่นเหลก็รดีรอ้นชนิดมว้น มาตดัเป็นแผ่นตามขนาดความ
ตอ้งการของลกูคา้  โดยทัว่ไปขนาดทีจ่าํหน่ายมคีวามกวา้งประมาณ 1.22 
และ 1.52 เมตร ความยาวประมาณ 2.44 เมตร 3.05 เมตร และ 6.10 
เมตร และความหนาประมาณ 1.20 – 25.00 มลิลเิมตร ปจัจุบนั บรษิทั
และบรษิัทย่อยมเีครื่องจกัรสําหรบัตดัเหล็กแผ่นบรษิัทละ 1 เครื่อง ซึ่ง
สามารถผลติเหลก็แผ่นไดป้ระมาณ 30,000 ตนัต่อปี และ 30,000 ตนัต่อ
ปี ตามลําดบั ทัง้น้ีเหล็กแผ่นสามารถนําไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง, 
เฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมการต่อเรือ เป็นต้น โดยจะนําไปใช้เป็น
ชิน้สว่นในผลติภณัฑต่์างๆ เช่น พืน้รอง ฉากกัน้ ชัน้วางของ ตูเ้อกสาร ตู้
นิรภยั และโครงสรา้งเรอื เป็นตน้ 

 ท่อเหลก็ (Steel Pipe) 

บรษิัทผลิตท่อเหล็กได้ทัง้ 3 รูปทรง ได้แก่ ท่อเหล็กทรงกลมที่มขีนาด
เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 1/2” – 3”  และความหนา 1.20 – 4.00 มลิลเิมตร ท่อ
เหลก็ทรงสีเ่หลีย่มจตุัรสัทีม่ขีนาด 3/4” x 3/4” -  3” x 3” และความหนา 
1.20 – 4.00 มลิลเิมตร และท่อเหลก็ทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ทีม่ขีนาด 2” x  1” 
-4” x 2” และความหนา 1.20 – 4.00 มลิลเิมตร โดยนําแผ่นเหลก็รดีรอ้น
ชนิดมว้น (Hot Rolled Coil) มาตดัใหเ้ป็นเหลก็มว้นแถบเลก็ (Slitting Coil) 
ตามขนาดทีต่อ้งการ แลว้นํามาขึน้รูปเป็นท่อเหลก็ทรงกลม ท่อเหลก็ทรง
สีเ่หลีย่มจตุัรสั และท่อเหลก็ทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ ปจัจุบนั บรษิทัและบรษิทั
ยอ่ยมเีครือ่งจกัรสาํหรบัผลติทอ่เหลก็บรษิทัละ  2 เครื่อง  ซึง่สามารถผลติ
ท่อเหล็กได้ประมาณ 48,000 ตนัต่อปี และ 27,000 ตนัต่อปี ตามลําดบั 
ทัง้น้ีท่อเหล็กสามารถนําไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ได้แก่ 
อุตสาหกรรมก่อสรา้ง อุตสาหกรรมผลติเฟอรนิ์เจอร ์และอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ เป็นตน้ เพื่อนําไปใชเ้ป็นชิน้สว่นในผลติภณัฑต่์างๆ เช่น ท่อน้ํา ท่อ
รอ้ยสายไฟ โต๊ะ เกา้อี ้คานกนักระแทก และเสาไฟ เป็นตน้ 

 เหลก็รางรปูตวัซี (C - Channel Steel) 

โดยนําแผ่นเหลก็รดีรอ้น มาตดัใหเ้ป็นเหลก็มว้นแถบเลก็ (Slitting Coil) 
ตามขนาดทีต่อ้งการ แลว้ขึน้รปูตวัซ ีซึง่จะมคีวามหนาและความกวา้งของ
ปีกทีแ่ตกต่างกนัหลายขนาดโดยผลติขนาดตัง้แต่ 3” – 8” น้ิว และมคีวาม
หนาตัง้แต่ 1.4 – 4.0 มลิลเิมตร ซึง่ไดร้บัมอก.เลขที ่1228-2549  ปจัจุบนั 
บรษิัทและบรษิัทย่อยมีเครื่องจกัรสําหรบัตดัเหล็กรางรูปตวัซีจํานวน 2 
เครือ่ง และ 3 เครือ่ง ซึง่สามารถผลติเหลก็รางรปูตวัซไีดป้ระมาณ 58,000 
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การจดัหาผลิตภณัฑเ์หลก็เพือ่จาํหน่าย 

นอกจากน้ี บรษิัทยงัเป็นผู้จดัหาและจําหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็กชนิดอื่นๆ 
เชน่ ทอ่เหลก็, เหลก็รางรปูตวัซ ีและลวดตะแกรงเหลก็ในขนาดทีบ่รษิทัไม่
สามารถผลติเองได ้  หรอืผลติภณัฑเ์หลก็อื่นทีบ่รษิทัไม่ผลติเอง เช่น ท่อ
เหลก็ชุบสงักะส ีเหลก็ฉาก เหลก็ H-Beam, I-Beam เหลก็รางน้ํา เหลก็
แผ่นลาย เหลก็มว้น และเหลก็เพลาขาว เหลก็เสน้ขอ้อ้อย เหลก็เสน้กลม 
เป็นต้น  เพื่อให้บริษัทมีสินค้าสามารถตอบสนองความต้องการอัน
หลากหลายของลูกค้าที่เป็นผู้ค้าส่งเหล็ก ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง, อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้สนิค้า
เหลก็เป็นวตัถุดบิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลวดตะแกรงเหลก็ (Wire Mesh)  
เป็นการนําเหลก็ลวดผ่านกระบวนการดงึ แลว้นําไปเชื่อมใหเ้ป็นตะแกรง
ลวด ซึ่งมขีนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางลวดตัง้แต่ 3.6 - 5.5 มลิลเิมตรและมี
ความกวา้งสงูสุด 3.0 เมตร  ปจัจุบนั บรษิทัมเีครื่องจกัรสาํหรบัผลติลวด
ตะแกรงเหล็กได้แก่ เครื่องลดขนาดขดลวด 1 เครื่อง เครื่องดัดตรง 
จาํนวน 6 เครื่อง และ เครื่องทอตะแกรง จาํนวน 2 เครื่อง ซึ่งสามารถ
ผลิตลวดตะแกรงเหล็กได้ประมาณ 4,800 ตนัต่อปี  และบริษัทย่อยมี
เครื่องจกัรสําหรบัผลิตอย่างละ 1 เครื่อง ด้วยกําลงัการผลิตประมาณ 
1,800 ตนัต่อปี ลวดตะแกรงเหลก็สามารถนํามาใชส้าํหรบัเสรมิคอนกรตี
เพื่อป้องกนัการหดตวั (Temperature Steel) หรอื ป้องกนัแตกรา้ว ในงาน
คอนกรตี และงานผวิถนน 

 ผลิตภณัฑเ์หลก็รปูพรรณอ่ืนๆ  
บรษิทัสามารถผลติและจาํหน่ายเหลก็รปูพรรณอื่นๆ เช่น เหลก็ฉากพบั 
เหลก็แบนตดั เหลก็ตวัซพีบั และเหลก็รางพบั โดยนําแผ่นเหลก็รดีรอ้น
ชนิดมว้น (Hot Rolled Coil) มาตดัใหเ้ป็นเหลก็มว้นแถบเลก็ (Slitting 
Coil) ตามขนาดทีต่อ้งการ ซึ่งมลีกัษณะการผลติคลา้ยกบัการผลติเหลก็
รางรูปตวัซ ีแลว้นํามาพบัในลกัษณะรูปต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ    อกีทัง้
บรษิทัได้เพิม่ผลติภณัฑ์ใหม่คอืโครงคร่าว C-line ที่ใช้กบังานยดึฝ้า
เพดานและเหล็กแปกลัวาไนซ์ สําหรบันําไปใช้แทนไม้ระแนง วางแผ่น
กระเบือ้งบนโครงหลงัคา ในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
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ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

 การชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกอย่างต่อเน่ือง และผูผ้ลติเหลก็รายใหญ่ในหลายประเทศ เช่น จนี อนิเดยี เกาหล ี
ทีย่งัคงสง่ออกเหลก็ใหก้บักลุม่อาเซยีน  เป็นผลกระทบต่อผูผ้ลติเหลก็ในประเทศทีไ่มส่ามารถแขง่ขนัดา้นราคาได ้ 
อกีทัง้อุตสาหกรรมก่อสรา้งทีผ่่านจุดสงูสุดของการลงทุนภาคเอกชนไปแลว้ จนกว่าจะมคีวามมัน่ใจในการลงทุน
รอบใหม่   คงเหลอืเพยีงแรงขบัเคลื่อนโครงการของภาครฐั ซึ่งก็ต้องถูกชะงกัไปจากปญัหาวกิฤตการณ์ทาง
การเมอืงของเรา  ความเชื่อมัน่ของนักลงทุนที่ถดถอย นับเป็นประเดน็หลกัที่กระทบต่อหลายอุตสาหกรรมใน
ประเทศ  รวมถงึอุตสาหกรรมเหลก็ของไทยดว้ย  ดงันัน้ โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมเหลก็ในประเทศคาดวา่จะ
อยูใ่นสภาวะการชะลอตวัมากกวา่การแขง่ขนั 

 

กลยทุธก์ารตลาด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะลกูค้า 

 ลูกค้าและตัวแทนจําหน่ายของบริษัทในพื้นที่ภาคใต้มีจํานวนประมาณ  200 รายและพื้นที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมจีํานวนประมาณ 150 ราย โดยลกัษณะของลูกคา้สว่นใหญ่ประมาณรอ้ยละ 80 ของรายไดจ้าก
การขายเป็นกลุ่มผูค้า้สง่ (Wholesalers)  คอืการซื้อเพื่อนําไปจําหน่ายต่อใหผู้บ้รโิภค ลูกคา้และตวัแทนจําหน่ายกลุ่มน้ี
ประกอบธุรกจิศูนยบ์รกิารเหลก็, ธุรกจิก่อสรา้ง, และธุรกจิเฟอรนิ์เจอร ์ซึ่งบรษิทัรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกคา้ทุก
ประเภท และไมม่กีารพึง่พาลกูคา้รายใดรายหน่ึงทีม่ยีอดจาํหน่ายเกนิกวา่รอ้ยละ 30 ของรายไดจ้ากการขาย 

1 ด้านผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product and 
Service)  

ดว้ยเป้าหมายทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการดา้นผลติภณัฑ์
เหลก็ทีห่ลากหลายของผูบ้รโิภค บรษิทัจงึมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็น
ผูผ้ลติและผูใ้หบ้รกิารเหลก็รูปพรรณครบวงจร (One-Stop 
Service) ในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
โดยมีคลังสินค้า 4 แห่ง คือ จังหวัดสงขลา, จังหวัดสุ
ร าษฎร์ ธ า นี ,  จัง ห วัดนค ร ร าชสีม า  แล ะ จัง ห วัด
กรุงเทพมหานคร จงึทําใหส้ามารถจดัส่งสนิคา้ไดร้วดเรว็
ทนัตามความตอ้งการของลกูคา้    

2 ด้านราคา (Price)  
บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาจําหน่ายสินค้าที่
เหมาะสม โดยใช้เกณฑ์การพจิารณาจากราคาสนิค้าตาม
ภาวะของอุปสงค์และอุปทานของตลาดในขณะนัน้ ราคา
วตัถุดบิทีใ่ช้ประกอบการผลติ และแนวโน้มของภาวะของ
อุปสงค์และอุปทานของตลาดในอนาคตเพื่อใหไ้ดร้าคาทีม่ ี
ความเหมาะสมกบัสภาวะตลาดและมคีวามสามารถในการ
แข่งขนัได ้อย่างไรกต็าม บรษิทัไม่มนีโยบายการลดราคา
จําหน่ายสนิค้าเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขนั แต่จะเน้น
คุณภาพ และความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ประกอบกบั
การใหบ้รกิารทีด่กีบัลูกคา้ในการตอบสนองความต้องการ
ของลกูคา้ เพือ่สรา้งความแตกต่างกบัคู่แขง่มากกวา่การใช้
ราคาในการแขง่ขนั 

3  ด้านการจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย (Place)   

ปจัจุบนั บรษิทัมชี่องทางในการจดัจาํหน่ายทีเ่ป็นตวัแทน
การจดัจําหน่ายทัง้ผูค้า้ส่งและผูค้้าปลกี ซึ่งครอบคลุมใน
ภาคใตป้ระมาณ 200 ราย และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 150 ราย เน่ืองด้วยบริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็ก
รู ป พ ร รณที่ มี โ ร ง ง า น ตั ้ง อ ยู่ ใ น ภ า ค ใ ต้ แ ล ะ ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือซึ่งสะดวกต่อการคมนาคม เป็นผล
ใหบ้รษิทัสามารถใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง และ
จดัส่งสนิคา้ไดร้วดเรว็กว่าผูจ้ดัหาผลติภณัฑเ์หลก็รายอื่น 
อกีทัง้บรษิทัสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์นัดต่ีอตวัแทน
การจดัจําหน่ายทัง้ผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลกี จงึเป็นการยากที่
จะมีบริษัทคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งทาง
การตลาดของบรษิทั 

4   ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) 
บริษัทมนีโยบายในการส่งเสริมการขายให้กบัลูกค้าทัง้
ประเภทผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก ได้แก่ การพิจารณาให้
ส่วนลดแก่ลูกคา้รายใหญ่ทีม่กีารสัง่ซื้อในปรมิาณสงู หรอื
ลูกคา้ทีม่ฐีานะการเงนิและประวตักิารชําระเงนิทีด่ ีมกีาร
โฆษณาและประชาสมัพนัธ์เพื่อส่งเสรมิชื่อเสยีงของยีห่อ้
สนิคา้ (Brand Awareness and Acceptance) ใหเ้ป็นที่
รู้จ ักและเป็นที่ยอมรับ โดยบริษัทได้จัดให้มีการทํา
ประชาสมัพนัธผ์่าน Website ของบรษิทั (www.ss.co.th) 
รวมถงึการเขา้พบกลุม่ลกูคา้เป้าหมายโดยตรง เป็นตน้ 
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การจดัหาวตัถดิุบและผลิตภณัฑ ์

 วตัถุดบิ 

วตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติเหลก็รปูพรรณต่างๆ เชน่ เหลก็แผน่ ทอ่เหลก็ และเหลก็รางตวัซมีาจากเหลก็แผ่น
รดีรอ้นชนิดมว้น (Hot Rolled Coil) และลวดตะแกรงเหลก็มาจากเหลก็ลวด (Wire Rod) ซึง่บรษิทัไดท้าํการซือ้เหลก็
ประเภทดงักล่าวจากผูผ้ลติและจําหน่ายเหลก็ในประเทศ โดยพจิารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ทัง้ในดา้นความน่าเชื่อถอืใน
การจดัหาและสง่มอบสนิคา้ คุณภาพของวตัถุดบิในราคาทีเ่หมาะสม และมกีารโดยอา้งองิราคาเหลก็ประเภทนัน้ๆ จาก
ตลาดภายในประเทศเป็นหลกั โดยจะสัง่ซือ้วตัถุดบิลว่งหน้า 15-45 วนั ในราคา ปรมิาณ และคุณภาพทีต่กลงกนัไวก้่อน
ล่วงหน้า เพื่อใหไ้ดว้ตัถุดบิในปรมิาณที่เพยีงพอและมคีุณภาพตรงตามความต้องการของลูกคา้  ในปี 2553 บรษิทัได้
ปรบัเปลี่ยนการดําเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัย่อยมาเป็นรบัจา้งผลติและจําหน่ายผลติภณัฑ์เหลก็ให้กบับรษิทั(ซึ่งเป็น
บริษัทแม่) ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา  ดงันัน้บริษัทจึงเป็นผู้จดัการหาวตัถุดิบทัง้หมด อีกทัง้บริษัทมี
นโยบายทีจ่ะสัง่ซือ้เหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้นและผลติภณัฑเ์หลก็ประเภทอื่นในแต่ละครัง้มปีรมิาณมากพอต่อการผลติ 
และการไดส้่วนลดราคาจากผูผ้ลติ  โดยสัง่ซื้อจากผูผ้ลติในประเทศซึ่งในปจัจุบนัม ี3 ราย ได้แก่  บมจ.สหวริยิาสตลี
อนิดสัตร ีบมจ.จ ีสตลี และบมจ.จ ีเจ สตลี  รวมทัง้ส ัง่ซือ้ผ่านตวัแทนจาํหน่ายจากผูผ้ลติวตัถุดบิ  ซึง่ผูผ้ลติและจาํหน่าย
รายดงักล่าวสามารถผลติเหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้นไดคุ้ณภาพและมาตรฐานตรงตามความตอ้งการของบรษิทัในราคา
ซือ้ทีเ่หมาะสม  

สาํหรบัเหลก็ประเภทอื่นๆ ที่บรษิทัจดัหาเพื่อจําหน่ายได้แก่ ท่อเหลก็ชุบสงักะส ีเหลก็ฉาก เหลก็ H-Beam 
เหลก็ I-Beam เหลก็รางน้ํา เหลก็แผน่ลาย เหลก็มว้น, เหลก็เพลาขาว เหลก็เสน้ขอ้ออ้ย และเหลก็เสน้กลม เป็นตน้  

 นโยบายสนิคา้คงคลงั 
 บรษิทัมนีโยบายจดัเกบ็วตัถุดบิทีเ่ป็นเหลก็แผ่นรดีรอ้นและเหลก็ลวดสาํหรบัการผลติประมาณ 15-30 วนั เพื่อ
ลดความเสีย่งจากความผนัผวนของราคา และเพื่อใหม้ปีรมิาณเพยีงพอสาํหรบัการผลติไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ในการบรหิาร
สนิค้าคงคลงั บรษิัทมคีลงัสนิค้าอยู่ 4 แห่ง คือ จงัหวดัสงขลา (บรเิวณโรงงานของบรษิัท) , จงัหวดัสุราษฎร์ธานี, 
จงัหวดันครราชสมีา และจงัหวดักรุงเทพ  ซึง่จดัเกบ็ผลติภณัฑเ์หลก็ไดป้ระมาณ 11,550 ตนั, 5,000 ตนั, 12,000 ตนั 
และ 2,000 ตนั ตามลําดบั ทัง้น้ีการที่บรษิทัมกีารสาํรองสนิคา้คงคลงัในปรมิาณดงักล่าว ทําใหบ้รษิทัสามารถสง่มอบ
สนิคา้ใหก้บัลูกคา้ในทนัท ีและรวดเรว็กว่าผูค้า้รายอื่น  อย่างไรกต็าม จากแนวโน้มยอดขายที่ยงัคงมอีตัราการเตบิโต
อย่างต่อเน่ือง บรษิทัจงึเริม่แผนการขยายพืน้ทีค่ลงัสนิคา้เพื่อรองรบักบัยอดขายทีเ่พิม่มากขึน้ โดยเฉพาะเขตภูมภิาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 การผลติ 

 บรษิทัใชน้โยบายการผลติตามคาํสัง่ซือ้ของลกูคา้ (Made to Order) และการผลติเพื่อกกัเกบ็ไวเ้ป็นสนิคา้คง
คลงัพรอ้มจําหน่าย โดยเริม่ต้นวางแผนในการผลติจากฝ่ายขายที่รบัคําสัง่ซื้อสนิค้าจากลูกค้า ต่อจากนัน้ฝ่ายผลติจะ
พจิารณาปรมิาณการผลติจากคําสัง่ซื้อที่ได้รบั ประกอบกบัประมาณการความต้องการของผลติภณัฑ์เพื่อก่อให้เกิด
ความคุม้ค่าในการผลติ (Economy of Scale) ระยะเวลาในการผลติ และปรมิาณวตัถุดบิทีต่อ้งใชซ้ึง่ฝา่ยจดัซือ้จะเป็น
ผู้ดําเนินการจดัซื้อวตัถุดบิให้ได้ตามคุณภาพ และปรมิาณที่ลูกค้าต้องการ สําหรบัการผลตินัน้ โรงงานสามารถเปิด
ดาํเนินการผลติไดต้ลอด 20 ชัว่โมงต่อวนั ซึง่ชว่งเวลาการผลติจะแบง่เป็น 2 กะโดยใชค้นงานหมุนเวยีนสลบักนัไป และ
เมื่อได้สินค้าสําเร็จรูปแล้ว ฝ่ายตรวจสอบจะเข้าไปดําเนินการทดสอบคุณภาพสินค้าที่กําหนดไว้ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมและนโยบายควบคมุคุณภาพของบรษิทั ก่อนทีจ่ะจดัเกบ็ไวใ้นคลงัสนิคา้เพือ่สง่มอบใหก้บัลกูคา้  
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ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

 บรษิทัและบรษิทัย่อยใหค้วามสาํคญัในการตรวจสอบสภาพโรงงาน และสภาพแวดลอ้มตามมาตรฐานอย่าง
สมํ่าเสมอทุกปี  สาํหรบัมลภาวะทางเสยีงจากกระบวนการผลติ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารป้องกนัและควบคุมอนัตราย
ดา้นเสยีง โดยกําหนดใหพ้นกังานทีท่าํงานอยู ่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัเสยีง เช่น Ear Muff ตลอดระยะเวลาการทาํงาน  
ทัง้น้ี บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไมเ่คยมขีอ้พพิาทหรอืถกูฟ้องรอ้งเกีย่วกบัการสรา้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและไมเ่คยไดร้บั
การตกัเตอืนจากหน่วยงานของรฐัตาม พรบ.โรงงานและพรบ. สง่เสรมิและรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

เครือ่งหมายการค้า 

 บริษัท ได้ร ับจดทะเบียนรูปเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปญัญา สํานัก
เครือ่งหมายการคา้แลว้เมือ่วนัที ่26 มถุินายน 2555    

สิทธิพิเศษทีไ่ด้รบัจากการส่งเสริมการลงทุน     

บรษิทั 
บรษิทัไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนโดยคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ตามบตัรการสง่เสรมิการ

ลงทุนเลขที ่ 2150)2/(2549  ตัง้แต่วนัที ่ 10 พฤศจกิายน 2549  อาศยัอํานาจตามพระราช บญัญตักิารลงทุน พ  .ศ .
2520  โดยบรษิทัไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนในกจิการ ผลติลวดตะแกรงเหลก็ (Wire Mesh) ประเภท 4.19 
กจิการผลติโครงสรา้งโลหะทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งหรอือุปกรณ์สาํหรบังานอุตสาหกรรม (Fabrication Industry)  

บรษิทัยอ่ย 

บรษิทัยอ่ยไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จาํนวน 1 ฉบบั เลขที ่บตัรสง่เสรมิ 1573(5)/2554 สง่เสรมิการ
ลงทุน วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2554  ตามพระราชบญัญญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ  .ศ 2520 ตามมาตรา 25 26 28 31 
34 และ 35(3) ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิได ้นิตบิุคคล จาํนวน 8 ปี สาํหรบัการผลติผลติภณัฑโ์ลหะ 
และชิน้สว่นโลหะ จาํนวน 55,000 ตนั /ปี  เริม่มรีายไดว้นัท ี31 กรกฎาคม 2554 ถงึ 30 กรกฎาคม 2562 
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 ความเสีย่งจากการทีผู่้บริหารของบริษัทและบริษัท
ย่อยมีญาติสนิททีป่ระกอบธรุกิจคล้ายคลึงกนั  

 เน่ืองจากผู้บรหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อย คอื 
นายสมบัติ ลีสวัสดิต์ระกูล มีพี่น้องที่ดําเนินธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล็กตามพื้นฐานดัง่เดิมของ
ครอบครวั โดยเป็นกรรมการและหรอืผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
บรษิทัที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์เหล็ก ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ แต่
เน่ืองจากฐานลูกค้าส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในภูมภิาคที่ต่างกนั 
ซึง่ไมเ่ป็นพืน้ทีท่บัซอ้นกนั ดงันัน้ บรษิทัจงึไดเ้ปรยีบใน
เรื่องของการขนสง่และความสะดวกในการดแูลลกูคา้ได้
ดกีวา่     

 จากโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้นมไิด้มสี่วนเกี่ยวขอ้ง
หรือมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน อีกทัง้บริษัทมีกรรมการ
อสิระจํานวน 4 ท่านจากคณะกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน 
จงึสามารถดูแลความโปร่งใส่ในการดําเนินธุรกิจ และ
ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทได้  ซึ่งบริษัทได้
มอบหมายให้นายแสงรุ้ง นิติภาวะชน (กรรมการ
ผูจ้ดัการ) ผูท้ีม่ไิดม้ญีาตสินิทดาํเนินธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ธุรกจิเหลก็ เป็นผู้อนุมตัริายการระหว่างกนัที่เกี่ยวขอ้ง
กนั 

 

ความเสีย่งจากการจดัหาวตัถดิุบ 

เหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้น (Hot Rolled Coil - 
HRC) เป็นวตัถุดบิที่สําคญัในการผลติ ทัง้น้ียอดซื้อ
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทจากผู้ผลิตและ
ตัวแทนจําหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อน 3 กลุ่มคือ กลุ่ม
บริษัท สหวิริยาสตีล อินดสัตรี จํากดั(มหาชน), กลุ่ม
บรษิทั จสีตลี จาํกดั (มหาชน) และ กลุ่มบรษิทั จเีจสตลี 
จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นการสัง่ซื้อวตัถุดิบในลกัษณะ
ราคาตลาดจร (Spot Price) ดว้ยเหตุน้ี บรษิทัจงึอาจมี
ความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถุดบิในกรณีทีบ่รษิทัไม่
สามารถจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งอื่นได้ทันตามความ
ตอ้งการใช ้ 

 
 
 

 
 

อย่างไรกต็าม บรษิทัมกีารสัง่ซื้อเหลก็แผ่นรดี
ร้อนจากผู้ผลิตวัตถุดิบทัง้  3 รายดังกล่าวมาเป็น
เวลานาน และมคีวามสมัพนัธอ์นัด ีประกอบกบับรษิทัมี
การวางแผนการผลติที่ชดัเจน โดยจะจดัเกบ็วตัถุดบิให้
เพียงพอต่อการผลิตประมาณ 15-30 วนั พร้อมทัง้มี
นโยบายสัง่ซือ้วตัถุดบิล่วงหน้าประมาณ 15-45 วนั ทํา
ใหบ้รษิทัยงัไม่เคยประสบปญัหาขาดแคลนวตัถุดบิ ซึ่ง
หากเกดิภาวะดงักล่าวบรษิทัยงัสามารถนําเขา้วตัถุดบิ
จากต่างประเทศได ้ 

 
 

ความเสีย่งจากความผนัผวนในราคาวตัถดิุบ  

เหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้น เป็นวตัถุดบิหลกัของ
บรษิทัในการผลติสนิคา้ โดยมมีลูคา่การสัง่ซือ้ซึง่คดิเป็น
สดัสว่นประมาณรอ้ยละ 96-97 ของการสัง่ซื้อวตัถุดบิ
ทัง้หมด  ถงึแมว้่าบรษิทัไดส้ ัง่ซื้อเหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิด
ม้วนจากผู้ผลิตภายในประเทศ แต่ราคาเหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดม้วนจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และ
อุปทานในตลาดโลก ซึ่งหากราคาเหลก็มกีารปรบัตวัลง
อย่างรุนแรง อาจสง่ผลต่อมลูค่าของวตัถุดบิในสนิคา้คง
คลงั  ในขณะทีห่ากราคาวตัถุดบิมกีารปรบัตวัสงูขึน้และ
สง่ผลกบัราคาขายสนิคา้และความสามารถการทํากําไร 
ดงันัน้ ความผนัผวนของราคาวตัถุดบิจงึเป็นปจัจยัหน่ึง
จะกระทบต่อต้นทุน, ราคาผลิตภณัฑ์ และการบรหิาร
สนิคา้คงคลงั  

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความสําคัญในการ
บริห า รความ เสี่ ย งดัง กล่ า ว  มีก า รติดต ามกา ร
เปลี่ยนแปลงราคาของ และประเมินสถานการณ์ของ
ราคาเหล็กอย่างสมํ่าเสมอ  เพื่อบริหารวัตถุดิบและ
สนิค้าสําเร็จรูปให้เป็นไปตามความเหมาะสมทัง้ด้าน
ราคาและปรมิาณความตอ้งการ  ซึง่จะลดผลกระทบจาก
การผนัผวนของราคาวตัถุดบิไดร้ะดบัหน่ึง  
 

 

 

ปัจจัยความเสี่ยง 
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หลกัทรพัยข์องบริษทั  ณ วนัที ่17 มนีาคม มดีงัน้ี 
 

ทุนจดทะเบยีน : 299,999,985 บาท 
ทุนทีเ่รยีกชาํระแลว้ : 299,999,971 บาท 
แบง่เป็นหุน้สามญั : 299,999,971 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไว ้ : 1 บาทต่อหุน้ 

 
ผูถื้อหุ้น 

 รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรกของบรษิทั ณ วนัที ่17 มนีาคม 2557 

  
กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายและการดาํเนินงานของบริษทั 

 

ลาํดบัท่ี ช่ือ / สกลุ จาํนวนหุ้น % ของจาํนวนหุ้นทัง้หมด 
    
1 นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกูล 54,920,430 18.31 
2 นายแสงรุง้  นิตภิาวะชน 17,326,620 5.78 
3 นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร 15,917,700 5.31 
4 นายประมวล  พนาพงศว์ศนิ 15,300,000 5.10 
5 นางสาวธนิกา  ตัง้พนูผลววิฒัน์ 14,248,800 4.75 
6 นายไพบลูย ์ ปิตทิรงสวสัดิ ์ 12,775,950 4.26 
7 นางสาวอมัพร  นิตภิาวะชน 11,364,435 3.79 
8 นางสาวนิสาภ ์ รุง่รตันาอุบล 11,137,500 3.71 
9 นายสนัต ์ อมรเลศิวมิาน 11,064,750 3.69 
10 นางสาวบุญศร ี ปญัญาเป่ียวศกัดิ ์ 10,080,000 3.36 
 รวม 174,316,815 58.11 

ลาํดบัที ่ ชื่อ / สกุล จาํนวนหุน้ % ของจาํนวนหุน้
1 นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกูล 54,920,430 18.31 
2 กลุม่นิตภิาวะชน 48,135,499 16.05 
 นายแสงรุง้  นิตภิาวะชน 17,326,620 5.78 
 นางสาวอมัพร  นิตภิาวะชน 11,364,435 3.79 
 นางสพุร    นิตภิาวะชน 8,372,894 2.79 
 นางสาวศวิพร  นิตภิาวะชน 7,275,650 2.42 
 นางชนมส์ติา  วชัรพนัธจ์ติ 3,244,650 1.08 
 ดช. จริาย ุ  นิตภิาวะชน 551,250 0.18 
3 กลุม่ปญัญาเป่ียมศกัดิ ์ 23,020,000 7.67 
 นางสาวบุญศร ี ปญัญาเป่ียมศกัดิ ์ 10,080,000 3.36 
  นายสมบตั ิ ปญัญาเป่ียมศกัดิ ์ 4,200,000 1.40 
  นายสมพร   ปญัญาเป่ียมศกัดิ ์ 2,500,000 0.83 
  นางสาวบุญชว่ย  ปญัญาเป่ียมศกัดิ ์ 2,040,000 0.68 

ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้ 
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การออกหลกัทรพัยอื์น่ 
-ไมม่-ี 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลของงบ
การเงนิเฉพาะ และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอื่นๆ ตามทีบ่รษิทักาํหนด ทัง้น้ีการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าว
อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ 
ในอนาคต ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร 

บรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล
ของงบการเงนิเฉพาะ และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอื่นๆ ตามที่บรษิทัย่อยกําหนด ทัง้น้ีการจ่ายเงนิ
ปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัยอ่ย และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยเหน็สมควร 
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โครงสรา้งการจัดการ 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และ
กาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

เลขานุการบริษทั 

แผนกตรวจสอบภายใน 

สายสนับสนุน  
และอาํนวยการ 

สายการผลิต 

สายธรุกิจและการตลาด 
- บญัช ี
- การเงนิ 
- ทรพัยากรบุคคล 
- สารสนเทศและสง่เสรมิทคีวิเอม็ 

- ผลติ 
- วศิวกรรม 
- สิง่แวดลอ้ม 

สาํนักงานสาขา 

- พฒันาธุรกจิ 
- การตลาด 
- การขาย 

- สาขากรุงเทพฯ 
- สาขาโคราช 
- สาขาสรุาษฎรธ์านี 
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คณะกรรมการบริษทั 

                    ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ท่ีร่วมประชมุ/
จาํนวนครัง้การประชมุ 

1. พล.ต.อ. อาํนวย เพชรศริ ิ ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 1/5 
2. นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกลู ประธานกรรมการบรหิาร / 

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
5/5 

3. นายแสงรุง้ นิตภิาวะชน กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร  5/5 

 
4. นายครรชติ สงิหส์วุรรณ์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ / 
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

 
5/5 

5. นางจนิตนา เตชะมนตรกุีล* กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  5/5 

6. นายสรุพล สตมิานนท ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ/ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

5/5 

7. นางสาวบุญศร ีปญัญาเป่ียมศกัดิ ์ กรรมการ  / กรรมการบรหิาร 5/5 

8. นายธนทตั ชวาลดฐิ กรรมการ  4/5 

9. นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร  กรรมการ 5/5 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั คอื  นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกูล หรอื นายแสงรุง้ นิตภิาวะชน หรอื นางสาว
บุญศร ีปญัญาเป่ียมศกัดิ ์กรรมการสองคนลงนามรว่มกนั และประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 
 
ผูบ้ริหาร 

ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1.   นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกูล ประธานกรรมการบรหิาร 
2.   นาย แสงรุง้ นิตภิาวะชน กรรมการผูจ้ดัการ 
3.   นางสาวบุญศร ีปญัญาเป่ียมศกัดิ ์ ผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิ 
4.   นางทรรศนีย ์ ภนุูชอภยั ผูจ้ดัการฝา่ยขายและการตลาด 
5.   นายปกรณ์ อ่อนแกว้ ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี
6.   นายพริพีฒัน์  ตนัตชิวโอชานนท ์                 ผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน 
7.   นางสาวกรรณิกา  องักุรวโิรจน์ ผูจ้ดัการสาขา 
8.   นายพงษ์เดช  เลอสทิธศิกัดิ ์ ผูจ้ดัการสาขา 
9.   นางสาวจารวุรรณ  จนัทรป์ระอบ ผูจ้ดัการฝา่ยสารสนเทศ 

 

 

เลขานุการบริษทั  นางสาวพรณิกา  เลศิอทิธบิาท  
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เอกสารควบคุมของบรษิทั  

 

ตาํแหน่ง                        ประธานกรรมการ 
อาย ุ                                   67 ปี 
สดัส่วนการถอืหุ้นในบริษทั       0 % 
วฒิุการศึกษา / การอบรม 
- รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- รฐัศาสนศาสตรบ์ณัฑติ โรงเรยีนนายรอ้ยตาํรวจ 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่68/2551 
 

 
 

2550 - ปจัจบุนั 
 

2554 
 

2551 - 2553 
 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 
- ประธานกรรมการ บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั 
(มหาชน) 
- ประธานคณะกรรมการสง่เสรมิการจดัประชุมและ 
  นิทรรศการ (สสปน.) 
- สมาชกิวฒุสิภา 
 

 

 

ตาํแหน่ง                 กรรมการ และ 
                            ประธานกรรมการบรหิาร 
อาย ุ                                   54 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั      18.31% 
วฒิุการศึกษา / การอบรม 
- ปรญิญาเอก บรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติ  

     มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ 
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัมหดิล 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการ 
  ป้องกนัประเทศ (รุน่ 5222) 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยุตธิรรมระดบัสงู 
  สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝา่ยตุลาการศาลยุตธิรรม (รุน่ 12) 
- สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุน่ 8  
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่68/2551 

 

 
 

 
2535 –ปจัจบุนั 
 

2537 – ปจัจบุนั 
 

2533 - ปจัจบุนั 
2545 - ปจัจบุนั 
2529– ปจัจุบนั 
 
 

 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 
- กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั    
2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร  
  บรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั 
- กรรมการ บรษิทั บางกอกวอเตอรร์ซีอรส์ จาํกดั  
- กรรมการ บรษิทั บางเสาธงเพือ่การเกษตร จาํกดั  
- กรรมการ บรษิทั มอนโดไทย จาํกดั  
 

 
 
ตาํแหน่ง               กรรมการ กรรมการบรหิาร 
                          และกรรมการผูจ้ดัการ 
อาย ุ                                             45 ปี 
สดัส่วนการถอืหุ้นในบริษทั        5.78 % 
วฒิุการศึกษา / การอบรม 
-  บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- บรหิารธุรกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
-  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่68/2551 จาก
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

 
 

 
2536– ปจัจบุนั 
2549 - ปจัจบุนั 

 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 
- กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. 2 เอส เมทลั 
- กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั นีสเทริน์ 
  สตลี จาํกดั 

พลตาํรวจเอก อาํนวย เพชรศิริ 

นายสมบติั ลีสวสัดิต์ระกลู 

นายแสงรุ้ง นิติภาวะชน 
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ตาํแหน่ง             รองประธานกรรมการ  
                         และประธานกรรมการตรวจสอบ 
                         กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
อาย ุ                                    51 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั       0% 
วฒิุการศึกษา / การอบรม 
- ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
มหาวทิยาลยันานาชาตแิหง่สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท สาขาการจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยั
นานาชาตแิหง่สหรฐัอเมรกิา 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขา  กฎหมายแพ่งและอาญา 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่68/2551 จาก
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 
 
 
2550– ปจัจบุนั 

 

2553– ปจัจบุนั 
 

2552– 2554 
 

2552– 2554 
 

2548– 2552 
 
 

 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 
- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ 
  ตรวจสอบ  บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
- รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารคุณภาพ 
  สนิเชือ่ และยทุธศาสตรอ์งคก์ร ธ.แหง่ประเทศไทย 
- ประธานชมรมบรหิารความเสีย่ง สถาบนัการเงนิ 
  เฉพาะกจิ (SFIs) 
- คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. อสมท.  

- คณะอนุกรรมการจดัทาํบนัทกึขอ้ตกลงและ
ประเมนิผลดาํเนินงานรฐัวสิาหกจิ สาํนกังาน
คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 
กระทรวงการคลงั 

 
 
ตาํแหน่ง         กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
                    กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
อาย ุ               59 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั         0 % 
วฒิุการศึกษา / การอบรม 
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (สาขาการเงนิ)     
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

-  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
- ปรญิญาโท ศลิปศาสตร ์(สาขากฎหมายเศรษฐกจิ) คณะ 
  นิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
- ประกาศนียบตัรบณัฑติ การสอบบญัช ีคณะพาณชิยศาสตรก์าร 
  บญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาตร ีบญัช ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- Director Certification Program (DCP)  รุน่ที ่4/2543 จาก 
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 
 
 
 

2550 –ปจัจบุนั 
 
2551 - 2552  
 
2550 -2551 
 
2535–ปจัจบุนั 
 

 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. บรษิทั 2  
  เอส เมทลั 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. พ.ีโอเวอร ์
  ซสี ์สตลี 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. หอ้งเยน็ 
  เอเชีย่นซฟู้ีด 
- หุน้สว่นผูจ้ดัการ สาํนกังานสอบบญัช ีซ ีแอนด ์เอ  
 

 
 
ตาํแหน่ง    กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
                กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
อาย ุ                                   53 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั      0% 
วฒิุการศึกษา / การอบรม 
- ปรญิญาโท สาขาธุรกจิ Webster University, USA 
- ปรญิญาโท สาขากฎหมาย Howard University, USA 
- ปรญิญาโท สาขากฎหมาย Southern Methodist University, 
USA 

- Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่40/2547  
  จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 
 
 
2550– ปจัจบุนั 
2554– ปจัจบุนั 
2554– ปจัจบุนั 
2554– ปจัจบุนั 
2555– ปจัจบุนั 
2533– ปจัจบุนั 
 
2545– ปจัจบุนั 
 
2551– 2554 
 

 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. 2 เอส เมทลั 
- กรรมการ บรษิทั ฟ้าใสหาดงาม จาํกดั  
- กรรมการ บรษิทั ทรานซนั (ประเทศไทย) จาํกดั  
- กรรมการ บรษิทั เอน็ยไูอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
- กรรมการ บรษิทั เอส แอนด ์มานนท ์จาํกดั 
- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.  
  บา้นรอ๊ค  การเ์ดน้ 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ราชธานี
ลสิซิง่ 
- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการธนาคารเพือ่การสง่ออกและ
นําเขา้  แหง่ประเทศไทย 

ดร.ครรชิต สิงหส์วุรรณ์ 

นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ 

นายสรุพล  สติมานนท ์
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ตาํแหน่ง      กรรรมการ กรรมการบรหิาร และ 
                 ผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิ 
อาย ุ           51 ปี 
สดัส่วนการถอืหุ้นในบริษทั         3.36 % 
วฒิุการศึกษา / การอบรม 
-  ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) วทิยาลยัเทคโนโลย ี
   อาชวีศกึษา วทิยาเขตเทคนิคภาคใต ้
-  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่  
    75/2551 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 
 

 
 
 
2550– ปจัจุบนั 
 
2554– ปจัจุบนั 

 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 
- กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั 2 เอส เมทลั 
  จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั นีสเทริน์สตลี 
  จาํกดั  

 
 
 
ตาํแหน่ง                            กรรมการ 
อาย ุ                                   46 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั      2.47% 
วฒิุการศึกษา / การอบรม 
-  ปรญิญาโท สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิ ศศนิทร ์
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่ 
   68/2551 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 
 

 
2551– ปจัจบุนั 
2547– ปจัจบุนั 
2545– ปจัจบุนั 
2544– ปจัจบุนั 
 
2544– ปจัจบุนั 
 
2544– ปจัจบุนั 
 
2544– ปจัจุบนั 
2544– 2554 
2542– 2553 
2536– ปจัจุบนั 

 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

- กรรมการ บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษิทั รอยลัโฮม ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  
- กรรมการ บรษิทั รแีลกซค์อมฟอรท์ จาํกดั  
- กรรมการ และรองกรรมการผูอ้าํนวยการ บ. สกัทอง 
(ไทย) จก.  
- กรรมการและรองกรรมการผูอ้าํนวยการ บรษิทั เอส. บ.ี 
  เฟอรนิ์เจอร ์เฮา้ส ์จาํกดั  
- กรรมการและรองกรรมการผูอ้าํนวยการ บรษิทั เอส. บ.ี 
  อุตสาหกรรมเครือ่งเรอืน จาํกดั  
- กรรมการ บรษิทั จ.ีท.ีท.ีมารเ์กต็ติง้ จาํกดั  
- กรรมการ บรษิทั ชอว ์ปิต ิจาํกดั  
- กรรมการ บรษิทั แกรนดด์สิ จาํกดั  
- กรรมการ บรษิทั เฟอรนิ์สอนิดสัทรสี ์จาํกดั  
 
 

 
 
ตาํแหน่ง                               กรรมการ 
อาย ุ                                    58 ปี 
สดัส่วนการถอืหุ้นในบริษทั       5.30 % 
วฒิุการศึกษา / การอบรม 
- มธัยมศกึษา, โรงเรยีนศกึษาวฒันา  
-  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่92/2554  
    จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 
 

 
 
 
2554– ปจัจบุนั 
2549– ปจัจบุนั 
 
2549– ปจัจบุนั 
2549– ปจัจบุนั 
 
2551 - ปจัจบุนั 

 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 
- กรรมการ บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการผูม้อีาํนาจ,  บรษิทั ต.วบิลูยส์นิ ผลติภณัฑ์
  จาํกดั   
- กรรมการผูม้อีาํนาจ,  บรษิทั ธนพล ลามเินต จาํกดั 
- กรรมการผูม้อีาํนาจ,  บรษิทั ชยัวสษิฐ ์พาราวูด้ 
  (2002) จาํกดั   
- กรรมการ บรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั 
 
 

นางสาวบญุศรี  ปัญญาเป่ียมศกัดิ ์

นายธนทตั  ชวาลดิฐ 

นายปรีดา  วงศส์ถิตยพ์ร 
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นายพิรีพฒัน์ ตนัติชวโอชานนท ์ 

ตาํแหน่ง                 ผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั      0% 
วฒิุการศึกษา / การอบรม 
- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  
   มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

 

 

 

2550– ปจัจบุนั 
2540 - 2550 

 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 
- ผูจ้ดัการโรงงาน บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
- ผูจ้ดัการฝา่ยผลติ บรษิทั เซาทเ์ทริน์สตลี จาํกดั  

นางทรรศนีย ์ภนุูชอภยั 
ตาํแหน่ง                    ผูจ้ดัการฝา่ยขายและการตลาด 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั         0 % 
วฒิุการศึกษา / การอบรม 
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ ม. สงขลานครนิทร ์
- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ (การเงนิ)  ม. สงขลานครนิทร ์

 

2547– ปจัจุบนั 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

- ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั  
   (มหาชน) 

 

นายปกรณ์ อ่อนแก้ว 
ตาํแหน่ง                              ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั      0% 
วฒิุการศึกษา / การอบรม 
- ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีวทิยาลยัเมอืงหาดใหญ่ 

 
 
2550– ปจัจุบนั 
 
2556– ปจัจุบนั 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 
- ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ีบรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั 
(มหาชน) 
- กรรมการ และผูจ้ดัการ บรษิทั เมกกา้ ทรานสแ์อนด ์
โลจสิต ์จาํกดั  

นางสาวกรรณิกา  องักรุวิโรจน์ 
ตาํแหน่ง                                      ผูจ้ดัการสาขา 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั        0 % 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 
- ปรญิญาตร ีอกัษรศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 
 
2553– ปจัจบุนั 
2552 – 2553 
2547 – 2552 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 
- ผูจ้ดัการสาขา บรษิทั 2  เอส เมทลั จาํกดั(มหาชน) 
- ผูจ้ดัการฝา่ยขายและการตลาด บรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํก
- ผูจ้ดัการฝา่ยขายและการตลาด บรษิทั เชง้เกอร ์(ไทย) จ

นายพงษ์เดช  เลอสิทธิศกัดิ ์
ตาํแหน่ง                               ผูจ้ดัการสาขา 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั      0% 
วฒิุการศึกษา / การอบรม 
- บรหิารธุรกจิ การจดัการทัว่ไป จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ การเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
 
2553– ปจัจบุนั 
2551– ปจัจบุนั 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 
- ผูจ้ดัการสาขา บรษิทั 2  เอส เมทลั จาํกดั(มหาชน) 
- กรรมการและผูบ้รหิาร วฒันเดชแมนชัน่ 

นางสาวจารวุรรณ  จนัทรป์ระอบ 
ตาํแหน่ง                                     ผูจ้ดัการฝา่ยสารสนเทศ 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั       0.02 % 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 
- วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาการจดัการเทคโนโลยสีาร 
  สนเทศ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

 
 
2553– ปจัจบุนั 
 
2548 – 2553 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 
- ผูจ้ดัการฝา่ยสารสนเทศ บรษิทั 2 เอส เมทลัจาํกดั  
   (มหาชน) 
- ผูจ้ดัการแผนกสารสนเทศ บรษิทั เซาทเ์ทริน์สตลี 
จาํกดั 

 นางสาวพรณิกา  เลิศอิทธิบาท 
ตาํแหน่ง                                   เลขานุการบรษิทั 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั      0% 
วฒิุการศึกษา / การอบรม 
- ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด มหาวทิยาลยักรงุเทพ  
- Company Secretary Program (CSP) รุน่ที ่27/2008  
  จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 
 
2551– ปจัจบุนั 
 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 
- เลขานุการบรษิทั บรษิทั 2  เอส เมทลั จาํกดั
(มหาชน) 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2556 ได้มีมติกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการของบรษิทัและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2556 ในอตัราเดยีวกบัปี 2555 คอืจํานวนรวม 
2.00 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมสําหรบัประธานกรรมการ และกรรมการ เป็นจํานวน 50,000 บาทต่อครัง้ 
และ 15,000 บาทต่อครัง้ ตามลําดบั และค่าเบี้ยประชุมสําหรบัประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
จาํนวน 20,000 บาทต่อครัง้ และ 15,000 บาทต่อครัง้ สาํหรบักรรมการของบรษิทัทีม่ฐีานะเป็นพนกังานของบรษิทั จะ
ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการตามรายละเอยีดดงักลา่วขา้งตน้ ทัง้น้ีทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจใน
การพจิารณาเงนิค่าตอบแทนพเิศษหรอืโบนัสใหแ้ก่กรรมการทุกท่านตามทีเ่หน็สมควร แต่ทัง้น้ีตอ้งไม่เกนิจํานวนปีละ 
2.00 ลา้นบาท  

คา่ตอบแทนคณะกรรมการของบรษิทัทีม่ใิชผู่บ้รหิาร 6 ทา่น ในปี 2556 เป็นดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ 
ปี 2556 

ค่าเบีย้ประชมุ (บาท) ค่าตอบแทนพิเศษ 
(บาท) 

รวม (บาท) 

1. พล.ต.อ. อาํนวย เพชรศริ ิ  50,000 400,000 450,000 
2. นายครรชติ สงิหส์วุรรณ์ 295,000 200,000 495,000 
3. นางจนิตนา เตชะมนตรกุีล 135,000 200,000 335,000 
4. นายสรุพล สตมิานนท ์ 135,000 200,000 335,000 
5. นายธนทตั ชวาลดฐิ  60,000 125,000 185,000 
6.นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร 75,000 125,000 200,000 

รวม 750,000 1,250,000 2,000,000 
 

สาํหรบักรรมการทีม่ฐีานะเป็นผูบ้รหิารจาํนวน 3 ทา่น และผูบ้รหิาร 6 ทา่นไดร้บัคา่ตอบแทนดงัน้ี 

  ปี 2555 ปี 2556 
 จาํนวน จาํนวนเงิน จาํนวน จาํนวนเงิน 

(คน) (ล้านบาท) (คน) (ล้านบาท) 
เงนิเดอืน 10 14.32 9 12.90 
โบนสั 9 6.11 9 6.93 
อื่นๆ – คา่คอมมชิชัน่ และ
กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

9 0.66 9 0.43 

รวม  21.09  20.26 
  

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
-ไมม่-ี 
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 บคุลากร 

จาํนวนพนกังานทัง้หมดของบรษิทั (ไมร่วมผูบ้รหิาร) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 แบง่ตามสายงานดงัน้ี 
 

ฝ่าย จาํนวนพนักงาน (คน) 
ปี 2555 ปี 2556 

1. ฝา่ยโรงงาน 87 91 
2. ฝา่ยขายและการตลาด 52 42 
3. ฝา่ยบญัช ี 23 22 
4. ฝา่ยการเงนิ 2 2 
5. ฝา่ยทรพัยากรบุคคล 12 13 
6. ฝา่ยสารสนเทศ  3 5 
7. สาํนกังานผูบ้รหิาร  1  1 
8. แผนกตรวจสอบภายใน 1 1 
9. คลงัสนิคา้สาขากรงุเทพ 9 9 
10. คลงัสนิคา้สาขาสรุาษฎร ์ 4 5 
11. คลงัสนิคา้สาขานครราชสมีา 18 17 

 รวม 212 208 

บริษทั นีสเทิรน์สตีล จาํกดั 

ฝ่าย จาํนวนพนักงาน (คน) 
 ปี 2555 ปี 2556 

1. ฝา่ยผลติ 95 93 
2. ฝา่ยทรพัยากรบุคคล 8 8 
3. ฝา่ยบญัช ี 3 2 
4. ฝา่ยการเงนิ 1 1 
 รวม 107 104 

บริษทั เมกก้า ทรานส ์แอนด ์โลจิสต ์จาํกดั 

ฝ่าย จาํนวนพนักงาน (คน) 
 ปี 2556 

1. จดัสง่-สาํนกังานใหญ่ 6 
2. จดัสง่-นครราชสมีา 17 
 รวม 23 

 
ทัง้น้ีในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา บรษิทัไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงานใดๆ  
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ค่าตอบแทนพนักงานปี 2556 

บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผูบ้รหิาร อนัไดแ้ก่ เงนิเดอืน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา 
โบนสั  คา่ครองชพี เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี และสวสัดกิารอื่นๆ  จาํนวนรวม 43.35 ลา้นบาท  

บรษิทั นีสเทริน์สตลี จํากดั ไดจ้่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิใหแ้ก่พนักงานที่ไม่ใช่ผูบ้รหิาร อนัไดแ้ก่ เงนิเดอืน 
ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส  ค่าครองชพี เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี และสวสัดกิารอื่นๆ  จาํนวนรวม 14.91 ลา้น
บาท 

บรษิทั เมกกา้ ทรานส ์แอนดโ์ลจสิต์ จํากดั ไดจ้่ายค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิใหแ้ก่พนักงานทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิาร อนั
ไดแ้ก่ เงนิเดอืน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนสั  ค่าครองชพี เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี และสวสัดกิารอื่นๆ  จํานวน
รวม 1.90 ลา้นบาท  
 
นโยบายการพฒันาบคุลากร  

บริษัทให้ความสําคญัเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการพฒันาความรู้และความสามารถของพนักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการทาํงาน คุณภาพของการใหบ้รกิาร โดยไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรม การสมัมนาโดยบุคคลจากทัง้ภายใน
และภายนอกทีจ่าํเป็นต่อพนกังานโดยรวมและรายบุคคลอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการทาํงานและสามารถนํา
ความรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้นการทาํงาน รวมทัง้มนีโยบายในการใหผ้ลตอบแทนกบัพนกังานในอตัราทีเ่หมาะสมเพื่อจงูใจ
และรกัษาใหพ้นักงานทํางานกบับรษิทัในระยะยาว และนอกจากน้ีบรษิทัไดจ้ดักจิกรรมเพื่อสานสมัพนัธ์พนักงานเพื่อ
เป็นการสรา้งความสามคัคภีายในองคก์รอยา่งสมํ่าเสมอ 
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บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้น้ีคณะกรรมการจะไดจ้ดัใหม้กีาร
ทบทวนนโยบายและทศิทางการดําเนินงานดงักล่าวเป็นประจํา เพื่อเพิม่มลูค่าทางธุรกจิสงูสุด และการเตบิโตของบรษิทัอย่าง
ยัง่ยืน โดยกํากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด รวมทัง้ดูแลให้มีการตรวจสอบภายในที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยจะเปิดเผยรายงานการกํากบัดูแลกจิการไวใ้นรายงานประจําปีและแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจาํปี (แบบ 56-1) 

หลกัการเกีย่วกบัการกํากบัดูแลกจิการ เพือ่เสรมิสรา้งความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทั 
อนัจะทําใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในกลุ่มผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ซึ่งเป็นการปฏบิตัติามแนวทางการกํากบัดูแล
กจิการทีด่ขีองโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้ 5 หมวดหลกัดงัน้ี 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถ้ือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บรษิทัตระหนักและใหค้วามสาํคญัในสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในฐานะของเจา้ของบรษิทั และในฐานะนัก
ลงทุนในหลกัทรพัย ์เช่น สทิธใินการซือ้ ขายหรอืโอนหลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู่ สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัอย่างเพยีงพอ 
สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัสว่นแบ่งผลกําไรจากบรษิทั สทิธต่ิางๆ ในการประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ สทิธใินการ
ร่วมตดัสนิใจในเรื่องสาํคญัของบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปนัผล, การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ, การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช,ี 
การอนุมตัธิุรกรรมทีส่าํคญัและมผีลต่อทศิทางในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บรษิทัยงัไดด้าํเนินการในเรื่องต่างๆ ทีเ่ป็นการอํานวยความสะดวกใน
การใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

1. บรษิทัจะจดัใหม้กีารประชุมใหญ่สามญัประจาํปีทุกปี โดยจะจดัภายใน 4 เดอืนนับจากวนัสิน้สุดรอบบญัชใีนแต่ละปี 
พรอ้มทัง้จดัสง่หนงัสอืนดัประชุม และขอ้มลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนั 
ก่อนการประชุม และลงประกาศหนงัสอืพมิพแ์จง้วนันดัประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนัก่อนทีจ่ะถงึวนัประชุม โดยในแต่
ละวาระการประชุมจะมคีวามเหน็ของคณะกรรมการประกอบไปดว้ย 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดั
ประชุม 

3. ก่อนการประชุมบรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล้่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมผา่นอเีมลแ์อดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 

4. ในการประชุมบรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ขอ้ซกัถาม ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืแสดงความเหน็ต่อทีป่ระชุมใน
ประเดน็ต่างๆ อย่างอสิระและเท่าเทยีมกนั ทัง้น้ีในการประชุมผูถ้อืหุน้จะมกีรรมการและผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อ
ตอบคาํถามและใหข้อ้มลูรายละเอยีดในทีป่ระชุม 

5. ภายหลงัการประชุมแลว้เสรจ็บรษิทัจะจดัทาํรายงานการประชุม โดยใหแ้สดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้งครบถว้น เพือ่ใหผู้้
ถอืหุน้สามารถตรวจสอบได ้

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะสรา้งความเท่าเทยีมกนัใหเ้กดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้ทุกราย โดยในการดาํเนินการประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละ
ครัง้ บรษิทัจะใหโ้อกาสแก่ผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัทุกราย โดยกําหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมเป็นไปตามจาํนวนหุน้ทีผู่้
ถอืหุน้ถอือยู ่คอื หน่ึงหุน้มสีทิธเิทา่กบัหน่ึงเสยีง และในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสให้
ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่
ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม 

นอกจากน้ี บรษิทัไดก้ําหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่หมายถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายใน (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดงักล่าว) โดยหา้มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดอืนก่อนมี

การกาํกบัดแูลกิจการ 
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การเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจําปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูล
ดงักลา่วใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทัง้หา้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูนัน้ต่อบุคคลอื่นดว้ย 

บรษิทัไดใ้หข้อ้มลูแก่กรรมการ และผูบ้รหิารเกีย่วกบัหน้าทีท่ีผู่บ้รหิารตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทั และบท
กําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ.2535 และตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และในกรณีทีก่รรมการ หรอืผูบ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทั ของตนเอง คู่
สมรส และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 
วนัทาํการ ใหส้าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบ เพือ่เผยแพรต่่อสาธารณะต่อไป 

 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนักงานและ
ผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก เช่น คู่แขง่ คู่คา้ ลกูคา้ เป็นตน้ โดยบรษิทัตระหนักดวีา่ การสนับสนุนและ
ขอ้คดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินงานและการพฒันาธุรกจิของบรษิทั ดงันัน้บรษิทัจะปฏบิตัติาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการดแูลเป็นอย่างด ีนอกจากน้ี บรษิทัยงัสง่เสรมิ
ใหม้คีวามรว่มมอืระหวา่งบรษิทัและกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุม่ เพือ่สรา้งความมัน่คงใหแ้ก่บรษิทัตามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

ผูถ้อืหุน้ : บรษิทัมุ่งมัน่เป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในการดําเนินธุรกจิ เพื่อสรา้งความพงึพอใจสงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้ โดย
คาํนึงถงึการเจรญิเตบิโตของมลูค่าบรษิทัในระยะยาว รวมทัง้การดําเนินการเปิดเผยขอ้มลูอย่างโปร่งใส และ
เชือ่ถอืได ้

พนกังาน : บรษิทัตระหนักถงึความสาํคญัของพนักงานบรษิทั ซึง่เป็นทรพัยากรทีม่คี่ายิง่ของบรษิทั บรษิทัจงึมุ่งใหก้าร
สนับสนุนในการพฒันาศกัยภาพของทรพัยากรบุคคลเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทั อกีทัง้ยงัสง่เสรมิให้
พนักงานมสี่วนร่วมในการสรา้งวฒันธรรมองค์กรทีด่ ี มกีารทํางานเป็นทมี และเสรมิสรา้งบรรยากาศและ
ความรูส้กึปลอดภยัในการทาํงาน 

คูแ่ขง่ : บรษิทัปฏบิตัต่ิอคู่แข่งขนัตามกรอบกตกิาการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมโดยรกัษาบรรทดัฐานของขอ้พงึปฏบิตัใินการ
แขง่ขนั 

คูค่า้ : บรษิทัปฏบิตัต่ิอคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจรติ โดยยดึถอืการปฏบิตัติามสญัญาและคํามัน่ทีใ่หไ้วก้บัคู่คา้อย่าง
เครง่ครดั 

ลกูคา้ : บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะตอบสนองและใหบ้รกิารทีด่ ีเพือ่สรา้งความพงึพอใจและความเชือ่มัน่ใหก้บัลกูคา้ 

เจา้หน้ี : บรษิทัตระหนกัดวีา่การสรา้งความสมัพนัธก์บัเจา้หน้ีเพือ่ใหเ้กดิความเชื่อมัน่และไวว้างใจเป็นภาระทีต่อ้งปฏบิตัิ
ควบคูไ่ปกบัการปฏบิตัติามเงือ่นไขการกูย้มืเงนิดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 

ทัง้น้ีบรษิทัจะปฏบิตัติามขอ้กําหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยี
เหลา่น้ีไดร้บัการดแูลอยา่งด ี

หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บรษิทัตระหนักดถีงึความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทัง้รายงานขอ้มลูทาง
การเงนิและขอ้มลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอื่นทีส่าํคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัซึง่ลว้นมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของ
ผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และสาธารณชน
ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้มลูต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึเวบ็ไซตข์องบรษิทั คอื www.ss.co.th  

ในสว่นของงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธน์ัน้ ปจัจุบนั อยู่ระหวา่งการจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะ ซึง่ไดม้อบหมายให ้นายสมบตั ิ
ลีสวสัดิต์ระกูล ตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร หรือ นายแสงรุ้ง  นิติภาวะชน  ตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ ทําหน้าที่
ตดิต่อสือ่สารกบัผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกัวเิคราะหแ์ละภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏ

ในรายงานประจาํปี งบการเงนิดงักลา่วจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชี
ทีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอในงบการเงนิ ซึง่ในการน้ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคุมภายใน รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูสําคญัอย่าง
เพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

หมวดท่ี 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

หมวดท่ี 5.1    โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลซึง่มคีวามรูค้วามสามารถ โดยเป็นผูม้บีทบาทสาํคญัในการกําหนดนโยบาย
และภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมบีทบาทสาํคญัในการกํากบัดูแล ตรวจสอบ และประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทัให้
เป็นไปตามแผนทีว่างไวอ้ยา่งเป็นอสิระ 

ปจัจุบนัคณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร จาํนวน 6 ท่าน โดยมี
คุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระอยู ่4 ทา่น (รวมกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านแลว้) ซึง่จะทาํใหเ้กดิการถ่วงดุลในการออกเสยีงในการ
พจิารณาเรือ่งต่างๆ  ซึง่เขม้งวดกวา่ตามเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทักําหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจาํปี กรรมการตอ้งออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวน
กรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีสุ่ดกบัสว่นหน่ึงในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหใ้ชว้ธิจีบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคน
ทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง อย่างไรกต็าม กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดํารง
ตาํแหน่งใหมก่ไ็ด ้

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัยงัไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรหิาร เพื่อปฏบิตัิหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ ซึ่ง
คณะอนุกรรมการแต่ละชุดมสีทิธหิน้าทีต่ามทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการแต่ละชุด 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบรษิทัทาํหน้าทีใ่นการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของผูบ้รหิารในระดบันโยบาย ขณะทีผู่บ้รหิาร
ทาํหน้าทีบ่รหิารงานของบรษิทัในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ําหนด ดงันัน้ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการ
ผูจ้ดัการจงึเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยทัง้สองตําแหน่งตอ้งผา่นการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีวาม
เหมาะสมทีส่ดุ 

หมวดท่ี 5.2    บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยบุคคลทีม่คีวามรู ้ทกัษะและความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย และมภีาวะผูนํ้า ซึง่เป็นที่
ยอมรบั โดยคณะกรรมการบรษิทัจะมสีว่นร่วมในการกําหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกจิ 
และกํากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และเพื่อ
ประโยชน์ในการตดิตามและกํากบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัอย่างใกลช้ดิ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการชุด
ต่างๆ เพือ่ตดิตามและดแูลการดาํเนินงานของบรษิทั 

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 
บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้น้ีคณะกรรมการจะไดจ้ดัใหม้กีาร

ทบทวนนโยบายและทศิทางการดําเนินงานดงักล่าวเป็นประจํา เพื่อเพิม่มลูค่าทางธุรกจิสงูสุด และการเตบิโตของบรษิทัอย่าง
ยัง่ยืน โดยกํากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด รวมทัง้ดูแลให้มีการตรวจสอบภายในที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยจะเปิดเผยรายงานการกํากบัดูแลกจิการไวใ้นรายงานประจําปีและแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจาํปี (แบบ 56-1) 
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จรรยาบรรณธรุกิจ 
บริษัทได้กําหนดหลกัปฏิบตัิเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

ของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงาน เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกจิของบรษิทัดว้ยความซื่อสตัย ์ สุจรติ และเทีย่งธรรม
ทัง้การปฏบิตัต่ิอบรษิทั ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม สาธารณชน
และสงัคม รวมทัง้การกําหนดระบบตดิตามการปฏบิตัติาม
แนวทางดงักลา่วเป็นประจาํ 

ทัง้น้ีบรษิทัไดม้กีารประกาศและแจง้ใหพ้นักงานทุก
คนรบัทราบและยดึปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั รวมถงึใหม้กีาร
ปฏบิตัติามแนวทางดงักลา่ว 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่า่การตดัสนิใจ
ใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพื่อ
ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเทา่นัน้ และควรหลกีเลีย่งการ
กระทําที่ก่อใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดย
กําหนดให้ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องหรอืเกี่ยวโยงกบัรายการที่
พจิารณา ตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธห์รอืการ
เกีย่วโยงของตนในรายการดงักลา่ว และตอ้งไมเ่ขา้ร่วมการ
พจิารณาตดัสนิ รวมถงึไมม่อีาํนาจอนุมตัใิน ธุรกรรมนัน้ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการ
บรษิทัเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการทีม่คีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มกีารพจิารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบ และไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี่
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้จะได้มกีาร
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงาน
ประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 
ดว้ย 

 

 
 ระบบการควบคมุภายใน 

บรษิทัได้ใหค้วามสําคญัต่อระบบควบคุมภายในทัง้
ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิาน และเพือ่ใหเ้กดิความมี
ประสทิธภิาพในการดําเนินงาน บริษัทจึงได้กําหนด
ภาระหน้าที ่ อํานาจการดําเนินการของผูป้ฏบิตังิานและ
ผูบ้รหิารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน   มกีาร
ควบคุมดูแลการใช้ทรพัย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ 
และมกีารแบง่แยกหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าทีใ่นการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสม และมปีระสทิธผิล 
 การบริหารความเส่ียง 

ในปี 2556 บรษิทัไดม้กีารทําการประเมนิความ
เพยีงพอของระบบควบคุมภายในทีม่อียู่ เพื่อรบัรูป้จัจยัที่
อาจจะส่งผลกระทบใหก้บับรษิทัและพจิารณาหาแนวทาง
ในการปรบัปรุงแกไ้ขการปฏบิตังิานใหผ้ลการดําเนินงานมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่สอบทาน
รายงานทางการเงนิ โดยมฝี่ายบญัชแีละผูส้อบบญัชมีา
ประชุมร่วมกนั และนําเสนอรายงานทางการเงนิต่อ
คณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทั
เป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัท
ย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ (รายงานความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ) ที่
ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทําขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชีรบัรองและตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชขีองบรษิทั การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทีส่าํคญั ทัง้
ขอ้มลูทางการเงนิ และไมใ่ช่การเงนิ ดาํเนินการบนพืน้ฐาน
ของขอ้เทจ็จรงิอยา่งครบถว้น และสมํ่าเสมอดว้ย 

หมวดท่ี 5.3    การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมกีารกําหนดการประชุมโดยปกตเิป็นประจาํทุก 3 เดอืน และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความ
จาํเป็น โดยมกีารกําหนดวาระทีช่ดัเจน นําส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพือ่ใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอย่าง
เพยีงพอก่อนการประชุมเวน้แต่กรณีมเีหตุจาํเป็นเร่งด่วน และมกีารบนัทกึรายงานการประชุมและจดัเกบ็รวบรวมเอกสารรายงานที่
รบัรองแลว้เพือ่ใชใ้นการอา้งองิและสามารถตรวจสอบได ้

ในการประชุม ประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้่วมกนักําหนดวาระการประชุมและพจิารณาเรื่องเขา้
วาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพือ่เขา้รบัการพจิารณาเป็นวาระ
การประชุมได ้

ในการพจิารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบรษิทั ซึง่ทาํหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมจะเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความ
คดิเหน็ได้อย่างอสิระ โดยในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดบัสูง และหรอืผู้เชี่ยวชาญอสิระเขา้ร่วมประชุมด้วยเพื่อใหส้ารสนเทศ
รายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่เตมิในฐานะผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จะไดร้บัทราบนโยบายโดยตรงเพื่อใหส้ามารถนําไปปฏบิตัิ
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อยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีในการลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัใหถ้อืมตขิองเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหน่ึงมเีสยีงหน่ึง
เสยีง โดยกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไมเ่ขา้ร่วมประชุมและ/หรอืไมใ่ชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั 
ประธานในทีป่ระชุมจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 

หมวดท่ี 5.4 ค่าตอบแทน 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารทีจู่งใจในระดบัทีเ่หมาะสม โดยคํานึงถงึผลการดําเนินงานของ
บรษิทั และความสอดคลอ้งกบัธุรกจิ/อุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและ
ผูบ้รหิารแต่ละท่าน โดยบรษิทัใชค้วามระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อยใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 
โดยเป็นอตัราทีแ่ขง่ขนัไดใ้นกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั เพือ่ทีจ่ะดแูลและรกัษาผูบ้รหิารทีม่คีุณภาพไว ้ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้จะไดร้บัคา่ตอบแทนเพิม่ทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายเพิม่มากขึน้ ทัง้น้ี บรษิทั
จดัใหม้คี่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส และไดผ้่านการอนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยกําหนดใหม้กีารเปิดเผย
คา่ตอบแทนทีจ่า่ยใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารตามแบบทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

 

หมวดท่ี 5.5 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรู้แก่กรรมการผูเ้กี่ยวขอ้งใน
ระบบการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั เชน่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เป็นตน้ เพือ่ใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่าง
ต่อเน่ือง และในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการหรอืแต่งตัง้กรรมการใหม ่ฝา่ยจดัการจะจดัใหม้เีอกสารและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม ่ รวมถงึการจดัใหม้กีารแนะนําลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการดําเนินธุรกจิของบรษิทัใหแ้ก่
กรรมการใหม ่

 

การป้องกนัการนําข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผูบ้ริหาร 
 

บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลกรรมการและผูบ้รหิารในการนําขอ้มลูภายในของบรษิทั ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะชน
ไปใชเ้พือ่แสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงัน้ี 

-   ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการรวมทัง้ผูบ้รหิารฝา่ยต่างๆ เกีย่วกบั
หน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส  และบุตรที่ย ังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตาม มาตรา 59 และบท
กําหนดโทษ  ตามมาตรา  275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

- บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทําการถดัจากวนัที่
เกดิรายการเปลีย่นแปลง และจดัส่งสาํเนารายงานนี้ใหแ้ก่
บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่ งรายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

- บรษิทัดําเนินการส่งหนังสอืเวยีนแจง้ใหผู้บ้รหิารทราบว่า 
ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระสาํคญั ซึง่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ จะต้องระงบัการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบ
การเงินหรือข้อมูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 
และหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระสาํคญันัน้ต่อบุคคล
อื่น 

- บรษิทักําหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมกีารฝา่ฝืนนําขอ้มลู
ภายในไปใชห้าประโยชน์สว่นตน ซึง่เริม่ตัง้แต่การตกัเตอืน
เป็นหนังสอื ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง 
หรอืใหอ้อกจากงาน ทัง้น้ีการลงโทษจะพจิารณาจากเจตนา
ของการกระทาํและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 
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คณะกรรมการชดุย่อย 

 โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ย  
1. คณะกรรมการบรษิทั 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
4. คณะกรรมการบรหิาร 

 คณะกรรมการแต่ละชุดมขีอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบเพื่อประโยชน์ของบรษิทัและผู้ถือหุ้น  
โดยมรีายละเอยีดขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัน้ี 

ขอบเขต อาํนาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการมอีํานาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองที่ประชุมผูถ้อืหุน้ที่ชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและระมดัระวงั
รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั โดยสรปุอาํนาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบทีส่าํคญัไดด้งัน้ี 

1. มีหน้าที่กําหนด วิส ัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การ
ดําเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วดัเพื่อประเมินผล 
(KPIs) ตลอดจนแนวนโยบาย แผนงาน แผน
งบประมาณ  ทิศทางการดําเ นินงานของบริษัท 
ตลอดจนควบคุม และกํากับดูแลการบริหารการ
จัดการให้ฝ่ายบริหารหรือ บุคคลใดๆ  ซึ่ งได้ร ับ
มอบหมายให้ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่
กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นัน้ได้
ปฏบิตัติามนโยบายทีค่ณะกรรมการกําหนด เพื่อเพิม่
มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่กจิการและกําไรสงูสุด
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

2. จดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 3 
เดอืนต่อครัง้ 

3. มอีํานาจและรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 
และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิัท และมี
ความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสมํ่าเสมอ 

4. มีอํานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย 
แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรบัโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รบัเสนอจาก
คณะอนุกรรมการ และ/หรอืฝา่ยบรหิาร 

5. ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสมํ่าเสมอ และ
ดาํเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 

ตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น มมีาตรฐานและโปรง่ใส 

6. มีอํานาจติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนการดําเนินงานและงบประมาณการดําเนินงาน
ของบรษิทั ตลอดจนตดิตามการดําเนินกิจการและ
การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสมํ่ าเสมอ 
เพื่อให้การดําเนินกิจการของบรษิัทเป็นไปอย่างมี
ประสทิธผิล 

7. มีอํ านาจแต่ งตั ้ง  มอบหมาย  หรือแนะ นํ า ให้
อนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบตัิในเรื่องหน่ึงเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัท
เหน็สมควร 

8. ดําเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้การจดัการความเสี่ยง และ
ความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ โดยจดัใหม้ี
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและ
ดําเนินการร่วมและประสานงานกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

9. จดัทํารายงานคณะกรรมการประจําปี และรบัผดิชอบ
ต่อการจดัทําและการเปิดเผยงบการเงนิเพื่อแสดงถงึ
ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา
เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

10. จดัให้มกีารประชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจําปีภายใน 4 
เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
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11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมสีภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั หรอื
เขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่น
ไม่จํากัดความรบัผิดในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรือเป็น
กรรมการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอื่นที่ประกอบ
กจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนั
กบักจิการของบรษิทัไมว่่าจะทาํเพื่อประโยชน์ตนหรอื
เพื่อประโยชน์ผู้อื่น เวน้แต่จะไดแ้จ้งใหท้ี่ประชุมผู้ถอื
หุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

12. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมี
ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาที่
บรษิทัทําขึน้ หรอืถอืหุน้หรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงใน
บรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื 

13. มอีํานาจพจิารณาและอนุมตัเิรื่องใดๆ ที่จําเป็น และ
เกี่ยวเน่ืองกบับรษิทั หรอืที่เหน็ว่าเหมาะสมและเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัท  เรื่องดงัต่อไปน้ี 
คณะกรรมการบรษิทัจะกระทาํไดก้ต่็อเมื่อไดร้บัอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้คอื 
ก) เรื่องใดๆ ทีก่ฎหมายกําหนดใหต้้องไดร้บัมตจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ และ 

ข) เรื่องใดๆ ทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยี และอยู่ในขา่ยที่
กฎหมายหรอืประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดร้บัอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

   การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่ อ
ดาํเนินการในเรือ่งดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการจะกระทาํได้
ก็ต่อเมื่อได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่ 3  ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมด หรือ
บางสว่นทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ
บรษิทั 

ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่า
กิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่สําคญั การ
มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอื
การรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่ง
กาํไรขาดทุนกนั 

ง) การแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบริคณห์สนธิหรอืข้อบงัคบั
บรษิทั 

จ) การเพิม่ทุน การลดทุน หรอืการออกหุน้กูข้องบรษิทั 
ฉ) การควบกจิการ หรอืเลกิบรษิทั 
ช) การอื่ นใดที่กําหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
และ/หรอืประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยที่ต้องได้ร ับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสยีงดงักลา่วขา้งตน้ 

ทัง้น้ี เรื่องใดทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั กรรมการซึ่งมสีว่นไดเ้สยี
หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์อาท ิการทํารายการเกี่ยวโยงกนั การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์นิตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง 
1. นายครรชติ สงิหส์วุรรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางจนิตนา เตชะมนตรกุีล กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสรุพล สตมิานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

โดยมนีางจนิตนา เตชะมนตรกุีล เป็นผูม้คีวามรูท้างดา้นบญัชแีละการเงนิ และนางสาวการะวรรณ  ไมตรภีริมย์เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขต อาํนาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงนิอย่าง

ถูกต้องและ เ ปิด เผยอย่ า ง เพียงพอ  โดยการ
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผูบ้รหิารที่
รบัผดิชอบจดัทาํรายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาส
และประจาํปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะ
ใหผู้ส้อบบญัชสีอบทาน หรอืตรวจสอบรายการใดๆ 
ที่เห็นว่าจําเป็นและเป็นเรื่องสําคญัในระหว่างการ
ตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงาน
อื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ
ของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็น
อิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยคํานึงถึง
ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร 
ปรมิาณงานตรวจสอบของสาํนกังานตรวจสอบบญัชี
นั ้น  และประสบการ ณ์ของ บุคลากรที่ ไ ด้ ร ับ
มอบหมายให้ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 
รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝี่าย
จดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เ ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้น้ี
เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั ซึง่รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 
(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่

เชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุม

ภายในของบรษิทั 
(ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ
ของบรษิทั 

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควร

ทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท
มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

8. มอีํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวน
ตามทีจ่ําเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่าง
มนีัยสําคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน
ของบรษิทั ไดแ้ก่ 
(ก)  รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริตหรือมสีิง่ผดิปกติหรือมคีวามบกพร่องที่

สาํคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรือ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมอีาํนาจในการแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดเมื่อเหน็
ว่าจําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุล่วงด้วยดี  ทัง้น้ี
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบรษิัท เพื่อดําเนินการ
ปรบัปรงุแกไ้ขภายในเวลาที ่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควร 
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คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ตามมติคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 14 สงิหาคม 2555 แต่งตัง้คณะบุคคลเพื่อดูแลทําหน้าที่ในการสรรหา
บุคคลผู้มคีุณสมบตัติามเกณฑ์คุณสมบตัติามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กี่ยวขอ้งตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด รวมทัง้พจิารณา
จากปจัจยัในด้านอื่นๆ มาประกอบกนั เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจ และความเอื้อ
ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน มจีาํนวน 4 ทา่น ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง 
1. นายครรชติ สงิหส์วุรรณ์ 
2. นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกูล 

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

3. นางจนิตนา เตชะมนตรกุีล กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
4. นายสรุพล สตมิานนท ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
1. กาํหนดหลกัเกณฑ ์และวธิกีาร ในการสรรหากรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย เมื่อครบวาระ หรอืมี

ตําแหน่งว่าง เพื่อนําเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิและ/หรอืเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพือ่พจิารณาอนุมตัแิลว้แต่กรณี 

2. กําหนดค่าตอบแทนที่จําเป็นและเหมาะสม ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อยในแต่ละปี  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัิ และ/หรอืเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พจิารณาอนุมตัแิลว้แต่กรณี 

3. กาํหนดแนวทางในการประเมนิผลงานของกรรมการบรษิทัในแต่ละปี 
4. รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าที่ให้คําชี้แจง ตอบคําถามเกี่ยวกบัค่าตอบแทนของกรรมการ

บรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
5. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ กรณีกรรมการท่านใด

มคีวามจําเป็นไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ 
หรอืผา่นระบบโทรศพัท ์(Teleconference) ได ้

6. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

1. นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกูล ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายแสงรุง้ นิตภิาวะชน กรรมการบรหิาร 
3. นางสาวบุญศร ีปญัญาเป่ียมศกัดิ ์ กรรมการบรหิาร 
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ขอบเขต  อาํนาจหน้าท่ี  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1. จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย 

แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกจิ แผนธุรกจิ 
แผนการลงทุน และแผนงานงบประมาณประจําปี
ของบรษิทั เพือ่ขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทั 

2. ตดิตาม บรหิาร และกํากบัดูแลการดําเนินงานของ
บริษัทให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทางหรือ
เป้าหมายของบรษิทั และมคีวามเขม้แขง็ทางธุรกจิ 
ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และ
กลัน่กรองเรื่องต่างๆ ที่จะนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัท เพื่ อพิจ า รณา  และดํ า เ นิ นกา รตามที่
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย รวมทัง้รายงานผล
การปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

3. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบรษิัทให้เป็นไป
ตามนโยบายทางธุ รกิจ  เ ป้ าหมาย  แผนการ
ดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ 

4. พิจารณากําหนดผงัโครงสร้างองค์กร และอํานาจ
การบรหิารจดัการ นโยบายอตัราค่าตอบแทน และ
โครงสร้างเงินเดือนของบริษัท โดยให้ครอบคลุม
รายละเอียดการคดัเลือก การว่าจ้าง การกําหนด
ผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม 
และการเลกิจา้งพนกังานของบรษิทั 

5. วางแผนและกลัน่กรองทัง้แผนระยะสัน้และแผนระยะ
ยาว เพือ่บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายบรษิทั 

6. แต่งตัง้หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือ
หลายคนกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะ
กรรมการบริห า รตามที่ เ ห็นสมควรได้  และ

คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน 
เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆ ได ้

7. มอีํานาจพิจารณาอนุมตัิให้ดําเนินการ หรืออนุมตัิ
การใช้จ่ายเงนิเพื่อการดําเนินการต่างๆ ในส่วนที่
เกนิวงเงนิอนุมตัขิองผูบ้รหิารหรอืในการดําเนินการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัท  ทัง้ น้ี ให้เ ป็นไปตาม
ระ เบียบอํ าน าจอ นุ มัติข อ งบริษัท  หรือต าม
งบประมาณรายจ่ายประจําปีทีค่ณะกรรมการบรษิทั
อนุมัติไว้แล้ว เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้
จ่ายเงนิลงทุนที่สําคญัเพื่อผลประโยชน์ของบรษิัท
ภายใตว้งเงนิอนุมตัทิีก่าํหนด 

8. พจิารณาระเบยีบอํานาจอนุมตัสิําหรบัระดบับรหิาร
และระดบัปฏิบตัิการ ซึ่งครอบคลุมถึงด้านการเงนิ 
การบญัช ีการจดัซื้อจดัจา้ง การลงทุน การกู้ยมืเงนิ 
การจํานองจํานํา การคํ้าประกนั การจําหน่ายจ่าย
โอนทรพัย์สนิ การทําขอ้ตกลงหรอืสญัญาใดๆ การ
ดาํเนินงานอื่นๆ ทีเ่หน็สมควร 

9. ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม ที่ ไ ด้ ร ั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก
คณะกรรมการบรษิทั 

10. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบของบรษิทั โดยเครง่ครดั 

11. วางแผนและกลัน่กรองการบรหิารการเงนิ เพื่อลด
ภาระการเงนิ และมโีครงสรา้งทางการเงนิทีเ่ขม้แขง็ 

12. วางแผนและกลัน่กรองการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 
เพือ่ใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่แีละยัง่ยนื 

 
ทัง้น้ีการอนุมตัริายการของคณะกรรมการบรหิารจะไม่รวมถงึการอนุมตัริายการทีค่ณะกรรมการบรหิาร หรอื

บุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดส้ว่นเสยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั และ/
หรอื บรษิทัยอ่ย รวมทัง้รายการทีก่ําหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้ในการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการ
ได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ที่สําคญัของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย เพื่อให้สอดคล้องกบัขอ้กําหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัธุรกจิของบรษิทั 
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การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 
 

กรรมการอิสระ  
 กรรมการอสิระ หมายถงึ บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นและมคีวามเป็นอสิระตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยไดก้าํหนดกลา่วคอื 
1. ถอืหุน้ไมเ่กนิ 1% ของจาํนวนทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ของบรษิทั และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งโดยรวมหุน้

ทีถ่อืโดยบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์กบับรษิทัและบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งในลกัษณะที่มสี่วนได้เสยี หรอืได้ผลประโยชน์ในด้าน

การเงนิหรอืการบรหิารงาน ทัง้ในปจัจุบนัและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอสิระ โดยลกัษณะความสมัพนัธด์งักล่าว
ดงัเชน่ 
-  เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจําหรอืผูม้อีํานาจ
ควบคุม   

-  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น เป็นผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอืผูป้ระเมนิราคา
ทรพัยส์นิ  

-  เป็นผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ เช่น ซื้อ/ขายสนิคา้หรอืบรกิาร ซื้อขายสนิทรพัย ์ให/้รบัความช่วยเหลอืทาง
การเงนิ เป็นตน้ 

3. ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่
สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 

4. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัหรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ
ดาํเนินงานของบรษิทั 

นอกจากน้ีกรรมการอสิระทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน จะตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรู้
และประสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิเพยีงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบ
การเงนิได้ รวมทัง้ บรษิทัจะพจิารณาคุณสมบตัิในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่นประสบการณ์ในการธุรกิจ ความ
เชีย่วชาญเฉพาะทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ ความมจีรยิธรรม เป็นตน้ 

สาํหรบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้กรรมการ
บรษิทั กรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัมาดาํรงตําแหน่งใหมไ่ด ้กรณีที่
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้
บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมจีํานวนครบตามทีค่ณะกรรมการ
บรษิทักําหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพยีงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบรษิทัต้องแจ้งตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทนัททีี่กรรมการตรวจสอบลาออกหรอืถูกให้ออก
ก่อนครบวาระ 

 

การสรรหากรรมการ   
 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั กาํหนดใหก้ารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตําแหน่ง
อยา่งน้อยจํานวน 1/3  โดยแต่ละปีบรษิทัใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ในการเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั   ซึ่ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบรษิทัจะทําหน้าที่พจิารณาคดัเลอืกบุคคลที่มคีวามเหมาะสมทัง้ใน
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ดา้นความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ หรอืสามารถเอือ้ประโยชน์ใหก้บัธุรกจิของบรษิทัใน
อนาคต  เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป กลา่วคอื 

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการไมน้่อยกวา่ 5 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวน
กรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการตอ้งมคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายกาํหนด 

3. คณะกรรมการบรษิทัตอ้งมกีรรมการอสิระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมจีาํนวนไมต่ํ่า
กวา่ 3 คนซึง่กรรมการอสิระถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหน่ึงของจํานวนทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกชําระแลว้
ของบรษิทั และบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งโดยรวมหุน้ทีถ่อืโดยบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ย และหากดาํรงตําแหน่งเป็น
กรรมการอสิระของบรษิทัอื่นในกลุ่มดว้ย จะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวและค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทั
นัน้ดว้ย 

4. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ โดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 
4.1. ผูถ้อืหุน้คนหน่ึง มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 
4.2. ในการเลอืกกรรมการ อาจใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรอื

คราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ ตามแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการลงมตแิต่ละครัง้ผู้
ถอืหุ้นต้องออกเสยีงด้วยคะแนนที่มอียู่ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดหรอืคณะใดมากน้อย
เพยีงใดไมไ่ด ้

4.3. การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงขา้งมาก  หากมคีะแนนเสยีงเท่ากนัให้ผู้เป็น
ประธานในทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

5. ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืก
บุคคลซึ่งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดัเขา้เป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน โดย
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดงักล่าวแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมการทีต่นแทน โดยมตดิงักล่าวของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามใน
สีข่องจาํนวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่

6. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่
น้อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
 

การสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร   
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะทําหน้าที่พิจารณาคดัเลือกบุคคลผู้ที่มีคุณวุฒ ิ 
ความรู ้ความสามารถ  ประสบการณ์  และคุณสมบตัเิฉพาะต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัก่อน  โดยคณะกรรมการสรร
หาจะพจิารณาจากคุณสมบตัดิงัต่อไปน้ี 

1.  มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และประกาศหรือ
กฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสาํนกังาน ก.ล.ต.  

2. เป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ มปีระสบการณ์ที่หลากหลาย และมคีุณสมบตัิเฉพาะในด้านต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพ 

3. เป็นผู้มคีุณลกัษณะที่ส่งเสรมิด้านการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีอาท ิมคีุณธรรมจรยิธรรม มคีวามเป็นอสิระ  
กลา้แสดงความคดิเหน็ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงัและความซื่อสตัย ์ รวมถงึ
มคีวามทุม่เท อุทศิเวลาใหก้บับรษิทัอยา่งเตม็ที ่ 
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การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 บรษิทั นีสเทริน์สตลี จํากดั และบรษิทั เมกก้า ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จํากดั มสีถานะเป็นย่อยดว้ยบรษิทัถอืหุน้
มากกวา่รอ้ยละ 99 จงึสามารถกําหนดนโยบายและการจดัการ ทีส่อดคลอ้งและสนบัสนุนการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัได ้
ดงัเชน่   

- บรษิทัมกีารสง่บุคคล เพือ่เป็นตวัแทนของบรษิทัไปเป็นกรรมการ, ผูบ้รหิาร ในบรษิทัยอ่ยทัง้สอง 
- บรษิทัมกีารกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบของกรรมการและผู้บรหิารในบรษิทัย่อย 
สอดคลอ้งกบันโยบายทีส่าํคญัต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 

- มกีารกําหนดระบบควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและรดักุมในบรษิทัยอ่ย และกลไกอื่นในการกํากบัดแูลบรษิทั
ยอ่ย เชน่ กาํหนดขนาดรายการและอาํนาจการทาํธุรกรรม 

- บรษิทัย่อยทัง้สองใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกนักบับรษิทั ในการกํากบัดูแลการเปิดเผยขอ้มลูและการทํารายการ
กบับุคคลที่เกี่ยวโยง, การได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์  รวมไปถึงการใช้มาตรฐานทางการบญัชี
เดยีวกบับรษิทั  

 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (AU DI T  F E E)  
บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบญัชใีนรอบปี 2555 และในปี 2556 เป็นจาํนวนเงนิรวม 

1,050,000 บาท และ 1,050,000 บาท 
  ค่าบริการอ่ืน  (NO N-AU DI T  F E E)  

บรษิทัและบรษิทัย่อยได้จ่ายค่าบรกิารอื่น - ค่าเดนิทางและที่พกั จํานวนรวม 143,589 บาท และ 133,426 
บาท ใหแ้ก่ผูส้อบบญัช ีในปี 2555 และในปี 2556 ตามลาํดบั 
 

การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี่ 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อการดําเนินงานตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Code of Best Practice) เพื่อ

เสรมิสรา้งความโปรง่ใส และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั อนัจะทาํใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในกลุ่มผูถ้อืหุน้ ผู้

ลงทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย ทีผ่่านมาบรษิทัปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน ตาม

แนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมกีาํหนดไว ้
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บรษิทัตระหนักดวีา่ชุมชนและสิง่แวดลอ้มเป็นสว่นสาํคญัในการพฒันาอย่างยัง่ยนื  บรษิทัสนับสนุนให้
พนักงานมจีติสาํนึกในการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม และร่วมกจิกรรมเพื่อสงัคมตลอดทัง้ปี โดยเริม่ตน้จากสงัคมที่
อยูใ่กลต้วั เชน่ ชุมชนทีอ่ยูใ่กลโ้รงงาน คาํนึงถงึประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย ไมว่า่จะเป็นลกูคา้ พนัธมติร
ของบรษิทั ชุมชนและสงัคมสว่นรวมใหไ้ดร้บัประโยชน์รว่มกนัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  
 
การดาํเนินธรุกิจทีอ่าจมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทัและบรษิทัย่อยใหค้วามสาํคญัในการตรวจสอบสภาพโรงงาน และสภาพแวดลอ้มตามมาตรฐาน
อย่างสมํ่าเสมอทุกปี  สําหรบัมลภาวะทางเสยีงจากกระบวนการผลติ บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารป้องกนัและ
ควบคุมอนัตรายดา้นเสยีง โดยกําหนดใหพ้นักงานที่ทํางานอยู่ ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัเสยีง เช่น Ear Muff 
ตลอดระยะเวลาการทาํงาน 

ทัง้น้ี บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มและไม่เคยไดร้บัการตกัเตอืนจากหน่วยงานของรฐัตาม พรบ.โรงงานและพรบ. ส่งเสรมิและรกัษา
สิง่แวดลอ้ม 

 

กิจกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 

ด้านส่ิงแวดล้อม   เริม่จากสิง่แวดลอ้มในโรงงานและจติอาสาทีช่ว่ยเหลอืชุมชนใกลโ้รงงาน  

*  การลาดยางซ่อมแซมถนนคลองนกกระทุง ซึง่เป็นชุมชนทีม่ที ัง้โรงเรยีนและวดัใชส้ญัจรเดนิทาง   

*  การเขา้รว่มโครงการอนุรกัษ์พลงังานกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน (พพ.) 

ด้านสงัคม    บรษิทัจดักจิกรรมบรจิาคโลหติ  หรอืกจิกรรมพเิศษในยามภาวะฉุกเฉิน เช่นสถานการณ์น้ําท่วม 
ในอาํเภอพมิาย จ. นครราชสมีา  

ด้านการศึกษา     แต่ละปีบรษิทัใหค้วามสาํคญัในการพฒันาเยาวชน ไดพ้จิารณากจิกรรมสง่เสรมิและ
สนบัสนุนการศกึษาทีเ่หมาะสม ทัง้โรงเรยีนใกลเ้คยีงและโรงเรยีนทีห่า่งไกล ขาดแคลน การบรจิาคคอมพวิเตอร์
เก่าใหก้บัวทิยาลยัสารพดัช่างนครราชสมีา เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรยีนการสอน  และบรจิาคเหลก็เพื่อให้
ปรบัปรุงอาคารใหก้บัโรงเรยีนบา้นนาตาวงศ ์อาํเภอหนองงเูหลอืม จงัหวดันครราชสมีา    

ด้านศาสนา และวฒันธรรม   สง่เสรมิใหพ้นักงานรกัษาไวซ้ึง่วฒันธรรมอนัดงีาม และทาํนุบาํรุงศาสนา  การ
รว่มบรจิาคเงนิทาํนุบาํรุงศาสนา บรูณะ สรา้งศาลาการเปรยีญ  จดักจิกรรมทาํบุญ 

อย่างไรกต็าม  ความรบัผดิชอบต่อสงัคมมมีากกว่าการทํากจิกรรมสาธารณประโยชน์เป็นครัง้คราว  
บริษัทมคีวามมุ่งมัน่ที่จะพฒันาขดีความสามารถของบริษัทควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างมูลค่าและคุณค่าต่อ
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มของผูม้สี่วนไดเ้สยีของเรา อนัจะสรา้งความเป็นบรรษทัภบิาลไดอ้ย่างเป็น
รปูธรรม 

 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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แนวทางปฏิบติัเพิม่เติมเกีย่วกบัป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการบรษิทั ไดแ้สดงเจตนารมย์ร่วมกนัในการดูแลใหบ้รษิทัปฎบิตัแิละมกีารดําเนินการใน

เรือ่งป้องกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ โดยกาํหนดเป็นนโยบายดงัน้ี 

“หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ดาํเนินการหรอืยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ 
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  โดยครอบคลุมถงึทุกธุรกจิและทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  และใหม้กีารสอบ
ทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่น้ีอยา่งสมํ่าเสมอ  ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏบิตัแิละ
ขอ้กําหนดในการดําเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ
ขอ้กาํหนดของกฎหมาย” 

บรษิทัไดก้ําหนดแนวทางการปฏบิตั ิและสื่อสารใหพ้นักงานมคีวามรูเ้กีย่วกบันโยบาย และการปฏบิตั ิ

โดยเปิดเผยขอ้มูลเอกสารไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั ในหวัขอ้บรรษทัภบิาล ซึ่งคณะกรรมการจะทบทวนสอบ

ทานการปฏบิตัใินหลกัเกณฑท์ุกปี 

แนวทางการปฏบิตั ิ  

1. กรรมการบรษิทั  ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิทั ตอ้งปฏบิตัติามนโยบายการป้องกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้ง
กบัการคอรร์ปัชัน่  โดยไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งคอรร์ปัชัน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม  

2. พนักงานบรษิทัไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระทําที่เขา้ข่ายคอร์รปัชัน่ที่เกี่ยวขอ้งกบั
บรษิทั และแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ หากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา 

3. บรษิทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานทีป่ฏเิสธหรอืแจง้เรือ่งคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วกบับรษิทั  
4. ผู้ที่กระทําคอร์รปัชัน่ เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รบัการพิจารณาทางวินัยตาม

ระเบยีบ นอกจากน้ี อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนัน้ผดิกฎหมาย 
5. นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่น้ี ใหค้รอบคลุมไปถงึกระบวนการบรหิารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหา

หรอืการคดัเลอืกบุคคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตังิานพนักงาน 
และการใหผ้ลตอบแทน 

6. เพื่อความชดัเจนในการดําเนินการในเรื่องที่มคีวามเสี่ยงสูงกบัการเกิดคอร์รปัชัน่ กรรมการบรษิัท 
ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิทัทุกระดบัตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรือ่งดงัต่อไปน้ี 
6.1 ของกํานัล การเลี้ยงรบัรองและค่าใชจ้่าย  สําหรบัพนักงานใหย้ดึปฎบิตัติามรายละเอยีดบน

ประกาศของบรษิทัเรือ่ง “ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการปฏบิตัใินฐานะพนกังานของบรษิทั” ขอ้ 8 
6.2 เงนิบรจิาคเพือ่การกุศล หรอืเงนิสนบัสนุน ตอ้งเป็นไปอยา่งโปรง่ใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย 
6.3 ความสมัพนัธท์างธุรกจิและการจดัซื้อจดัจา้งกบัภาครฐั  หา้มใหห้รอืรบัสนิบนในการดําเนินธุรกจิ

ทุกชนิด  การติดต่องานกบัภาครฐัจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2557  คณะกรรมการได้
พจิารณาประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจําปี  ตามแบบประเมนิความ
เพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในดา้นต่างๆ 5 
องคป์ระกอบคอื การควบคุมภายในองคก์ร การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฎบิตังิาน ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารขอ้มูล และระบบการตดิตาม คณะกรรมการเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ
แลว้ทุกดา้น 

ทัง้น้ี บรษิทัได้จดัทําและรกัษาไวซ้ึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ทบทวนความมปีระสทิธภิาพ
ของระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ โดยครอบคลุมการเงิน การดําเนินการ การกํากับดูแล การ
ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง การป้องกนัรกัษาทรพัยส์นิและการบรหิารความเสีย่ง  
ซึง่บรษิทัมหีน่วยงานตรวจสอบภายใน  ดาํเนินการตรวจสอบการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางทีไ่ดก้ําหนดไวต้ามแผนการตรวจสอบประจําปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบ
ภายในของบริษัทได้ติดตามผลการแก้ไขปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ จากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2556   ซึ่งจดัทําโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท ไม่พบประเด็นความผดิพลาดที่เป็นนัยสําคญั บริษัทมรีะบบการควบคุมภายในที่รดักุม
เพยีงพอ ตลอดจนการปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้กําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งของหน่วยงานราชการต่างๆ
เป็นไปอย่างถูกตอ้ง และไดม้กีารป้องกนัทรพัย์สนิมใิหผู้บ้รหิาร และพนักงานนําไปใชโ้ดยมชิอบ รวมทัง้ไดม้ี
การปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานใหม้คีุณภาพดขีึน้อยา่งต่อเน่ือง 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตต่อระบบควบคมุภายในของ
บริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 
ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ ในการจดัทํารายงานงบการเงนิไม่พบขอ้บกพร่องที่เป็นสาระสําคญัซึ่งไม่สอดคลอ้งต่อการ
ปฏบิตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มรีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพยีงพอกบัสภาพธุรกจิ และสามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจากการทีผู่บ้รหิารนําไปใช้
โดยมชิอบ  

นอกจากน้ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั ไดป้ระเมนิประสทิธภิาพระบบการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  ไมพ่บขอ้บกพร่อง
ของระบบการควบคุมภายในที่จะมผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ
บรษิทัและบรษิทัยอ่ย  
 
 

 

 

 

 

การควบคมุภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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บรษิทัและบรษิทัย่อย มกีารทําธุรกจิกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในปีบญัช ี2556 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี    
 รายการคา้ปกตขิองผลติภณัฑเ์หลก็   - ไมม่ ี- 
 รายการอื่นๆ 
 ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์
ลกัษณะของรายการ 

มลูค่า 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นละความ
สมเหตสุมผล 

บจก.เมกกา้ ทรานส์
แอนดโ์ลจสิ 

เป็นบรษิทัยอ่ย เปิด
ดาํเนินการเมือ่วนัที ่
1 สงิหาคม 2556 

บริษัท ไ ด้ ว่ า จ้ า ง บ จก .
เมกกา้ ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ
ในการขนสง่สนิคา้เหลก็ 
 - เจา้หน้ีอื่นของบรษิทั - 

15.27 
 
 

1.72 

บรษิทัใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้
ใหแ้ก่ลกูคา้โดยเป็นไปตาม
ราคาตลาด ไดม้กีาร
เปรยีบเทยีบราคาคา่ขนสง่
ดงักลา่วกบับุคคลภายนอก 
รวมทัง้มกีารกาํหนดราคา
และเงือ่นไขเชน่เดยีวกบั
บุคคลรายอื่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ : 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการดงักล่าวขา้งตน้ มคีวามเหน็วา่ การทาํรายการระหวา่งกนัดงักล่าวเป็นรายการทีม่คีวามจาํเป็น
และสมเหตุสมผล โดยการทํารายการดงักล่าวเป็นการดําเนินงานปกตทิัว่ไป รวมทัง้ บรษิทัดงักล่าวสามารถอํานวยความสะดวกในการ
จดัส่งสนิคา้ใหก้บับรษิทัและบรษิทัย่อยได ้และเป็นรายการทีม่ลีกัษณะธุรกจิการคา้ปกตทิัว่ไป ซึ่งมรีาคาและเงื่อนไขทีเ่ป็นธรรม และไม่
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 
มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

บรษิทัมขี ัน้ตอนการอนุมตักิารทํารายการระหวา่งกนัเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยทีก่รรมการ หรอืบุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยไม่มสีทิธอิอกเสยีงใน
การพจิารณาอนุมตักิารเขา้ทาํรายการระหวา่งกนันัน้ๆ 
 
นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
กรณีรายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตซิึง่มเีงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป  

รายการซือ้และขายผลติภณัฑเ์หลก็  ยงัคงมโีอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ เน่ืองจากยงัมผีลติภณัฑเ์หลก็บางประเภททีบ่รษิทั
และบรษิทัย่อยไม่สามารถผลติเองได ้หรอืไม่คุม้ค่าในการผลติ  และรายการสนิคา้ประเภทที่ซื้อมาเพื่อจําหน่าย  โดย
บรษิทัและบรษิทัย่อยจะดําเนินการเมื่อพจิารณาแล้วเห็นว่ามคีวามจําเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
ครบถว้น และบรษิทัสามารถทาํกาํไรจากการดาํเนินการดงักลา่วในอตัราทีเ่หมาะสม   

ทัง้น้ีบรษิทัและบรษิทัย่อยไดก้ําหนดนโยบายในการทํารายการระหวา่งกนัใหม้เีงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะ
การดาํเนินการคา้ปกตโิดยมรีาคาตลาดและเงือ่นไขรายการต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน เป็นธรรม ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบได้
กบัราคาทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภายนอก และไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ ทัง้น้ีแผนกตรวจสอบภายในจะทาํหน้าที่
ตรวจสอบขอ้มลูและจดัทาํรายงานเพือ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและใหค้วามเหน็ถงึความเหมาะสมของราคา
และความสมเหตุสมผลของการทาํรายการทุกๆ ไตรมาส  

 

 

 

รายการระหวา่งกนั 
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อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก บุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งของบรษิัทและ/หรอืบรษิัทย่อยมคีวามเกี่ยวข้องในธุรกิจ
ผลติภณัฑเ์หลก็จํานวนมาก และมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารทํารายการระหว่างกนัในอนาคตค่อนขา้งสงู ดงันัน้ บรษิทั
จงึกําหนดมาตรการทีเ่ขม้งวดเป็นพเิศษเกี่ยวกบัการกําหนดผูม้อีํานาจอนุมตัใินการทาํรายการระหว่างกนัดงักล่าวของ
บรษิทัและบรษิทัย่อยเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจมากยิง่ขึน้ในดา้นความโปร่งใสของการทํารายการ ความสมเหตุสมผลของ
การทาํรายการ และความเหมาะสมของราคา ซึง่สรปุไดด้งัน้ี 

 
วงเงนิต่อการอนุมตั ิ1 รายการทีเ่กีย่วขอ้งในธรุกจิผลติภณัฑ์

เหลก็ ต่อ 1 บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
ผูม้อีาํนาจอนุมตั ิ

ไมเ่กนิ 10,000,000 บาทต่อ 1 รอบสปัดาห ์ 
 

กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั 
โดยใหร้ายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทีม่กีรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมด้วย รบัทราบการทํารายการดงักล่าวเป็น
ประจาํทุกๆ ไตรมาส 

ตัง้แต่ 10,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 25,000,000 บาทต่อ 1 
รอบสปัดาห ์
 

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 
โดยใหร้ายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทีม่กีรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมด้วย รบัทราบการทํารายการดงักล่าวเป็น
ประจาํทุกๆ ไตรมาส 

มากกวา่ 25,000,000 บาทต่อ 1 รอบสปัดาห ์
 

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 
โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทแจ้งให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบถึงรายละเอียดของรายการ ก่อนเข้าทํา
รายการ  

หมายเหตุ : การอนุมตัริายการเบือ้งตน้ของผูม้อีาํนาจอนุมตั ิจะไมร่วมถงึการอนุมตัริายการทีผู่ม้อีํานาจอนุมตั ิหรอืบุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ มสีว่นไดส้ว่นเสยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั และ/หรอื บรษิทัย่อย รวมทัง้
รายการทีก่าํหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้ในการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์
ที่สําคญัของบรษิัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกบัขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

ทัง้น้ีกรรมการตรวจสอบทุกท่านไดร้บัทราบภาระหน้าทีด่งักล่าวน้ีแลว้ และในอนาคตหากมกีารแต่งตัง้กรรมการ
ตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบรษิัทหรอืกรรมการผู้จดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ที่จะได้รบัการเสนอชื่อเป็น
กรรมการตรวจสอบใหมทุ่กท่านรบัทราบภาระหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามมาตรการดงักล่าวน้ีไวก้่อนทีจ่ะใหม้กีารแต่งตัง้
ดว้ย  
 
กรณีรายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตซิึง่ไมม่เีงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป  

บรษิทัคาดวา่อาจมกีารทาํรายการดงักล่าวเกดิขึน้ในอนาคตทัง้ในบรษิทัและบรษิทัยอ่ย โดยบรษิทัและบรษิทัยอ่ย
จะปฏบิตัใิหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการ
ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์
ทัง้น้ีบรษิทัและบรษิทัย่อยจะดําเนินการใหม้กีารอนุมตัติามขัน้ตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหวา่งกนั โดยบุคคลทีม่ี
ส่วนได้เสยีหรอือาจมีความขดัแย้งจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตัิ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้
ความเหน็เกี่ยวกบัการทํารายการดงักล่าว โดยจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตามแต่
กรณี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเพื่ออนุมตัิการเข้าทํารายการ นอกจากนัน้บริษัทได้จดัให้มีการ
ดาํเนินการตดิตามดูแลการปฏบิตัติามนโยบายทีเ่ปิดเผยรายการระหว่างกนัอย่างเคร่งครดัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมทัง้แบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 
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ผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ปี 2556 บรษิทัมกีําไรสุทธ ิ68.03 ลา้นบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.50 เมื่อเทยีบกบักําไรสทุธปีิ 2555 โดย
มปีจัจยัหลกัในเรือ่งตน้ทุนวตัถุดบิทีต่ํ่า จงึทาํใหก้าํไรสทุธใินปี 2556 เพิม่ขึน้จากปีก่อน 
 
รายได้รวมจากการขาย 

รายไดร้วมจากการขายในปี 2556 มจีํานวน 4,092.03 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 0.01 เมื่อเทยีบกบัปี 
2555 ตามปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 6.86 และราคาขายเฉลีย่ทีล่ดลงรอ้ยละ 7.19 รายไดจ้ากการขายของบรษิทั
มาจากการประกอบธุรกจิหลกัใน 2 ลกัษณะ คอื การแปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็ และการจดัหาผลติภณัฑเ์หลก็เพือ่จาํหน่าย 
โดยมสีดัสว่นเมือ่เทยีบกบัรายไดร้วมจากการขาย ประมาณรอ้ยละ 80 และ รอ้ยละ20 ตามลาํดบั  

 
ประเภทผลิตภณัฑ ์ 

งบการเงินรวม 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
แปรรปูผลิตภณัฑเ์หลก็       
- เหลก็แผน่ 161.48 4.73 221.73 5.46 237.40 5.80 
- ทอ่เหลก็ 1,388.17 35.19 1,371.26 33.79 1,407.99 34.41 
- เหลก็รปูตวัซ ี 1,436.78 37.32 1,617.17 39.85 1,528.50 37.35 
- ลวดตะแกรงเหลก็ 90.84 2.89 83.63 2.06 70.74 1.73 
- อื่นๆ  17.20 0.20 17.51 0.43 16.79 0.41 
ผลิตภณัฑเ์หลก็ท่ีบริษทัจดัหาเพ่ือ
จาํหน่าย  

551.59 18.89 686.30 16.91 773.04 18.89 

รายได้จากการขาย 3,646.06 99.22 3,997.60 98.50 4,034.46 98.59 
รายได้จากผลิตภณัฑพ์ลอยได้ 1 48.46 0.78 61.03 1.50 57.58 1.41 
รายได้รวมจากการขาย 3,694.52 100.00 4,058.63 100.00 4,092.04 100.00 

หมายเหตุ:  1 ผลติภณัฑพ์ลอยได ้หมายถงึ เหลก็เกรดบแีละซซีึง่เป็นเหลก็ทีม่ตีาํหนิหรอืมขีนาดความยาวทีไ่มต่รงกบัมาตรฐาน 
 
สาํหรบัในปี 2556 บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิแปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็ ลดลงจาํนวน 49.88 ลา้นบาทหรอืลดลงใน

อตัรารอ้ยละ 1.51 เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัในปี 2555 ในขณะทีร่ายไดจ้ากธุรกจิจดัหาเพื่อจาํหน่ายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
12.64  ผลติภณัฑท์ีม่อีตัราการจาํหน่ายสงูขึน้จากปี 2555 ไดแ้ก่ ท่อเหลก็ และเหลก็แผ่น เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 7.07 
และรอ้ยละ 2.68 ตามลาํดบั  

ปี 2556 รายไดม้าจากการจําหน่ายภายในประเทศทัง้หมด โดยสาขาสาํนักงานใหญ่ (ภาคใต้) มปีรมิาณการ
จาํหน่ายเพิม่ขึน้รอ้ย 8.58 และสาขาโคราช (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ลดลงรอ้ยละ 1.30 และสาขากรุงเทพมปีรมิาณ
การจาํหน่ายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.80  
 
ต้นทุนขาย  

ปี 2556 บรษิทัมตีน้ทุนขายรวม 3,864.77 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 0.11 เมื่อเทยีบกบัปี 2555 ซึ่ง
ปรบัเพิม่ขึน้ตามปรมิาณการจาํหน่าย  

 

 

การวเิคราะหแ์ละคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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ตน้ทุนขายสามารถแบ่งเป็นตน้ทุนขายทีเ่กดิจากการแปรรปูเหลก็ คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 80-85  ซึ่ง
สว่นใหญ่เป็นต้นทุนวตัถุดบิใชไ้ป ไดแ้ก่เหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้นที่ผนัแปรเพิม่ขึน้ลดลงตามราคาเหลก็ในตลาดโลก  
และตน้ทุนขายสว่นอื่นเชน่ คา่ขนสง่เขา้วตัถุดบิ คา่แรงทางตรง คา่ใชจ้า่ยในการผลติ เป็นตน้   

ในขณะที่ต้นทุนขายจากธุรกจิจดัหาผลติภณัฑ์เหลก็เพื่อเพื่อจําหน่าย จะมสีดัส่วนประมาณ 15-20% ของ
ตน้ทุนขายรวม โดยการเพิม่ขึน้หรอืลดลงจะผนัแปรตามมลูคา่ผลติภณัฑเ์หลก็ทีบ่รษิทัจาํหน่ายได ้

 
กาํไรขัน้ต้น 

บรษิทัมกีําไรขัน้ต้นเป็นจํานวน 227.26 ล้านบาท คดิเป็นอตัราส่วนกําไรขัน้ต้นต่อรายได้รวมรอ้ยละ 5.55 
เพิม่ขึน้จากปี 2555 ทีม่อีตัราสว่นกําไรขัน้ตน้รอ้ยละ 4.88 โดยมสีาเหตุมาจากราคาเฉลีย่วตัถุดบิทีล่ดลง และจงึทําให้
ตน้ทุนผลติลดลง  
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายที่สาํคญัของบรษิทัไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัค่าขนส่ง และค่าน้ํามนั สบืเน่ืองจากปรมิาณ
การขายของปี 2556 เพิม่สงูขึน้ในอตัรารอ้ยละ 6.86 จากปีก่อน สง่ผลใหค้่าใชจ้่ายในการขายมจีาํนวน 67.97 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 11.94 จากปี 2555  

ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร มจีํานวน 62.67 ล้านบาท คดิเป็นอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการบรหิารต่อ
รายไดร้วมรอ้ยละ 1.53  ซึ่งประกอบดว้ย เงนิเดอืนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ, โบนัส และผลประโยชน์พนักงาน 
(ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19)  
 
ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบีย้จ่าย 

บรษิทัมดีอกเบีย้จา่ยเป็นจาํนวน 17.60 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 ในอตัรารอ้ยละ 7.27  เกดิขึน้จากเงนิกูย้มื
จากสถาบนัการเงนิลดลง  
 
ฐานะการเงิน 

สินทรพัย ์

บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมจาํนวน 1,222.08 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.61 เมื่อเทยีบกบั ณ สิน้ปี 2555 โดยแบ่งเป็น 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนจํานวน 952.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.94 ของสนิทรพัย์รวม ประกอบด้วยสนิค้าคงคลงั 
439.98 ลา้นบาท ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.37 จากปี 2555  และเงนิมดัจาํจ่ายค่าสนิคา้ 132.07 ลา้นบาท  ปรบัลดลงรอ้ย
ละ 53.68  สําหรบัสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนจํานวน  269.64 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6.27 ล้านบาทจากปี 2555 ซึ่งเป็นการ
เพิม่ขึน้ในสว่นของการลงทุนในทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้ 

ดังนัน้ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 5.49 ลดลงจากปี 2554 ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนจากทรพัยส์นิรอ้ยละ 4.55  ตามการเพิม่ขึน้สนิทรพัยด์งักลา่วขา้งตน้ 
 
ลกูหน้ีการค้าและตัว๋เงินรบัการค้า-สทุธิ 

บรษิทัมลีกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบัสทุธ ิเป็นจาํนวน 287.39 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัราสว่นลกูหน้ีการคา้และ
ตัว๋รบัเงนิสทุธต่ิอสนิทรพัยร์วมรอ้ยละ 23.52  ทัง้น้ี  ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบัสทุธใินปี 2556 ไดเ้พิม่ขึน้จาํนวน 23.02 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.71 เมือ่เทยีบกบั ณ สิน้ปี 2555  
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ตารางแสดงอายลุกูหน้ีการค้าและตัว๋เงินรบั                                                                   (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
มลูค่า สดัส่วน มลูค่า สดัส่วน มลูค่า สดัส่วน 

ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบัทีอ่ยูใ่นกาํหนดชาํระ 174.29 66.38% 178.50 66.53% 169.83 58.35% 
ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบัแยกตามอายหุน้ีทีค่า้ง
ชาํระ ดงัน้ี 

      

- ไมเ่กนิ 3 เดอืน 74.88 28.52% 85.87 32.00% 114.36 39.29% 
- มากกวา่ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน   - - - - 0.59 0.20% 
- มากกวา่ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 0.01 0.00% - - 2.61 0.90% 
- มากกวา่ 12 เดอืนขึน้ไป 13.40 5.10% 3.95 1.47% 3.67 1.26% 

รวมลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบัการคา้ 262.57 100.00% 268.32 100% 291.06 100% 

หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (11.11) (4.23%) (3.95) (1.47%) (3.67) (1.26%) 

รวมลกูหน้ีการค้าและตัว๋เงินรบัการค้า – สทุธิ 251.46 95.77% 264.37 98.53% 287.39 98.74% 
  

สาํหรบันโยบายการขายสนิคา้และการใหเ้ครดติกบัลกูคา้ บรษิทัมนีโยบายทีช่ดัเจนในการพจิารณาใหเ้ครดติเทอมแก่
ลูกคา้แต่ละราย โดยในกรณีทีเ่ป็นลูกค้ารายใหม่ บรษิทัจะจําหน่ายสนิค้าเป็นเงนิสด และเมื่อมกีารตดิต่อซื้อขายกนัเป็นระยะ
เวลานานพอสมควร บรษิทัจะเริม่ใหเ้ครดติระยะสัน้ก่อนทีจ่ะขยายเวลาต่อไปภายหลงัซึง่มรีะยะเวลาเครดติประมาณ 7-60 วนั  
ในปี 2551 บรษิทัไดป้ระกาศใชห้ลกัเกณฑก์ารวเิคราะหอ์ายุของลูกหน้ี ประกอบกบัการประเมนิสถานภาพปจัจุบนัของลูกหน้ี
เป็นเกณฑใ์นการพจิารณาการตัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู โดยใหผู้จ้ดัการฝา่ยบญัชแีละผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด เป็นผูพ้จิารณา แลว้
นําเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการ เพือ่พจิารณาอนุมตัก่ิอนการตัง้สาํรองคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูทุกครัง้ และเพือ่ใหเ้ป็นแนวทางปฏบิตัิ
จงึกาํหนดชว่งอายุลกูหน้ีและสถานภาพของลกูคา้ไวเ้ป็นเกณฑใ์นการตัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูดงัน้ี 
1. ลูกหน้ีทีม่อีายุหน้ีค้างชําระ เกนิวนัครบกําหนดชําระตัง้แต่ 4 เดอืนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 6 เดอืน ซึ่งยงัสามารถตดิต่อไดแ้ละ

ลูกค้าแสดงเจตนาที่จะชําระโดยไม่บดิพลิ้ว ใหเ้ฝ้าระวงัดูแลอย่างใกล้ชดิและอาจใหร้ะงบัการขายชัว่คราวรวมถงึการใช้
มาตรการเร่งรดัหน้ีสนิอื่นร่วมดว้ย แต่หากวา่มแีนวโน้มวา่อาจจะไดร้บัชาํระไมค่รบจาํนวนใหต้ัง้ค่าเผือ่ฯไวร้อ้ยละ 25 ของ
มลูค่าหน้ี ถ้าตดิต่อไม่ไดไ้ม่ว่าจะดว้ยวธิใีดใหด้ําเนินการแจง้ความฟ้องรอ้งตามขัน้ตอนทางกฎหมายและตัง้สาํรองค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 50 ของมลูหน้ีดงักลา่ว 

2. ลกูหน้ีทีม่อีายุหน้ีคา้งชําระเกนิวนัครบกําหนดชําระตัง้แต่ 6 เดอืนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 1 ปี ซึง่บรษิทัยงัสามารถตดิต่อไดแ้ละ
ลกูคา้แสดงเจตนาทีจ่ะชาํระโดยไมบ่ดิพลิว้ ใหต้ัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูไวร้อ้ยละ 50 ของมลูหน้ี แต่หากมแีนวโน้มวา่บรษิทั
ไมส่ามารถตดิต่อกบัลูกหน้ีรายนัน้ๆ ได ้หรอืลูกคา้แสดงเจตนาทีจ่ะไมช่ําระหน้ี หรอือยู่ในระหว่างการดําเนินการฟ้องรอ้ง
และมแีนวโน้มทีบ่รษิทัจะไดร้บัชําระหน้ีไม่ครบถ้วนใหต้ัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูไวร้อ้ยละ 75 ของมลูหน้ี แต่หากพจิารณา
แลว้เหน็วา่มแีนวโน้มทีจ่ะไมไ่ดร้บัการชาํระหน้ีเลยใหต้ัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูไวร้อ้ยละ 100 

3. ลกูหน้ีทีม่อีายุหน้ีคา้งชาํระเกนิวนัครบกาํหนดชาํระตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปทุกกรณีใหต้ัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูไวร้อ้ยละ 100 ของ
มลูหน้ีทีเ่กนิกาํหนดชาํระจาํนวนดงักลา่ว 

สินค้าคงเหลือ  บรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืสทุธเิป็นจาํนวน 439.98 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2555 คดิเป็นรอ้ยละ 28.37 ซึง่
บรษิทัไดจ้ดัเกบ็สนิคา้คงเหลอืในรปูแบบของวตัถุดบิ สนิคา้ระหวา่งผลติ สนิคา้สาํเรจ็รปู และสนิคา้ระหวา่งทางเพิม่ขึน้  

จากสถานการณ์ราคาเหลก็ในปี 2556 มกีารปรบัตวัลดลงตัง้แต่ช่วงตน้ปี และปรบัตวัเพิม่ขึน้ในช่วงไตรมาสที ่
4 จงึมผีลใหเ้กดิคา่เผื่อมลูคา่ราคาทุนของสนิคา้สงูกวา่มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั ณ สิน้ปี 2556  อยูท่ี ่2.45 ลา้นบาท (โปรดดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ “ขาดทุนจากมลูคา่ราคาทุนของสนิคา้สงูกวา่มลูคา่ทีจ่ะไดร้บั”)  โดยมรีะยะเวลาขายสนิคา้ 
เฉลีย่อยูป่ระมาณ 20 วนั  ทัง้น้ี บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะบรหิารสนิคา้คงเหลอืใหม้ปีระสทิธภิาพเพื่อสอดคลอ้งตามปรมิาณ
การจําหน่ายสนิค้า  โดยพจิารณาจากทศิทางการเคลื่อนไหวของราคาสนิค้าและปรมิาณความต้องการของลูกค้า
ประกอบกนั  
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ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์   ณ สิน้ปี 2556 มจีาํนวน 246.20 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2555 จํานวน 21.47 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.55  ซึง่เกดิการลงทุนในทีด่นิและอาคารคลงัสนิคา้พื่อขยายพืน้ทีค่ลงัสนิคา้และขยายกําลงั
การผลติรองรบัปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ 

สภาพคล่อง    ในปี 2556 บรษิทัมเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 146.84 ลา้นบาท ซึง่มาจากการที่
บรษิทัมกีาํไรสทุธกิ่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลจาํนวน 87.95 ลา้นบาท และปรบักระทบกําไรสทุธเิป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จาก
การดําเนินงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากค่าเสื่อมราคาเป็นจํานวน 24.45 ล้านบาท เป็นผลให้มกีําไรจากการ
ดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงานเป็นจาํนวน 132.78 ลา้นบาท และไดป้รบัปรุงผลจาก
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดําเนินงาน  ซึง่ประกอบดว้ยการเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีการคา้ จํานวน 22.73  ลา้น
บาท และ เงนิมดัจาํจา่ยคา่สนิคา้จาํนวน 153.07 ลา้นบาท และไดป้รบัลดเงนิสดรบัจากกจิกรรมดาํเนินงานดว้ยดอกเบีย้
จ่ายและภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลจํานวน 16.28 ลา้นบาท และ 16.79 ลา้นบาท ตามลําดบั ในขณะทีบ่รษิทัมเีงนิสดสทุธใิช้
ไปจากกจิกรรมลงทุนจาํนวน 30.04 ลา้นบาท สาํหรบัเงนิสดสทุธใิชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิมจีาํนวน 112.09 ลา้นบาท 
ซึ่งเกิดจากการจ่ายคนืเงนิกู้ยมืสถาบนัการเงนิ จํานวน 106.27 ล้านบาท และจ่าย ปนัผล จํานวน 5.56 ล้านบาท 
ส่งผลให้เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดของปี 2556 เพิม่ขึ้นจํานวน 4.71 ล้านบาท และมเีงนิสดและรายการ
เทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2556 จาํนวน 87.61 ลา้นบาท 

เมือ่พจิารณาอตัราสว่นสภาพคลอ่งในปี 2556 มสีดัสว่นประมาณ 1.83 เทา่ และอตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ 
มสีดัสว่นประมาณ 0.72 เท่า เน่ืองจากบรษิทัมกีารใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนเพื่อรองรบัปรมิาณขายทีเ่พิม่ขึน้ และการขยาย
ธุรกจิโดยการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้ 

โครงสร้างเงินทุนของบรษิทัใน ปี 2554 - 2556 มอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ประมาณ 0.76 เท่า 1.00 เท่า 
และ 0.77 เท่า ตามลําดบั นอกเหนือจากการพจิารณาผลการดําเนินงานที่ผ่านมา อตัราส่วนดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่า
บรษิทัมฐีานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง  

หน้ีสิน  ณ สิน้ปี 2556 บรษิทัมหีน้ีสนิรวมเป็นจํานวน 531.40 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยหน้ีสนิหมุนเวยีนจํานวน  
520.42 ล้านบาท และหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนจํานวน 10.98 ลา้นบาท  โดยหน้ีสนิรวมในปี 2556 มจีํานวนลดลง 95.25 
ลา้นบาท หรอืลดลงในอตัรารอ้ยละ 15.20 เมื่อเทยีบกบั ณ สิน้ปี 2555 เป็นการปรบัลดในสว่นของเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิ ประกอบกบับรษิทัไดป้ระมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานงานในปี 2555 จาํนวน 10.83 ลา้น
บาท และมภีาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจา่ยจากผลประกอบการในชว่งเวลาปี 2556 จาํนวน 8.56 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  ณ สิน้ปี 2556 บรษิทัมสี่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจํานวน 690.68 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน
ประมาณรอ้ยละ 56.52 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั เมื่อพจิารณาถงึอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ จะพบว่าปี 2555  มี
อตัรารอ้ยละ 10.32  ซึ่งเป็นไปตามความสามารถในการทํากําไรสุทธขิองบรษิทัในแต่ละงวด และปจัจยัทีก่ล่าวขา้งต้น
เป็นสาํคญั 
 
ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

เน่ืองจากเหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้นเป็นวตัถุดบิหลกัที่ใชใ้นการผลติผลติภณัฑเ์หลก็ของบรษิทัซึ่งจะมรีาคา
เปลี่ยนแปลงตามภาวะอุปสงค์และอุปทานของโลก หากราคาวตัถุดบิปรบัตวัเพิม่ขึน้ และบรษิทัไม่สามารถผลกัภาระ
ตน้ทุนวตัถุดบิทีเ่พิม่ขึน้ใหก้บัลูกคา้ในบางส่วนหรอืทัง้หมดโดยการปรบัราคาขายสนิคา้ใหส้งูขึน้ในอตัราที่เท่ากบัหรอื
มากกวา่การเพิม่ขึน้ของราคาของวตัถุดบิ ปจัจยัดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกําไรในอนาคต ซึง่
บรษิทัมอีตัราสว่นกําไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วมจากการขายรอ้ยละ 6.94 รอ้ยละ 5.45 และรอ้ยละ 4.88 ในปี 2553 - 2555 
ตามลาํดบั  
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คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจาํนวน 
3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมคีุณสมบตัติรงตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยก์าํหนด  

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มกีารประชุม รวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ ได้ปฏบิตัหิน้าที่อย่างเป็น
อิสระ ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั โดยไดร้บัความรว่มมอืจากทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง การปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได ้
ดงัน้ี 
 
1.  สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส งบการเงนิประจาํปี รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิของ

บรษิัทอย่างถูกต้องเพยีงพอ โดยจดัทําขึ้นตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไป และได้ปฎิบตัิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีเพื่อให้
มัน่ใจว่ารายงานทางการเงนิแสดงฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานถูกตอ้งตามที่ควร มกีารเปิดเผยขอ้มลูของ
รายงานทางการเงนิทีเ่พยีงพอ  

2.  สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน และตดิตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบรษิทั และตดิตามความคบืหน้าในการปรบัปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนําของผูส้อบบญัชแีละหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  

3.  สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

4.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต สําหรบัปี 2557 ต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตั ิ 

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิทัไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถูกตอ้งครบถว้น และรายการ
ดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายและขัน้ตอนการทํารายการระหว่างกนัของบรษิทั เป็นรายการธุรกจิปกต ิมเีงื่อนไข
การคา้โดยทัว่ไป และไมก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ ในรอบปี 2556 บรษิทัฯ มกีารกาํกบัดแูลกจิการและการควบคุมภายใน
ทีเ่หมาะสม การจดัทํารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป และการเปิดเผย
ขอ้มลูเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
 
 
นายครรชติ สงิหส์วุรรณ์ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

รายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เสนอ    ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงในสว่นของผูถ้อืหุน้รวม และงบ
กระแสเงนิสดรวม สําหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ําคญัและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และ
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงในสว่นของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงนิสด สาํหรบัปีสิน้สุด
วนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัและหมายเหตุเรือ่งอื่นๆ  

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 
ผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิของไทย และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทํางบการเงนิที่
ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกดิการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 
ขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า โดยได้ปฏบิตัิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชขีองไทย ซึง่กาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและ
ปฏบิตังิานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระสาํคญัหรอืไม ่

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจาํนวนเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูใน
งบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูที่
ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว 
ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิโดยถูกตอ้งตามทีค่วรของบรษิทั เพือ่
ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการ
ควบคุมภายในของบริษัท การตรวจสอบรวมถึงการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางการบญัชทีีจ่ดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการนําเสนองบการเงนิโดยรวม 

ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้วบรวมมานัน้เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็
ของขา้พเจา้ 

ความเหน็ 
ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นแสดงฐานะการเงนิรวมบรษิทั 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2556 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงนิสดรวมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และแสดงฐานะการเงนิเฉพาะของ
บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิน้สุดวนั
เดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย 
 

นางสาวศนัสนีย ์ พลูสวสัด์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่6977 
 
กรงุเทพมหานคร 
27 กุมภาพนัธ ์2557 

รายการของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
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       (หนว่ย : บาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 หมายเหตุ
31 ธนัวาคม 

2556 
  

31 ธนัวาคม 
2555 

(ปรบัปรงุใหม)่

31 ธนัวาคม 
2554 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

31 ธนัวาคม 
2556 

  

31 ธนัวาคม 
2555 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

31 ธนัวาคม 
2554 

(ปรบัปรงุใหม)่ 

สนิทรพัย ์    
สนิทรพัยห์มนุเวยีน    
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่ 
เงนิสด 6     87,609,205     82,897,994    60,178,617     66,425,534      67,947,063      56,250,808 

ลกูหนีก้ารคา้ - ลกูคา้ทั่วไป - สทุธ ิ 8   287,394,165   264,371,504   251,026,266    287,230,255    264,371,505    250,760,385 

- บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 7, 8                  -               9,346          438,764                   -               9,346          438,764 

ลกูหนีอ้ ืน่       - ลกูคา้ทั่วไป              9,808           75,384     24,000,000                  -                     -       24,000,000 

                  - บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 7                  -                    -                     -         1,292,622                   -                     -   

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 9   439,975,461   342,743,880   486,678,431   439,980,272    342,335,288   487,711,760 

เงนิมดัจําจา่ยคา่สนิคา้    
                 - ผูค้า้ทัว่ไป     132,073,511   276,763,597    18,305,100   132,073,511    276,763,597    18,305,100 

                 - บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 7                -        8,382,124         517,140                   -       8,382,124          517,140 

เงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษัิทยอ่ย 7                    -                     -                     -        10,721,000                   -                    -   

ภาษีมลูคา่เพิม่รอเรยีกคนืจาก
กรมสรรพากร        3,302,698     13,431,037       1,667,739      2,846,384      13,431,037       1,667,739 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่       2,074,456      2,810,221       3,045,475       1,284,582       1,747,050        1,709,461 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน   952,439,304   991,485,087  845,857,532   941,854,160   974,987,010    841,361,157 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน    
เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย 10                   -                   -                   -     115,999,670    98,999,670     98,999,670 

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธ ิ 11   246,199,033  224,729,070   175,146,250   127,034,983   124,969,373      79,149,459 

คา่เชา่ทีด่นิจา่ยลว่งหนา้ - สทุธ ิ 12      4,112,543       4,689,903       5,267,269      4,112,543      4,689,903       5,267,269 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 13      590,844         904,413       1,314,707          487,804          762,425        1,081,416 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดั 
ในการใช ้ 14     16,404,716    31,052,000     31,674,599    16,404,716    31,052,000      31,674,599 

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดั
บญัช ี 15       2,165,230       1,852,865       1,555,962       2,017,544        1,716,380       1,438,922 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่          173,200         151,200        511,200          173,200         151,200          511,200 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน   269,645,566   263,379,451  215,469,987   266,230,460  262,340,951    218,122,535 

รวมสนิทรพัย ์  1,222,084,870 1,254,864,538 1,061,327,519 1,208,084,620  ,237,327,961  1,059,483,692 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  กรรมการ                                                       กรรมการ 
(      นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกลู     )    (      นายแสงรุง้ นติภิาวะชน     ) 

 
 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี ้     1 

 

บริษทั 2 เอส เมทลั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
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(หนว่ย : บาท) 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 หมายเหตุ
31 ธนัวาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
31 ธนัวาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่  (ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้               

หนีส้นิหมนุเวยีน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 16     471,569,589 577,835,105    390,000,000 471,569,589  577,835,105 390,000,000 

เจา้หนีก้ารคา้ - ผูค้า้ทัว่ไป          9,412,076     2,559,867      23,558,013     9,026,103     2,559,867   23,558,012 

                 - บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 7                   -       4,331,635     2,048,793    6,561,168     9,154,903    6,870,321 

เจา้หนีอ้ ืน่     - ผูค้า้ทัว่ไป           3,122,361     3,421,053    4,333,754        711,929      2,439,385    2,969,050 

                 - บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 7              9,773          16,178            11,779              9,773         16,178         11,779 

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเชา่ 17       275,367    261,125  247,619     275,367       261,125       247,619 
    ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึง่ปี 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิทยอ่ย 7                   -                     -                    -      13,000,000    13,000,000   23,000,000 

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 15        8,560,358   5,113,133    3,856,722    7,948,884    5,113,133    3,856,722 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย         25,742,319    22,296,138      21,830,217   21,279,283   18,896,623   19,066,450 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่         1,729,238    1,123,728    1,697,150   1,065,437        588,764     1,030,478 

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน       520,421,081  616,957,962    447,584,047 531,447,533  629,865,083 470,610,431 

        
หนีส้นิไมห่มนุเวยีน               
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สทุธ ิ 17           152,132      427,500          688,624       152,132        427,500       688,625 
สํารองหนีส้นิผลประโยชนพ์นักงาน 18       10,826,152    9,264,326    7,779,808   10,087,719     8,581,902    7,194,609 
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน       10,978,284     9,691,826     8,468,432    10,239,851      9,009,402     7,883,234 

รวมหนีส้นิ       531,399,365  626,649,788    456,052,479  541,687,384   638,874,485  478,493,665 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 
ทนุเรอืนหุน้ – หุน้สามัญ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 19             
- ทนุจดทะเบยีน 300,000,000 หุน้  
  (ปี 2555 และ 2554 250,000,000 หุน้)     300,000,000    250,000,000    250,000,000    300,000,000   250,000,000   250,000,000 
- ทนุเรอืนหุน้ทีอ่อกและรับชาํระแลว้                
หุน้สามญั 299,999,971 หุน้ 
(ปี 2555 และ 2554 249,999,987 หุน้)     299,999,971    249,999,987    249,999,987    299,999,971   249,999,987   249,999,987 

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั       121,760,624   121,760,624    121,760,624  121,760,624   121,760,624  121,760,624 

กําไรสะสม 

- จัดสรรเพือ่สํารองตามกฎหมาย  20       27,500,000     25,000,000      25,000,000    27,500,000     25,000,000    25,000,000 

- ยังไมไ่ดจั้ดสรร 21     269,436,776   259,466,005    236,526,295  217,136,641   201,692,865  184,229,416 

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้     (28,011,866)  (28,011,866)  (28,011,866)                   -                     -                     -   

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั     690,685,505   628,214,750    605,275,040   666,397,236   598,453,476  580,990,027 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มอ่ยูใ่นอํานาจควบคมุ                     -                     -                    -                     -                     -                     -   

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้     690,685,505   628,214,750    605,275,040  666,397,236   598,453,476 580,990,027 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้    1,222,084,870 1,254,864,538 1,061,327,519 1,208,084,620  1,237,327,961 1,059,483,692 

        

 

                                                  กรรมการ                                                       กรรมการ 
(      นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกลู     )    (      นายแสงรุง้ นติภิาวะชน     ) 
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 (หนว่ย : บาท) 

      งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
2556 2555 2556 2555 

หมายเหต ุ   (ปรบัปรงุใหม)่   (ปรบัปรงุใหม)่ 
รายไดจ้ากการขาย                   

รายไดจ้ากการขาย      4,034,443,136    3,997,564,737    4,034,443,136      3,997,564,737 

รายไดจ้ากการขายผลติภัณฑพ์ลอยได ้             57,593,130           61,067,364           57,593,130            61,067,364 
รวมรายไดจ้ากการขาย     4,092,036,266     4,058,632,101     4,092,036,266       4,058,632,101 

ตน้ทนุขาย                   

ตน้ทนุขาย 23   (3,864,775,643)   (3,860,567,681)   (3,876,004,048)   (3,873,213,947) 

กําไรข ัน้ตน้             227,260,623           198,064,420           216,032,218            185,418,154 

รายไดด้อกเบีย้รับ           1,030,460           2,704,790          1,067,385           2,417,170 

กําไรจากการขายสนิทรัพย ์ 7                 203,422                 335,086             5,176,249                  273,412 

รายไดอ้ืน่           7,693,830           3,522,044           7,353,623            3,323,766 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 23          (67,969,468)          (60,724,467)         (68,659,942)          (63,268,467) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 23        (62,667,920)        (60,879,746)        (50,520,798)       (50,139,677) 

ตน้ทนุทางการเงนิ 23          (17,596,699)          (18,982,523)          (18,702,507)          (19,510,512) 

กําไรกอ่นภาษเีงนิได ้         87,954,248         64,039,604         91,746,228          58,513,846 

ภาษีเงนิได ้ 15          (19,923,480)          (11,099,896)         (18,242,455)          (11,050,399) 

กําไรสทุธสํิาหรบัปี         68,030,768         52,939,708         73,503,773          47,463,447 

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่สําหรับปี                           -                           -                           -                           -   

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรบัปี         68,030,768         52,939,708         73,503,773          47,463,447 

การแบง่ปนักําไรเบ็ดเสร็จ                   

สว่นทีเ่ป็นของบรษัิท         68,030,768         52,939,708         73,503,773          47,463,447 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มอ่ยูใ่นอํานาจควบคมุ                           -                           -                           -                           -   

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรบัปี         68,030,768         52,939,708         73,503,773          47,463,447 

กําไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน 22                 

กําไรสว่นทีเ่ป็นของบรษัิท (บาทตอ่หุน้)                    0.23                    0.18                    0.25                     0.16 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน้ําหนัก (หน่วย : หุน้)           299,999,971           299,999,971           299,999,971            299,999,971 
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 (หนว่ย : บาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

2556 2555 2556 2555 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน         

กําไรกอ่นภาษีเงนิได ้   87,954,248       64,039,604       91,746,228        58,513,846 

ปรบัปรงุกําไรกอ่นภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดรบั (จา่ย) จาก         
   กจิกรรมดาํเนนิงาน:-         

โอนกลบัรายการสํารองหนีส้งสยัจะสญู       (280,000)            (51,000)          (280,000)                   -   

ขาดทนุ (กลบัรายการ) จากมลูคา่ราคาทนุของสนิคา้สงู
กวา่มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดรั้บ      2,136,012       (5,719,111)        2,136,012        (5,719,111) 

คา่เสือ่มราคา    24,448,601       24,508,317       12,038,859        11,931,156 

กําไรจากการจําหน่ายและตดัจําหน่ายสนิทรัพย ์      (203,422)          (335,086)       (5,316,249)          (273,412) 

คา่เชา่ทีด่นิจา่ยลว่งหนา้ตดัจําหน่าย        577,360           577,366           577,360            577,366 

คา่ตดัจําหน่ายสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน         451,896           529,394           356,873            438,091 

ดอกเบีย้รับ    (1,027,924)          (633,731)       (1,067,385)          (612,939) 

ดอกเบีย้จา่ย    17,088,485       17,717,522       18,194,292        18,245,512 

สํารองหนีส้นิผลประโยชนพ์นักงาน     1,634,633        1,592,605        1,526,342         1,495,380 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลง 
 132,779,889     102,225,880     119,912,332        84,595,889 

  ในสว่นของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิดาํเนนิงาน 
  สนิทรพัยด์าํเนนิงานลดลง (เพิม่ข ึน้) 
ลกูหนีก้ารคา้   (22,733,315)      (12,864,820)      (23,862,026)      (13,181,702) 

สนิคา้คงเหลอื      (99,367,593)     149,653,662      (99,780,996)     151,095,583 

เงนิมดัจําจา่ยคา่สนิคา้     153,072,210    (266,323,481)     153,072,210     (266,323,481) 

ลกูหนีอ้ ืน่             65,576       23,924,616                   -         24,000,000 

ภาษีมลูคา่เพิม่รอเรยีกคนืจากกรมสรรพากร       10,128,339      (11,763,298)       10,584,653       (11,763,298) 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่            595,087        1,054,758           360,502            231,562 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่             (22,000)           360,000            (22,000)           360,000 

   หนีส้นิดาํเนนิงานเพิม่ข ึน้ (ลดลง) 
เจา้หนีก้ารคา้        2,520,574      (18,715,304)        3,872,501       (18,713,563) 

เจา้หนีอ้ ืน่          (305,097)          (908,302)       (1,733,861)          (525,266) 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย        2,636,396           858,040        1,599,289            195,935 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่           605,510          (573,421)           476,673           (441,714) 

จา่ยหนีส้นิผลประโยชนพ์นักงาน            (72,807)          (108,087)            (20,525)          (108,087) 

เงนิสดรบั (จา่ย) จากการดาํเนนิงาน     179,902,769      (33,179,757)     164,458,752       (50,578,142) 

    จา่ยดอกเบีย้      (16,278,700)      (18,109,641)      (17,410,921)      (18,611,274) 

    จา่ยภาษีเงนิได ้      (16,788,620)      (10,690,081)      (15,707,868)      (10,071,446) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนนิงาน     146,835,449      (61,979,479)     131,339,963       (79,260,862) 
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 (หนว่ย : บาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
2556 2555 2556 2555 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ         

เงนิสดรับจากดอกเบีย้            1,168,602               363,920            1,169,351                343,788 

ซือ้อาคารและอปุกรณ ์         (46,873,115)         (74,167,266)         (15,979,570)         (57,804,761) 

เงนิสดรับจากการขายอปุกรณ ์            1,157,973               411,215            7,191,350                327,103 

ซือ้สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน              (138,327)   
(119,100)               (82,252)              (119,100) 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการใชล้ดลง          14,647,284               622,599          14,647,284                622,599 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทยอ่ยเพิม่ขึน้                       -                         -           (10,721,000)                       -   

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยเพิม่ขึน้                       -                         -           (17,000,000)                       -   

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ         (30,037,583)         (72,888,632)         (20,774,837)         (56,630,371) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ         

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง)        (106,265,516)         187,835,105        (106,265,516)         187,835,105 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิทยอ่ยลดลง                       -                         -                         -           (10,000,000) 

จา่ยชาํระหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ              (261,126)   
(247,619)              (261,126)              (247,619) 

จา่ยเงนิปันผล           (5,560,013)         (29,999,998)           (5,560,013)         (29,999,998) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ        (112,086,655)         157,587,488        (112,086,655)         147,587,488 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้(ลดลง) - สทุธ ิ            4,711,211          22,719,377           (1,521,529)          11,696,255 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี          82,897,994          60,178,617          67,947,063           56,250,808 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัสิน้ปี          87,609,205          82,897,994          66,425,534           67,947,063 

ขอ้มลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :         

      1.   เพิม่ทนุจากการจา่ยหุน้ปันผล          49,999,984                       -            49,999,984                        -   

      2.   จัดสรรกําไรสะสมเป็นสํารองตามกฏหมาย            2,500,000                       -              2,500,000                        -   

3.   ตดัจําหน่ายคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู                       -              7,107,127                       -              7,107,127 
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1. ขอ้มลูทัว่ไป 

บรษิทั 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) จดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคลประเภทบรษิทัจํากดั ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2535 และจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั เมื่อวนัที ่21 
พฤษภาคม 2551 โดยมสีาํนกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขที ่8/5 หมูท่ี ่14 ตาํบลทา่ชา้ง อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

บรษิทัดาํเนินธุรกจิหลกัในการผลติเหลก็ทอ่ เหลก็แผน่ เหลก็ตวัซ ีและเหลก็ตะแกรง รวมทัง้จาํหน่ายวสัดุประเภท
เหลก็เพือ่การก่อสรา้ง 

 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิและงบการเงนิรวม 

2.1  เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงนิน้ีไดจ้ดัทาํขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และ
มาตรฐานการบญัชทีี่ออกภายใต้พระราชบญัญตัิวชิาชีพบญัช ีพ.ศ. 2547 และตามขอ้กําหนดของ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงนิ
ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิ เวน้แต่จะได้
เปิดเผยเป็นอยา่งอื่นเป็นการเฉพาะ 

งบการเงนิฉบบัน้ีจดัทําขึน้เป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ําหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ี
พ.ศ. 2547 ซึง่ถอืเป็นรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทางการตามกฎหมาย การแปลงบการเงนิฉบบัน้ีเป็นภาษา
อื่นใหย้ดึถอืงบการเงนิฉบบัภาษาไทย 

ในระหวา่งปี 2553 - 2555 สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศเรื่องมาตรฐานรายงานทางการเงนิ มาตรฐานการ
บญัช ีและการตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึ่งไดม้กีารออกใหม่และ
ปรบัปรุงบางฉบบั โดยมผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ตน้ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2556 
ซึ่งบริษัทได้นํามาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 12 เรื่อง ภาษีเงนิได้มาถือปฏิบตัิในงบการเงนิน้ีแล้ว โดย
แสดงผลกระทบจากการเริม่ใชน้โยบายการบญัชภีาษเีงนิไดท้ีอ่อกใหมไ่วใ้นหมายเหตุขอ้ 5 

ในระหว่างปี 2556 สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใช้มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีป่รบัปรงุใหมใ่นปี 2555 และการตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
หลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 
2557 ฝา่ยบรหิารของบรษิทัเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งต้นจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงนิเมือ่นํามาถอืปฏบิตั ิ

 

 

 

 

 

 

บริษทั 2 เอส เมทลั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 
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2.2  เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงนิรวมน้ีไดร้วมงบการเงนิของบรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทั 2 เอส 
เมทลั จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้ดงัต่อไปน้ี 

    สดัสว่นเงนิลงทุน (รอ้ยละ)   
บรษิทั  จดัตัง้ใน  2556  2555  ลกัษณะธุรกจิ 

         
บรษิทั นีสเทริน์ สตลี จาํกดั 
 

 ไทย  99.99  99.99   รบัจา้งผลติและจาํหน่ายเหลก็ทอ่ เหลก็แผน่ 
เหลก็ตวัซ ีและเหลก็ตะแกรง  

บรษิทั เมกกา้ ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จาํกดั   ไทย  99.99            -   ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัรบัจา้งขนสง่และขนถ่าย
สนิคา้  

 

2.3 รายการบญัชกีบับรษิทัยอ่ยทีม่สีาระสาํคญัไดถ้กูหกัออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 

2.4 งบการเงนิรวมน้ีไดจ้ดัทําขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีดยีวกนัสาํหรบัรายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัสาํหรบัการ
จดัทาํงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนั 

2.5 สดัสว่นงบการเงนิของบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิรวม มดีงัน้ี 
 
 รอ้ยละของสนิทรพัยร์วม 
 2556  2555 
งบแสดงฐานะการเงิน   
สนิทรพัยร์วม    

บรษิทั นีสเทริน์ สตลี จาํกดั 11.87  10.74 
บรษิทั เมกกา้ ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จาํกดั 2.37                   - 

                     

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของบรษิทัยอ่ยสว่นใหญ่เป็นรายไดท้ีเ่กดิจากการรบัจา้งผลติสนิคา้และบรกิารขนสง่
สนิค้าให้บริษัทใหญ่ ดงันัน้ ในงบการเงนิรวมจึงมรีายได้จากการให้บรกิารของบรษิัทย่อยอยู่อย่างไม่มี
สาระสาํคญั เน่ืองจากไดต้ดัรายการระหวา่งกนัออกทัง้หมดแลว้ 

 
3. นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

นโยบายการบญัชทีีส่าํคญัทีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัมดีงัต่อไปน้ี 

3.1 การรบัรูร้ายได ้

รายไดจ้ากการขายแสดงมลูค่าตามราคาในใบกํากบัสนิคา้ (โดยไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) ของสนิคา้ทีไ่ดข้าย
และสง่มอบแลว้ หลงัจากหกัสว่นลดและรบัคนื 

รายไดอ้ื่นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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3.2 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารทุกประเภท ทีม่สีภาพคล่อง
สงู (ซึง่ไมม่ขีอ้จาํกดัในการใช)้ และพรอ้มทีจ่ะเปลีย่นเป็นเงนิสดทีแ่น่นอนเมื่อครบกําหนด ซึง่มคีวามเสีย่งใน
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่น้อย 

3.3 ลกูหน้ีการคา้ 

ลูกหน้ีการค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั บรษิทับนัทกึค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญสําหรบัผล
ขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิลกูหน้ีไมไ่ด ้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูตัง้ขึน้โดยพจิารณาจาก
ประสบการณ์ในการเกบ็หน้ีและความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ี ณ วนัสิน้ปี ประกอบกบัพจิารณา
ความเพยีงพอของคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูโดยการประเมนิจากหน้ีทีค่า้งเกนิกาํหนดชาํระของลกูหน้ีแต่ละราย   

3.4 สนิคา้คงเหลอื 

สนิค้าคงเหลอื แสดงดว้ยราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบัแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่าสุทธดิว้ยค่าเผื่อสนิค้า
ลา้สมยัหรอืเสือ่มสภาพ (ถา้ม)ี โดยราคาทุนมวีธิกีารคาํนวณ ดงัน้ี 

- วตัถุดบิและสนิคา้ระหวา่งผลติคาํนวณราคาทุนโดยวธิถีวัเฉลีย่แบบถ่วงน้ําหนกั 
- สนิคา้สาํเรจ็รปูคาํนวณราคาทุนโดยวธิถีวัเฉลีย่แบบเคลื่อนที ่

3.5 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะของบรษิทับนัทกึบญัชตีามวธิรีาคาทุน การ
ดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย จะบนัทกึเป็นคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน เมือ่มสีิง่บง่ชีถ้งึการดอ้ยคา่ 

3.6 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน ซึ่งคํานวณจากราคาซื้อสนิทรพัยท์ัง้ทีเ่ป็นเงนิสด และจํานวน
เทียบเท่าเงนิสดในการทําให้สนิทรพัย์นัน้อยู่ในสถานที่หรอืสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามวตัถุประสงค ์
อาคารและอุปกรณ์ แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม ตน้ทุนและค่าเสื่อม
ราคาสะสมของทรพัยส์นิจะถูกตดัออกจากบญัชเีมื่อทรพัยส์นิถูกขายหรอืเลกิใชง้าน สว่นกําไรขาดทุนจาก
การขายทรพัยส์นิเหลา่นัน้จะแสดงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของ
สนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 

สว่นปรบัปรงุทีด่นิ   5 – 20 ปี 
อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง   15 – 20 ปี 
เครือ่งจกัรและเครือ่งมอืและเครือ่งใชโ้รงงาน   5 – 20 ปี 
เครือ่งใชแ้ละเครือ่งตกแต่งสาํนกังาน   5 – 10 ปี 
ยานพาหนะ   5 – 10 ปี 
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รายจ่ายเกี่ยวกบัการต่อเตมิ การต่ออายุ หรอืการปรบัปรุงสนิทรพัย์ให้ดขีึน้ ซึ่งทําให้ราคาเปลี่ยนแทนใน
ปจัจุบนัของสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้อยา่งเป็นสาระสาํคญัจะรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย ์สว่นค่าซ่อมแซมและค่า
บาํรงุรกัษารบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิขึน้ 

 
3.7 คา่เชา่ทีด่นิจา่ยลว่งหน้า 

ค่าเช่าที่ดนิจ่ายล่วงหน้าประกอบดว้ยรายจ่ายในการก่อสรา้งสนิทรพัยถ์าวรเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสทิธใินการเช่า
ที่ดิน โดยมเีงื่อนไขการโอนกรรมสทิธิใ์นสนิทรพัย์ให้ผู้ให้เช่าเมื่อสิ้นสุดสญัญาเช่า ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่าย
ลว่งหน้าเพือ่ตอบแทนจากการใชป้ระโยชน์บนทีด่นิดงักลา่ว บรษิทัจะทยอยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามวธิี
เสน้ตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสทิธดิงักลา่วภายใตอ้ายสุญัญาเชา่ 

3.8 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์สดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม ค่าตดัจําหน่ายคํานวณจากราคาทุน โดย
วธิเีสน้ตรง ซึง่ผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดป้ระเมนิไวป้ระมาณ 5-10 ปี และจะตดัรายการหากมกีาร
ดอ้ยคา่เกดิขึน้ 

3.9 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีข้องสนิทรพัยว์า่มกีารดอ้ยค่าหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชีว้า่มกีารดอ้ย
ค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของสนิทรพัย์ หากราคาตามบญัชีของ
สนิทรพัยส์งูกวา่มลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื บรษิทัและบรษิทัยอ่ยปรบัปรุงลดมลูค่าของสนิทรพัยน์ัน้ลดลงให้
เท่ากบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืน และรบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ในงบกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หมายถงึราคาขายสทุธหิรอืมลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัย์
นัน้แลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกวา่ 

3.10 สญัญาเชา่ – กรณีทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยเป็นผูเ้ชา่ 

การเชา่อุปกรณ์ ซึง่พจิารณาวา่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทัง้หมดไดโ้อนใหบ้รษิทัและ
บรษิทัยอ่ยแลว้เป็นสญัญาเชา่การเงนิ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะบนัทกึมลูคา่ของสนิทรพัยเ์ป็นรายจ่ายฝา่ยทุน
ตามมูลค่ายุตธิรรมสุทธขิองสนิทรพัยท์ี่เช่าหรอืมูลค่าปจัจุบนัสุทธขิองจํานวนเงนิที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่า 
แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงนิที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหน้ีสนิและค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
เพื่อให้จํานวนเงนิที่ต้องจ่ายในแต่ละปีมจีํานวนคงที่ ค่าเช่าซึ่งต้องจ่ายตามภาระผูกพนัหกักบัค่าใช้จ่าย
ทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหน้ีสนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึในงบกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ตลอดอายุของสญัญาเช่า สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ จะคดิค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ
ของการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยน์ัน้   

การเช่าสนิทรพัย์ โดยที่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยู่กบัผู้ให้เช่า จะถูกจดัเป็น
สญัญาเช่าดําเนินงาน การชําระเงนิภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงาน จะถูกบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็โดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเชา่ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการยกเลกิสญัญาเช่าดาํเนินงาน
ก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบีย้ปรบัทีต่อ้งจ่ายใหผู้ใ้หเ้ช่า จะถูกบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีี่
มกีารยกเลกิสญัญา 

3.11 เงนิปนัผล 

เงนิปนัผลจ่าย บนัทกึในงบการเงนิในรอบระยะเวลาบญัชซีึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการของบรษิทั 
ไดอ้นุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล 
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3.12 สว่นตํ่าจากการปรบัโครงสรา้งภายในกจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

สว่นตํ่าจากการปรบัโครงสรา้งภายในกจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั เกดิจากผลต่างระหว่างมูลค่าของ
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัทีอ่อกเพื่อแลกซื้อหุน้สามญัของบรษิทัย่อยกบัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละ
หน้ีสนิของบรษิทัยอ่ย (ราคาตามบญัช)ี ซึง่แสดงในสว่นของผูถ้อืหุน้ โดยสว่นตํ่าดงักล่าวจะลดลงหากบรษิทั
จาํหน่ายหรอืลดสดัสว่นการลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
 

3.13 บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนักบับรษิทั หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการที่มอีํานาจควบคุมบรษิทั หรอืถูก
ควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบับริษัท 
นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสาํคญัทัง้ทางตรงและทางออ้มกบับรษิทั ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทั ทีม่อีํานาจ
ในการกาํหนดทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทั  
 

3.14 การแปลงคา่เงนิตราต่างประเทศ 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยแปลงคา่รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศทีเ่กดิขึน้ใหเ้ป็นเงนิบาทเพื่อการบนัทกึบญัชี
โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นตวัเงนิทีม่คี่าเป็นเงนิตราต่างประเทศ 
และมยีอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ กําไรและขาดทุนที่
เกดิจากการรบัหรอืจา่ยชาํระเงนิตราต่างประเทศและทีเ่กดิจากการแปลงค่าสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นตวัเงนิ
ดงักลา่ว รบัรูเ้ป็นกาํไรหรอืขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  
 

3.15 ผลประโยชน์พนกังาน 

บรษิทัและบรษิทัย่อยรบัรู้เงนิเดอืน ค่าจ้าง โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใช้จ่ายตาม
เกณฑค์งคา้ง 
 

3.16 เงนิกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

บรษิทัและบรษิทัย่อยไดจ้ดัตัง้กองทุนสาํรองเลี้ยงชพี ซึ่งกําหนดใหพ้นักงานและบรษิทัและบรษิทัย่อยจ่าย
สมทบเขา้กองทุน โดยทีส่นิทรพัยข์องกองทุนไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และบรหิาร
โดยผูจ้ดัการกองทุนสาํรองเลีย้งชพีทีไ่ดร้บัอนุญาต 

เงนิจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลี้ยงชพีของบรษิทัและบรษิทัย่อย บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 

3.17 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรบัรูส้าํรองหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน เน่ืองจากการจดัใหม้ผีลประโยชน์พนกังานหลงั
การเลกิจา้งหรอืเกษยีณอายุ เพื่อจ่ายใหแ้ก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย ซึ่งบรษิทัมกีาร
คํานวณโดยผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัและบรษิัทย่อยคํานวณโดยผู้บรหิารของบริษัทด้วย
เทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (Actuarial Technique) ทัง้น้ีค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัผลประโยชน์พนักงานจะรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เพื่อกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของ
การจา้งงาน ผลกําไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตฐิาน บรษิทัจะรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื่นเมือ่เกดิรายการ 
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3.18 ภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี ประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดป้จัจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี ภาษเีงนิได้
ปจัจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีรบัรู้ในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกบัรายการที่รบัรู้
โดยตรงในสว่นของผูถ้อืหุน้หรอืกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั 

ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั ไดแ้ก่ ภาษทีีค่าดว่าจะจ่ายชาํระหรอืไดร้บัประโยชน์จากการประกอบธุรกจิ โดยคาํนวณ
จากกาํไรหรอืขาดทุนประจาํปีดว้ยอตัราภาษทีีป่ระกาศใชห้รอืทีค่าดวา่มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา
ทีจ่ดัทาํรายงาน ตลอดจนการปรบัปรงุทางภาษทีีเ่กีย่วกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชบีนัทกึโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่คราวที่เกดิขึน้ระหว่างมูลค่าตามบญัชขีอง
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิและจาํนวนทีใ่ชเ้พือ่การคาํนวณทางภาษ ีภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะไมถู่กรบัรูเ้มื่อเกดิ
จากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรบัรูค้่าความนิยมในครัง้แรก การรบัรูส้นิทรพัยห์รอืหน้ีสนิในครัง้แรกซึง่
เป็นรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิและรายการนัน้ไม่มผีลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบญัชหีรอืทางภาษ ีและ
ผลแตกต่างที่เกี่ยวขอ้งกบัเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกนัหากเป็นไปได้ว่าจะไม่กลบั
รายการในอนาคตอนัใกล ้ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชวีดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษทีีค่าดว่าจะใชก้บัผลแตกต่าง
ชัว่คราวเมื่อมีการกลบัรายการโดยใช้อตัราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน 

 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะบนัทกึต่อเมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสยีภาษี
ในอนาคตจะมจีํานวนเพยีงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อ
การตดับญัชจีะถูกทบทวน ณ ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรบัลดลงเท่าทีป่ระโยชน์ทางภาษี
จะมโีอกาสถกูใชจ้รงิ 

 
3.19 ขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงาน 

 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยนําเสนอสว่นงานตามกลุ่มผลติภณัฑเ์ป็นรปูแบบหลกัในการรายงาน โดยพจิารณาจาก
ระบบการบรหิารจดัการ และโครงสรา้งการรายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นเกณฑใ์นการ
กาํหนดสว่นงาน 
 

3.20 กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุน้ คาํนวณโดยการหารกาํไรสทุธสิาํหรบัปีดว้ยจาํนวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัระหวา่งปี  

 
3.21 การใชป้ระมาณการทางการบญัช ี

ในการจดัทาํงบการเงนิเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ผูบ้รหิารตอ้งใชก้ารประมาณการและ                      
ขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อจาํนวนเงนิทีเ่กีย่วกบัรายได ้ค่าใชจ้่าย สนิทรพัย ์ หน้ีสนิ และ
การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากจาํนวนที่
ไดป้ระมาณการไว ้
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3.22 ประมาณการหน้ีสนิและคา่ใชจ้่าย และสนิทรพัยท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหน้ีสนิและค่าใชจ้่ายไวใ้นงบการเงนิ เมื่อบรษิทัและบรษิทัยอ่ยมี
ภาระผูกพนัตามกฎหมายหรอืเป็นภาระผูกพนัที่ค่อนขา้งแน่นอนที่มผีลสบืเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดตี ซึ่ง
อาจทาํใหบ้รษิทัตอ้งชาํระหรอืชดใชต้ามภาระผกูพนันัน้ และจาํนวนทีต่อ้งชดใชด้งักล่าวสามารถประมาณได้
อย่างสมเหตุสมผล สนิทรพัยท์ี่อาจเกดิขึน้จะถูกรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยแ์ยกต่างหาก เมื่อมปีจัจยัสนับสนุนว่าจะ
ไดร้บัคนืแน่นอน 
 

4. ประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั ขอ้สมมตฐิาน การใชดุ้ลยพนิิจ และการจดัการความเสีย่งในสว่นของทุน 

4.1 ประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ 

ก. การดอ้ยคา่ของลกูหน้ีการคา้ 

บรษิทับนัทกึค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูเพื่อใหส้ะทอ้นถงึการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้อนัเกดิมาจากการที่
ลกูคา้ไม่มคีวามสามารถในการชําระหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูนัน้เป็นการประเมนิบนพืน้ฐานเกีย่วกบั
ประสบการณ์ในอดตีของการตดิตามทวงถามควบคูก่บัการสอบทานอายขุองลกูหน้ีคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 

ข. คา่เผื่อลดมลูคา่สาํหรบัสนิคา้เก่า ลา้สมยั และเสือ่มคุณภาพ 

บรษิทัประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสาํหรบัสนิคา้เก่า ลา้สมยั และเสื่อมคุณภาพเพื่อใหส้ะทอ้นถงึการ
ด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนัน้จะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการ
เสื่อมสภาพของสนิค้าคงเหลือประเภทต่างๆ โดยผู้บรหิารเชื่อว่าบรษิัทไม่ต้องบนัทึกค่าเผื่อสนิค้า
ลา้สมยัหรอืเสือ่มสภาพสาํหรบัสนิคา้คงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 

ค. อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ฝ่ายบรหิารเป็นผู้ประมาณการวธิกีารคดิค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย อายุการให้ประโยชน์และ
มลูค่าคงเหลอืของอาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพวิเตอรข์องบรษิทั ทุกสิน้ปีจะทบทวนและ
เปลีย่นการคดิค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่ายเมื่อวธิกีารคดิค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย อายุการ
ใหป้ระโยชน์และมลูคา่คงเหลอืมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในปีก่อน หรอืมกีารตดัจาํหน่าย
สนิทรพัยท์ีเ่สือ่มสภาพหรอืไมไ่ดใ้ชง้านอกีต่อไป 

ง. คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

บรษิทัพจิารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ เมื่อพบวา่มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยด์งักล่าวลดลง
อย่างมสีาระสาํคญั หรอืเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมสีาระสาํคญัและระยะเวลานัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ
ของฝา่ยบรหิาร 

จ. ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 

ผลประโยชน์พนักงานหลงัเกษียณอายุที่จ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย 
บรษิทัคํานวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกนัภยัและบรษิัทย่อยคํานวณโดยผู้บรหิารของ
บริษัทด้วยเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) 
โดยประมาณการจากมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคดิลดด้วยอตัรา
ดอกเบีย้ของพนัธบตัรรฐับาลทีค่รบกาํหนดในเวลาใกลเ้คยีงกบักําหนดชาํระของหน้ีสนิดงักล่าว กระแส
เงนิสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจากเงนิเดอืนพนักงาน อตัราการลาออก อตัราการ
ตาย อายงุาน และปจัจยัอื่น  
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ขอ้สมมตฐิานทีส่าํคญัสาํหรบัประมาณการผลประโยชน์พนกังานมดีงัน้ี 
  

งบการเงนิรวม 
 งบการเงนิเฉพาะ 

ของบรษิทั 
อตัราการคดิลด  
     อา้งองิจากพนัธบตัรรฐับาล (รอ้ยละ) 

 
1.20 – 6.15 

  
4.40 – 4.41 

อตัราการเพิม่ของผลประโยชน์พนกังาน (รอ้ยละ) 4.32 – 7.11  4.32 – 7.11 
จาํนวนพนกังาน (คน) 315   276  
อายุเกษยีณ (ปี) 55 - 60   55  

บรษิทัยอ่ยคาํนวนผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานเฉพาะสาํหรบัพนกังานทีอ่ายเุกนิ 30 ปีและมอีายุ
งานตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป 

 

4.2 การจดัการความเสีย่งในสว่นของทุน 

วตัถุประสงคข์องบรษิทัในการบรหิารทุนของบรษิทันัน้เพื่อดํารงไวซ้ึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองของบรษิทั เพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีอื่น และเพื่อดํารง
ไวซ้ึ่งโครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม เพื่อลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน ในการดาํรงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของ
ทุน บรษิทัอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลหรอืออกหุ้นใหม่หรอืออกหุน้กู้เพื่อปรบั โครงสรา้งหน้ี หรอื
การขายทรพัยส์นิเพือ่ลดภาระหน้ี 

 
5. ผลกระทบจากการเริม่ใชน้โยบายการบญัชใีหม ่

ผลกระทบต่องบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 จากการเริม่ใชน้โยบายการบญัชใีหมท่ีม่ผีลบงัคบั
ใชใ้นปี 2556 เรือ่ง ภาษเีงนิได ้มดีงัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท)
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 เพิม่ (ลด)  เพิม่ (ลด) 
งบแสดงฐานะการเงิน   
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1,853  1,716 
กาํไรสะสมตน้ปี 1,556  1,439 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็    
คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (297)  (277) 
กาํไรสทุธ ิ 297  277 
กาํไรต่อหุน้ (บาท) -  - 

 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556  2555  2556  2555 
เงนิสด 107  53  48  35 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิ        

- เงนิฝากกระแสรายวนั 23,541  53,783  23,360  53,514 
- เงนิฝากออมทรพัย ์ 63,961  29,062  43,018  14,398 

รวม 87,609  82,898  66,426  67,947 
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7. รายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

สนิทรพัย์ หน้ีสนิ รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบรษิทัส่วนหน่ึงเกดิจากรายการกบับรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่ง
บรษิทัเหล่าน้ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยการมผีูถ้อืหุน้ และ/หรอื กรรมการร่วมกนั รายการระหวา่งกนักบับรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง
กนัทีม่สีาระสาํคญัทีร่วมไวใ้นงบการเงนิน้ี ใชร้าคาตามปกตธิุรกจิโดยถอืตามราคาตลาดทัว่ไป หรอืเป็นไปตามสญัญาที่
ตกลงกนัไว ้สาํหรบัรายการทีไ่มม่รีาคาตลาด 

ยอดคงเหลอืกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มดีงัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556  2555  2556  2555 
ลกูหน้ีการคา้        
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
    บรษิทั นีสเทริน์อนิดสัทร ีจาํกดั           -  9            -  9 
ลกูหน้ีอื่น        
บรษิทัยอ่ย        
   บรษิทั เมกกา้ ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จาํกดั           -            -  1,293            - 
เงนิมดัจาํจา่ยคา่สนิคา้        
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง        
บรษิทั ปิตสิวสัดิ ์จาํกดั           -  8,382            -  8,382 

ดอกเบีย้คา้งรบั        
บรษิทัยอ่ย        
   บรษิทั เมกกา้ ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จาํกดั           -            -  41            - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้        
บรษิทัยอ่ย        
   บรษิทั เมกกา้ ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จาํกดั        

ยอด ณ วนัตน้ปี           -            -            -            - 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) ระหวา่งปี           -            -  10,721            - 
ยอด ณ วนัสิน้ปี           -            -  10,721            - 

        

รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั มดีงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 
 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2556  2555 
    

ยอดยกมา           -            - 
ใหกู้เ้พิม่ขึน้ระหวา่งปี 10,721            - 
รบัชาํระระหวา่งปี           -            - 
สทุธ ิ 10,721            - 
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เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย เป็นเงนิให้กู้ยมืที่ไม่มหีลกัประกนั มอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ MMR ต่อปี และ
กาํหนดชาํระคนืเมือ่ทวงถาม 

     (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556  2555  2556  2555 
เจา้หน้ีการคา้        
บรษิทัยอ่ย        
   บรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั           -            -  4,844  4,823 
   บรษิทั เมกกา้ ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จาํกดั           -            -  1,717            - 
รวม           -            -  6,561  4,823 
        

บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั        
บรษิทั ซติีเ้มทอล จาํกดั           -  748            -  748 
บรษิทั ปิตสิวสัดิ ์จาํกดั           -  1,001            -  1,001 
บรษิทั ยไูนเตด็ สตลี ไพพ ์จาํกดั           -  2,563            -  2,563 

   คุณสพุจน์ วงศส์ถติพร           -  20            -  20 
รวม           -  4,332            -  4,332 
        

รวมเจา้หน้ีการคา้           -  4,332  6,561  9,155 
        

เจา้หน้ีอื่น        
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั        
   รา้นกวางฝาโลหะกจิ 4  5  4  5 
   บรษิทั นานา วสัดุเฟอรนิ์เจอร ์จาํกดั 6  6  6  6 
   รา้นวฒันชยัยนต ์ -  5  -  5 
รวม 10  16  10  16 
        

ดอกเบีย้คา้งจา่ย        
บรษิทัยอ่ย        
บรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั           -            -  5  30 

 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 
       

บรษิทัยอ่ย        
บรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั        

ยอด ณ วนัตน้ปี           -            -  13,000  13,000 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) ระหวา่งปี           -            -            -  - 
ยอด ณ วนัสิน้ปี           -            -  13,000  13,000 
        

สาํรองหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน        

ผูบ้รหิารสาํคญั        
- ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,841  4,124  4,351  3,711 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั มดีงัน้ี  

 (หน่วย : พนับาท) 
 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2556  2555 
    
ยอดยกมา 13,000  23,000 
กูเ้พิม่ขึน้ระหวา่งปี 80,000  8,000 
จา่ยชาํระระหวา่งปี (80,000)  (18,000) 
สทุธ ิ 13,000  13,000 

 

เงนิกูย้มืจากบรษิทัยอ่ย เป็นเงนิกูย้มืทีไ่มม่หีลกัประกนั มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MMR ต่อปี และกําหนดชาํระคนื
เมือ่ทวงถาม  

รายการบญัชทีีส่าํคญัทีเ่กดิกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มดีงัน้ี 

     (หน่วย : พนับาท) 
    งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  

รายการบญัชกีบั  นโยบายการ  สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  กาํหนดราคา  2556  2555  2556  2555 

           
ขายสนิคา้           
บรษิทัยอ่ย  ราคาตลาด         -         -  107  153 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ราคาตลาด         -  900         -  900 
           -  900  107  1,053 
           
รายไดค้า่เชา่สนิทรพัย ์และคา่บรกิารอื่น                          
บรษิทัยอ่ย  ตามราคาทีต่กลงรวมกนั         -         -  112         - 
           
ขายสนิทรพัย ์           
บรษิทัยอ่ย  ราคาจากผูป้ระเมนิอสิระ         -         -  6,356         - 

กาํไรจากการขายสนิทรพัย ์           

บรษิทัยอ่ย  ราคาจากผูป้ระเมนิอสิระ         -         -  4,395         - 
 
ดอกเบีย้รบั 

          

บรษิทัยอ่ย  ราคาตามสญัญา         -         -  61         - 
 
ซือ้สนิคา้และบรกิาร 

          

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ราคาตลาด  155  290,162  155  290,162 
 
คา่จา้งผลติสนิคา้ 

          

บรษิทัยอ่ย  ตน้ทุนบวกกาํไรขัน้ตน้ 
รอ้ยละ 20 - 22 

  
       - 

  
       - 

  
57,984 

  
55,238 

คา่บรกิารขนสง่สนิคา้           
บรษิทัยอ่ย  ตามราคาตลาด         -         -  15,265         - 
 
คา่เชา่สนิทรพัยแ์ละคา่บรกิารอืน่ 

          

บรษิทัยอ่ย  ตามราคาทีต่กลงรวมกนั         -         -  1,948  3,008 
 
ดอกเบีย้จา่ย 

          

บรษิทัยอ่ย  ราคาตามสญัญา         -         -  1,106  528 
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     (หน่วย : พนับาท) 
    งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  

รายการบญัชกีบั  นโยบายการ  สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  กาํหนดราคา  2556  2555  2556  2555 

 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั   
ผลประโยชน์ระยะสัน้    24,920  25,186  20,269  21,092 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    717  663  640  593 

       รวม    25,637  25,849  20,909  21,685 

 
ภาระการคํ้าประกนัระหวา่งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 มดีงัน้ี 
- บรษิทัคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อ จาํนวน 65 ลา้นบาท ใหบ้รษิทัยอ่ย  
- บรษิทัยอ่ยร่วมคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อของบรษิทักบัสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง ในวงเงนิ 37.98 ลา้นบาท โดย

นําทีด่นิจาํนวน 6 ลา้นบาท รว่มจาํนองเป็นหลกัประกนัลาํดบัสอง  

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัประกอบดว้ย 
ชือ่บรษิทั  ประเทศ  ความสมัพนัธ ์  ลกัษณะความสมัพนัธ ์

       
บรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั  ไทย  บรษิทัยอ่ย  ผูถ้อืหุน้ทางตรง 
บรษิทั เมกกา้ ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จาํกดั  ไทย  บรษิทัยอ่ย  ผูถ้อืหุน้ทางตรง 
บรษิทั ยไูนเตด็ สตลี ไพพ ์จาํกดั*  ไทย  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ผูถ้อืหุน้รว่มกนั 
บรษิทั ย.ูเอม็.ท.ี สตลี จาํกดั*  ไทย  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ผูถ้อืหุน้รว่มกนั 
บรษิทั นานา วสัดุเฟอรนิ์เจอร ์จาํกดั  ไทย  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ผูถ้อืหุน้รว่มกนั 
บรษิทั อุดมโลหะกจิ (1975) จาํกดั*  ไทย  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ผูถ้อืหุน้รว่มกนั 
บรษิทั ซติีเ้มทอล จาํกดั*  ไทย  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ผูถ้อืหุน้รว่มกนั 
บรษิทั พ.ีท.ี เมตลั จาํกดั*  ไทย  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ผูถ้อืหุน้รว่มกนั 
บรษิทั ปิตสิวสัดิ ์จาํกดั*  ไทย  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ผูถ้อืหุน้รว่มกนั 
บรษิทั ยนิูไพพ ์อนิดสัทร ีจาํกดั*  ไทย  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ผูถ้อืหุน้รว่มกนั 
บรษิทั พนิชสวสัดิ ์จาํกดั  ไทย  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  กลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั เอส.เอส.วเีนียร ์จาํกดั  ไทย  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  กรรมการและผูถ้อืหุน้รว่มกนั 
บรษิทั นีสเทริน์ อนิดสัทร ีจาํกดั*  ไทย  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  กรรมการและผูถ้อืหุน้รว่มกนั 
รา้นกวางฝาโลหะกจิ  ไทย  กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ผูถ้อืหุน้รว่มกนั 
รา้นวฒันชยัยนต ์  ไทย  กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  กลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

* ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2556 บรษิทัไดม้กีารทบทวนความสมัพนัธ์
ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง พบวา่บรษิทัดงักล่าวไมถ่อืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัแลว้ ดงันัน้ ตัง้แต่
วนัที ่ 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป บรษิทัจงึไมเ่ปิดเผยรายการระหวา่งกนัของบรษิทัดงักล่าว  
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8. ลกูหน้ีการคา้ - สทุธ ิ

ยอดคงเหลอืของลกูหน้ีการคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 จาํแนกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556  2555  2556  2555 
ลกูหน้ีการคา้ - ลกูคา้ทัว่ไป        
ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 169,812  178,499  169,685  178,499 
เกนิกาํหนดชาํระเป็นเวลา :        
   น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 3 เดอืน 114,380  85,873  114,343  85,873 
   ระหวา่ง 3 เดอืนถงึ 6 เดอืน 593      -  593      - 
   ระหวา่ง 6 เดอืนถงึ 12 เดอืน 2,609      -  2,609      - 
   มากกวา่ 12 เดอืนขึน้ไป 3,670  3,950  2,644  2,924 
รวม 291,064  268,322  289,874  267,296 
หกั  คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (3,670)  (3,950)  (2,644)  (2,924) 
ลกูหน้ีการคา้ - ลกูคา้ทัว่ไป - สทุธ ิ 287,394  264,372  287,230  264,372 
        ลกูหน้ีการคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั        
ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ     -  9      -  9 

 
 

ในระหวา่งปี บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 (3,950) (2,924) 
หกั   หน้ีสญูไดร้บัคนื 280  280 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 (3,670) (2,644) 

 
9. สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556  2555  2556  2555 

วตัถุดบิ 175,913  95,601  175,913  95,601 
สนิคา้ระหวา่งผลติ 37,604  42,901  37,604  42,901 
สนิคา้สาํเรจ็รปู 225,540  199,412  226,165  199,741 
สนิคา้ระหวา่งทาง 379  1,914  379  1,914 
วสัดุโรงงาน 2,987  3,228  2,367  2,490 
รวม 442,423  343,056  442,428  342,647 
หกั คา่เผื่อการตรีาคาสนิคา้คงเหลอืลดลง (2,448)  (312)  (2,448)  (312) 
สทุธ ิ 439,975  342,744  439,980  342,335 
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ในระหวา่งปี บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของคา่เผื่อการตรีาคาสนิคา้คงเหลอืลดลง ดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 (312) (312) 
บวก ตัง้คา่เผื่อฯ เพิม่ขึน้ระหวา่งปี (9,068)  (9,068) 
หกั กลบัรายการคา่เผื่อฯ ระหวา่งปี 6,932  6,932 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 (2,448) (2,448) 
 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทับนัทกึตน้ทุนของสนิคา้คงเหลอืเป็นคา่ใชจ้า่ย ดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

ตน้ทุนขายสนิคา้ – สทุธ ิ 3,864,776 3,876,004 
บวก สาํรองคา่เผื่อมลูคา่สนิคา้ลดลง 2,136  2,136 
ตน้ทุนของสนิคา้คงเหลอืทีบ่นัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ย  3,866,912 3,878,140 
 

10. เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย  
     (หน่วย : พนับาท) 
     งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
   2556 2555 
 ทุนชาํระแลว้ สดัสว่นรอ้ยละการลงทุน เงนิลงทุน เงนิลงทุน 
 2556 2555 2556 2555 วธิรีาคาทุน เงนิปนัผล วธิรีาคาทุน เงนิปนัผล 

         บรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั 90,000 90,000 99.99 99.99 99,000     - 99,000     - 
บรษิทั เมกกา้ ทรานสแ์อนด์

โลจสิ จาํกดั 
 

    17,000 
 

   - 
 

99.99 
 
 - 

 
17,000 

 
    - - 

 
    - 

รวม     116,000     - 99,000     - 

 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารครัง้ที่ 3/2556 เมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้อนุมตัิให้บรษิทั
ลงทุนในบรษิทั เมกกา้ ทรานสแ์อนด ์โลจสิ จํากดั ซึ่งประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัรบัจา้งขนสง่และขนถ่ายสนิคา้ ทุนจด
ทะเบยีน จํานวน 1.00 ลา้นบาท ในสดัสว่นรอ้ยละ 49.99 และบรษิทัยงัลงทุนในบรษิทัดงักล่าวทางออ้มผ่านบรษิทั นี
สเทริ์น สตลี จํากดั อกีรอ้ยละ 49.98 เป็นผลใหบ้รษิทัดงักล่าวถอืเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ต่อมา ตามรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที ่4/2556 ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2556 ไดอ้นุมตัใิหบ้รษิทัลงทุนเพิม่ในหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทั เมกก้า ทรานสแ์อนด์ โลจสิ จํากดั จํานวน 16.00 ลา้นบาท และรบัโอนหุน้สามญัของบรษิทั เมกก้า 
ทรานสแ์อนด์ โลจสิ จํากดั จากบรษิทั นีสเทริน์ สตลี จํากดั อกีจํานวน 0.50 ลา้นบาท  เป็นผลให้บรษิทัถอืหุน้ใน
บรษิทั เมกกา้ ทรานสแ์อนด ์โลจสิ จาํกดั รอ้ยละ 99.99  
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11. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ                             
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2555 เพิม่ขึน้ ลดลง โอนเขา้ (ออก) 2556 
ราคาทนุ       
ทีด่นิและสว่นปรบัปรงุทีด่นิ 87,274 3,661          -          - 90,935 
อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 94,018 799          -          - 94,817 
เครือ่งจกัรและเครือ่งมอืเครือ่งใชโ้รงงาน 268,766 3,231 (195) 6,793 278,595 
เครือ่งใชแ้ละเครือ่งตกแต่งสาํนกังาน 20,700 1,347 (1,258)          - 20,789 
ยานพาหนะ 38,800 12,946 (3,874)          - 47,872 
สนิทรพัยร์ะหวา่งทางและระหวา่งก่อสรา้ง 546 24,889          - (6,793) 18,642 

รวม  510,104 46,873 (5,327)          - 551,650 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
สว่นปรบัปรงุทีด่นิ (6,551) (475)          -          - (7,026) 
อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง (48,205) (4,846)          -          - (53,051) 
เครือ่งจกัรและเครือ่งมอืเครือ่งใชโ้รงงาน (183,525) (14,449) 195          - (197,779) 
เครือ่งใชแ้ละเครือ่งตกแต่งสาํนกังาน (14,536) (2,299) 1,207          - (15,628) 
ยานพาหนะ (32,558) (2,380) 2,971          - (31,967) 
    รวม  (285,375) (24,449) 4,373          - (305,451) 
มลูค่าสทุธิตามบญัชี 224,729    246,199 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัปี      
ตน้ทุนขาย 17,759    17,369 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 6,749    7,080 

รวม 24,508    24,449 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2555 เพิม่ขึน้ ลดลง โอนเขา้ (ออก) 2556 
ราคาทนุ       
ทีด่นิและสว่นปรบัปรงุทีด่นิ 51,187 184          -          - 51,371 
อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 58,040 695          -          - 58,735 
เครือ่งจกัรและเครือ่งมอืเครือ่งใชโ้รงงาน 153,850 1,271 (195) 6,793 161,719 
เครือ่งใชแ้ละเครือ่งตกแต่งสาํนกังาน 11,021 950 (1,009)          - 10,962 
ยานพาหนะ 21,860 855 (14,626)          - 8,089 
สนิทรพัยร์ะหวา่งทางและระหวา่งก่อสรา้ง 517 12,025          - (6,793) 5,749 

รวม  296,475 15,980 (15,830)          - 296,625 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
สว่นปรบัปรงุทีด่นิ (2,661) (10)          -          - (2,671) 
อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง (27,315) (3,041)          -          - (30,356) 
เครือ่งจกัรและเครือ่งมอืเครือ่งใชโ้รงงาน (115,191) (6,352) 195          - (121,348) 
เครือ่งใชแ้ละเครือ่งตกแต่งสาํนกังาน (8,439) (1,376) 975          - (8,840) 
ยานพาหนะ (17,900) (1,260) 12,785          - (6,375) 
    รวม  (171,506) (12,039) 13,955          - (169,590) 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี 124,969    127,035 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัปี      
ตน้ทุนขาย 7,905    8,162 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 4,026    3,877 

รวม 11,931    12,039 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัและบรษิทัย่อยไดจ้ดจํานองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง และเครื่องจกัร
สาํหรบัการผลติ ราคาตามบญัชใีนงบการเงนิรวม จาํนวน 99.91 ลา้นบาท และ 108.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ
ในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั จาํนวน 77.08 ลา้นบาท และ 80.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนั
เงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิกูย้มืและวงเงนิสนิเชื่ออื่นๆ จากสถาบนัการเงนิ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 16 
และ 26.4 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 
17 มรีาคาตามบญัชใีนงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั จาํนวน 0.39 ลา้นบาท และ 0.64 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สนิทรพัยร์าคาทุนในงบการเงนิรวม จํานวน 115.62 ลา้นบาท และ 
113.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั จาํนวน 112.71 ลา้นบาท และ 99.21 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ไดต้ดัคา่เสือ่มราคาหมดแลว้ทัง้จาํนวน แต่ยงัคงใชง้านอยู ่
 

12. คา่เชา่ทีด่นิจา่ยลว่งหน้า – สทุธ ิ

 ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมรีายการเปลีย่นแปลงในคา่เชา่ทีด่นิจา่ยลว่งหน้าดงัต่อไปน้ี: 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2555 เพิม่ขึน้ ลดลง โอนเขา้ (ออก) 2556 
ราคาทนุ       
อาคาร 8,656          -          -          - 8,656 
สว่นปรบัปรงุทีด่นิ 67          -          -          - 67 

รวม  8,723          -          -          - 8,723 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม       
อาคาร (3,966) (577)          -          - (4,543) 
สว่นปรบัปรงุทีด่นิ (67)          -          -          - (67) 
    รวม  (4,033) (577)          -          - (4,610) 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี 4,690    4,113 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี      
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 577    577 

 

คา่เชา่จา่ยลว่งหน้าเป็นคา่ก่อสรา้งอาคารคลงัสนิคา้ 2 แห่ง บนทีด่นิซึง่ทาํสญัญาเช่าจากบุคคลภายนอกจาํนวน 2 
ฉบบั โดยมอีายุการเช่าฉบบัละ 15 ปี และเมื่อสิน้สุดสญัญาเช่าอาคารคลงัสนิคา้ดงักล่าวจะตกเป็นกรรมสทิธิข์อง
ผูใ้หเ้ช่าตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 26.1 โดยบรษิทัไดบ้นัทกึตดัจ่ายค่าเช่าที่ดนิจ่ายล่วงหน้าดงักล่าว
โดยวธิเีสน้ตรงตามอายสุญัญาเชา่แต่ละฉบบั 

13. สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน – สทุธ ิ
    (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2555 เพิม่ขึน้ ลดลง โอนเขา้ (ออก) 2556 
      

คอมพวิเตอรโ์ปรแกรม 3,768 139          -          - 3,907 
หกั คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (2 ,864)  (452 )           -          - (3 ,316)  
คอมพวิเตอรโ์ปรแกรม – สทุธ ิ 904     591  
    

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี      

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 530     452  
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    (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2555 เพิม่ขึน้ ลดลง โอนเขา้ (ออก) 2556 
      

คอมพวิเตอรโ์ปรแกรม 3,297 83          -          - 3,380 
หกั คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (2,535) (357)          -          - (2,892) 
คอมพวิเตอรโ์ปรแกรม – สทุธ ิ 762    488 
    

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี      
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 438    357 

 

 
14. เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ทัง้จาํนวนเป็นเงนิฝากประจาํอายุ 3 เดอืน และ 12 เดอืน อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ 2.25 – 2.73 ต่อปี และ 2.25 – 2.75 ต่อปี ตามลาํดบั บรษิทันําไปคํ้าประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 16 
 

15. ภาษเีงนิได ้
15.1  ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั 

 

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2556 2555 2556 2555 
     
กาํไรสทุธกิ่อนภาษเีงนิได ้ 87,954 64,040 91,746 58,514 
บวก รายการทีต่อ้งบวกกลบัตามประมวลรษัฎากร       4,336 99 2,753 (21) 
หกั  รายจา่ยทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ (1,154) (795) (1,102) (744) 
      กาํไรทีไ่มต่อ้งเสยีภาษจีากการไดร้บัสง่เสรมิการลงทุน (3,050) (5,700) (679) (1,110) 
บวก (หกั) ตดัรายการกาํไรในสนิคา้คงเหลอื 295 (704)          -          - 
บวก ตดัรายการกําไรจากการขายสนิทรพัยร์ะหวา่งกนั 12,799          -          -          - 
กาํไรสทุธทิางภาษ ี 101,180 56,940 92,718 56,639 
ภาษเีงนิได ้(อตัรารอ้ยละ 20) 20,236 11,328 18,543 11,328 
ภาษเีงนิได ้(อตัรารอ้ยละ 23)          - 69          -          - 
ภาษเีงนิไดป้จัจบุนั 20,236 11,397 18,543 11,328 
ภาษเีงนิไดท้ีค่า้งชาํระตน้ปี 5,113 3,857 5,113 3,857 
บวก ภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี 20,236 11,397 18,543 11,328 
หกั ภาษเีงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่า่ย (630) (95) (33) (26) 
     จา่ยชาํระภาษเีงนิไดร้ะหวา่งปี (16,158) (10,046) (15,674) (10,046) 
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ยสิน้ปี 8,561 5,113 7,949 5,113 
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15.2   ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มดีงัน้ี  

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556 2555 2556 2555 
     
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
  หน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน 2,165 1,853 2,017 1,716 

 

การใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชใีนอนาคต ขึน้อยู่กบักําไรทางภาษใีนอนาคตทีส่งู
กวา่จาํนวนกาํไรทีเ่กดิจากการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวทีต่อ้งเสยีภาษ ี

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยใชอ้ตัราภาษรีอ้ยละ 20 ในการคาํนวณสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้จาํนวน 
แม้อตัราภาษีเงนิได้นิติบุคคลหลงัปี 2558 จะเท่ากบัร้อยละ 30 ตามที่กฏหมายกําหนดไว้ก็ตาม ทัง้น้ี 
เน่ืองจากบรษิทัเชื่อมัน่ว่า ความตอ้งการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศและการจูงใจให้
เกดิการลงทุนจากต่างประเทศ รฐับาลจะดําเนินการใหม้กีารแกไ้ขกฏหมายเพื่อทําใหอ้ตัราภาษเีงนิไดนิ้ติ
บุคคลอยูใ่นอตัราทีไ่มส่งูไปกวา่รอ้ยละ 20  

 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชซีึ่งเกดิจากหน้ีสนิผลประโยชน์พนักงาน สาํหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2556 2555 2556 2555 
     ยอด ณ วนัตน้ปี 1,853 1,556 1,716 1,439 
รบัรูเ้ป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุน 312 297 301 277 
ยอด ณ วนัสิน้ปี 2,165 1,853 2,017 1,716 

 

15.3   ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นงบกาํไรขาดทุน สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มดีงัน้ี 
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2556 2555 2556 2555 
ภาษเีงนิไดป้จัจบุนั 20,236 11,397 18,543 11,328 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (312) (297) (301) (277) 
การเพิม่ขึน้ของผลแตกต่างชัว่คราว 

รวมภาษเีงนิได ้ 19,924 11,100 18,242 11,051 
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16. เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556 2555 2556 2555 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 412,910 519,011 412,910 519,011 
ขายลดตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 58,659 58,824 58,659 58,824 

รวม 471,569 577,835 471,569 577,835 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 
MLR – 3.75 ถงึ MMR และ MLR – 3.75 ถงึ MOR - 1.00 ต่อปี ตามลาํดบั 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ดงักลา่วคํ้าประกนัโดยบญัชเีงนิฝากประจาํ ตามหมายเหตุ 14 ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งและเครื่องจกัร
ตามหมายเหตุ 11 รวมทัง้โอนผลประโยชน์จากการทําประกนัภยัสนิทรพัยท์ีนํ่ามาคํ้าประกนัแก่ผูใ้หกู้ ้เพื่อเป็น
หลกัประกนัในสนิเชื่อ กลุ่มบรษิทัรว่มคํ้าประกนั ในวงเงนิ จาํนวน 740 ลา้นบาท 

17. หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ – สทุธ ิ
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556 2555 2556 2555 
ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 291 291 291 291 
ครบกาํหนดเกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 155 447 155 447 
รวม 446 738 446 738 
หกั ดอกเบีย้รอตดับญัช ี (19) (49) (19) (49) 
มลูคา่ปจัจบุนัของหน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 427 689 427 689 
หกั สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (275) (261) (275) (261) 
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ – สทุธ ิ 152 428 152 428 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัได้ทําสญัญาเช่าการเงนิในการซื้อยานพาหนะกบับรษิทัลซีซิง่ใน
ประเทศ มรีะยะเวลา 5 ปี  
 

18. สาํรองหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน 

- รายการเคลื่อนไหวของสาํรองหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
มดีงัน้ี                                                                                                   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 
       
ยอดคงเหลอืตน้ปี 9,264  7,780  8,582  7,195 
ตน้ทุนปจัจบุนัรบัรูเ้พิม่เตมิในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 1,634  1,592  1,526  1,495 
จา่ยชาํระระหวา่งปี (72)  (108)  (20)  (108) 
ยอดคงเหลอืสิน้ปี 10,826  9,264  10,088  8,582 

- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานทีร่บัรูใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็มดีงัน้ี : 
          (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 
ตน้ทนบรกิารปจัจบนั 1,203  1,224  1,111  1,140 
ดอกเบีย้จา่ย 431  368  415  355 

รวม 1,634  1,592  1,526  1,495 
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19. ทุนเรอืนหุน้ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2556 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2556 ผูถ้อืหุน้มมีตใิหล้ดทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัจาํนวน 13 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 250,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 249,999,987 บาท โดย
การตดัหุน้ทีย่งัมไิดอ้อกจาํหน่าย จาํนวน 13 หุน้ นอกจากน้ี ผุถ้อืหุน้ยงัมมีตอินุมตัจิดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 
49,999,998 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นเงนิ 50.00 ลา้นบาท เพือ่รองรบัการจ่ายหุน้ปนัผลตามหมายเหตุ
ขอ้ 21 จากเดมิทุนจดทะเบยีน 249,998,987 บาทเป็นทุนจดทะเบยีน 299,999,985 บาท โดยบรษิทัเปลีย่นแปลง
ทุนจดทะเบยีนและเพิม่ทุนจดทะเบยีนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้เมือ่วนัที ่23 พฤษภาคม 2556  

 

20. สาํรองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญัติแห่งประมวลแพ่งและพาณิชย์ บริษัทต้องจดัสรรกําไรอย่างน้อยร้อยละ 5 ไว้เป็นสํารองตาม
กฎหมายทุกครัง้ที่มกีารประกาศจ่ายเงนิปนัผลจนกว่ายอดสะสมของสาํรองน้ีมจีํานวนเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทุน
จดทะเบยีน เงนิสาํรองตามกฎหมายน้ีจะนําไปจา่ยเป็นเงนิปนัผลไมไ่ด ้

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2556 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2556 อนุมตัใิหบ้รษิทัจดัสรรกําไร
โดยประมาณรอ้ยละ 5 จํานวน 2.50 ล้านบาท เพื่อเป็นเงนิสํารองตามกฏหมาย ทัง้น้ี เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
จา่ยเงนิปนัผลและเป็นไปตามกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

21. เงนิปนัผลจา่ย 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2556 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2556 ผูถ้อืหุน้มมีตใิหจ้่ายเงนิปนัผลจากกําไร
สทุธใินสว่นของกจิการทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนประจาํปี 2555 และกําไรสะสมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยจ่ายเป็น
หุน้สามญัและเงนิสด ดงัน้ี 

- จ่ายปนัผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.02224 บาท สาํหรบัหุน้สามญัจํานวน 250 ลา้นหุน้ เป็นจํานวนเงนิ
ทัง้สิน้ 5.56 ลา้นบาท  

- จ่ายปนัผลเป็นหุน้สามญัในอตัรา 0.20 บาทต่อหุน้ สาํหรบัหุน้สามญัจํานวน 250 ลา้นหุน้ เป็นจํานวนทัง้สิน้ 
50.00 ลา้นบาท  

โดยบรษิทัจา่ยเงนิปนัผลดงักลา่วแลว้เมือ่วนัที ่23 พฤษภาคม 2556 
 

22. กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 บรษิัทมกีารจ่ายหุ้นปนัผล จํานวน 50 ล้านหุ้น ซึ่งในการคํานวณ
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักนัน้ บรษิทัจะปรบัปรุงจํานวนหุ้นสามญัที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนเหตุการณ์
ดงักล่าวตามสดัส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปของจํานวนหุ้นสามญัที่ถือโดยผู้ถือหุ้น เสมอืนว่าเหตุการณ์ดงักล่าวได้
เกดิขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ต้นของงวดแรกสุดที่นําเสนอ เป็นผลใหบ้รษิทัคํานวณจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ใหม่ จาก 250 ลา้นหุน้ เป็น 300 ลา้นหุน้ ทัง้น้ี เพื่อใหข้อ้มลูกําไรต่อหุน้
ข ัน้พืน้ฐานทีนํ่าเสนอสามารถเปรยีบเทยีบกนัได ้ 
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23. คา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะ 

รายการคา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะทีส่าํคญัไดแ้ก่                                                             (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม    งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2556 2555 2556 2555 

เงนิเดอืน คา่แรง และผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 62,325 53,136 45,473 40,021 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 25,637 25,849 20,909 21,685 
คา่เสือ่มราคาและตดัจาํหน่าย 25,478 25,615 12,973 12,946 
คา่ใชจ้า่ยในการขนสง่ 47,156 42,639 48,120 42,639 
คา่จา้งผลติ 685 263 58,668 55,501 
ขาดทุนจากมลูคา่ราคาทุนของสนิคา้สงูกวา่มลูคา่สทุธ ิ            
ทีจ่ะไดร้บั (กลบัรายการ) 2,136 (5,719) 2,136 (5,719) 

วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 3,088,475 3,139,596 3,080,727 3,131,311 
ซือ้สนิคา้สาํเรจ็รปู 717,408 616,342 717,408 616,342 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปูและสนิคา้ระหวา่งผลติ (20,831) 40,396 (21,127) 41,100 
ดอกเบีย้จา่ย 17,088 17,717 18,194 18,245 
อื่นๆ 47,453 45,320 30,406 32,062 

 
 
24. สทิธพิเิศษจากการสง่เสรมิการลงทุน 

บรษิทัและบรษิทัย่อยไดร้บัสทิธพิเิศษสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนตามบตัรสง่เสรมิการ
ลงทุนตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 ดงัน้ี 

 
เลขท่ี 

 
ลงวนัท่ี 

กิจการท่ีได้รบัการ
ส่งเสริม 

 
วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ 

วนัท่ีส้ินสดุการได้สิทธิ
ประโยชน์ 

บรษิทั     
2150(2)/2549 10 พ.ย. 2549 ผลติตะแกรงเหลก็ 

(WIRE MESH) 
18 ก.ย. 2549 18 ก.ย. 2557 

บรษิทัยอ่ย     
1573(5)/2554 14 ก.พ. 2554 ผลติโลหะรวมทัง้ชิน้สว่น

โลหะ 
31 ก.ค. 2554 30 ก.ค. 2562 

เน่ืองจากเป็นบรษิทัที่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน บรษิทัจะต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้กําหนดต่างๆ ตามที่
กาํหนดไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทุน 

ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่ป. 14/2541 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2541 บรษิทัตอ้ง
แสดงยอดรายได้แยกเป็นส่วนที่ได้รบัการส่งเสรมิ และไม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2556 และ 2555 ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั ดงัน้ี 

 พนับาท 
 กจิการทีไ่ดร้บั  กจิการทีไ่มไ่ดร้บัการ   
2556      
รายไดจ้ากการขาย 58,373  4,033,663  4,092,036 

2555      
รายไดจ้ากการขาย 69,093  3,989,539  4,058,632 
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25. ขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงาน 

รายละเอยีดขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงาน สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มดีงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ซือ้มาขายไป  

(รวมวตัถุดบิ) 
ผลติและจาํหน่าย
ผลติภณัฑจ์ากเหลก็ 

ตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

รายไดจ้ากการขายใหล้กูคา้ภายนอก 781.75 686.30 3,310.29 3,372.33 - - 4,092.04 4,058.63 
รายไดร้ะหวา่งสว่นงาน  - - 57.98 55.24 (57.98) (55.24) - - 
รวมรายได ้ 781.75 686.30 3,368.27 3,427.57 (57.98) (55.24) 4,092.04 4,058.63 

ดอกเบีย้รบั 0.42 0.55 1.78 2.68 (1.17) (0.53) 1.03 2.70 
ดอกเบีย้จา่ย 3.58 3.30 15.18 16.21 (1.17) (0.53) 17.59 18.98 
คา่เสือ่มราคาและคา่ใชจ้า่ยตดัจา่ย - - 26.47 25.62 (1) - 25.47 25.62 

กาํไรของสว่นงาน 1.44 2.64 73.23 55.05 (6.63) (4.75) 68.04 52.94 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน - - 1,222.08 1,254.86   1,222.08 1,254.86 
การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยไ์ม ่
     หมนเวยีนของสว่นงาน 

- - 6.27 49.46   6.27 49.46 

หน้ีสนิของสว่นงาน - - 531.39 626.65   531.39 626.65 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ซือ้มาขายไป  

(รวมวตัถุดบิ) 
ผลติและจาํหน่าย
ผลติภณัฑจ์ากเหลก็ ตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
         
รายไดจ้ากการขายใหล้กูคา้ภายนอก 781.75 686.30 3,310.29 3,372.33 - - 4,092.04 4,058.63 
รวมรายได ้ 781.75 686.30 3,310.29 3,372.33 - - 4,092.04 4,058.63 

ดอกเบีย้รบั 0.20 0.41 0.87 2.01 - - 1.07 2.42 
ดอกเบีย้จา่ย 3.57 3.30 15.13 16.21 - - 18.70 19.51 
คา่เสือ่มราคาและคา่ใชจ้า่ยตดัจา่ย - - 12.97 12.95 - - 12.97 12.95 

กาํไรของสว่นงาน 5.61 1.67 67.89 45.79 - - 73.50 47.46 
         
สนิทรพัยข์องสว่นงาน - - 1,208.08 1,237.33   1,208.08 1,237.33 
การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยไ์ม ่
      หมนุเวยีนของสว่นงาน - - 3.89 45.65   3.89 45.65 

หน้ีสนิของสว่นงาน - - 541.69 638.88   541.69 638.88 

 
บริษัทมิได้นําเสนอข้อมูลจําแนกตามส่วนงานตามภูมิศาสตร์ เน่ืองจากบรษิัทประกอบธุรกิจในการผลิตและ
จาํหน่ายผลติภณัฑส์ว่นใหญ่ในประเทศไทยเทา่นัน้ 
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26. ภาระผกูพนัและหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมภีาระผกูพนัและหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้เพิม่เตมิดงัน้ี 

26.1 บรษิัททําสญัญาเช่าที่ดินจากบุคคลภายนอกเพื่อก่อสร้างอาคารคลงัสนิค้าจํานวน 2 แห่ง ในจงัหวดัสุ
ราษฎรธ์านี ลงวนัที ่5 มกราคม 2547 และวนัที ่19 พฤศจกิายน 2550 อายุสญัญาเช่า 15 ปี อตัราค่าเช่า
รวม 0.40 ล้านบาท ต่อปี ซึ่งเมื่อหมดอายุของสญัญาเช่าโครงสรา้งอาคารคลงัสนิคา้บนที่ดนิเช่าให้ตกเป็น
กรรมสทิธิข์องผูใ้หเ้ชา่ทัง้หมด ยกเวน้อุปกรณ์สว่นควบต่างๆ ของอาคารใหก้ลบัคนืเป็นของผูเ้ชา่ 

26.2 บรษิทัสัง่ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปูลว่งหน้าซึง่ยงัไมไ่ดร้บัสนิคา้ เป็นจาํนวนเงนิ 115.87 ลา้นบาท และ 
41.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั เทา่กนัทัง้งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  

26.3 บรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัตามสญัญาในงบการเงนิรวม ดงัน้ี 
 ลา้นบาท 
 2556 2555 

สญัญา 
ภาระตาม
สญัญา 

บนัทกึบญัชี
แลว้ คงเหลอื 

ภาระตาม
สญัญา 

บนัทกึบญัชี
แลว้ คงเหลอื 

       
สญัญาจา้งถมทีด่นิ 4.00 3.40 0.60 4.00 - 4.00 
สญัญาก่อสรา้งคลงัสนิคา้ 38.00 9.46 28.54 - - - 

26.4 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมวีงเงนิสนิเชื่อ ดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : ลา้น) 
 งบการเงนิรวม 
  2556 2555 

 
สกุลเงนิ 

วงเงนิ
ทัง้สิน้ 

วงเงนิ    
ใชไ้ป 

วงเงนิ
คงเหลอื 

วงเงนิ
ทัง้สิน้ 

วงเงนิ    
ใชไ้ป 

วงเงนิ
คงเหลอื 

        
หนงัสอืคํ้าประกนั บาท 9.55 2.21 7.34 2.55 2.21 0.34 
วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 15.00 - 15.00 15.00 - 15.00 
วงเงนิกูย้มืระยะสัน้ บาท 300.00 226.57 73.43 200.00 164.84 35.16 
วงเงนิสนิเชือ่อื่นรว่ม บาท 545.00 245.00 300.00 540.00 413.00 127.00 
วงเงนิซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า บาท 200.00 - 200.00 200.00 - 200.00 
วงเงนิซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า USD 8.57 - 8.57 8.57 - 8.57 

 

 (หน่วย : ลา้น) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  2556 2555 

 
สกุลเงนิ 

วงเงนิ
ทัง้สิน้ 

วงเงนิ    
ใชไ้ป 

วงเงนิ
คงเหลอื 

วงเงนิ
ทัง้สิน้ 

วงเงนิ    
ใชไ้ป 

วงเงนิ
คงเหลอื 

        
หนงัสอืคํ้าประกนั บาท 8.05 1.05 7.00 1.05 1.05 - 
วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 10.00 - 10.00 10.00 - 10.00 
วงเงนิกูย้มืระยะสัน้ บาท 300.00 226.57 73.43 200.00 164.84 35.16 
วงเงนิสนิเชือ่อื่นรว่ม บาท 545.00 245.00 300.00 540.00 413.00 127.00 
วงเงนิซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า บาท 200.00 - 200.00 200.00 - 200.00 
วงเงนิซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า USD 8.57 - 8.57 8.57 - 8.57 

 

ภาระผูกพนัดงักล่าวข้างต้นใช้หลกัทรพัย์คํ้าประกนัร่วมกนักบัสนิเชื่อที่ได้รบัจากสถาบนัการเงนิตาม             
หมายเหตุ 16 
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27. เครือ่งมอืทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิทีม่อียูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิไดร้วมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ
สด เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้ลกูหน้ีการคา้ ลกูหน้ีอื่น เงนิใหกู้ย้มื เงนิลงทุน เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอื่น
และเงนิกูย้มื นโยบายการบญัชสีาํหรบัการบนัทกึและการวดัมลูค่าของรายการเหล่าน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการ
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้งในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 

 

ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาด 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีม่สีาระสาํคญัสามารถจดัแบง่ตามประเภทอตัราดอกเบีย้ ไดด้งัน้ี  
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2556 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่ ี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรบัขึน้ลง อตัรา  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1 ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิฝากธนาคาร - - - 63,961 23,541 87,502 0.00 - 0.75 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้ 16,405 - - - - 16,405 2.25 - 2.75 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธ ิ - - - - 287,404 287,404 - 

รวม 16,405 - - 63,961 310,945 391,311  
        

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 471,570 - 471,570 MLR-3.50 ถงึ 

MMR 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - - 12,544 12,544 - 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 275 152 - - - 427 5.32 

รวม 275 152 - 471,570 12,544 484,541  
  

 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 
 2555 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่ ี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรบัขึน้ลง อตัรา  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1 ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิฝากธนาคาร - - - 29,062 53,783 82,845 0.00 - 0.75 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้ 31,052 - - - - 31,052 2.25 - 2.75 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ - - - - 264,456 264,456 - 

รวม 31,052 - - 29,062 318,239 378,353  
หน้ีสินทางการเงิน        

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 577,835 - 577,835 MLR-3.75 ถงึ    
MOR - 1.00 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ - - - - 10,329 10,329 - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 261 427 - - - 688 5.32 

รวม 261 427 - 577,835 10,329 588,852  
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2556 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่ ี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรบัขึน้ลง อตัรา  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1 ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิฝากธนาคาร - - - 43,018 23,360 66,378 0.00 - 0.75 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้ 16,405 - - - - 16,405 2.25 - 2.75 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธ ิ - - - - 288,523 288,523 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 10,721 - - - - 10,721 MMR 

รวม 27,126 - - 43,018 311,883 382,027  
  

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 471,570 - 471,570 MLR-3.50 ถงึ 

MMR 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย 13,000 - - - - 13,000 MMR 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - - 16,309 16,309 - 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 275 152 - - - 427 5.32 

รวม 13,275 152 - 471,570 16,309 501,306  

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2555 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่ ี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรบัขึน้ลง อตัรา  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1 ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิฝากธนาคาร - - - 14,398 53,514 67,912 0.00 - 0.75 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้ 31,052 - - - - 31,052 2.25 - 2.75 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ - - - - 264,381 264,381 - 

รวม 31,052 - - 14,398 317,895 363,345  
        
หน้ีสินทางการเงิน        

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 577,835 - 577,835 MLR-3.75 ถงึ    
MOR - 1.00 

เงนิกูย้มืระยะสัน้อืน่ 13,000 - - - - 13,000 MMR 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ - - - - 14,170 14,170 - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 261 427 - - - 688 5.32 

รวม 13,261 427 - 577,835 14,170 605,693  

 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนของบรษิทัและบรษิทัย่อยส่วนใหญ่เกี่ยวขอ้งกบัการซื้อขายสนิค้าเป็นเงนิตรา
ต่างประเทศโดย อย่างไรก็ตาม สําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มี
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ  

 

ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง 

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องเกดิจากความเป็นไปไดท้ี่ลูกคา้อาจจะไม่สามารถจ่ายชําระหน้ีใหแ้ก่บรษิทัไดภ้ายใน
กําหนดเวลาโดยปกตขิองการคา้ เพื่อจดัการความเสีย่งน้ี บรษิทัไดป้ระเมนิความสามารถทางการเงนิของลูกคา้
เป็นระยะๆ 
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ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 

บรษิทัมคีวามเสีย่งจากการให้สนิเชื่อ อย่างไรก็ตาม บรษิทัจะพจิารณาการขายส่วนใหญ่ให้กบับรษิทัที่มคีวาม
มัน่คงทางการเงนิและมคีวามสามารถในการชําระหน้ี ซึ่งได้ติดต่อซื้อขายกบัลูกค้าเหล่าน้ีมานาน นอกจากน้ี 
บรษิทัยงัมกีารพจิารณาค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูอย่างเหมาะสม ซึ่งบรษิทัเชื่อมัน่ว่า ลูกหน้ี ณ วนัสิน้ปีไดแ้สดงมูล
คา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืแลว้ 

 

มลูคา่ยตุธิรรม 

เน่ืองจากสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิ ส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้และเงนิกู้ยมืมอีตัรา
ดอกเบี้ยใกลเ้คยีงกบัอตัราในตลาด ฝ่ายบรหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อยจงึเชื่อว่ามูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์
และหน้ีสนิทางการเงนิดงักลา่ว แสดงมลูคา่ไมแ่ตกต่างจากมลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมสีาระสาํคญั 

 
28. กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตาม
พระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัและบรษิทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุน
เป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 3.00 ของเงนิเดอืน กองทุนสํารองเลี้ยงชพีน้ีบรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุนกสกิรไทย จํากดั และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จํากดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื่อ
พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบวา่ดว้ยกองทุนของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดจ้่ายสมทบกองทุนตามงบการเงนิรวม
เป็นจาํนวนเงนิ 0.83 ลา้นบาท และ 0.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั เป็นจาํนวนเงนิ 
0.57 ลา้นบาท และ 0.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

29. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาการรายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2557 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2557 มมีตใิหจ้่ายเงนิสดปนัผลจาก
กําไรจากการดําเนินงานสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ในสว่นของกจิการทีไ่ม่ไดร้บัสง่เสรมิการลงทุน 
สาํหรบัหุน้สามญัจํานวน 300 ลา้นหุน้ หุน้ละ 0.12 บาท เป็นจํานวนเงนิ 36 ลา้นบาท ในปี 2557 และจดัสรร
สาํรองตามกฏหมาย จาํนวน 2.50 ลา้นบาท  

 
30. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2557 
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