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นายมาศถวิน ชาญวีรกูล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ากัด (มหาชน)

สารจากกรรมการ ผู้จัดการปี 2556

	 ในช่วงปีที่ผ่านมา	ผมและคณะผู้บริหารบริษัท	เอสทีพี	แอนด์	ไอ	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ด�าเนิน
การส่งมอบงานโครงการต่างๆ	โดยส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด	ี	และส�าหรบังานโครงการส่งออกโมดลู	LNG	
Onshore	Facilities	 ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สุดตั้งแต่บริษัทเคยได้รับงานมานั้น	 ก็มีความ
ก้าวหน้าไปมากจากขัน้เตรยีมงานเกีย่วกบัแบบวศิวกรรมและการจดัซือ้จดัจ้างในปี	2556	ตลอดจน
การเตรียมงานทั้งด้านการลงทุนเพิ่มพื้นที่การท�างาน	 เครื่องมือเครื่องจักร	 ขยายทีมงานทั้งระดับ
วิศวกรและระดับแรงงานมีฝีมือ	 เพื่อให้เกิดความพร้อมและให้ท�างานกันอย่างเต็มก�าลังแล้วใน
ระหว่างปี	2556	 นี้	 และเราจะทุ่มเทก�าลังความสามารถอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้งานส�าเร็จตาม
วัตถุประสงค์		สิ่งส�าคัญที่สุด	คือ	การปฏิบัติงานของทีมงานบนพื้นฐานของความปลอดภัยซึ่งเป็น
เรือ่งทีบ่รษิทัฯ	ยงัคงรกัษาสถติกิารด�าเนนิงานโดยปราศจากอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงานตลอดการท�างาน
ของปีที่ผ่านมาจนถึงปัจุบัน	

	 ในป	ี2556	นี้	บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากปี	2555	อย่างต่อเนื่อง	อันมีสาเหตุหลัก
จากปรมิาณงานทีเ่พิม่สงูขึน้และการควบคมุต้นทนุอย่างมปีระสทิธภิาพ		ผมและคณะผูบ้รหิารได้ให้
ความส�าคัญสูงสุด	 ในการบริหารและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน	 ซึ่ง
เป็นความเสีย่งภายนอกทีค่วบคมุได้ยาก	จากการป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว	ท�าให้ฝ่ายบรหิารโครงการ
สามารถมุง่เน้นการบรหิารงานและสร้างความพงึพอใจต่อลกูค้าได้อย่างเตม็ที	่เพือ่ให้ผลประกอบการ
เป็นไปตามความคาดหวงัและเกดิผลตอบแทนสงูสดุส�าหรบัผูถ้อืหุน้	ขณะเดยีวกนัก็ได้ให้ความส�าคญั
กับความต่อเนื่องของการรับงานโครงการใหม่	 โดยทางทีมงานด้านการตลาดมิได้หยุดนิ่ง	 ยังคงเข้า
ร่วมประมลูงานในโครงการต่างๆ	ของหลายประเทศ	และเน้นงานด้าน	LNG	Facilities	ซึง่เป็นงาน
ที่ต้องใช้ทักษะและมาตรฐานการก่อสร้างขั้นสูง		และขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการประมูลดังกล่าว

	 ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา	ผมและคณะผูบ้รหิารมคีวามยนิดอีย่างยิง่ทีส่ามารถเรยีนท่านผูถ้อืหุน้
ถงึความส�าเรจ็ในการบรหิารกจิการของบรษิทัฯ	จนเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลถงึผลงานของบรษิทัฯ	
โดยเฉพาะจากกลุม่ลกูค้าทีเ่ป็นผูร้บัเหมาหลกัรายใหญ่ของโลก	และเจ้าของโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ	
ในอตุสาหกรรมน�า้มนัและพลงังาน	ความส�าเรจ็อย่างต่อเนือ่งนีเ้กดิขึน้ได้จากความร่วมมอืร่วมใจของ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน	รวมถึงการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับคู่ค้าทั้งหลาย		ผมและคณะ
ผูบ้รหิารจะด�าเนนิงานอย่างระมดัระวงั	และมุง่สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า	เพ่ือให้เกดิความมัง่คัง่
และความมั่นคงส�าหรับบริษัทฯ	ในระยะยาวสืบต่อไป

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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ข้อมูลทั่วไป

บริษัท		 :		 บริษัท	เอสทีพี	แอนด์	ไอ	จ�ากัด	(มหาชน)	
ประเภทธุรกิจ	 :	 งานแปรรูปโครงสร้างเหล็ก	(Steel	Structure	Fabrication)	
	 	 งานประกอบและเชื่อมท่อ	(Piping	Fabrication)	
	 	 งานประกอบโรงงานส�าเร็จรูป	(Process	Module)
	 	 งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ	(Other	Fabrication	Steel)
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 เลขที่	32/24	อาคารซิโน-ไทย	ทาวเวอร์	ชั้น	3	
	 	 ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)	แขวงคลองเตยเหนือ
	 	 เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	10110
ทะเบียนบริษัท	 :	 เลขที่	0107538000452	(บมจ.	568)	 	
โทรศัพท์	 :	 +66	(0)	2260	-1181	
โทรสาร	 :	 +66	(0)	2260	-1182
อีเมล	 :	 contact@stpi.co.th	
เว็บไซต์	 :	 www.stpi.co.th
ทุนจดทะเบียน	 :	 371,000,000	บาท	ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน			
	 	 1,484,000,000	หุ้น	
	 	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.25	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)	
ทุนช�าระแล้ว	 :	 369,360,995	บาท	ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน			
	 	 1,477,443,980	หุ้น	
	 	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.25	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

Annual Report 2013
บริษัท เอสทีพ

ี แอนด์ ไอ จ�ากัด (มหาชน)
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ส�าหรับป	ีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2554 2555 2556

ฐานะการเงิน     
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 3,708 7,347 10,867
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 424 2,922 4,956
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 3,284 4,425 5,911
ทุนที่ออ	กและเรียกช�าระแล้ว (ล้านบาท) 368 368 369

ผลการด�าเนินงาน   
รายได้จากการรับจ้างผลิต	ขาย	และบริการ (ล้านบาท) 1,001 3,140 5,669
ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต	ขาย	และบริการ (ล้านบาท) 971 1,883 3,638
ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 30 1,257 2,031
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท) 122 121 149
รายได้อื่น (ล้านบาท) 496 213 281
ก�าไรจากการด�าเนินงาน (ล้านบาท) 404 1,349 2,163
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (ล้านบาท) 1 4 7
ภาษีเงินได้ (ล้านบาท) 3 306 248
ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 400 1,039 1,908

จุดเด่นทางการเงิน

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
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หนี้สินรวมและ
(ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
(ล้านบาท)

อัตราส่วนหนี้สินต่อ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)

รายได้จากการรับจ้างผลิต ขาย 
และบริการ
(ล้านบาท)

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 2555 2556

อัตราส่วนทางการเงิน     
อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 3.01 40.02 35.83
อัตราก�าไรสุทธิ (%) 26.68 31.00 32.08
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.03 18.80 20.96
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.25 26.96 36.93
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.13 0.66 0.84

ข้อมูลต่อหุ้น  
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น1) (บาท) 0.28 0.71 1.29
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น2) (บาท) 2.26 3.01 4.00
เงินปันผลต่อหุ้น3) (บาท) 0.32 1.00 N/A

หมายเหตุ:	 1.	 ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	=	 ก�าไรสุทธิส�าหรับปี	 หารด้วย	 จ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	 โดยได้ปรับจ�านวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 

	 	 หุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ	1	บาท	เป็นหุ้นละ	0.25	บาท	โดยถือเสมือนว่าการแตกหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

	 2.	 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้น	=	 ส่วนของผู ้ถือหุ ้น	 หารด้วย	 จ�านวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	 วิธีการค�านวณจ�านวนหุ ้นสามัญเช่นเดียวกับที่ ใช้ในการค�านวณ 

	 	 ก�าไรสุทธิต่อหุ้น

	 3.	 เงินปันผลต่อหุ้น	ก่อนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นสามัญ

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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ก�าไรขั้นต้น
(ล้านบาท)

ก�าไรสุทธิ
(ล้านบาท)

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์
(%)

2554
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2554

2555

2555

2555

2556

2556

2556

อัตราก�าไรขั้นต้น
(%)

อัตราก�าไรสุทธิ
(%)

อัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้น
(%)

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น
(บาท)

2554 2555 2556

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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01.	 นายอนุทิน		ชาญวีรกูล

	 ประธานกรรมการ

02.	 ดร.วิชา	 จิวาลัย

	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	

	 กรรมการอิสระ																								

03.	 พลต�ารวจเอก	เจตน์		มงคลหัตถ	ี

	 กรรมการอิสระ	/

	 กรรมการตรวจสอบ																			

04.	 นายช�านิ	 จันทร์ฉาย

	 กรรมการอิสระ	/	

05.	 พลเรือเอกอมรเทพ	 ณ	บางช้าง	

	 กรรมการอิสระ							

06.	 นายมาศถวิน	 ชาญวีรกูล

	 กรรมการ	/	

	 กรรมการผู้จัดการ

07.	 นายสุวัฒน	์ เหรียญศิริวรรณ

	 กรรมการ	/	

	 รองกรรมการผู้จัดการ	1

08.	 นายชวลิต	 ลิ่มพานิชย์

	 กรรมการ	/	

	 รองกรรมการผู้จัดการ	2		

คณะกรรมการบริษัท

01

03

05

07

02

04

06

08

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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01.	 นายมาศถวิน	 ชาญวีรกูล

	 กรรมการ	/	กรรมการผู้จัดการ																				

02.	 นายสุวัฒน	์ เหรียญศิริวรรณ

	 กรรมการ	/	รองกรรมการผู้จัดการ	1																									

03.	 นายชวลิต		ลิ่มพานิชย์

	 กรรมการ	/	รองกรรมการผู้จัดการ	2				

04.	 เรือโทกิตต	ิ จันทร์แสงศรี

	 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

	 และประมาณราคา																				

05.	 นายธรรมนูญ		นารินทร์

	 ผู้จัดการฝ่ายโรงผลิต

	 (โรงงานชลบุร	ีโรงงานระยอง	

	 และโรงงานศรีราชา)																

06.	 นายด�ารงค	์	ปานเกตุ

	 ผู้จัดการฝ่ายโรงประกอบ

	 ท่าเรือแหลมฉบัง

07.	 นางอนิลรัตน	์	นิติสาโรจน์

	 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

	 และกฎหมาย		

08.	 นางอาทิตยา		ชาญวีรกูล

	 ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิาร	และเลขานกุารบริษทั

09.	 นางสาวเปรมภาว	์ หิตะพันธ์

	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการบริหาร

01

03

05

07

02

04

06

08 09

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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ประวัติกรรมการ และกรรมการบริหาร

ลักษณะการเป็นกรรมการ
 • เข้าด�ารงต�าแหน่งเมื่อป	ี2551
 • ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง		2	วาระ
การเข้าร่วมประชุม
 • เข้าประชุมคณะกรรมการ	5	ครั้งจากทั้งหมด	6	ครั้ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 • จ�านวน	149,627,532	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	10.13
การศึกษาและการฝึกอบรม
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	 
	 	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 • B.S.	in	Industrial	Engineering,	Hoftra	University,	New	York,	 
	 	 U.S.A.
 • Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Financial	statement	for	directors	class	1/2008
 • ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP) 
	 	 รุ่นที	่77	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 • ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่น	9	 
	 	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง	 
	 	 (มหานคร	รุ่นที่	1)	ปี	2555	กรุงเทพมหานคร
 • ประกาศนียบัตร		หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	วพน.	 
	 	 รุ่นที	่1	สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประสบการณ์ท�างาน
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
 • บุตรร่วมบิดามารดาเดียวกับนายมาศถวิน		ชาญวีรกูล	 
	 	 (ต�าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ)
 • บุตรร่วมบิดามารดาเดียวกับ	นางอนิลรัตน์		นิติสาโรจน์	 
	 	 (ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกฎหมาย)

นายอนุทิน  ชาญวีรกูล
ประธานกรรมการ

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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ดร. วิชา จิวาลัย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ลักษณะการเป็นกรรมการ
 • เข้าด�ารงต�าแหน่งเมื่อป	ี2542	
 • ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	5	วาระ
การเข้าร่วมประชุม
 • เข้าประชุมคณะกรรมการครบ	6	ครั้ง	
 • เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครบ	9	ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 • จ�านวน	0	หุ้น	
การศึกษาและการฝึกอบรม
 • ปริญญาเอก	(Geodetic	Science),	The	Ohio	State	University,	USA
 • ปริญญาโท	(Geodetic	Science),	The	Ohio	State	University,	USA
 • ปริญญาโท	Photogrammetric	Engineering,	ITC,	The	Netherlands
 • ปริญญาตรี	วิศวกรรมโยธา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	 
	 	 รุ่นที	่8	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 • ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)			
	 	 รุ่นที	่14	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 • ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Chairman	2000	(RCP)	รุ่นที่	13
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 • ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	 
	 	 รุ่นที	่14	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 • ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Director	 
	 	 (FND)	รุ่นที่	10	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
ประสบการณ์ท�างาน
 • รองศาสตราจารย์และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมส�ารวจ	
				 คณะวิศวกรรมศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร	*ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
					 ภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)

ต�าแหน่งปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการ
  *บจ.	สลิลธารา
  *บจ.	บ้านปูลม
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  *บมจ.	ไทย	เอ็นดีที
 • กรรมการตรวจสอบ
  *บมจ.	ไทยออพติคอลกรุ๊ป
 • กรรมการ
  *บจ.	เวิลด์รีสอร์ท
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
 • ไม่มี

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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ลักษณะการเป็นกรรมการ
 • เข้าด�ารงต�าแหน่งเมื่อป	ี2542	
 • ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	5	วาระ
การเข้าร่วมประชุม
 • เข้าประชุมคณะกรรมการครบ	6	ครั้ง
 • เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครบ	9	ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 • จ�านวน	0	หุ้น	
การศึกษาและการฝึกอบรม
 • ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 • ปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
				 รุ่นที	่8	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 • ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	
				 รุ่นที	่14	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 • ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Finance	for	Non	-	Finance	Director	 
	 	 (FND)	 รุ่นที่	30		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัมไทย	(IOD)
 • ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.45)
 • นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง	รุ่นที่	6	(นบยส.6)	ส�านักงานอัยการสูงสุด
ประสบการณ์ท�างาน
 • ผู้บัญชาการส�านักงานกฎหมายและคดี	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษา	(สบ	10)	ด้านกฎหมายและสอบสวน	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
 • กรรมการ	(กรรมการอิสระ)	*ธนาคารออมสิน
 • กรรมการ	(กรรมการอิสระ)	*องค์การสุรา
 • กรรมการ	(กรรมการอิสระ)	*องค์การตลาด
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์
ต�าแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ	(กรรมการอิสระ)
  *ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  *บมจ.	ซิโน-ไทย	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  *บมจ.	ลีซ	อิท
 • คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  *คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติข้อมูล	ข่าวสารของราชการ	พ.ศ.2540
 • ที่ปรึกษา	(ด้านกฎหมาย)		
  *บจก.	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
 • ไม่มี

พลต�ารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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ลักษณะการเป็นกรรมการ
	 •	 เข้าด�ารงต�าแหน่งเมื่อปี	2542	
	 •	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง		4	วาระ
การเข้าร่วมประชุม
	 •	 เข้าประชุมคณะกรรมการครบ	6	ครั้ง
	 •	 เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครบ	9	ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
	 •	 จ�านวน	19,902,212	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.35	
การศึกษาและการฝึกอบรม
	 •	 ประกาศนยีบตัรชัน้สงู	การบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ	สถาบนัพระปกเกล้า
	 •	 บริหารธุรกิจ	มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 •	 บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 •	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(	DAP	)	 
	 	 รุ่นที	่30	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(	IOD	)
	 •	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	 
	 	 รุ่นที	่21	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
ประสบการณ์ท�างาน
	 •	 กรรมการ	และรองกรรมการผู้จัดการ
  *บมจ.	เอ็น	ที	เอส	สตีล	กรุ๊ป
	 •	 รองประธานกรรมการ	*บมจ.	นครไทยสตริปมิล
	 •	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิและกรรมการบริหาร
	 	 สถาบันเหล็ก	และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
	 •	 ทีป่รกึษา	คณะกรรมาธกิาร	การสือ่สารและโทรคมนาคม	สภาผูแ้ทนราษฎร
  *ประธานกรรมาธิการ	การสื่อสาร	และโทรคมนาคม
  *คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการด�าเนินการ 
	 	 กิจการด้านการสื่อสาร	และสารสนเทศ
	 •	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	*สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
	 •	 ประธานกรรมการ
  *บมจ.	เหล็กบูรพา	อุตสาหกรรม
  *บมจ.	ไทยแคปปิตอล	คอร์ปอเรชั่น
	 •	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
  *การเคหะแห่งชาติ
	 •	 ที่ปรึกษาประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  *การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 •	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ
  *บมจ.	ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร

นายช�านิ   จันทร์ฉาย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ต�าแหน่งปัจจุบัน
	 •	 กรรมการ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  *บมจ.	ซิโน-ไทย	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น
	 •	 ประธานกรรมการ
  *บมจ.	แมกซ์	เมทัล	คอร์ปอเรชั่น
	 •	 กรรมการผู้อ�านวยการ
  *บจ.	ซี.เจ.มอร์แกน
  *บจ.	ซีเจเอ็ม	คอนซัลท์
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
	 •	 ไม่มี

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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พลเรือเอกอมรเทพ   ณ บางช้าง
กรรมการอิสระ

ลักษณะการเป็นกรรมการ
 • เข้าด�ารงต�าแหน่งเมื่อป	ี2555	
การเข้าร่วมประชุม
 • เข้าประชุมคณะกรรมการ	5	ครั้ง	จากทั้งหมด	6	ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 • จ�านวน	0	หุ้น	
การศึกษาและการฝึกอบรม
 • ปริญญาโท	การจัดการภาครัฐและเอกชน	(เกียรตินิยม)	สถาบันบัณฑิต 
	 	 พัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	การจัดการทั่วไป	 
	 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	 •	 มหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกัน 
	 	 ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ่นที่	20
	 •	 วิทยาลัยการกองทัพเรือ	รุ่นที่	30
	 •	 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ	รุ่นที่	48
	 •	 โรงเรียนนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน	รุ่นที่	22
	 •	 โรงเรียนนายเรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
	 •	 โรงเรียนนายเรือ	รุ่นที่	70
	 •	 โรงเรียนเตรียมทหาร	รุ่นที่	13
 • ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่น	11	 
	 	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	วพน.	 
	 	 รุ่นที	่1	สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประสบการณ์ท�างาน
 • เจ้ากรมสื่อสารทหารเรือ	*กองทัพเรือ
 • รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ	*กองเรือยุทธการ
 • หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
    *กองทัพไทย
 • เจ้ากรมการสื่อสารทหาร	*กองบัญชาการกองทัพไทย
 • ผู้อ�านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 
  *สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ	*กองทัพเรือ
 • ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ	*กองทัพเรือ	
ต�าแหน่งปัจจุบัน
 • รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด	*กองบัญชาการกองทัพไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
 • ไม่มี

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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นายมาศถวิน  ชาญวีรกูล
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ลักษณะการเป็นกรรมการ
 • เข้าด�ารงต�าแหน่งเมื่อป	ี2539
 • ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง		5	วาระ
การเข้าร่วมประชุม
 • เข้าประชุมคณะกรรมการครบ	6	ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 • จ�านวน	0	หุ้น	
การศึกษาและการฝึกอบรม
 • MBA	(International	Business),	University	of	Southern	 
	 	 California,	USA
 • ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(	DAP	)	 
	 	 รุ่นที	่1	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(	IOD	)
 • ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่น	11		 	
	 	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์ท�างาน
 • Marketing	Manager,	SCC	-	Dow	Chemical	Joint	Venture
ต�าแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ
  *บมจ.	ซิโน	-	ไทย	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น
 • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  *บจ.	เอส	ที	ไอ	ที
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
 • คู่สมรส	นางอาทิตยา		ชาญวีรกูล		
	 	 (ต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหาร)
 • บุตรร่วมบิดามารดาเดียวกับนายอนุทิน		ชาญวีรกูล	
	 	 (ต�าแหน่งประธานกรรมการ)
 • บุตรร่วมบิดามารดาเดียวกับ	นางอนิลรัตน์		นิติสาโรจน์	
	 	 (ต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกฎหมาย)

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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ลักษณะการเป็นกรรมการ
 • เข้าด�ารงต�าแหน่งเมื่อป	ี2548
 • ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	3	วาระ
การเข้าร่วมประชุม
 • เข้าประชุมคณะกรรมการครบ	6	ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 • จ�านวน	0	หุ้น	
การศึกษาและการฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(	สาขาเครื่องกล	)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	รุ่นที่	17
 • ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(	DAP	)		 
	 	 รุ่นที	่55	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(	IOD	)
 • ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Understanding	the	Fundamental	of	 
	 	 Finance	Statement	(	UFS	)	รุ่นที่	3	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
	 	 บริษัทไทย	(	IOD	)
 • ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	 
	 	 รุ่นที	่140	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(	IOD	)
ประสบการณ์ท�างาน
 • รองผู้จัดการทั่วไป
  *บจ.	ซิโน	-	ไทยเพรสเซอร์	เวสเซล	แอนด์	ไอออนเวิร์คส์
 • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  *บจ.	เอส	ที	ไอ	ที	
ต�าแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ
  *บจ.	เอสทีพี	แอนด์	ไอ	เซอร์วิสเซส	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
 • ไม่มี

นายสุวัฒน์  เหรียญศิริวรรณ
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ 1

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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นายชวลิต  ลิ่มพานิชย์
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ 2

ลักษณะการเป็นกรรมการ
 • เข้าด�ารงต�าแหน่งเมื่อปี 2553
 • ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 2 วาระ
การเข้าร่วมประชุม
 • เข้าประชุมคณะกรรมการครบ	6	ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 • จ�านวน	58,999,996	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	4.00
การศึกษาและการฝึกอบรม
 • ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(	เครื่องกล	)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(	DAP	)		 
	 	 รุ่นที	่99	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(	IOD	)
ประสบการณ์ท�างาน
 • วิศวกรโรงงาน
  *บจ.	คาโอ	อินดัสเตรียล	ประเทศไทย
 • วิศวกรเครื่องกล
    *บมจ.	ซิโน	-	ไทย	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น
 • ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
     *บจ.	ซิโน	-	ไทยเพรสเซอร์	เวสเซล	แอนด์	ไอออนเวิร์คส์
 • ผู้อ�านวยการสายงานผลิต	/	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	1	(	ชลบุรี	)
  *บมจ.	เอสทีพี	แอนด์	ไอ
ต�าแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ
   *บจ.	ไทยเมนเทนแนนซ์		คอนแทรคติ้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
	 •	 ไม่มี

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 • จ�านวน		14,749,996		หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.00
การศึกษาและการฝึกอบรม
 • ปริญญาโท		บริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท		วิศวกรรมศาสตร์	 
	 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(	เครื่องกล	)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ท�างาน
 • วิศวกรกองออกแบบ	และแผนงาน
  *อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า	กรมอู่ทหารเรือ	กองทัพเรือ
 • วิศวกร
  *บจ.ซิโน	-	ไทยเพรสเซอร์	เวสเซล	แอนด์	ไอออนเวิร์คส์
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
 • ไม่มี

เรือโทกิตติ  จันทร์แสงศรี
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และประมาณราคา

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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นายธรรมนูญ  นารินทร์
ผู้จัดการฝ่ายโรงผลิต (โรงงานชลบุรี โรงงานระยอง 
และ โรงงานศรีราชา)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 • จ�านวน	0	หุ้น	
การศึกษาและการฝึกอบรม
 • ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	(	อุตสาหการ	)	 
	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์ท�างาน
 • วิศวกร
  *บจ.	ซิโน	–	ไทย	เพรสเซอร์	เวสเซล	แอนด์	ไอออนเวิร์ค
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	/	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	/	 
	 	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
  *บมจ.	เอสทีพี	แอนด์	ไอ
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต	Windsurf	/	ผู้จัดการส่วนผลิต	6
  *บจ.	ค๊อบร้า	อินเตอร์เนชั่นแนล
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
 • ไม่มี

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 • จ�านวน	0	หุ้น	
การศึกษาและการฝึกอบรม
 • ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ท�างาน
 • วิศวกรเครื่องกล
    *บจ.	ชิโยคะ	(ไทยแลนด์)
 • Area	superintendent
    *บจ.	คลัฟ	ซิโน-ไทย
 • ผู้จัดการโครงการ
    *บจ.	โปรเอ็น	เทคโนโลยี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
	 •	 ไม่มี

นายด�ารงค์  ปานเกตุ
ผู้จัดการฝ่ายโรงประกอบท่าเรือแหลมฉบัง

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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นางอาทิตยา  ชาญวีรกูล
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 • จ�านวน	0	หุ้น	
การศึกษาและการฝึกอบรม
 • MBA	(	International	Business	),	University	of	Southern	 
	 	 California,	USA
 • ปริญญาตรี	การบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ท�างาน
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	/	 
	 	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและควบคุมต้นทุน
  *บมจ.	เอสทีพี	แอนด์	ไอ	
ต�าแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ
  *บจ.	เอส	ที	ไอ	ที	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
 • คู่สมรส	นายมาศถวิน	ชาญวีรกูล	 
	 	 (ต�าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ)

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 • จ�านวน	0	หุ้น	
การศึกษาและการฝึกอบรม
 • ปริญญาโท	การจัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี	การบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ท�างาน
 • ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
  *บจ.	ส�านักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
 • ไม่มี

นางสาวเปรมภาว์  หิตะพันธ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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นางอนิลรัตน์  นิติสาโรจน์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกฎหมาย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 • จ�านวน	61,351,568	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	4.15	
การศึกษาและการฝึกอบรม
 • MBA	Finance	&	Strategy	Sloan	School	of	Management	 
	 	 Massachusetts	Institute	of	Technology	USA.
 • ปริญญาตรี	เกียรตินิยมอันดับ	1	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�างาน
 • Commercial	Manager
  *Clough	Sino-Thai	Co.,	Ltd.
ต�าแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ
  *บมจ.	ซิโน-ไทย	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
 • บุตรร่วมบิดา	มารดาเดียวกับ	นายอนุทิน		ชาญวีรกูล	(ประธานบริษัท)
 • บุตรร่วมบิดา	มารดาเดียวกับ	นายมาศถวิน	ชาญวีรกูล							 
	 	 (ต�าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ)

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 บริษัท	เอสทีพ	ีแอนด	์ไอ	จ�ากัด	(มหาชน)	ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2518	และมีประสบการณ์ในธุรกิจแปรรูปเหล็กมากว่า	39	ปี	โดยปัจจุบัน
ด�าเนินธุรกิจงานแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก	(Steel	Structure)	ระบบท่อ	(Piping)	โรงงานส�าเร็จรูป	(Module)	และ	ผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น	ๆ	
(Other	Steelwork)	ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง	ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	โรงไฟฟ้า	โรงกลั่นน�้ามัน	โรงแยกก๊าซ	โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	
อาคาร	รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ	ด้วย	

	 บริษัท	 มีฐานการผลิตหลัก	 ได้แก่	 โรงประกอบโครงสร้างเหล็กที่จังหวัดชลบุรี	 โรงประกอบโครงสร้างเหล็กที่จังหวัดระยอง	 โรงประกอบท่อที่
อ�าเภอศรีราชา	และโรงประกอบโรงงานส�าเร็จรูป	ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	มีก�าลังผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ	115,000	ตัน/ปี	โดยในปีพ.ศ.	2556	บริษัท	ใช้
ก�าลังการผลิตที	่ประมาณร้อยละ	70	ของก�าลังการผลิตรวม	

	 บริษัท	มีบริษัทย่อย	3	บริษัท	คือ	บริษัท	เอส	ที	ไอ	ที	จ�ากัด	(“STIT”)	บริษัท	เอสทีพี	แอนด์	ไอ	เซอร์วิสเวส	จ�ากัด	ทั้งนี้บริษัท	เอสทีไอท	ี
จ�ากัด	มีบริษัทย่อย	คือ	บริษัท	เอส	ที	ไอ	ที	2011	จ�ากัด	(“STIT	2011”)	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ
ทุนช�าระแล้ว

(บาท)
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น 

(%)

บริษัท	เอส	ที	ไอ	ที	 
จ�ากัด	(STIT)

ด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายและให้เช่าเครื่องมือ	 เครื่องจักรในการ
ก่อสร้าง

135,000,000 100

บริษัท	เอสทีพ	ีแอนด์	ไอ	 
เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	(STPS)

บริการงานก่อสร้าง 410,000,000 100

บริษัท	เอส	ที	ไอ	ที	 
2011	จ�ากัด	(STIT	2011)

ด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายและให้เช่าเครื่องมือ	 เครื่องจักรในการ
ก่อสร้าง

66,033,000 100
(ผ่าน	STIT)
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	 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจหลัก	คือ	งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก	โดยสามารถจ�าแนกได้เป็น	3	ประเภท	ดังนี้

	 1.	 งานออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม	(Engineering)	

	 เป็นการให้บริการงานแบบและเขียนแบบรายละเอียดงานโครงสร้างเหล็ก	 และระบบท่อ	 โดยใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์	 และโปรแกรม
ส�าเร็จรูปที่มีความสามารถเฉพาะด้านและมีประสิทธิภาพสูง

	 2.	 งานแปรรูปเหล็ก	(Fabrication)	

	 เป็นการให้บริการแปรรูปโครงสร้างเหล็กและระบบท่อ	รวมทั้ง	งานเหล็กประเภทอื่นๆ	โดยงานแปรรูปจะด�าเนินการในโรงงานของบริษัท
ที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัย	มีประสิทธิภาพ	และเหมาะสมกับงานแต่ละประเภท

	 3.	 งานก่อสร้าง	(Construction)	

	 เป็นการให้บริการก่อสร้างและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก	ระบบท่อ	เครื่องจักร	และอุปกรณ์ต่างๆ	ในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมประเภท
ต่างๆ	 โดยงานก่อสร้างนี้	 จะด�าเนินการที่ที่ตั้งของแต่ละโครงการ	 หรือหากเป็นโรงงานส�าเร็จรูป	(Module)	 ก็จะด�าเนินการก่อสร้างที ่
โรงประกอบของบริษัท	แล้วจึงท�าการเคลื่อนย้าย	Module	ไปติดตั้งที่ที่ตั้งของโครงการ

	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	สามารถจ�าแนกได้เป็น	4	ประเภท	ดังนี้

	 1.	 โครงสร้างเหล็ก	(Steel	Structure)

	 	 บริษัทให้บริการแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก	โดยใช้เหล็กแผ่นและเหล็กรูปพรรณจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการผลิต	โครงสร้างเหล็กที่บริษัทรับด�าเนินการเป็นโครงสร้างขนาดใหญ	่ดังเช่น

1.1	 โครงสร้างเหล็กของอาคารในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	เช่น	โรงไฟฟ้า	โรงกลั่นน�้ามัน	โรงแยกก๊าซ	และ
โรงงานปิโตรเคมี	เป็นต้น	

1.2	 โครงสร้างเหล็กที่เป็นโครงสร้างหลักของอาคารสูง	อาคารสนามบิน	หรือโครงสร้างหลังคา	(Roof		Structure)	ของอาคารประเภท
ต่างๆ

1.3	 โครงสร้างเหล็กในงานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	เช่น	สะพาน	ทางยกระดับ	เป็นต้น	

	 2.	 ระบบท่อ	(Piping)

	 	 บริษัทให้บริการประกอบท่อ	และติดตั้งระบบท่อ	ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม	เช่น	โรงไฟฟ้า	โรงกลั่นน�้ามัน	โรงแยกก๊าซ	
โรงงานปิโตรเคมีและงานนอกชายฝั่งทะเล	เป็นต้น	การประกอบท่อส่วนใหญ่จะด�าเนินการที่โรงงานของบริษัทฯ	ให้ได้ขนาดและรูปร่างตามที่ออกแบบ	
เพื่อความสะดวกและลดเวลาในการติดตั้งที่โครงการ	หลังจากนัน้จะน�าไปประกอบเป็นระบบท่อทีท่ีต่ั้งของโครงการ	บริษทัได้ท�าการประกอบและเชือ่ม
ท่อ	รวมทั้งติดตั้งให้กับโครงการต่างๆ	ภายในประเทศและได้ส่งออกให้กับหลายโครงการในต่างประเทศทั่วโลก

	 3.	 โรงงานส�าเร็จรูป	(Module)	

	 	 บริษัทด�าเนินธุรกิจการประกอบโรงงานส�าเร็จรูป	(	Module)	ที่โรงประกอบของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ใกล้	และมีทางออกสู่ทะเลที่มีน�้าลึก	เพื่อ
ความสะดวกในการขนส่งโครงสร้างระบบขนาดใหญ่นี้ไปยงัทีต่ัง้ของโครงการต่างๆ	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	โรงงานส�าเรจ็รปูเป็นโครงสร้างขนาด
ใหญ่ประกอบไปด้วยระบบย่อยต่างๆ	เช่น	โครงสร้างเหล็ก	ระบบท่อ	ภาชนะความดัน	เครื่องจักร	ระบบไฟฟ้า	ระบบควบคุมและอุปกรณ์การผลิตอื่นๆ
ตามแต่ละประเภทของอตุสาหกรรม	ผลติภณัฑ์โรงงานส�าเรจ็รปูส่วนใหญ่ถกูออกแบบมาเพือ่งานก่อสร้างทีอ่ยูน่อกชายฝ่ังทะเล	แท่นขดุเจาะน�า้มันและ
ก๊าซธรรมชาตนิอกชายฝ่ังทะเล	รวมไปถึงโครงการก่อสร้างอตุสาหกรรมขนาดใหญ่บนฝ่ังทัว่ไปทีม่ข้ีอจ�ากดัในด้านสถานทีเ่พือ่การก่อสร้าง	หรอืขาดแคลน
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แรงงานและมีต้นทุนแรงงานสูง	หรือต้องการลดระยะเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง	หรือมีความจ�าเป็นอื่นๆที่ต้องลดปริมาณการท�างานในบริเวณที่ตั้ง
โครงการ	เป็นต้น

	 4.	 งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ	(Other	Steelwork)

	 นอกจากผลิตภัณฑ์หลัก	3	ประเภทข้างต้นแล้ว	บริษัทยังให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ	ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ	เช่น	ภาชนะความ
ดัน	(Pressure	Vessel)	ถัง	(Tank)	ผลิตภัณฑ์หม้อก�าเนิดไอน�้าประเภทต่างๆ	(Boiler	and	HRSGs)	เป็นต้น	โดยพิจารณาความเหมาะสมในเรื่อง
ของ	 ขนาดโครงการ	 ระยะเวลาด�าเนินงาน	 ก�าลังการผลิต	 ประสิทธิภาพของเครื่องจักร	 และประสบการณ์	 ความช�านาญของบุคคลากรในผลิตภัณฑ์
แต่ละประเภท

	 บริษัทได้ค�านึงถึงความส�าคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีแก่ลูกค้า	 รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม	 เนื่องจากผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	นั้นล้วนถูกน�าไปใช้เป็นส่วนประกอบส�าคัญส�าหรับงานก่อสร้างโครงการส�าคัญประเภทต่างๆ	 เช่น	 สะพาน	 อาคาร	 อาคารที่พัก
โดยสารของสนามบิน	และในโรงงานอุตสาหกรรม	เป็นต้น	ดังนั้น	หากผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพเพียงพออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมได้		นอก
จากบริษัทฯ	จะมุ่งเน้นคุณภาพของงานให้ได้มาตรฐานแล้ว	บริษัทฯ	ยังให้ความส�าคัญกับการบริการที่ดีให้กับลูกค้า	และการส่งออกงานที่มีคุณภาพไป
ทั่วโลก	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศหลายแห่ง		เช่น

1.	 ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการผลิต	ISO	9001	:	2008	ส�าหรับงานผลิตโครงสร้างเหล็กและงานประกอบท่อ	(ไม่รวมการออกแบบ)	
ตั้งแต่ปี	2552	จนถึงปัจจุบัน

2.		 ประกาศนียบัตร	JSA	Grade	“H”	-	(Japan	Steel	Structure	Appraisal	Center)	จากสมาพันธ์ผู้ก่อสร้างโครงสร้างเหล็กแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น	(Japan	Steel	Structure	Appraisal	Center,	Ltd.)	ซึ่งท�าให้บริษัทสามารถส่งออกงานโครงสร้างเหล็กไปยังประเทศญี่ปุ่นได้	

3.		ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการผลิต	ISO3834-2	ท่อ	ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานงานเชื่อมโลหะ	ในระดับสากล

	 การที่บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพในสินค้าและบริการ	 ท�าให้บริษัทได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้า	 รวมทั้งช่วยยกระดับให้บริษัท
สามารถแข่งขันในระดับสากลได้มากยิ่งขึ้น

	 นอกจากนีท้างบรษิทัยงัให้ความส�าคญักบัความปลอดภยัในการท�างานควบคู่ไปกบัคณุภาพผลติภณัฑ์อกีด้วย	ซึง่สอดคล้องกบัความต้องการของ
ลูกค้าส่วนใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้ความส�าคัญในเรื่องระบบความปลอดภัยในการท�างานมากขึ้น	 ทั้งนี้บริษัทต้ังเป้าหมายที่จะพัฒนา	
ปรบัปรงุและลดการเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้จากการท�างานให้น้อยลงในทกุๆ	ปี	โดยบรษิทัจะต้องรกัษาสถติจิ�านวนชัว่โมงการท�างานโดยปราศจากอบุตัเิหตุ
ถึงขั้นหยุดงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ด	ีและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า	
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โครงสร้างเงินทุน

1.	 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	

	 (ก)	 หุ้นสามัญ	
	 	 ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีดังนี้
	 	 ทุนจดทะเบียน	 จ�านวน	 			371,000,000	 บาท
	 	 ทุนที่เรียกช�าระแล้ว	 จ�านวน	 			369,360,995	 บาท
	 	 ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	 จ�านวน	 1,477,443,980	 หุ้น
	 	 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	 หุ้นละ	 	0.25*	 บาท	 	

หมายเหต	ุ:	*ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที่	18	กรกฎาคม	2556	มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท	ข้อ	4	เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งมีผลท�าให้
ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ	เปลี่ยนแปลงดังนี้

ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ทุนจดทะเบียน	(บาท) 371,000,000 371,000,000

มูลค่าที่ตราไว	้(บาทต่อหุ้น) 1.00 0.25

จ�านวนหุ้นสามัญ	(หุ้น) 371,000,000 1,484,000,000

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว	(บาท) 369,360,995 369,360,995

มูลค่าที่ตราไว	้(บาทต่อหุ้น) 1.00 0.25

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว	(หุ้น) 369,360,995 1,477,443,980

	 (ข)	 ลักษณะส�าคัญของหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทฯ	มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

	 1)	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	(STPI-W1)

	 	 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที	่1/2550	เมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	2550	อนุมัติให้บริษัทฯ	ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 
ของบริษัทฯ	 ครั้งที่	1	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม	3	 หุ้น	 ได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธ	ิ1	 หน่วย	 จ�านวนทั้งสิ้นไม่เกิน	
83,500,000	หน่วย	ต่อมาเมื่อวันที่	3	 เมษายน	2551	บริษัทฯ	 ได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้
เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว		
	 	 เมื่อวันท่ี	13	 พฤษภาคม	2551	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	 คร้ังที่	1	 
(STPI	-	W1)	จ�านวน	83,333,014	หน่วย	เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่	15	พฤษภาคม	2551	เป็นต้นไป	โดยรายละเอียด
ของใบส�าคัญแสดงสิทธิมีดังนี้
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STPI - W1

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออก	(หน่วย) 83,333,014

อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธ	ิ(ปี) 5

ก�าหนดเวลาการใช้สิทธิ ทุก	6	เดือน

วนัที่ใช้สทิธคิรัง้แรก 29	พฤษภาคม	2552

วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 6	พฤษภาคม	2556

ราคาใช้สิทธิต่อ	1	หุ้นสามัญ	(บาท) 2.48200**

อัตราส่วนการใช้สิทธ	ิ 1:1.40418**

หมายเหต	ุ:	**ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ	ครั้งที่	1/2554	เมื่อวันที่	7	มีนาคม		2554	มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการ	6	เดือน
หลังของป	ี2553	ในอัตราหุ้นละ	1.32		บาท	เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ	จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว	เมื่อวันที่	19	พฤศจิกายน	2553	และ		
วันที่	24	ธันวาคม		2553	รวมเป็นเงินปันผลประจ�าป	ี2553	ทั้งสิ้น	จ�านวนหุ้นละ	6.13	บาท	ซึ่งเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ	40	ของก�าไรสุทธิ	หลัง
หักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	ท�าให้บริษัทฯ	ต้องปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิ	ดังนี้คือ

อัตราเดิม STPI-W1

ราคาใช้สิทธิต่อ	1	หุ้นสามัญ	(บาท)	 	2.59600

อัตราส่วนการใช้สิทธิ 1	:	1.34267

อัตราใหม่ STPI-W1

ราคาใช้สิทธิต่อ	1	หุ้นสามัญ	(บาท) 	2.48200

อัตราส่วนการใช้สิทธิ 1	:	1.40418

การเปลี่ยนแปลงในจ�านวนหน่วยของใบส�าคัญแสดงสิทธิแสดงดังนี้

STPI - W1 (หน่วย) จ�านวนหุ้นที่รองรับการแปลงสภาพเป็น
หุ้นสามัญ (หุ้น)

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร 83,333,014 96,700,000

ยอดคงเหลอืยกมา	ณ	วนัที	่1	มกราคม	2556 1,190,525 2,505,828													

ใช้สิทธิในระหว่างไตรมาสที่สองของป	ี2556 (ครั้งสุดท้าย) (618,827) (868,903)

ยอดคงเหลอื	 571,698 1,636,925														

	 เมื่อวันที	่3	พฤษภาคม	2556	เป็นวันครบก�าหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจ�านวน	571,698	หน่วย	จึงพ้น
สภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่	4	พฤษภาคม	2556		

2.	 โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท	(Treasury	Stock)	เพื่อการบริหารทางการเงิน

	 ในป	ี2551	บริษัทฯ	ได้มีโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน		จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ	ครั้งที่	6/2551	เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	
2551	มีการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท	(Treasury	Stock)	เพื่อการบริหารทางการเงิน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน	200	ล้านบาท
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 • จ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืน	25,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	จ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ	10	ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้ 
	 แล้วทั้งหมด

 • วิธีการซื้อหุ้นคืน	โดยการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งมีระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน	ตั้งแต่วันที่	17	ธันวาคม	2551	ถึง 
	 วันที	่16	มิถุนายน	2552

	 	 ในป	ี2552	บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน	ทั้งสิ้น	4,446,400	หุ้น	มูลค่ารวมของหุ้นซื้อคืนเป็นจ�านวนเงิน	35.6	ล้านบาท	
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นซื้อคืน)	และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ	ครั้งที่	4	เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2552	มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการ
ขายหุ้นที่ซื้อคืนเพื่อสอดคล้องกับกฎกระทรวง	โดยมีการแจ้งแบบรายงานการเปิดเผยการจ�าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน	(Form	TS-7)	รายละเอียดมีดังนี้

 • ก�าหนดระยะเวลาในการขายหุ้นที่ซื้อคืน	ตั้งแต่วันที่	17	ธันวาคม	2552	ถึง	วันที่	16	มิถุนายน	2555

 • หลักเกณฑ์ในการก�าหนดราคาที่จะจ�าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน	โดยราคาเสนอขายหุ้นต้องไม่น้อยกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย	5	วันท�าการซื้อ 
	 ขายก่อนหน้านั้น	หักด้วยจ�านวนร้อยละ	15	ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว

	 	 ในระหว่างไตรมาสแรกของป	ี2555	บริษัทขายหุ้นซื้อคืน	จ�านวน	4,446,400	หุ้น	มูลค่ารวม	135.28	ล้านบาท	(ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใน
การขายหุ้นซื้อคืน)		

3.	 ผู้ถือหุ้น		

	 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ	่10	รายแรก	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนวันที่	25	มิถุนายน		2556:ซึ่งมีมุลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นละ	
1	บาท

รายชื่อ จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1.	นายอนุทิน	 ชาญวีรกูล 37,406,883 10.13

2.	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 21,697,620 5.87

3.	บริษัท	เบสท	์ควอลิตี้	สกิลส์	จ�ากัด 17,700,000 4.79

4.	บริษัท	อิควิตี้	พลัส	จ�ากัด 16,000,000 4.33

5.	นายชวลิต	 ลิ่มพานิชย์ 14,749,999 3.99

6.	นายยรรยง	 นิติสาโรจน์				 14,264,892 3.86

7.	นายจิรัฎฐ์	 ธราเพชรสวัสดิ์ 12,846,136 3.48

8.	นายสุเทพ	 เศรษฐ์บุญสร้าง 10,520,986 2.85

9.	นายชวรัตน์	 ชาญวีรกูล 10,362,639 2.81

10.	นางสาวสุรีย์รัตน	์	เตชะกมลสุข 9,400,000 2.54

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 204,441,840 55.35

รวม 369,360,995 100.00
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4.	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 บริษัทฯ	ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไร	และในกรณีที่บริษัทฯ	ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่	ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล	
โดยเงินปันผลให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น		หุ้นละเท่าๆ	กัน	และบริษัทฯ	มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ	30	ของก�าไร
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลังจากหักเงินทุนส�ารองตามกฎหมาย	 และเงินทุนส�ารองอื่นๆ	 อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะ
ต้องขึน้อยูก่บักระแสเงนิสดของบรษิทัฯ	ด้วย	ส�าหรบับรษิทัย่อยและบรษัิทร่วมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บรษัิทฯ	โดยพิจารณาจากผลการด�าเนนิ
งานในแต่ละปี

	 ทั้งนี	้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการปี	2553-2555	ตามรายละเอียดด้านล่าง

ข้อมูลต่อหุ้น
ผลประกอบการ ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2553 (เงินปันผล) 2553 (หุ้นปันผล) 2554 2555

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท) 3.67** 2.46* 0.32 1.00

เงินปันผลรวม	(ล้านบาท) 2,098 116 368

ก�าไรสุทธิ	(ล้านบาท) 2,037 384 906

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	 (%	ก�าไรสุทธิ) 100	และส่วนหนึ่งของก�าไรสะสม 30.35 40.66

หมายเหตุ:		*	ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2553	เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2553	อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ	จ�านวน	
24,047,038	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ในอัตราหุ้นเดิม	14	หุ้นต่อ	หุ้นปันผล	1	หุ้น	คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลใน
อัตราหุ้นละ	2.46	บาท	ต่อหุ้น	รวมมูลค่าทั้งสิ้น	827,458,582	บาท	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว	ให้
บริษัทฯ	จ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ	2.46	บาท

	 	 	**	บริษัทฯ	อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ	ครั้งที่	4/2553	เมื่อวันที่	22	ตุลาคม	2553	ส�าหรับเงินปันผลระหว่าง
กาลในอัตรา	2.35	บาทต่อหุ้น	และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	16/2554	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2554	ส�าหรับผล
ประกอบการ	6	เดือนหลังของปี	2553	อัตรา	1.32	บาทต่อหุ้น	รวมเป็นเงินปันผล	3.67	บาทต่อหุ้น

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)

032
รายงานประจ�าปี 2556



โครงสร้างการลงทุน

บริษัท ประเภทกิจการ
ทุนจดทะเบียน

(บาท)

สัดส่วนร้อย
ละการถือ

หุ้น

บริษัทย่อย

บริษัท	เอส	ที	ไอ	ที	จ�ากัด		(STIT)
เลขที	่25	หมู่ที	่13	ต.บงึค�าพร้อย	อ.ล�าลกูกา	จ.ปทุมธาน	ี
12150
โทรศัพท์	+66	(0)	2150-6833
โทรสาร	+66	(0)	2150-6845
Website	:	www.sino-thai.com

•	 จ�าหน่ายและให้เช่าเครื่องมือ	เครื่องจักรที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมการผลิต	

•	 ให้บริการด้านวิศวกรรม

135,000,000

ช�าระเต็มจ�านวน

100

บริษัท	เอสทีไอท	ี2011	จ�ากัด*	(STIT	2011)
เลขที	่32/24	ชัน้	3	อาคารซิโน-ไทย	ทาวเวอร์	ถ.สขุมุวทิ	
21	(อโศก)	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	+66	(0)	2260	1181
โทรสาร	+66	(0)	2260	1182

•	 จ�าหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องจักรใน
การก่อสร้าง		

•	 รับจ้างท�างานเกี่ยวกับเหล็กและปูนทุกชนิด

264,033,000 
ช�าระเต็มจ�านวน

100

บริษัท	เอสทีพ	ีแอนด์	ไอ	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด*	(STPS)
เลขที	่32/24	ชัน้	3	อาคารซิโน-ไทย	ทาวเวอร์	ถ.สขุมุวทิ	
21	(อโศก)	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	+66	(0)	2260	1181
โทรสาร	+66	(0)	2260	1182

•	 ให้บริการงานก่อสร้าง 410,000,000	
ช�าระเต็มจ�านวน

100

*เดิมชื่อ	บริษัท	แอลจีอาร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในป	ี2554	-		2556	โดยแยกตามประเภทธุรกิจมีดังนี้

หน่วย:	ล้านบาท

รายได้ ด�าเนินการโดย

ปี 2554 ปี 2555 ปึ 2556

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
1.	 งานแปรรูปโครงสร้างเหล็ก บริษัท 119.13 7.96 126.02 3.76 0.31 0.01

2.	 งานประกอบและเชื่อมท่อ บริษัท 72.44 4.84 483.24 14.41 991.61 16.66

3.	 งานประกอบโรงงานส�าเร็จรูป บริษัท 516.33 34.48 2,152.54 64.20 4,000.57 67.24

4.	 รายได้จากการขายและบริการ1) บริษัท	/	STIT	/	
STIT2011	

293.13 19.58 378.24 11.28 676.45 11.37

5.	 รายได้อื่น2) บริษัท	/	STIT	/	
STIT2011	/	

STPS	

496.33 33.15 212.86 6.35 281.06 4.72

รวม  1,497.36 100.00 3,352.90 100.00 5,950.00 100.00

หมายเหตุ:	 1)	 รายได้จากการขายและบริการ	ประกอบด้วย	รายได้จากการผลิต,	การจ�าหน่ายและการให้เช่าเครื่องจักร	รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์	
			 	 งานก่อสร้าง
	 2)	 รายได้อื่น	ได้แก่	ก�าไรจากการขายเงินลงทุน	ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	รายได้จากการโอนกลับต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�าระ	รายได้จาก 
	 	 การโอนกลับเจ้าหนี้การค้า	รายได้ดอกเบี้ย	ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน	และรายได้จากการจ�าหน่ายเศษวัสดุ
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ภาวะตลาดและการแข่งขัน

	 เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศออสเตรเลียที่เป็นตลาดหลักของบริษัทในป	ี2556	ที่ผ่านมา	ยังมีการขยายตัวบ้างแต่มีแนวโน้มที่
จะชะลอตัวในป	ี2557	เนื่องจากการก่อสร้างโครงการ	Oil	&	Gas	ขนาดใหญ่หลายโครงการเริ่มแล้วเสร็จ		ดังนั้นบริษัทจึงขยายเป้าหมายหลักไปยัง
ประเทศอื่นๆ	ที่ก�าลังมีการก่อสร้างโครงการ	Oil	&	Gas	ขนาดใหญ่	โดยระหว่างป	ี2556	ได้เข้าร่วมประมูลงานในโครงการสร้าง	LNG	Plant	ในหลาย
ประเทศ	และอยู่ระหว่างรอผลการประมูล	ส�าหรับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น	ซึ่งเป็นตลาดรองของบริษัท	ในปี	2556	ยังคง
ทรงตัวและจะเริ่มมีการขยายตัวในปี	2557	เนื่องจากจะมีโครงการก่อสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่	รวมทั้งงานก่อสร้างอื่นๆ	เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิคที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพในป	ี2563	

	 ธุรกิจของบริษัทในป	ี2557	มีแนวโน้มขยายตัวมาก	 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาด�าเนินการก่อสร้างของโครงการขนาดใหญ่ที่บริษัทได้ท�าสัญญาการ
ก่อสร้างไว้แล้ว	รวมทั้งอาจจะมีการเริ่มโครงการใหม่หากบริษัทชนะการประมูล

	 ส�าหรับแนวโน้มในการด�าเนินธุรกิจในอนาคต	นอกจากบริษัทจะยังคงให้บริการงานด้านการแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก	ท่อ	และโรงงาน
ส�าเร็จรูป	(Module)	ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงแล้ว	บริษัทยังมุ่งการขยายงานไปสู่แท่นผลิตนอกชายฝั่ง	(Offshore	Platform)	ซึ่งมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น	
ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน	และยังมุ่งขยายตัวเพื่อรับงานออกแบบทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ภาวะการแข่งขัน

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

	 1)	 ตลาดในประเทศ:	 การแข่งขนัในอตุสาหกรรมแปรรปูโครงสร้างเหลก็ส่วนใหญ่มกัจะเป็นการแข่งขนักนัในกลุม่ของผูป้ระกอบการในประเทศ	
เนื่องจากการน�าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กที่แปรรูปเป็นชิ้นส่วนส�าเร็จรูปแล้วน�ามาประกอบติดตั้งในไทยนั้นไม่คุ้มกับการลงทุน	เพราะผลิตภัณฑ์ที่น�าเข้าจาก
ต่างประเทศจะมรีาคาสงูกว่า	อกีท้ังยงัต้องเสยีค่าขนส่งเพิม่	รวมไปถงึการถกูจ�ากดัโดยมาตรฐานอตุสาหกรรมทีถ่กูก�าหนดใช้ภายในประเทศ	โดยส�านักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม	(สมอ.)	 ท�าให้การแข่งขันจากคู่แข่งในต่างประเทศมีน้อยและโรงงานแปรรูปเหล็กที่มีก�าลังผลิตสูงในประเทศขณะนี้มีเพียง	7	
โรงงานที่มีขนาดก�าลังการผลิตเกิน	10,000	ตันต่อปี	

	 	2)	 ตลาดต่างประเทศ:	 ส�าหรับตลาดต่างประเทศจะเป็นการแข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศที่ตั้งโครงการและแข่งขันกับประเทศแถบ
เอเชียอาคเนย์ซึ่งเป็นผู้ส่งออกเช่นกัน	 การแข่งขันส่วนใหญ่เน้นด้านคุณภาพและความรวดเร็วในการส่งมอบเป็นหลัก	 มีการแข่งขันด้านราคาในบาง
โครงการ	 ส�าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปโรงงานส�าเร็จรูป	(Module)	 นั้น	 คู่แข่งส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นผู้ประกอบการในประเทศมาเลเซีย	 ประเทศ
อินโดนีเซีย	ปรเทศเกาหลีและประเทศจีน	

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

	 บริษัทมีข้อได้เปรียบในด้านขนาดก�าลังการผลิตที่สูงถึง	100,000	-	115,000	 ตันต่อปี	 ซึ่งถือว่ามีก�าลังการผลิตที่สูงที่สุดในประเทศรายหนึ่ง	
ท�าให้บรษิทัสามารถรองรบังานทัง้ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศได้อย่างด	ีอกีทัง้บรษิทัได้รบัใบรบัรองคณุภาพผลติภณัฑ์	มาตรฐาน	ISO	9001	
:	2008		มาตรฐาน	JSA	Grade	“H”	และมาตรฐาน	ISO	3834-2	การมีเครื่องมือ	เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	บุคลากรที่มีประสบการณ์สูง	
ตลอดจนมีผลงานในโครงการส�าคัญขนาดใหญ่ในหลายประเทศ	 ท�าให้บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในผลงานจากลูกค้า	 และช่วยให้มีโอกาสในการรับ
งานมากยิ่งขึ้น

	 นอกจากนี	้บรษิทัยงัเป็นผูน้�าด้านการส่งออกโครงสร้างเหลก็ไปยงัประเทศต่างๆ	ตามความต้องการของลูกค้า	โดยได้รบัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ	จาก
ภาครัฐ	 อาทิเช่น	 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 ในการได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพ่ิมส�าหรับการน�าเข้า
วัตถุดิบเพื่อผลิตและส่งออก	ซึ่งเป็นการสนับสนุนการส่งออกและเป็นข้อได้เปรียบที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งต่างประเทศได้	
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงรวมท้ังข้อมูลรายละเอียดอื่นในเอกสารฉบับนี้อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน	 ทั้งนี้ความเสี่ยงอื่นๆ	 ที่
มิได้กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้	เนื่องจากเป็นความเสี่ยงอื่นที่ไม่มีนัยส�าคัญ	หรืออาจเป็นความเสี่ยงที่ไม่อาจคาดหมายได้	ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลก
ระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ	สถานะการเงิน	และผลประกอบการของบริษัทฯ	ปัจจัยความเสี่ยงหลักสามารถจ�าแนกได้ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการด�าเนินธุรกิจ

1)	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้

	 บริษัทมีรายได้จากการแปรรูปโครงสร้างเหล็ก	งานประกอบและเชื่อมท่อ	และงานประกอบโรงงานส�าเร็จรูป	ซึ่งเป็นงานผลิตตามแบบของลูกค้า	
(Make	to	order)	จึงท�าให้รายได้ของบริษัทมีความผันผวน	เห็นได้จากในปี	2553	บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลิต	4,436.11	ล้านบาท	จากนั้นลด
ลงเหลือ	707.90	ล้านบาทในป	ี2554	ต่อมาในปี	2555	และ	2556		เพิ่มขึ้นเป็น	2,761.79	ล้านบาท	และ	4,992.49	ล้านบาท	ตามล�าดับ	เนื่องจาก
การได้มาซึ่งรายได้ของบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถในการได้รับงานจากการเสนอราคาให้กับลูกค้า	 และความไม่แน่นอนของโครงการที่ประมูล	ที่อาจ
จะมีความล่าช้าของโครงการเอง		ท�าให้รายได้ของบริษัทผันผวนตามปริมาณงานท่ีบริษัทประมูลงานได้	ดังนั้น	ในอนาคตหากบริษัทไม่สามารถประมูล	
หรือไม่ได้รับงานจากความล่าช้าของโครงการของลูกค้าเอง	รายได้ของบริษัทจะได้รับผลกระทบโดยตรง

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว	บริษัทจึงมีนโยบายที่จะรักษาความต่อเนื่องของรายได้	โดยมุ่งเน้นให้บริการงานประกอบ
โรงงานส�าเร็จรูปในอุตสาหกรรม	LNG	ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานส�าคัญของโลกและมีโอกาสเติบโตได้สูงและต่อเนื่อง	รวมทั้งจะผลิตงานให้มีคุณภาพ	ได้
มาตรฐาน	และส่งมอบงานตรงต่อเวลา	เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า	เพื่อให้ลูกค้ามอบหมายงานชิ้นใหม่ให้บริษัท	นอกจากนี้	บริษัทยังสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้รับเหมาหลัก	(Main	Contractor)	รวมถึงการรักษาสถานภาพการเป็นผู้ผลิตงานโครงสร้างเหล็ก	งานประกอบและเชื่อมท่อ	และงานประกอบ
โรงงานส�าเร็จรูปของผู้รับเหมาหลัก	เพื่อให้ได้รับงานเมื่อผู้รับเหมาหลักสามารถประมูลโครงการต่าง	ๆ	มาได้

2)	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

	 บริษัทใช้เหล็กรูปพรรณ	 เหล็กแผ่น	และท่อเหล็กเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต	บริษัทได้ค�านึงถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ดังกล่าว	โดยถึงแม้ว่าในปี	2555	ราคาเหล็กจะไม่ได้ผันผวนมากนักก็ตาม	แต่เริ่มมีสัญญานแนวโน้มราคาเหล็กในตลาดปรับสูงขึ้นในช่วงปลายปี	2556	
โดยในปี	2556	บริษัทฯ	เล็งเห็นว่าจากราคาเหล็กโดยเฉพาะเหล็กรูปพรรณและเหล็กแผ่นในตลาดเอเชีย	เช่น	จากประเทศญี่ปุ่น	จีน	และเกาหลี	และ
ในประเทศมีแนวโน้มที่ปรับราคาสูงข้ึนแต่อาจไม่มากนัก	 และอยู่ในสถานการณ์ที่คาดการณ์และระวังตัวได้	 โดยบริษัทติดตามสถานการณ์ราคาและได้
ตกลงท�าสญัญาการสัง่ซือ้ยนืราคาตลอดโครงการกบัผูข้าย	เพือ่ลดความเสีย่งในด้านราคาทีอ่าจจะมีการเปลีย่นแปลงตามราคาตลาด	ขณะทีร่าคาท่อเหล็ก
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเหลก็ทีต้่องพึง่พาการน�าเข้า	และอาจจะยังคงมแีนวโน้มทีร่าคาจะผนัผวนอยู	่ บรษิทัจงึได้เสนอรบังานโครงการจากลกูค้าโดยบรษิทัจะ
เป็นผูจ้ดัหาวตัถดุบิในส่วนของเหลก็รปูพรรณและเหลก็แผ่นและท่อเหลก็ส�าหรบังานโครงสร้างเอง	และให้ลกูค้าเป็นผูจ้ดัหาวตัถดุบิในส่วนของท่อเหลก็
ส�าหรับงานระบบท่อ	โดยในปี	2556	บริษัทมีโครงการที่มีการจัดหาวัตถุดิบในลักษณะดังกล่าวทั้งหมด	และมีการสั่งซื้อเหล็กรูปพรรณ	เหล็กแผ่น	และ
ท่อเหล็กที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตรวมกัน	คิดเป็นร้อยละ	17	ของต้นทุนขายรวมในปี	2556

	 ในป	ี2555	และป	ี2556	บริษัทได้สั่งซื้อเหล็กแผ่น	และเหล็กรูปพรรณ	ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก	คิดมูลค่าเป็นร้อยละ	1.5	และร้อยละ	9.7	ของ
ต้นทุนขายตามล�าดับ	 ซึ่งในปี	2556	 ท่ีผ่านมาน้ี	 บริษัทสั่งซื้อเหล็กแผ่น	 และเหล็กรูปพรรณโดยมีสัดส่วนมูลค่าการสั่งซื้อจากผู้ผลิตและจ�าหน่ายใน
ประเทศเทียบกับการน�าเข้าที่ประมาณ	ร้อยละ	42	ต่อ	58

	 ส�าหรับท่อเหล็ก	ในปี	2555	และปี	2556	บริษัทได้สั่งซื้อท่อเหล็กมูลค่าคิดเป็นเพียงร้อยละ	0.1	และ	ร้อยละ	7.3	ของต้นทุนขายตามล�าดับ	
ซึ่งในปี	2556	ที่ผ่านมานี้บริษัทสั่งซื้อท่อเหล็กโดยมีสัดส่วนมูลค่าการสั่งซื้อจากผู้ผลิตและจ�าหน่ายในประเทศเทียบกับการน�าเข้าที่ประมาณ	ร้อยละ	13	
ต่อ	87
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	 โดยการสั่งซื้อเหล็กที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตในป	ี2556	นั้น	บริษัทได้สอบราคาไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนตอบรับสัญญางานกับลูกค้า	 และเมื่อ
เปิดโครงการบริษัทได้ท�าการสรุปและยืนราคาตลอดโครงการกับผู้ผลิตหรือตัวแทนจ�าหน่าย	ซึ่งเป็นการยืนราคามาตั้งแต่ปลายปี	2555	ต่อเนื่องมาจน
ตลอดป	ี2556	ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงราคาเหล็กในตลาดจึงไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายของบริษัท	

	 ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กรูปพรรณ	เหล็กแผ่น	และท่อเหล็ก	เป็นดังนี้

หน่วย:	บาทต่อกิโลกรัม

	 ที่มา	:	ข้อมูลราคาเหล็กรูปพรรณและเหล็กแผ่นจากบริษัทฯ

	 ช่วงป	ี2554	ถึงป	ี2556		ราคาเหล็กมีการปรับตัวเล็กน้อย			โดยเหล็กรูปพรรณราคาค่อนข้างทรงตัวตลอดช่วง	3	ปีอยู่ที่ราคาประมาณ	27.00-
28.00	บาทต่อกิโลกรัม	ขณะที่เหล็กแผ่นราคาเมื่อปี	2554	ถึงกลางปี	2555	อยู่ที่ประมาณ	25.00-26.00		บาทต่อกิโลกรัม	มีการปรับราคาลงในกลาง
ปี	2555	และลดลงต่อเนื่องจนกระทั่งทรงตัวในปี	2556	ที่ราคาประมาณ	23.00	บาทต่อกิโลกรัม	ส่วนท่อมีการปรับลงจากราคาที่ประมาณ	32.00	บาท
ต่อกิโลกรัมในปลายปี	2554	เป็น	25.00-27.00	บาทต่อกิโลกรัมในช่วงปี	2555	ถึงปี	2556		(หมายเหต	ุราคาท่อเหล็กค่อนข้างแตกต่างตามชั้นเกรด
คุณภาพที่ได้สั่งซื้อตามข้อก�าหนดโครงการที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา)

	 อย่างไรกต็าม	แม้ว่าจะมคีวามผนัผวนของราคาเหลก็ในปีช่วง	2554-2556	อยูบ้่างไม่มากนกั	บรษิทัยงัคงพงึระมดัระวงัโดยเฝ้าตดิตามสถานการณ์
ราคาวัตถุดิบเหล็กอย่างใกล้ชิดเพื่อประมาณการราคาและก�าหนดช่วงเวลาในการสั่งซื้อได้อย่างเหมาะสม	และในกรณีที่บริษัทเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ	 โดย
เฉพาะเหล็กรูปพรรณและเหล็กแผ่น	 เมื่อบริษัทถอดแบบวิศวกรรม	และทราบปริมาณการใช้เหล็กแล้ว	บริษัทจะเจรจากับผู้ผลิตหรือผู้จ�าหน่ายเหล็ก	
(Supplier)	เพื่อก�าหนดยืนราคาเหล็กตลอดทั้งโครงการให้ได้มากที่สุด	ส่วนรายการท่อเหล็ก	โดยเฉพาะท่อส�าหรับงานระบบท่อ	(Piping)	ซึ่งมีราคา
ค่อนข้างแตกต่างตามชัน้เกรดคณุภาพทีห่ลากหลายขึน้กบัข้อก�าหนดโครงการ	บรษิทัได้เจรจากบัลกูค้าให้เป็นผูจ้ดัหาท่อเหลก็และอปุกรณ์ในงานระบบ
ท่อให้แก่บริษัทโดยบริษัทฯ	เพียงจัดหาท่อเหล็กในเพียงปริมาณบางส่วนส�าหรับท่องานโครงสร้าง	(Structure)เท่านั้น	

3)	 ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของปริมาณแรงงาน 

	 ในช่วงป	ี2556	ที่ผ่านมานี้	 บริษัทมีความต้องการวิศวกรและแรงงานมีฝีมือที่มีประสบการณ์ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่บริษัทได้รับงาน
โครงการใหญ่เพื่อส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย	ซึ่งสิ้นสุดโครงการในปลายปี	2558	ท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงาน	และต้นทุน
แรงงานเพิ่มสูงขึ้น	ทั้งนี	้บริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าว	ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคาเพื่อให้ครอบคุมความเสี่ยงดังกล่าว	และจัดให้มีการเพิ่มค่าจูงใจ
ในการท�างาน	แต่ให้อยูภ่ายในงบประมาณและความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา	มุง่เน้นการใช้เทคโนโลยเีครือ่งจกัรทดแทนการใช้แรงงานในบางประเภท
งาน	จัดฝึกอบรมแรงงานใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์	โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้ได้เรียนในสาขาวิชาชีพ
ช่างฝีมอื	และการให้ความส�าคญักบัพนกังานในการมงีานท�าในระยะยาวและมคีวามปลอดภยัในการท�างานสงู	จากการทีบ่รษิทัฯมรีะบบการบรหิารความ
ปลอดภัยที่เป็นเลิศ	
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บริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและให้การตอบแทนพนักงานอย่างสมเหตุสมผล	 จึงเป็นโอกาสที่ดีในการจ้างงาน
มาโดยตลอด	และท�าให้แน่ใจได้ว่าบริษัทจะมีทีมงานที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะรองรับงานของบริษัทให้ประสบความส�าเร็จได้ด้วยดี

4)		 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

	 บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมาอย่างต่อเนื่อง	 ส�าหรับสัญญาที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ	 ทางบริษัทจะท�าสัญญา
ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(Forward	Contract)	กับธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงควบคู่ไป	การพิจารณาใช้วิธีการจับคู่รายได้	ค่าใช้จ่าย
ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศสกลุเดยีวกนั	นอกจากนี	้บริษัทมกีารลงทนุในกองทนุเปิดและหุน้กู้ในต่างประเทศซึง่ได้ท�าสญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลี่ยนทั้งจ�านวน

5)	 ความเสี่ยงจากนโยบายการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 ตามลักษณะของการท�างานของบริษัท	ซึ่งเป็นงานผลิตตามแบบของลูกค้าและมีระยะเวลาในการท�างานเฉลี่ยประมาณ	1	-	2	ปี	บริษัทจึงไม่ได้
ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้ที่มีอายุหนี้คงค้างมากกว่า	12	เดือน	ซึ่งตามนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทนั้น	ผู้บริหาร
จะเป็นผู้ประเมินการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกค้าแต่ละรายจากประสบการณ์ช�าระเงินในอดีต	ฐานะการเงินของลูกค้า	ภาวะเศรษฐกิจ	ตลอด
จนความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า	 ซึ่งนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว	 ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทและอาจมีความเสี่ยงที่
บริษัทต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้คงค้างมากกว่า	12	เดือนหากลูกหนี้ดังกล่าวไม่สามารถช�าระหนี้ได้	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมียอดลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า	12	เดือน	จ�านวน	37.39	ล้านบาท	และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ	
37.25	ล้านบาท	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทมียอดลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า	12	เดือน	จ�านวน	38.88	ล้านบาท	และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ	
37.30	ล้านบาท	ซึ่งฝ่ายบริหารคิดว่าเหมาะสมเพียงพอแล้ว

6)	 ความเสี่ยงด้านกฎหมายและคดีความ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สินของบริษัทสูงกว่าร้อยละ	5	ของส่วนของผู้ถือ
หุ้น	หากแต่ยังมีคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในศาลฎีกา	ซึ่งมีมูลค่าตามค�าตัดสินของศาลชั้นต้นสูงกว่าร้อยละ	5	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	วัน
ที่	31	ธันวาคม	2554	คือ

	 เมื่อวันที	่21	กันยายน	2548	บริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ	(“บริษัทคู่สัญญา”)	ได้ยื่นฟ้องแย้งบริษัทให้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายจ�านวนรวม
ประมาณ	7	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 ซึ่งในเดือนธันวาคม	2554	 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้อ่านค�าพิพากษาในชั้นต้นให้
บริษัทฯช�าระเงินค่าเสียหายจ�านวน	2	ล้านเหรียญสหรัฐ	บวกด้วยดอกเบี้ยร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับจากวันที่	15	มิถุนายน	2548	ไปจนกว่าจะช�าระเสร็จ
สิ้น	ซึ่งเมื่อคิดเป็นเงินไทยโดยรวมจะเป็นยอดประมาณ	104	ล้านบาท	และบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้างค�าพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกาแล้วเมื่อ
วันที่	28	มิถุนายน	2555	ขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ของศาลฎีกา	ซึ่งยังไม่ทราบผล	

	 บริษัทได้ตั้งส�ารองส�าหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวจ�านวน	180	ล้านบาทตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายของบริษัทแล้ว	
ซึ่งคณะกรรมการบริหารเห็นว่า	การตั้งส�ารองดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมและเพียงพอ	จึงไม่จ�าเป็นต้องตั้งส�ารองเพิ่มอีกส�าหรับงวดบัญชีนี้		
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท	เอสทีพี	แอนด์	ไอ	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย	3	คณะ	ดังนี้
	 1.	 คณะกรรมการบริษัท	(Board	of		Directors)
	 2.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	(Audit	Committee)
	 3.	 คณะกรรมการบริหาร	(Executive	Board)

•	 คณะกรรมการบริษัท

	 	 ตามข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้	คณะกรรมการของบริษัทมีไม่น้อยกว่า	5	คน	และมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมดที่ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด	นอกจากนี้	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย	
3	เดือนต่อครั้ง	โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้	คือ

•	 การให้ความเห็นชอบในนโยบายและแผนการด�าเนินธุรกิจ
•	 การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและพิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัททุกไตรมาสและประจ�าปี	
•	 ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริหารด�าเนินงานตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	
•	 ก�ากบัดแูลให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีด่แีละรดักมุ	ตลอดจนให้มบีคุคลหรอืหน่วยงานทีม่คีวามเป็น 
	 อิสระในการปฏิบัติหน้าที่
•	 ทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ�าทุกปี
•	 ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
•	 ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
•	 จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	 แสดงควบคู่กับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและ 
	 รายงานของผู้สอบบัญชี	โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท
•	 ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย ์
	 แห่งประเทศไทยและส�านักคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)

	 	 วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	(Annual	General	Meeting	(AGM))	ทุกครั้งก�าหนดให้กรรมการ
ออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา	 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	 ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน
หนึง่ในสาม	กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งให้พจิารณาจากกรรมการทีอ่ยู่ในต�าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่งก่อน	อย่างไรก็ตามกรรมการ
ที่ออกไปนั้นจะรับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้

•	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีการประชุมอย่างน้อยปีละ	4	 ครั้ง	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความ 
รับผิดชอบตามค�าสั่งของคณะกรรมการบริษัท	 นอกจากน้ี	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการแต่งตั้งให้มีผู้ท�าหน้าที่ตรวจสอบภายในขึ้นเพ่ือรับผิดชอบ
การปฏิบัติหน้าที่ดังนี	้

-	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
-	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ที่เหมาะสมและมี 
	 ประสิทธิผล	 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 
	 เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
-	 สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	และกฏหมายทีเ่กีย่วข้องกบั 
	 ธุรกิจของบริษัท
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-	 พิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล 
	 ดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
-	 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	 
	 ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
-	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ 
	 กรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

•	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
•	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
•	 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือกฎหมายที่ 
	 เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
•	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
•	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
•	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
•	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(charter)
•	 รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั

-	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

•	 คณะกรรมการบริหาร	

	 บริษัทฯ	ได้แต่งตั้งผู้บริหารตามค�านิยามของประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	โดย	ผู้บริหาร	หมายความว่า			ผู้จัดการ	หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ
บริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา	 ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย	 และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า	คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท	 รวมทั้งการบริหารการเงินและการกลั่นกรองเรื่องต่างๆที่จะน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารวมถึงการด�าเนินการเรื่องอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	

กรรมการผู้จัดการ

	 กรรมการผูจ้ดัการท�าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารจดัการและควบคมุดแูลการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	เว้นแต่การด�าเนนิการใดทีถ่กูก�าหนดตามหลกัเกณฑ์
ของกฎหมายหรอืหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานทีค่วบคมุดแูลบรษัิท	ก�าหนดให้ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัหรอืมตทิีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้	กรรมการผูจ้ดัการมหีน้าทีด่�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวนัน้	ตลอดจนการมอบอ�านาจให้บคุคลอืน่ทีก่รรมการผูจ้ดัการเหน็สมควรท�าหน้าที่
และด�าเนินการแทน	แต่ก�าหนดหา้มมิใหก้รรมการผูจ้ัดการหรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบอ�านาจให้ท�าหน้าทีแ่ทนอนุมัติการท�ารายการใดๆระหว่าง
กรรมการผูจ้ดัการกบับคุคลได้รบัมอบอ�านาจดงักล่าวหรอืกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งมส่ีวนได้เสยีหรอือาจมคีวามเหน็แย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะ
อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

•	 เลขานุการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัท	ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท	โดยรับผิดชอบด�าเนินการดังต่อไปนี้ในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ
-	 จัดท�าและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้

•	 ทะเบียนกรรมการ
•	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�าปีของบริษัท
•	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
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-	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

-	 ด�าเนินการอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

	 โดยแต่งตั้งให	้นางอาทิตยา	ชาญวีรกูล	เป็นเลขานุการบริษัท	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่	11	มีนาคม	2551	โดยคุณสมบัติ
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎที่ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในปี	2555	และ	ป	ี2556	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการและผู้บริหาร	ดังนี้		

รายชื่อ

เบี้ยประชุมปี (บาท) เบี้ยบ�าเหน็จ (บาท)
รวม

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556

1.	นายอนุทิน		ชาญวีรกูล 200,000 200,000 - - 1,662,000 1,583,000 - - 1,862,000 1,783,000

2.	ดร.วิชา	จิวาลัย 180,000 180,000 320,000 360,000 - - 1,662,000 1,583,000 2,162,000 2,123,000

3.	พล.ต.อ.เจตน์	มงคลหัตถี 180,000 180,000 240,000 270,000 - - 1,662,000 1,583,000 2,082,000 2,033,000

4.	นายดล		วัฒนศรี* 30,000 - 60,000 - - - - - 90,000 -

5.	นายช�านิ	จันทร์ฉาย 180,000 180,000 240,000 270,000 - - 1,662,000 1,583,000 2,082,000 2,033,000

6.	พลเรือเอกอมรเทพ		ณ	บางช้าง** 90,000 150,000 - - 1,099,000 1,583,000 1,189,000 1,733,000

7.	นายมาศถวิน	ชาญวีรกูล 180,000 180,000 - - 1,662,000 1,583,000 - - 1,842,000 1,763,000

8.	นายสุวัฒน	์เหรียญศิริวรรณ 180,000 180,000 - - 1,662,000 1,583,000 - - 1,842,000 1,763,000

9.	นายชวลิต		ลิ่มพานิชย์ 180,000 180,000 - - 1,662,000 1,583,000 - - 1,842,000 1,763,000

รวมเบี้ยประชุม 
และบ�าเหน็จคณะกรรมการ

1,400,000 1,430,000 - - 7,747,000 7,915,000 - - 9,147,000 9,345,000

รวมเบี้ยประชุม 
และบ�าเหน็จกรรมการตรวจสอบ

- - 860,000 900,000 - - 4,986,000 4,749,000 5,846,000 5,649,000

รวมเบี้ยประชุม 
และบ�าเหน็จคณะกรรมการทั้งหมด

14,993,000 14,994,000

หมายเหตุ	 *	 นายดล		วัฒนศร	ีได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	มีผลตั้งแต่วันที	่1	มีนาคม	2555	
	 **	 พลเรือเอกอมรเทพ		ณ	บางช้าง	ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2555	มีผลตั้งแต่วันที	่24	เมษายน	2555	ค่าตอบแทนกรรมการ 
	 	 จึงค�านวณตามระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง	เริ่มตั้งแต่	24	เมษายน	2555	-	31	ธันวาคม	2555	เป็นระยะเวลา	252	วัน

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร	 ในปี	2554	-	56	 เป็นจ�านวน	9	 ราย	 เป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส	 จ�านวน	
18,292,307	บาท,	21,627,490	บาท	และ	23,984,680	บาท	ตามล�าดับ

	 (หน่วย:	บาท)
ค่าตอบแทน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

เงินเดือน 15,619,887 16,427,640 									17,338,320

โบนัส 2,672,420 5,199,850 										6,646,360

รวม 18,292,307 21,627,490 			23,984,680

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 464,467 474,108 												485,952

จ�านวนผู้บริหาร 9	คน 9	คน 9	คน
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•	 บุคลากร

  พนักงานและลูกจ้างของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	-	56	มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น	1,201คน	2,637	คน	และ	4,196	คน	ตามล�าดับ	
แบ่งเป็นสายงานได้ดังต่อไปนี้

	 (หน่วย:	คน)

สายงานหลัก
จ�านวนพนักงานและลูกจ้าง (คน)

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

พนักงานสายปฏิบัติการ 967 2,127 3,663

พนักงานสายบริหาร 234 510 533

รวม 1,201 2,637 4,196

	 	 ผลตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท	ในปี	2555	มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น	814	ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น	1,323	ล้านบาท	ในป	ี
2556	เนือ่งจากปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้ต่อเนือ่งจากช่วงปลายปี	2555	โดยบรษิทัได้มกีารบรหิารจดัการอตัราก�าลงัพลทีเ่หมาะสมกบัปรมิาณงานอย่างเป็น
ไปตามข้อก�าหนดกฎหมายแรงงาน	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย:	บาท)

ประเภท
ผลตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง (บาท)

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

เงินเดือนพนักงาน 219,518,903 649,505,793 1,126,099,602

โบนัสพนักงาน 15,846,942 85,351,704 100,969,492

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 2,060,717 2,356,812 2,691,832

ค่าตอบแทนอื่น/สวัสดิการพนักงาน 38,224,572 76,619,651 92,773,949

รวม 275,651,134 813,833,960 1,322,534,875

•	 	ค่าตอบแทนอื่น/	สวัสดิการพนักงาน
•	 กองทุนประกันสังคม
•	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
•	 ห้องพยาบาลของบริษัท
•	 การตรวจสุขภาพประจ�าปี
•	 การประกันสุขภาพกลุ่ม
•	 การประกันชีวิตกลุ่ม									
•	 การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
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การก�ากับดูแลกิจการ

การก�ากับดูแลกิจการ

•	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัท	 เอสทีพี	แอนด	์ ไอ	จ�ากัด(มหาชน)	ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยมีความเชื่อมั่นว่าการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีจะเป็นการเสริมสร้างความเป็นเลศิทัง้ในด้านกระบวนการท�างานและกระบวนการบรหิารจดัการ	ซึง่จะยกระดบัผลการด�าเนินงาน
ของบริษัท		 ให้เป็นที่น่าเชื่อถือต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น	บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการเป็นลายลักษณ์อักษร	ตามรายละเอียด	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่แนบมานี้	โดยยึดถือหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 นอกจากนี	้คณะกรรมการบรษิทัยงัได้มกีารทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและจรยิธรรมทางธรุกจิ	การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะ
กรรมการ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง		ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที่	7	มีนาคม	2557

	 บริษัทได้ยึดถือตามหลักการ	5	ประการ	ได้แก	่1)	สิทธิของผู้ถือหุ้น	2)	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน		3)	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	
4)	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส		และ	5)	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	โดยมีรายละเอียดังต่อไปนี้

	 1)	สิทธิของผู้ถือหุ้น	และ	2)	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	มีแนวทางปฏิบัติในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	จะมีสิทธิขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้
•	 สิทธิในการซื้อ	ขาย	หรือโอนหุ้น
•	 สิทธิในการได้รับแบ่งผลกก�าไรของบริษัทฯ	อย่างเท่าเทียมกัน
•	 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในเวลาที่เหมาะสมและตามระเบียบ
•	 สิทธิในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น	รวมถึงสิทธิดังต่อไปนี้

•	 เลือกตั้งกรรมการบริษัท
•	 เสนอและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
•	 เข้าร่วมในการตัดสินใจเรื่องธุรกรรมใดๆ	ที่ส่งผลต่อบริษัทฯ	และ/หรือต่อบรรดาผู้ถือหุ้นในลักษณะที่มีนัยส�าคัญ

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี	2556	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจ�านวน	2	ครั้ง	คือ	
1.	 การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	(Annual	General	Meeting	(AGM))	ครั้งที่18/2556	ในวันที่	25	เมษายน	2556	ซึ่งเป็นการประชุม

เกี่ยวกับผลการด�าเนินงานป	ี2555	การพิจารณาจ่ายเงินปันผล	การพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ	การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ	และการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2556	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

2.	 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	(Extraordinary	General	Meeting	(EGM))	ครั้งที่	1/2556	ในวันที่	18	กรกฎาคม	2556	ซึ่งเป็นการประชุม
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท	 ข้อ	4	 ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ
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		 บรษิทัได้จดัส่งหนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุตามวาระต่างๆให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ	14	วนั	ทัง้น้ี
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	(Annual	General	Meeting	(AGM))	ครั้งที่18/2556	และ	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2556	
บริษัทฯ	ได้แนบแบบฟอร์มการมอบฉันทะและก�าหนดให้มีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง	และได้เปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวในเวบไซด์ของบริษัทล่วงหน้า	30	วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

	 ในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าป	ี(Annual	General	Meeting	(AGM))	ครั้งที่	18/2556	และ	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2556	
มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม	ตลอดจน	ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในด้านอื่น	ๆ	เช่น	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
ซึ่งเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี	 เป็นต้น	และบริษัทฯ	จัดให้มีเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระท�าหน้าที่บันทึก
การประชุมผู้ถือหุ้นและให้ค�าปรึกษาเพื่อให้การบันทึกการประชุมเป็นกลาง	โปร่งใสและถูกต้อง	อีกทั้งบริษัทฯ	ได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้	
แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในเวปไซด์ของบริษัทฯ	ได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	

	 นอกจากนี	้คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงตามวาระต่างๆ		ที่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อความโปร่งใสและตรวจ
สอบได้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง	

	 ในป	ี2556	บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	เสนอวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	 เป็นการล่วงหน้า	 ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ�าปี	พ.ศ.	2557	ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ	เรื่องการให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
คัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	ซึ่งได้เผยแพร่บนเวปไซด์ของบริษัท	ที่	www.stpi.co.th		

3)	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

	 บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	โดยให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม	
โดยบรษิทัได้จดัจรยิธรรมทางธรุกจิ	เป็นลายลกัษณ์อกัษร	เพือ่ให้มกีารปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีได้อย่างเป็นธรรม	โดยบรษิทัได้มกีารปฏบิตัติามข้อก�าหนด
ของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อพนักงานให้ได้รับการดูแล	การฝึกอบรม	การส่งเสริมความปลอดภัยในการ
ท�างานและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนได้รับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ	ของบริษทัอย่างเสมอภาค	การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ตาม
สญัญาหรอืเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้	การปฏิบตัต่ิอลกูค้าให้ได้รบัผลงานทีม่คีณุภาพตามสญัญา	การปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งอย่างมจีรรยาบรรณในเชงิธรุกจิ	ตลอดจน
การเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อพิพาท	(กรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น)

	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึงความส�าคัญเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยรายการดังกล่าวจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัและคณะกรรมการบรหิารให้ทราบถงึรายละเอยีด	รวมท้ังต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของรายการระหว่างกนัโดยคณะกรรมการตรวจสอบ	
ซึง่ได้มกีารเปิดเผยไว้ในรายงานการเงนิของบรษิทั	ด้วย	นอกจากนีบ้รษิทัยงัได้ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
ในเรือ่งการก�าหนดราคาและเงือ่นไขต่างๆกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมอืนท�ารายการกบับคุคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะ
เวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด
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	 จริยธรรมธุรกิจ

	 บริษัทได้จัดท�า	“จริยธรรมธุรกิจ”	ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและได้น�า
มาเผยแพร่ติดประกาศในสถานที่ท�างานและโรงงานของบริษัท

	 4)	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 บรษิทัได้มกีารเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนด	และผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และมกีารเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ
ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของบรษิทั	ให้ครบถ้วน	เพียงพอ	ทนัเวลา	โปร่งใส	รวมทัง้การจดัท�ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงินแสดงคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี	

	 นอกจากนี้	 ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทที่เป็นปัจจุบัน	 รวมถึงรายงานทางการเงิน	 แบบ	56-1	 ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น	 เป็นต้น	 ใน	
เว็บไซต์	ของบริษัท		www.stpi.co.th	เพื่อให้นักลงทุนสะดวกในการได้รับข้อมูล	รวมทั้งการสื่อสารกับทางบริษัท	โดยผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์

 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

	 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่ให้ความสนใจในหลักทรัพย์ของบริษัท		
บรษิทัฯ	จงึได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้มหีน่วยงานทีท่�าหน้าทีเ่ผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆ	เช่น	ข้อมูลทัว่ไปของบรษิทั	และข้อมูลทางด้านการเงนิ	เป็นต้น	
โดยให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใสและทั่วถึง	ทั้งนี้	ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่
คุณเปรมภาว	์หิตะพันธ	์ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	โทรศัพท์	0-2260-1181	หรือ	ที่	E-mail	address:		ir@stpi.co.th

	 5)	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

	 คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการด�าเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการด�าเนินงานเป็นราย
ไตรมาส	อีกทั้งยังให้ความส�าคัญกับระบบบการควบคมุ	ภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชนข์	องบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม	โดยบริษัทได้มี
การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน
เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ	ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

	 คณะกรรมการบริษัทได้วางกรอบอ�านาจการอนุมัติรายการเกี่ยวกับกาด�าเนินธุรกิจโดยปกติของกรรมการบริหารไว้	 โดยรายการเหล่านั้นจะต้อง
ไม่เป็นรายการทีม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืมส่ีวนได้เสยี	ตลอดจนต้องไม่เป็นรายการท่ีต้องขอความเหน็จากผูถ้อืหุน้	ส่วนในกรณีทีม่กีารลงทนุ	
การขยายก�าลังการผลิตหรือรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทเป็นอย่างมากนั้น	คณะกรรมการบริหารจะต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท	โดย
ยึดหลักปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ	ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด	8	ท่าน	โดยแบ่งเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจ�านวน	3	ท่าน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	1	ท่าน	
และเป็นกรรมการอิสระจ�านวน	4	ท่าน	ซึ่งบริษัท	มีสัดส่วนกรรมการอิสระเกินกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการบริษัททั้งหมดและมีการแยกต�าแหน่ง
ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการที่มาจากการเป็นประธานของคณะกรรมการกลุ่มย่อย	 บริษัทได้ก�าหนดให้มีกรรมการอิสระมากเพียงพอที่
จะถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานได้อย่างเป็นอิสระ	 และได้พิจารณาเสนอและเลือกกรรมการอิสระที่มีความรู้	 ประสบการณ์	 ที่เป็นประโยชน์กับ
บริษัท	ไม่ว่าจะเป็นด้านบัญชีและการเงิน	ด้านกฎหมาย	และด้านวิศวกรรม	ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ
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•	 คณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริหาร	เพื่อท�าหน้าที่ควบคุมดูแล
การท�างานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้	ทั้งนี	้รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบได้ก�าหนดไว้ในหัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”

	 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

	 บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการชดุย่อยไว้อย่างชดัเจนตามประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)	โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	(Annual	General	Meeting	(AGM))	
ทุกปี	ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหารได้รายงานไว้ในหัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”

	 การประชุมคณะกรรมการ

	 ในป	ี2556	บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจ�านวน	6	ครั้ง	และได้รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน
แล้วในหัวข้อ	“คณะกรรมการบริษัท”	

	 การประชมุคณะกรรมการบรษิทัได้เน้นความส�าคญัเรือ่งการตดิตามและการรบัรองผลการด�าเนนิงานรายไตรมาส	และรายงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือ่ให้คณะกรรมการบรหิารน�าไปพจิารณาและด�าเนนิการให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัต่อไป	ตลอดจนการรายงานความเส่ียงในการด�าเนนิ
งานของบริษัทที่ส�าคัญ	เช่น	ความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องหรือปัญหาของงานที่เกิดขึ้นที่มีโอกาสจะท�าให้บริษัทมีผลการด�าเนินงานขาดทุนได้	 เป็นต้น	
การประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดท�าวาระต่างๆ	ของการประชมุและด�าเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้
คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย	7	 วันก่อนการประชุม	 รวมถึงการบันทึกการประชุม	 โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นรายคณะ
อนุกรรมการ	 ได้แก	่ คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร	 ส่วนในภาพรวมนั้น	 บริษัทได้มีการบันทึกรายงานการ
ประชมุและจดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่กรรมการบรษิทัเป็นรายบคุคลตามความเหมาะสมและมีการจดัเกบ็รายงานการประชุมกรรมการทีผ่่านการรบัรอง
จากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท	และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

•	 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

	 (1)	 กรรมการอิสระ

	 	 กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตรงตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ดังนี้
1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	5	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	โดยนับรวมหุ้นที่

ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	ซึ่งได้แก่	คู่สมรส	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	หรือ	Nominee
2.	 เป็นกรรมการที่ไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงานในบรษิทั	บรษิทัในเครอื	บรษิทัร่วม	บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง	หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั

และไม่เป็นลกูจ้าง	พนกังาน	หรอืท่ีปรกึษาท่ีได้รบัเงนิเดอืนประจ�าจากบรษิทั	บริษทัในเครอื	บริษทัร่วม	บรษิทัทีเ่กีย่วข้องหรอืผูถ้อืหุน้	
รายใหญ่ของบริษัท

3.	 เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท	 บริษัทใน
เครือ	บริษัทร่วม	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นในเวลา	1	ปี	ก่อน
ได้รบัการแต่งตัง้	ยกเว้นคณะกรรมการบรษิทั	ได้พจิารณาอย่างรอบคอบแล้วเหน็ว่าการเคยมผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีนัน้จะไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

4.	 เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5.	 เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
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	 6.	 กรรมการอิสระสามารถปฏิบัติหน้าที	่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการของบริษัทได้
โดยอิสระ	 โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 เจ้าหน้าที่	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ
บุคคลข้างต้น	ไม่ว่าจะด้วยความคุ้นเคย	ความเกรงใจ	หรือด้วยเหตุผลใดๆที่จะมีบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

	 (2)	 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

	 	 บรษิทัไม่ได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาเพือ่คดัเลอืกบคุคลมาเป็นกรรมการของบรษิทั	 แต่จะแต่งตัง้กรรมการโดยการใช้สทิธขิองผูถ้อืหุน้	
โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดเลือกกรรมการ	มีดังนี้

1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด	 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	 แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยไม่ได้

3.	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

	 	 นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว	 บริษัทได้มีเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ	 คือ	 จะต้องมีกรรมการอิสระที่มีความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพื่อจะสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบได้ด้วย	โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระทั้งหมด	4	ท่าน	หรือกึ่ง
หนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

•	 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัทย่อย	 เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์	 ดังนี้ส่งผู้บริหาร
ของบริษัทไปเป็นกรรมการ	หรือผู้บริหาร	หรือผู้มีอ�านาจลงนาม	ตามความเหมาะสมของธุรกิจนั้น	ทั้งนี้	บริษัทมิได้ก�าหนดระเบียบหรือข้อก�าหนดใน
การส่งตัวแทน	เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยเพียง	1-2	แห่งเท่านั้น	และไม่ได้มีนโยบายในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่น	

•	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 	 คณะกรรมการบริษัทยังเห็นถึงความส�าคัญเรื่องการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน	 โดยจัดท�า	 “จริยธรรมธุรกิจ”	 เป็นลายลักษณ์อักษร	 
ซึ่งได้ครอบคลุมการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของพนักงานและผู้บริหาร	 รวมถึงได้ก�าหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท	 หรือการน�า
ข้อมลูของบรษิทั	ไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามคูม่อืพนกังาน	ดงันัน้	บรษิทัจงึยงัไม่ได้ก�าหนดแยกเฉพาะเรือ่งการก�ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน
ออกมา

	 	 แต่อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)	ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	ภายใน	3	วัน	นับจาก
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์	 และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดท�าบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ�านวนหลักทรัพย์
ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล	

	 	 ในทางปฏิบัต	ิบริษัทฯ	ได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในบริษัท	รวมถึงข้อมูลทางการเงิน	ในการห้ามน�าข้อมูลงบการเงิน	หรือข้อมูลอื่น
ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีทราบ	 เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง	 หรือน�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว	 โดย
เฉพาะในช่วงก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน	การไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท�าผิดวินัยของบริษัท	หากกรรมการ	ผู้บริหารหรือพนักงาน	ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส�าคัญ	คนใดกระท�าผิดวินัยจะ
ได้รับโทษตามระเบียบของบริษัท	และตามกฎหมาย
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	 บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท	ส�านักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชี	ของบริษัทมาเป็นระยะเวลา	13	ปี	ตั้งแต่ปี	2544	ถึงปี
ปัจจุบัน	ทั้งนี้	ในระหว่างปี	2554	ถึง	2555	มีนายกฤษดา	เลิศวนา	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	และปี	2556	มีนายศุภชัย	ปัญญาวัฒโน	เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท	โดยมีการก�าหนดค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

•	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	fee)

	 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัช	ี	ให้แก่	ส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั	บคุคล	หรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชแีละส�านกังาน
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	ในรอบปีบัญชี	2554	-	2556	ดังนี้

(หน่วย	:	บาท)

ปี 2554 2555 2556

บริษัทฯ 800,000 880,000 980,000

บริษัทย่อย 445,000 655,000 700,000

รวม 1,245,000 1,535,000 1,680,000

	 โดยในป	ี2555	เพิ่มการใช้บริการในส่วนของ	บริษัท	เอสทีไอที	2011	จ�ากัด	และในปี	2556	เพิ่มการให้บริการในส่วนของบริษัท	เอสทีพ	ีแอนด์	
ไอ	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด

ค่าบริการอื่น	(Non-audit	fee)

	 บริษัทมีการจ่ายค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน		(BOI)	ให้กับ	บริษัท	ส�านักงาน	เอินส์ท	แอนด์	
ยัง	จ�ากัด	ในรอบปีบัญชี	2554	–	2556	ดังนี้	

ปี 2554 2555 2556

จ�านวนบัตรส่งเสริม	(บัตร) 1 - 2

จ�านวนเงิน	(บาท) 100,000 - 200,000
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย	โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนใช้แนวทางในการปฏิบัติตามหลักการ	8	ข้อ	ดังนี้คือ

1.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

	 บรษิทัให้ความส�าคญัในการด�าเนินธรุกจิโดยปฏบิตัติามกรอบการแข่งขนัทางการค้าทีส่จุรติและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรยิธรรม
ทางธุรกิจของบริษัทฯ	และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค	โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย	การด�าเนิน
ธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย	ดังนี้

- ไม่เรียก	รับ	หรือยินยอม	ที่จะรับทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
- รักษาความลับ	หรือสารสนเทศของคู่ค้า	ไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษัทฯ	 ไม่ด�าเนินการใด	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	 รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร	 พนักงานใช้ทรัพยากรและ 

ทรัพย์สินของบริษัท	อย่างมีประสิทธิภาพ	
- บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามเงื่อนไข	 ข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัดส่งผลให้การเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีมาตรฐานสากล	 รวมถึงไม่ 

น�าข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	ยึดมั่นในความถูกต้อง	โดยมีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	รวมถึงการปลูกฝังให้ผู้บริหาร
และพนักงาน	 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง	 ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส�าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต	 และด�าเนินการ
ลงโทษทางวินัยและทางกฎหมายส�าหรับผู้ที่มีพฤติกรรมทุจริต

3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน

	 บริษัทฯ	มีการดูแลไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ	ทั้งนี้รวมถึงการส่งเสริมและดูแลด้านความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งทาง
ด้านสุขภาพร่างกาย	ซึ่งจะมีการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับพนักงานของบริษัทฯ	ปีละ	1	ครั้งต่อปี	อาชีวอนามัย	ความปลอดภัยจากการท�างาน	การได้
รับค่าตอบแทนและค่าชดเชย	การพัฒนาด้านบุคลากร	และการเกษียณจากการท�างาน

4.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

	 บริษัทฯ	แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม	โดยการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม
ซึ่งมีส่วนส�าคัญยิ่งที่จะสร้างความยุติธรรม	 ความมั่นคงและความสงบสุขในสังคม	 อันรวมถึงความมั่นคงยั่งยืนและความเจริญเติบโตของบริษัทฯ	 การ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	แบ่งเป็น	3	ประการคือ

1)	 เคารพสิทธิในการท�างานตามหลักสิทธิมนุษยชน	 และตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ

- การไม่เลือกปฏิบัติ	ได้แก่	การไม่แบ่งแยก	กีดกัน	สร้างอคติ	หรือล�าเอียงในการจ้างงาน
- การไม่ใช้แรงงานบังคับ	 คือไม่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์อันเกิดจากการเกณฑ์แรงงาน	 โดยวิธีขู่เข็ญว่าจะลงโทษ	 ซึ่งท�าให้บุคคลผู้

นั้นขาดความสมัครใจที่จะท�างาน
- การไม่ใช้แรงงานเด็ก	หมายถึง	ก�าลังแรงงานนั้นต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่น้อยกว่า	15	ป	ีและต้องจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว
- การเปิดรับพนักงานลูกจ้างที่อาจมีความพิการ	ให้ได้รับการเข้าท�างานในลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพการพิการ	
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2)	 ให้ความคุ้มครองทางสังคม	การคุ้มครองสภาพการท�างานของลูกจ้าง
- การยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง	ๆ	เวลาท�างาน	การหยุดพักผ่อน	วันหยุด	อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- การจัดให้มีประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน	ตามที่ก�าหนดโดยส�านักงานประกันสังคม
- การจัดสวัสดิการต่าง	ๆ 	เช่น	น�้าดื่มที่สะอาดปลอดภัย	อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ	โรงอาหาร	การเข้าถึงบริการทางการแพทย์

ที่สถานประกอบการจะจัดหาให้	ตลอดจนการให้มีประกันสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย	หรือสูญเสียชีวิต

3)	 การให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน
- การส่งเสริมและรักษามาตรฐานความปลอดภัย	โดยได้จัดพื้นที่และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน	
- การป้องกันไม่ให้มีการกระท�าที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการท�างาน	ตลอดจนปลอดจากความเสี่ยงด้านสุขภาพ
- การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนการอบรมการท�างานที่ความเสี่ยงสูง	 เช่น	 ในที่อับอากาศ	 ในที่สูง	 การใช้

เครื่องมือเครื่องจักรอย่างปลอดภัย	
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย	เช่น	โครงการ	IIF		(Incident	&	Injury	-	Free)	การให้รางวัลเมื่อมีจ�านวนชั่วโมงท�างานโดย

ปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	(Loss	Time	Injury	–	LTI)	เป็นต้น
- การจัดให้มีพยาบาลและแพทย์	เพื่อดูแลพนักงานและลูกจ้างในการบาดเจ็บหรือป่วยเบื้องต้น	การจัดให้มีรถพยาบาลประจ�าหน่วย

งาน	ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

5.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

	 บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นพื้นฐานในการท�างาน	คือการท�างานให้ได้ตามข้อก�าหนดทางวิศวกรรม	ตามมาตรฐานของ
ประเทศนัน้ๆ	ทีบ่รษิทัได้ส่งออกชิน้งานไป	ดงันัน้	การด�าเนนิการตามข้อก�าหนดต่างๆดงักล่าวนัน้	เป็นการรบัผดิชอบต่อผูบ้ริโภคที่ได้รบัความปลอดภยั
จากการเป็นผู้บริโภคผลงานของบริษัท	ไม่เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

6.	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

	 บรษิทัได้ตระหนกัถงึปัญหาทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดั	และได้มกีารป้องกนัมลภาวะ	และใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยนื	โดยได้มกีารทดสอบและตรวจ
เช็คทั้งสภาพอากาศ	มลพิษทั้งทางเสียง	น�า้เสีย	แสง	และฝุ่นละออง	ปีละ	1	ครั้ง

7.	 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

	 บริษัท	ฯ	ได้ตระหนักถึงการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	ได้แก่	การมีส่วนร่วมของชุมชน	การสร้างการจ้างงานและการพัฒนาทักษะ	ดังนี้
- โดยบริษัทฯ	 ได้เปิดรับสมัครผู้ท่ีอยู่อาศัยโดยรอบที่อยู่บริเวณใกล้	 ๆ	 โรงงาน	 เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่บริเวณใกล้เคียงของสถาน

ประกอบ	ซึ่งได้ด�าเนินคู่ไปกับการพัฒนาให้ผู้ท�างานมีทักษะความรู้และความสามารถที่จะได้งานท�า	
- การเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน	สถาบันอาชีวะ	และสถาบันต่าง	ๆ	มาฝึกงานเพื่อให้เกิดประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติงานจริง

8.	 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และผู้มีส่วนได้เสีย

	 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทไม่ได้เก่ียวข้องกับงานด้านวิจัยและพัฒนาสินค้าแต่เป็นงานด้านการด�าเนินการตามข้อก�าหนดและรูปแบบของลูกค้า
เป็นหลัก
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รายการระหว่างกัน

	 บริษัท	เอสทีพ	ีแอนด	์ไอ	จ�ากัด	(มหาชน) ประกอบด้วยบริษัทย่อย	ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ	100 และมีบริษัทที่เกี่ยวข้อง	คือ	มีผู้ถือหุ้น
และ	/	หรือมีกรรมการร่วมกัน ดังนี้

ก.		บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ
ลักษณะ

ความสัมพันธ์
ทุนช�าระแล้ว (บาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

เงินลงทุนตาม
ราคาทุน (บาท)

บรษิทั	เอส	ท	ีไอ	ท	ีจ�ากดั •	 จ�าหน่ายและให้เช่าอปุกรณ์และ
เครื่องจักรในการก่อสร้าง	

•	 เป็นบริษัทย่อย 
ของบริษัทฯ

135,000,000	 100 135,000,000	

บริษัท	 เอสทีไอที	2011	
จ�ากัด*

•	 จ�าหน่ายและให้เช่าอปุกรณ์และ
เครื่องจักรในการก่อสร้าง	

•	 รับจ้างท�างานเกี่ยวกับเหล็ก
และปูนทุกชนิด

•	 เป็นบริษัทย่อย 
ของบริษัทฯ

66,033,000 100 23,060,000

บริษัท	 เอสทีพี	 แอนด	์ 
ไอ	เซอร์tวสิเซส	จ�ากดั**

•	 ให้บริการงานก่อสร้าง	 •	 เป็นบริษัทย่อย 
ของบริษัทฯ

•	 กรรมการร่วม

410,000,000 100 21,761,200

*	เมื่อวันที	่17	กันยายน	2553	บริษัท	เอส	ที	ไอ	ที	จ�ากัด	ได้ลงทุนในหุ้นสามัญจ�านวน	1,269,261	หุ้น	และหุ้นบุริมสิทธิจ�านวน	1,321,067	หุ้น	
ของบริษัท	เอสทีไอที	2011	จ�ากัด	(เดิมชื่อ	“บริษัท	มาร์เวล	(เอฟที)	โฮลดิ้งส	์จ�ากัด”)	ในราคารวม	18.06	ล้านบาท	ท�าให้บริษัทฯมีสัดส่วนการลงทุน
ในบริษัทดังกล่าวร้อยละ	100	โดยมีการเพิ่มทุนในปี	2554	จ�านวน	5.00	ล้านบาท	และมีการลดทุนเพื่อล้างผลขาดทุนสะสมในระหว่างปี	2555	จ�านวน	
198.00	ล้านบาท

**	 เมื่อวันที่	4	 กุมภาพันธ์	2556	 บริษัทฯ	 ได้ลงทุนในหุ้นสามัญจ�านวน	2,009,000	 หุ้น	 และหุ้นบุริมสิทธิจ�านวน	2,091,000	 หุ้น	 ของบริษัท	 
เอสทีพ	ีแอนด์	ไอ	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	(เดิมชื่อบริษัท	แอลจีอาร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด)	ในราคารวม	21.76	ล้านบาท	ท�าให้บริษัทฯมีสัดส่วนการลงทุน
ในบริษัทดังกล่าวร้อยละ	100

ข.  บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ
ลักษณะ

ความสัมพันธ์
ทุนช�าระแล้วของ
บริษัทนั้น (บาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน STPI (%)

บริษัท	 ซิโน-ไทย	 เอ็นจีเนียริ่ง	 แอนด์	 คอน
สตรัคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

รับเหมาก่อสร้าง กรรมการร่วม 1,525,106,540 -

บริษัท	 ไทย	 เมนเทนแนนซ์	 คอนแทรคต้ิง	
จ�ากัด

บริการดูแลรักษาโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

กรรมการร่วม 12,315,000 -
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ค. รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ส�าหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31 ธันวาคม	2556 

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท รายการ

ด้านรายรับ จ�านวนเงิน ด้านรายจ่าย จ�านวนเงิน

กลุ่มบริษัท	ซิโน-ไทย

	-	 บริษัท	 ซิโน-ไทย	 เอ็นจีเนียริ่ง	 แอนด์	 คอน
สตรัคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

รายได้จากการขายและบริการ 22.6 ต้นทุนงานก่อสร้าง
ซื้อสินค้าและบริการ
ค่าบริการจ่าย

316.8
30.4
3.3

รวมกลุ่มบริษัท	ซิโน-ไทย 22.6 350.5

บริษัทย่อย

	-	บริษัท	เอส	ที	ไอ	ที	จ�ากัด รายได้จากการขายและบริการ 1.8 ต้นทุนงานก่อสร้าง 11.0

รายได้ดอกเบี้ยรับ 4.9 ซื้อสินค้าและบริการ 4.0

-	บริษัท	เอสทีไอท	ี2011	จ�ากัด ไม่มี ต้นทุนงานก่อสร้าง 488.2

-	บริษัท	เอสทีพี	แอนด์	ไอ	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด รายได้ดอกเบี้ยรับ 1.7 ต้นทุนงานก่อสร้าง 151.0

รวมบริษัทย่อย 8.4 654.2

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน		                   

 รายการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลเพราะบริษัทที่เกี่ยวข้องสามารถท�างานให้อย่างมีประสิทธิภาพ	
ไม่มีปัญหาและการด�าเนินการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและใช้ราคาตลาด

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน              

	 รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ระหว่าง	บรษัิท	บริษัทย่อย	และบริษทัทีเ่กีย่วข้องหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	บรษิทัใช้มาตรการ
และขั้นตอนการอนุมัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และข้อบังคับ	 ประกาศ	 ค�าสั่ง	 หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย	โดยที่กรรมการ	หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด	ๆ	กับบริษัทหรือบริษัทย่อย	
ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันนั้น	ๆ													 

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)

052
รายงานประจ�าปี 2556



นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในอนาคต	 หากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	 เช่น	 การขาย
สนิค้าและบรกิาร	เป็นต้น	บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายในการท�ารายการระหว่างกนัให้มเีงือ่นไขต่าง	ๆ 	เป็นไปตามราคาตลาด	(Market Price) ซึง่สามารถ
เปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก	พร้อมทั้งก�าหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่าง	ๆ	ให้ชัดเจน	เป็นธรรม	และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน	์และหากเป็นรายการธุรกิจปกติ	และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	และรายการระหว่างกันอื่น	ๆ	บริษัทม ี
นโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาและให้ความเหน็เกีย่วกบัความสมเหตสุมผลและความจ�าเป็นของการท�ารายการก่อนท�ารายการ	และ
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และข้อบังคับ	 ประกาศ	 ค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว	บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	 เพื่อน�าไปใช้ในประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ	 หรือผู้ถือหุ้น	 แล้วแต่กรณี	 โดย 
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หรือมีส่วนได้เสียในการท�ารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง	ลงมติในการท�ารายการระหว่าง
กันนั้น	ๆ	ทั้งนี้	บริษัทเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยแล้ว

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ	ผู้บริหาร	และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้ท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ	ผู้บริหาร	ซึ่งก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบ
ถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ทั้งนี้	
เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการด�าเนินการตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์และอาจน�าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้	 และเพ่ือประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท	 หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	 ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	 ตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ที่	ทจ.	2/2552	เรื่อง	การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ	ผู้บริหาร	และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	โดยที่
มาตรา	89/14	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์
(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บเอกสารต้นฉบับ	และส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้ประธานบริษัท	และ	ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อรับทราบข้อมูลต่อไป
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ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

	 รายงานของผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินของบริษัท	ในปี	2556	ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า	งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน	
ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ		

1)	 ผลการด�าเนินงาน

•	 รายได้จากการรับจ้างผลิต	การขายและบริการ

	 ในป	ี2554	บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลิต	การขายและบริการ	รวมเท่ากับ	1,001.03	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	79.01	เมื่อเทียบกับปี	2553	
เนื่องจากงานโครงการใหญ่ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จพร้อมทั้งส่งมอบงานเกือบทั้งหมดไปแล้วในปี	2553		แม้ว่าในระหว่างไตรมาส	2	ของปี	2554	ได้
เริ่มด�าเนินการโครงการที่มีการลงนามไว้แล้วในปี	2552	และสัญญาโครงการใหม่อื่นๆ	แต่ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีขนาดเล็ก	ประกอบกับบริษัทยังอยู่
ในระหว่างการติดต่อประมูลงานกับลูกค้าโครงการใหม่ๆ	อยู่

	 ในป	ี2555	บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลิต	การขายและบริการ	รวมเท่ากับ	3,140.03	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	213.68	เมื่อเทียบกับปี	2554	
เนือ่งจากบรษิทัสามารถด�าเนนิการผลติและรบัรูร้ายได้จากโครงการที่ได้มกีารลงนามสญัญาในปี	2552	และโครงการอืน่ๆ	รวมทัง้สามารถชนะการประมลู
งานโครงการใหม่ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเริ่มมีการรับรู้รายได้ในส่วนของการเตรียมงานในระหว่างปี

	 ในป	ี2556	บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลิต	การขายและบริการ	รวมเท่ากับ	5,668.94	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	80.54	เมื่อเทียบกับปี	2555	
เนื่องจากบริษัทสามารถด�าเนินการผลิตและรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการใหญ่ที่มีการลงนามสัญญาในไตรมาสที่	1	ป	ี2555	รวมทั้งโครงการอื่นๆซึ่ง
ด�าเนินการเสร็จสิ้นในระหว่างปี

•	 รายได้อื่นๆ

	 รายได้อื่นของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษวัสดุ	 ซึ่งบริษัทใช้วิธีเปิดประมูลขายเศษวัสดุให้กับผู้ที่สนใจและขายให้กับผู้ที่ให้ราคา
สูงสุด	รายได้ดอกเบี้ยรับ	เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	ก�าไรจากการขายเงินลงทุน	รายได้เงินชดเชยภาษีอากร	โอนกลับต้นทุนที่
ยังไม่เรียกช�าระ	ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน	และก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	

	 ในป	ี2554		มีการโอนกลับต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�าระจ�านวน	399.12	ล้านบาท	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	26.66		ของรายได้รวม	อันเนื่องมาจากใน
ระหว่างปี	2553	บริษัทได้ตั้งส�ารองต้นทุนงานที่อาจจะเกิดขึ้นจากการค�้าประกันผลงานตามสัญญาโครงการหนึ่ง	รายการดังกล่าวได้รวมอยู่ใน	“ต้นทุน
งานทีย่งัไม่เรยีกช�าระ”	ซึง่ในอดตีบรษิทัยงัไม่ได้รบัคนืต้นฉบบัหนงัสอืค�า้ประกนัผลงานทีอ่อกโดยธนาคาร	เนือ่งจากบรษิทัอยูร่ะหว่างการตรวจสอบและ
เจรจาต่อรองส�าหรับความรับผิดชอบต่องานที่มีการแก้ไขกับหน่วยงานของคู่สัญญาและมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะเรียกร้องค่าแก้ไขงาน	 ต่อมาในเดือน
มีนาคมปี	2554	 บริษัทสามารถเจรจาสรุปปิดสัญญาโครงการกับคู่สัญญาได้	 และคู่สัญญายินยอมคืนต้นฉบับหนังสือค�้าประกันดังกล่าวทั้งหมดแล้ว	
บริษัทจึงได้กลับรายการ	 และบันทึกรายการดังกล่าวเป็น	 “รายได้จากการโอนกลับต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�าระ”	 ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 ปี	2554	
นอกจากนี้บริษัทมีก�าไรจากการขายเงินลงทุน	และดอกเบี้ยรับจ�านวน	67.36	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	4.50	ของรายได้รวม	และมีรายได้อื่นจ�านวน	
29.85	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	1.99	ของรายได้รวม	ซึ่งเกิดจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	และรายได้อื่นๆ	

	 ในปี	2555	รายได้อืน่ส่วนใหญ่เป็นผลตอบแทนจากเงนิลงทนุทัง้ระยะสัน้และระยะยาวคดิเป็นร้อยละ	3.85	ของรายได้รวม	ประกอบด้วยดอกเบีย้
รับจ�านวน	84.32	ล้านบาท	เงินปันผลรับจ�านวน	27.07	ล้านบาท	และก�าไรจากการขายเงินลงทุนจ�านวน	17.82	ล้านบาท	นอกจากนี้	ยังมีการทยอย
รบัค่างวดงานของโครงการท่ีสญัญาเป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศซึง่อตัราแลกเปลีย่นทีบ่รษิทัได้ท�าสญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้สงูกว่าอตัรา
แลกเปลี่ยนตลาด	จึงเกิดก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน	70.04	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	2.09	ของรายได้รวม	
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	 ต่อมาในปี	2556	 บริษัทสามารถเรียกเก็บรายได้จากการรับจ้างผลิต	 การขายและบริการ	 รวมทั้งรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	 และ	 เงินรับ 
ล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างเพื่อช�าระค่าวัตถุดิบเพิ่มขึ้น	 แล้วน�าไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ	 ท�าให้ได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุน	 ประกอบด้วย	
ดอกเบี้ยรับ	จ�านวน	104.27	ล้านบาท	และเงินปันผลรับจ�านวน	38.31	ล้านบาท	นอกจากนี้จากการที่บริษัทด�าเนินการผลิตเพิ่มขึ้นท�าให้สามารถเรียก
เกบ็เงนิค่างวดงานทีเ่ป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศเพิม่ขึน้ซึง่เป็นส่วนที่ได้ท�าสญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้สงูกว่าอตัราแลกเปลีย่นตลาดเฉลีย่
ในระหว่างปี	รวมทัง้มกีารจบัคูร่ะหว่างรายได้และรายจ่ายท่ีเป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศในระหว่างปีซึง่เป็นสาเหตทุีท่�าให้ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเพิม่
ขึ้นเช่นกัน

•	 ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต	ต้นทุนขายและบริการ

	 ในป	ี2554	บริษัทมีต้นทุนจากการรับจ้างผลิต	ต้นทุนขายและบริการ	จ�านวน	970.89	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	64.84	ของรายได้รวม	ซึ่งลด
ลงร้อยละ	65.84	เมื่อเทียบกับปี	2553	เนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลงเพราะโครงการที่ด�าเนินงานอยู่มีขนาดที่ลดลงมาก	

	 ในป	ี2555	บริษัทมีต้นทุนจากการรับจ้างผลิต	ต้นทุนขายและบริการ	จ�านวน	1,883.34	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	56.17	ของรายได้รวม	ซึ่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ	93.98	เมื่อเทียบกับปี	2554	ทั้งนี้เพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	

	 ในป	ี2556	บริษัทมีต้นทุนจากการรับจ้างผลิต	ต้นทุนขายและบริการ	จ�านวน	3,637.88	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	61.14	ของรายได้รวม	ซึ่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ	93.16	เมื่อเทียบกับปี	2555	โดยเป็นการเพิ่มตามปริมาณการผลิตของโครงการใหญ่ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	

•	 ก�าไรขั้นต้น

	 ในป	ี2554	บริษัทมีก�าไรขั้นต้นจากการรับจ้างผลิต	การขายและบริการ	รวมเท่ากับ	30.14	ล้านบาท	ซึ่งลดลง	ร้อยละ	98.44	เมื่อเทียบกับ	
1,927.95	ล้านบาทส�าหรับระยะเวลาเดียวกันของปี	2553	เนื่องจากบริษัทมีรายได้ลดลงดังที่กล่าวข้างต้น	และอัตราส่วนก�าไรขั้นต้นของโครงการที่รับ
รู้ในปี	2554	น้อยกว่าอัตราส่วนของโครงการที่มีการรับรู้ในปี	2553	นอกจากนี้ยังมีต้นทุนคงที่บางรายการซึ่งมิได้ลดลงตามปริมาณงาน	

	 ในป	ี2555	บริษัทมีก�าไรขั้นต้นจากการรับจ้างผลิต	การขายและบริการ	รวมเท่ากับ	1,256.69	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	40.02	ของรายได้จาก
การรับจ้างผลิต	การขายและบริการ	ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับปี	2554	ที่มีก�าไรขั้นต้นเพียงร้อยละ	3.01	มีสาเหตุหลักจากการรับรู้รายได้ส่วนของ
ปรมิาณการผลติทีเ่พิม่ขึน้จากโครงการทีด่�าเนนิงานในระหว่างปีซึง่ส่วนใหญ่มอีตัราก�าไรขัน้ต้นค่อนข้างด	ีนอกจากนี้ในระหว่างปี	บรษิทัฯ	สามารถบรรลุ
ผลส�าเร็จในการเจรจาสรุปยอดการปรับค่ารับจ้างผลิตงานประกอบท่อ	เนื่องจากแบบที่สั่งผลิตจริงมีความถี่ของแนวเชื่อมมากกว่าที่ตกลงกันไว้แต่เดิม

	 ในป	ี2556	บริษัทมีก�าไรขั้นต้นจากการรับจ้างผลิต	การขายและบริการ	รวมเท่ากับ	2,031.06	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	35.83	ของรายได้จาก
การรบัจ้างผลติ	การขายและบรกิาร	ซึง่เพิม่ขึน้เมือ่เทียบกบัปี	2555	ทีม่กี�าไรขัน้ต้นเพยีง	1,256.69	ล้านบาท	เนือ่งจาก	สามารถรับรูร้ายได้จากโครงการ
ใหญ่ที่ลงนามในไตรมาสที่	1	ของปี	2555	เพิ่มขึ้น	ประกอบกับมีการรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือของโครงการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ป	ี2554	และส่ง
มอบเป็นที่เรียบร้อยในไตรมาสที่	3	ปี	2556	ซึ่งโครงการดังกล่าวก็มีอัตราก�าไรขั้นต้นค่อนข้างสูง	

	 	อย่างไรกต็าม	อตัราก�าไรขั้นตน้จากการรบัจา้งผลติ	การขายและบรกิารในปี	2556	เท่ากบัรอ้ยละ	35.83	ซึ่งลดลงเมื่อเทยีบกบัป	ี2555	มีสาเหตุ
หลักจากโครงการที่สามารถรับรู้รายได้เป็นส่วนใหญ่	ในป	ี2556	มีอัตราก�าไรขั้นต้นน้อยกว่าโครงการที่รับรู้รายได้เป็นส่วนใหญ่ของปี	2555	เนื่องจาก
มีขอบเขตของงานแตกต่างกัน	ประกอบกับในปี	2555	บริษัท	สามารถบรรลุผลส�าเร็จในการเจรจาสรุปยอดการปรับเพิ่มค่ารับจ้างผลิตงานประกอบท่อ	
เนื่องจากแบบที่สั่งผลิตจริงมีความถี่ของแนวเชื่อมมากกว่าที่ตกลงกันไว้แต่เดิม	เป็นผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นของปีดังกล่าวสูงกว่าในปีปัจจุบัน

•	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	และค่าใช้จ่ายทางการเงิน

	 ในป	ี2554	บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	เท่ากับ	122.48	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	11.22	เมื่อเทียบกับปี	2553	ทั้งนี้มีสาเหตุหลัก
มาจากในป	ี2554	บริษัทมีการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน	6.10	ล้านบาท	และตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพจ�านวน	4.67	ล้านบาท	ส�าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่นใกล้เคียงกับปี	2553
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	 ในป	ี2555	บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	เท่ากับ	120.83	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	1.34	เมื่อเทียบกับปี	2554	โดยมีสาเหตุหลักจาก
ทีบ่รษิทัได้รบัช�าระหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้าซึง่เคยตัง้ส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูไว้แล้วทัง้จ�านวน	จงึมกีารกลบัรายการส�ารองดงักล่าวภายในปี	2555	ส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรายการอื่นใกล้เคียงกับปี	2554	

	 ในป	ี2556	บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	เท่ากับ		149.24	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	23.51	จากค่าใช้จ่ายพนักงานซึ่งเพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับการขยายตัวจากโครงการใหม่	ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประมูลงานโครงการใหม่ๆ

•	 ก�าไรสุทธิ

	 ในป	ี2554	บริษัทมีก�าไรสุทธิเท่ากับ	399.50	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	26.68	ของรายได้รวม	ลดลง	1,621.93	ล้านบาท	จากปี	2553	โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากโครงการต่างๆทีบ่รษิทัด�าเนนิการอยู	่ปี	2554	มขีนาดเลก็ลงกว่าโครงการใหญ่ทีม่กีารส่งมอบงานไปแล้วเมือ่ปี	2553	ในขณะทีต้่นทนุ
คงที่บางรายการไม่สามารถลดลงตามปริมาณงาน	โดยก�าไรสุทธิของปี	2554	เกิดจากการโอนกลับต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�าระตามที่กล่าวไว้ในส่วนของราย
ได้อื่น	

	 ในป	ี2555	บริษัทมีก�าไรสุทธิเท่ากับ	1,089.76	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	32.50	ของรายได้รวม	เพิ่มขึ้น	690.26	ล้านบาทจากปี	2554	โดยมี
สาเหตุหลักมาจากปริมาณงานท่ีสามารถรับรู้รายได้เพิ่มมากข้ึน	 รวมทั้งประสบความส�าเร็จในการเจรจาปรับค่ารับจ้างผลิตงานประกอบท่อดังที่กล่าว 
ข้างต้น	 อย่างไรก็ตามในปีปัจจุบันบริษัท	 ไม่มีสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	 และไม่มีผลขาดทุนสะสมทางภาษีเหลืออยู่	 
ท�าให้บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	ในป	ี2555	จ�านวน	255.01	ล้านบาท	

	 ในป	ี2556	บริษัทมีก�าไรสุทธิเท่ากับ	1,908.52	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	32.08	ของรายได้รวม	เพิ่มขึ้น		869.24	ล้านบาทจากปี	2555	โดยมี
สาเหตุหลักมาจากปริมาณงานของโครงการใหญ่ที่สามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น	 รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
สามารถเรียกเก็บรายได้จากการรับจ้างผลิต	การขายและบริการ	รวมทั้งรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	และเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน		
อย่างไรก็ตามเนื่องจากในระหว่างปี	2556	บริษัทเริ่มใช้สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนที่เพิ่งได้รับในปี	2555	รวมถึงมีผลขาดทุนทางภาษียก
มาของบริษัทย่อยจากการซื้อธุรกิจในระหว่างปี	ท�าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�านวน	247.70	ล้านบาท	ซึ่งลดลงจากปี	2555	

2)	 ฐานะการเงิน

•	 สินทรัพย์

	 ในปี	2554	บรษิทัมสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั	3,522.89	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	17.30	เมือ่เทยีบกบัปี	2553	ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจากการจ่ายเงินปันผล
ในระหว่างปี	2554	

	 ในป	ี2555	บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ	7,347.26	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	108.56	 เมื่อเทียบกับปี	2554	มีสาเหตุหลักจาก	 เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด	และเงินลงทุน	เพิ่มขึ้น

	 ในป	ี2556	บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ	10,867.01	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	47.91	เมื่อเทียบกับปี	2555	โดยมีสาเหตุหลักจาก	เงินลงทุน
ชั่วคราว	เงินลงทุนระยะยาวอื่น	งานระหว่างก่อสร้าง	และที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น

	 -	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	เท่ากับ	85.19	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	7.72	เนื่องจากน�าเงินสดไป
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวซึ่งได้รับผลตอบแทนมากกว่า	รวมทั้งมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี	2554

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	เท่ากับ	373.94	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	338.95	เนื่องจากสามารถ
เรียกเก็บรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าของโครงการขนาดใหญ่ที่บริษัทสามารถชนะการประมูลและมีการลงนามในสัญญาในไตรมาสที่	1	ปี	2555	รวม
ทั้งสามารถรับรู้รายได้และเรียกเก็บเงินจากโครงการอื่นๆที่ด�าเนินการระหว่างปีได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	เท่ากับ	359.05	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	3.98	เนื่องจากน�าเงินสดที่ได้
รับจากการผลิต	ขายและบริการ	รวมทั้งรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง	ไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะ
ยาวอื่นซึ่งอัตราผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์

	 -	 ลูกหนี้การค้า	และรายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ

	 บริษัทมีการขายทั้งภายในและต่างประเทศ	ซึ่งบริษัทจะให้เครดิตกับลูกค้า	30-60	วัน	และบริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	โดย
ผู้บริหารจะประเมินการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกค้าแต่ละรายจากประสบการณ์ช�าระเงินในอดีต	ฐานะการเงินของลูกค้า	และภาวะเศรษฐกิจ	
ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า	 โดยบริษัทรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่แล้วเสร็จ	 และบันทึกรายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 
ตามสัญญาในรายการรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ

	 ณ	สิ้นป	ี2554	ลูกหนี้การค้าสุทธิลดลงเป็น	93.71	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	2.66	ของสินทรัพย์รวม	เนื่องจากปริมาณงานที่ลดลงค่อนข้างมาก	
ท�าให้ยอดลูกหนี้การค้าลดลงเช่นกัน	โดยเป็นยอดลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า	12	เดือนเท่ากับ	43.54	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้
แล้วจ�านวน	43.35	ล้านบาท	

	 ณ	สิ้นปี	2555	ลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น	582.61	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	8.06	ของสินทรัพย์รวม	เนื่องจากปริมาณงานของโครงการที่
ด�าเนินงานในระหว่างปีเพิ่มขึ้น	ท�าให้สามารถเรียกเก็บเงินได้เพิ่มขึ้น	อย่างไรก็ตามยอดลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า	12	เดือนเท่ากับ	37.39	ล้านบาท	ซึ่ง
บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วจ�านวน	37.25	ล้านบาท	

	 ณ	สิ้นป	ี2556	ลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น	938.00	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ		8.63	ของสินทรัพย์รวม	เนื่องจากสามารถด�าเนินการผลิตใน
ระหว่างปีเพิ่มขึ้น	จึงสามารถเรียกเก็บเงินได้เพิ่มขึ้น	ทั้งนี้ยอดลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า	12	เดือน	เท่ากับ	38.89	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญไว้แล้ว	37.30	ล้านบาท	

	 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระของบริษัท	ณ	สิ้นปี	2554	เท่ากับ	71.76	ล้านบาท	ต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น	372.52	ล้านบาทในปี	2555	และเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเป็น	424.35	ล้านบาทในปี	2556	เนื่องจากงานโครงการที่ด�าเนินการอยู่สามารถรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จได้เพิ่มขึ้น

	 -	 งานระหว่างก่อสร้าง	

	 ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทมีงานระหว่างก่อสร้างจ�านวน	654.83	ล้านบาท	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าวัตถุดิบที่จ�าเป็นต้องสั่งซื้อมาเตรียมการผลิต
โครงการขนาดใหญ่ที่ได้ลงนามในสัญญาตั้งแต่ไตรมาสที	่1	ปี	2555	แต่เพิ่งเริ่มด�าเนินการผลิตในปี	2556	ทั้งนี้วัตถุดิบดังกล่าวยังไม่ได้ถูกใช้ในการ
ผลิตและยังไม่ได้รับรู้เป็นต้นทุนโครงการตามสัดส่วนของงานที่ท�าเสร็จ	จึงลงบันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
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	 -	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

	 ณ	สิ้นปี	2554	และ	2555	บริษัทมีที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	เท่ากับ	1,068.08	ล้านบาทและ	1,565.93	ล้านบาทตามล�าดับ	เนื่องมาจาก	บริษัท
มีการลงทุนเพื่อปรับปรุงโรงงานต่างๆ	และซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เหมาะสมเพื่อรองรับโครงการขนาดใหญ่	รวมถึงได้
ซื้อที่ดินเปล่าที่อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	พื้นที่ประมาณ	1,100	ไร่		ในระหว่างปี	2555	โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรองรับการขยายก�าลังการผลิต	
และเพื่อให้มีการบริหารต้นทุนแบบองค์รวมมากขึ้นในอนาคต		และได้มีการลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในปี	2556		เพื่อรองรับโครงการดังกล่าวท�าให้
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเป็น	2,240.14	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	43.05	จากปี	2555	นอกจากนี้	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ด�าเนินการก่อสร้าง
ส�านักงานแห่งใหม	่ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มท�าการต้นปี	2557	นี้	ทั้งนี้เพื่อทดแทนการเช่าและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต	

•	 หนี้สิน

	 ณ	สิ้นปี	2554	บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ	423.97	ล้านบาท	แม้ว่าจะมีการตั้งส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มจ�านวน	45.45	ล้าน
บาทตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ประกาศใช้ในป	ี2554	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากบริษัทสามารถเจรจาปิดโครงการขนาดใหญ่กับลูกค้าได้	 จึงโอนกลับ
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�าระเป็นรายได้อื่น	ส่งผลให้หนี้สินรวม	ลดลงจากปี	2553	

	 ณ	สิ้นป	ี2555	และ	2556	บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ	2,922.20	ล้านบาท	และ	4,956.21	ล้านบาทตามล�าดับ	ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี	
2554	 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างของโครงการขนาดใหญ่ตามที่กล่าวข้างต้น	 นอกจากนี้ 
เจ้าหนี้การค้าก็เพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน	

•	 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	สิ้นปี	2554	บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	3,098.92	ล้านบาท	แม้ว่าบริษัทจะมีก�าไรสุทธิจากผลการด�าเนินงาน	จ�านวน	399.50	ล้านบาท	
อย่างไรก็ตาม	ระหว่างปีบริษัทจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิปี	2553	และก�าไรสะสม	จ�านวน	479.29	ล้านบาท	เป็นสาเหตุหลักท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้น
ลดลงร้อยละ	4.29	เมื่อเทียบกับปี	2553

	 ณ	สิ้นปี	2555	บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	4,310.59	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,211.67	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	39.10	เมื่อเทียบกับปี	2554	
อันเนื่องมาจากก�าไรสุทธิจากผลการด�าเนินงาน	จ�านวน	1,089.76	ล้านบาท	และมีส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจ�านวน	
101.87	ล้านบาท	รวมทั้งมีการจ�าหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนได้ในราคาขายรวม	134.98	ล้านบาท	อย่างไรก็ตาม	ระหว่างปีบริษัทจ่ายเงินปันผลจากก�าไร
สุทธิปี	2554	จ�านวน	116.47	ล้านบาท	

	 ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	5,910.80	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,485.73	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	33.58	เมื่อเทียบกับปี	2555		
อันเนื่องมาจากก�าไรสุทธิจากผลการด�าเนินงาน	 จ�านวน	1,908.52	 ล้านบาท	 อย่างไรก็ตาม	 ในระหว่างป	ี บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิป	ี
2555	จ�านวน	368.50	ล้านบาท	และมีการรับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์
จ�านวน	56.45	ล้านบาทซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมลดลงชั่วคราวตามสภาวะของตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน	
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•	 กระแสเงินสด

	 ในป	ี2554	บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด�าเนินงานก่อนภาษีเท่ากับ	194.81	ล้านบาท	ซึ่งมาจากก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานจ�านวน	
402.63	 ล้านบาท	 และได้รับเงินจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้าจ�านวน	272.07	 ล้านบาท	 อย่างไรก็ตามมีการลดลงของต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�าระ	 และ 
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	 จ�านวน	58.77	 ล้านบาท	 และ	179.71	 ล้านบาทตามล�าดับ	 ในขณะที่กระแสเงินสดรับจากการลงทุนจ�านวน	272.48	 
ล้านบาท	ส่วนใหญ่มาจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ถือจนครบก�าหนด	แต่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเป็นจ�านวน	474.41	ล้านบาท	
สาเหตุหลักเกิดจากการจ่ายเงินปันผล	480.96	ล้านบาท	โดยมีเงินสดรับจากการน�าอุปกรณ์ไปท�าสัญญาขายและเช่ากลับคืนจ�านวน	10.25	ล้านบาท

	 ในป	ี2555	บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด�าเนินงานเท่ากับ	2,302.54	ล้านบาท	ซึ่งมาจากก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานก่อนภาษีจ�านวน	
1,344.76	ล้านบาท	และรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าจ�านวน	1,909.34	ล้านบาท	ทั้งนี้บริษัทน�าเงินบางส่วนไปฝากไว้ในกองทุนเปิดตราสารหนี้ซึ่งเป็น
หลักทรัพย์เพื่อค้าเพื่อเพิ่มอัตราดอกเบี้ย	ส่งผลให้เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า	 เพิ่มขึ้น	444.95	ล้านบาท	นอกจากนี้	การผลิตและรับรู้ราย
ได้ที่เพิ่มขึ้น	ก็ท�าให้ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้อื่นและรายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ	เพิ่มขึ้น	773.65	ล้านบาท	และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น	254.85	
ล้านบาทเช่นเดียวกัน	ส�าหรับกระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุนจ�านวน	2,046.62	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เกิดจากการน�าเงินรายได้จากการผลิตและรายได้
ค่าก่อสร้างรบัล่วงหน้าไปลงทุนในตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบก�าหนด	หลกัทรพัย์เผือ่ขาย	และซือ้ทีด่นิ	อาคารและอุปกรณ์เพือ่เตรยีมรองรบังานโครงการ
ใหญ	่ ในส่วนของเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 ส่วนใหญ่เกิดจากการจ�าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปีจ�านวน	134.98	 ล้านบาท	 และมีการน�า
อุปกรณ์ไปท�าสัญญาขายและเช่ากลับคืนจ�านวน	31.93	 ล้านบาท	 อย่างไรก็ตามมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปีจ�านวน	117.42	 ล้านบาท	 จึงท�าให้
เงินสดรับสุทธิจากการจัดหาเงินเท่ากับ	32.83	ล้านบาทเท่านั้น

	 ในปี	2556	บรษิทัมกีระแสเงนิสดรบัจากกจิกรรมด�าเนนิงานสทุธเิท่ากบั	48.63	ล้านบาทถงึแม้จะมกี�าไรสทุธจิากการด�าเนนิงานก่อนภาษเีท่ากบั	
2,156.22	 ล้านบาท	 เน่ืองจากบริษัทน�าเงินรายได้จากการผลิต	 ขาย	 และบริการ	 รวมทั้งเงินรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจาก 
ผู้ว่าจ้างไปลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าจ�านวน	2,453.71	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี	2555	เนื่องจากมีปริมาณการผลิตมากขึ้นท�าให้จ�าเป็นต้อง
ลดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ถึงก�าหนดช�าระมาเป็นเงินลงทุนชั่วคราวเพื่อเพิ่มสภาพคล่องแทน	 นอกจากนี้ระหว่างปีบริษัทมีการช�าระค่าวัตถุดิบและ
ต้นทนุอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบังานโครงการขนาดใหญ่	ทัง้น้ีส่วนทีย่งัไม่ได้ถกูใช้ในการผลติและรบัรูเ้ป็นต้นทนุโครงการตามสดัส่วนของงานทีท่�าเสรจ็ได้ถกูลง
บันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง	จ�านวน	654.83	ล้านบาท	รวมทั้งมีการลงทุนในที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจ�านวน	844.61	ล้าน
บาท	ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี	จ�านวน	367.79	ล้านบาท

3)	 อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง

	 ในป	ี2554	บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก	2.56	เท่าในปี	2553	เป็น	9.55	เท่า	และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจาก	
2.24	เท่าเป็น	8.24	เท่า	มสีาเหตหุลกัมาจากยอดเจ้าหนีแ้ละต้นทนุทีย่งัไม่เรยีกช�าระลดลง	อนัเนือ่งมาจากปรมิาณการผลติทีล่ดลง	และการกลบัรายการ
ส�ารองหนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากโครงการซึง่เพิง่มกีารเจรจาปิดโครงการได้ส�าเรจ็ในปี	2554	รวมทัง้มกีารรบัรูร้ายได้ค่าจองพืน้ทีล่่วงหน้าส�าหรบัโครงการ
ที่เพิ่งเริ่มด�าเนินการ
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	 ในป	ี2555	บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก	9.55	เท่าในปี	2554	เป็น	1.92	เท่า	และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงจาก	8.24	
เท่า	เป็น	1.68	เท่า	แม้ว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นจากปี	2554	ร้อยละ	188.74	แต่อัตราการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน	น้อยกว่าอัตราการ
เพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน	ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าจากโครงการที่ได้ลงนามสัญญาในไตรมาสที่	1	ปี	2555	และเจ้าหนี้การ
ค้าและต้นทุนงานที่ยังไม่เรียกช�าระซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น

	 ในป	ี2556	บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก	1.92	เท่าในปี	2555	เป็น	1.65	เท่า	และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงจาก	1.68	
เท่า	 เป็น	1.28	 เท่า	 เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน	 มากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน	 ทั้งนี้มีสาเหตุหลักจากการที่
บรษิทัน�าเงนิรายได้ค่าก่อสร้างรบัล่วงหน้าและเงนิรบัล่วงหน้าจากผูว่้าจ้างบางส่วน	ไปลงทนุในเงินลงทนุระยะยาว	รวมทัง้ลงทนุทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์	
นอกจากนี้เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นก็เพิ่มขึ้นจากปี	2555	ถึงร้อยละ	173	ตามปริมาณงานโครงการขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

	 ในป	ี2554	อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลดลงเหลือร้อยละ	10.03	เนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลงมาก	ส่งผลให้ก�าไรสุทธิลดลง

	 ในป	ี2555	และปี	2556	อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นร้อยละ	18.80	และ	ร้อยละ	20.96	ตามล�าดับ	 เนื่องจาก
ปริมาณการผลิตของโครงการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องมาจากปี	2554	และโครงการขนาดใหญ่ที่ชนะการประมูลในปี	2555	เพิ่มขึ้นท�าให้สามารถรับรู้ราย
ได้และก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นเช่นกัน

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในป	ี2555	 เท่ากับร้อยละ	26.96	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	12.25	 ในปี	2554	 เนื่องจากสามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจาก
โครงการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องจากปี	2554	และโครงการขนาดใหญ่ตามที่กล่าวข้างต้น	ต่อมาในปี	2556	อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นร้อยละ	36.93	ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการขนาดใหญ่ที่ลงนามในปี	2555

4)	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	 บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท	ส�านักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชี	ของบริษัทมาเป็นระยะเวลา	12	ปี	ตั้งแต่ปี	2544	ถึงปี
ปัจจุบัน	ทั้งนี้	ในระหว่างปี	2554	ถึง	2555	มีนายกฤษดา	เลิศวนา	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	โดยมีการก�าหนดค่าตอบแทนดังต่อไปนี้	และในระหว่าง
ปี	2556	มีนาย	ศุภชัย	ปัญญาวัฒโน	จากส�านักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	fee)

	 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัช	ี	ให้แก่	ส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั	บคุคล	หรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชแีละส�านักงาน
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	ในรอบปีบัญชี	2554	-	2556	ดังนี้

(หน่วย	:	บาท)

ปี 2554 2555 2556

บริษัทฯ 800,000 880,000 980,000

บริษัทย่อย 445,000 655,000 700,000

รวม 1,245,000 1,535,000 1,680,000

	 บริษัทมีการจ่ายค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน		(BOI)	ให้กับ	บริษัท	ส�านักงาน	เอินส์ท	แอนด	์
ยัง	จ�ากัด	ในรอบปีบัญชี	2554	-	2556	ดังนี้	

ปี 2554 2555 2556

จ�านวนบัตรส่งเสริม	(บัตร) 1 - 2

จ�านวนเงิน	(บาท) 100,000 - 200,000

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	เอสทีพี	แอนด์	ไอ	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	ได้แก่
1) ดร.	วิชา	จิวาลัย	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2) พลต�ารวจเอก	เจตน์	มงคลหัตถี	 กรรมการตรวจสอบ
3) นาย	ช�านิ	จันทร์ฉาย	 กรรมการตรวจสอบ

	 ในรอบป	ี2556	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	ในการสอบ
ทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้	 มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม	 มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	 มุ่ง
เน้นให้บริษัทมีการด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนิน
งานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงออกโดยฝ่ายบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม	9	ครั้งสรุปเป็นรายงานกิจกรรมที่ส�าคัญได้ดังนี้	

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	2556	 โดยมีการสอบถามและรับฟังค�าชี้แจงจากผู้
บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน	 และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลจนปราศจากข้อสงสัย	 คณะ
กรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

								คณะกรรมการตรวจสอบท�าการสอบทานการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอตรวจสอบทุกรายงานการตรวจสอบภายใน
ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ	ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่ส�าคัญของบริษัท	รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า	บริษัท	มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ	เหมาะสม	และมีการปรับปรุงระบบการควบคุมให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	
เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัท	และบริษัทในเครือ	บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว	้นอกจากนี้	คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ก�าชับให้ฝ่ายบริหาร
ปรบัปรงุระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเนือ่ง		รวมท้ังได้สอบทานระบบการบรหิารความเสีย่งเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าฝ่ายจดัการของบรษัิทมีการจดัการความ
เสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตังิานภายในทัว่ๆไปของบรษิทัฯ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่าบรษิทั	มีการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและ
ประสิทธิผล	

3. ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนงาน	ขอบเขตการท�างาน	ความเป็นอิสระ		อัตราก�าลังพลและงบประมาณของแผนกตรวจสอบภายใน
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	
การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นความส�าคัญของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	
จึงได้สนับสนุนแนวทางการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม�่าเสมอ

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภาครัฐ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อก�าหนดและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายงานการก�ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2556

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน	หรือ	รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยซ์ึ่งคณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่าไม่พบรายการใดที่เกี่ยวโยงกัน	และ/หรือ	รายการที่อาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์อย่างมี
สาระส�าคัญ

6.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง

 เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ	
ซึง่จากผลการประเมนิสรปุได้ว่ากรรมการตรวจสอบมกีารปฏบิตัหิน้าทีค่รบถ้วน	ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ	และสอดคล้องกบัแนวทางปฏบัิติ
ที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ	ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งมีส่วนให้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

7.	 การพิจารณาคัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	 การพจิารณาคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตประจ�าปี	2557	เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯให้ขออนมุตัิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2557	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน	 ความเป็นอิสระ	 ความเหมาะสมของค่าตอบแทน
และไม่ขัดกับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการก�าหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี	 จึงเห็น
ควรเสนอแต่งตั้งนายณรงค์	พันตาวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3315	หรือนาย	ศุภชัย	ปัญญาวัฒโนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	
3930	หรือนายเติมพงษ์	โอปนพันธุ	์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4501	แห่งบริษัทส�านักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ	ประจ�าปี	2557	

	 ในปี	2556	คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชมุกบัผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตบรษิทัส�านกังานเอนิส์ท	แอนด์	ยงั	จ�ากดั	เพ่ือทบทวนและสอบถาม
เกี่ยวกับความเหมาะสมของการตั้งส�ารองต่างๆ	รวมถึงนโยบายการบัญชี		โดยได้สอบถามและรับฟังค�าชี้แจงอย่างชัดเจนจากผู้สอบบัญชี	ซึ่งสรุปได้ว่า
บริษัทมีนโยบายการบัญชีและการตั้งส�ารองประเภทต่าง	ๆ ถูกต้องและเหมาะสม	เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	รวมถึงมาตรฐานการ
บัญชีที่ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีสากล	(International	Financial	Reporting	Standards	:	IFRS)	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี	2554	และ
มาตรฐานการบัญชีเรื่องภาษีเงินได้ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี	2556	ด้วยเช่นเดียวกัน

8.	 การรายงานผลการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการจัดท�ารายงานการประชุมและการประเมินผลการตรวจสอบภายในให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 กล่าวโดยสรุป	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 และมีความเห็นว่าบริษัทมี
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง	ครบถ้วนและ
เพยีงพอ	มกีารควบคมุภายในทีเ่หมาะสม		ยดึมัน่ในจรยิธรรมธรุกจิ	รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร.	วิชา	จิวาลัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิเฉพาะกจิการ	และงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย	รวมถงึข้อมลูสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าป	ีซึ่งงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2556	จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	
โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า	รวม
ทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	ส�าหรบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่อาจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์
นั้น	เป็นรายการจริงทางการค้าตามธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล	ยุติธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง	โปร่งใส	เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป	และ
ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท	ส�านักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จ�ากัด	ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง	ระบบการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	และการก�ากับดูแลที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแลรับผิด
ชอบการสอบทานนโยบายการบญัช	ีและรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน	การสอบทานระบบการควบคมุภายใน	การตรวจสอบภายใน	
และระบบการบริหารความเสี่ยง	ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน	เพียงพอ	และเหมาะสม	โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		ครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที	่7	มีนาคม	2557	ว่าบริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายใน
โดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ	และเชือ่มัน่อย่างมเีหตผุลว่า	งบการเงนิและงบการเงินรวมของบรษัิทฯ	และบรษัิทย่อย	ส�าหรบัปีสิน้สดุ	วนัที	่31	ธนัวาคม	
2556	แสดงฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสด	ได้ถูกต้องในสาระส�าคัญแล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทมีความมั่นใจว่า	ได้ดูแลก�ากับกิจการด้วยความเอาใจใส่ในการตรวจสอบข้อมูลที่ส�าคัญอย่างถูกต้องและเหมาะสม	และเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านและทุกหน่วยงานแล้ว

  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 คณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	เอสทีพี	แอนด	์ไอ	จ�ากัด	(มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	 เอสทีพี	 แอนด์	 ไอ	 จ�ากัด	(มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 ซึ่งประกอบด้วย	 งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกัน	 รวมถึง	 หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ	 และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
เอสทีพ	ีแอนด์	ไอ	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบ 
เกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงินทีป่ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัช	ีซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตุ
สมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ	วธิกีารตรวจ
สอบทีเ่ลอืกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบัญชี	ซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิ	
ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด	ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว	ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�าและการน�า
เสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามทีค่วรของกจิการ	เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความ
เห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ			การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม	

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัท	เอสทีพ	ีแอนด์	ไอ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และเฉพาะของ	บริษัท	เอสทีพี	แอนด์	ไอ	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4	เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	เนื่องจากการน�ามาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	เรื่อง
ภาษีเงินได	้มาถือปฏิบัติ	บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	ที่แสดงเป็นข้อมูล
เปรยีบเทยีบ	เพือ่สะท้อนรายการปรบัปรงุจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าว	และน�าเสนองบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ
เฉพาะกจิการ	ณ	วนัที	่1	มกราคม	2555	เพือ่เป็นข้อมลูเปรยีบเทยีบ	โดยใช้นโยบายการบัญชเีกีย่วกบัภาษเีงนิได้ที่ได้น�ามาถอืปฏบิตัิใหม่ด้วยเช่นกนั	ทั้งนี	้
ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

ศุภชัย	 ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3930

บริษัท	ส�านักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จ�ากัด
กรุงเทพฯ:	26	กุมภาพันธ์	2557

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ ณ วันที่

31 ธันวาคม
2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2555
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่
1 มกราคม

2555

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2555
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่
1 มกราคม

2555

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 359,052,047 373,944,907 85,194,392 255,486,405 315,453,361 54,317,925

เงินลงทุนชั่วคราว 9 4,672,466,128 3,471,021,084 1,332,094,009 	4,618,779,040 3,396,636,709 1,332,094,009

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7,10 1,005,618,359 628,399,919 121,340,644 898,513,499 551,445,416 61,046,188

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ 11 424,346,096 372,518,730 71,763,738 424,346,096 372,518,730 71,763,738

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 7 - - - 72,000,000 - -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยที่ 

	 ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
7 - - - 40,000,000 - -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น 12 70,000,000 - - - - -

งานระหว่างก่อสร้าง 654,834,322 - 17,555,774 654,834,322 	- 17,555,774

สินค้าคงเหลือ 13 171,021,797 155,733,139 103,596,996 40,699,960 24,661,092 31,116,031	

เงินทดรองจ่ายแก่ผู้จ�าหน่ายสินค้าและผู้รับเหมา 220,019,778 13,038,024 - 216,022,064 13,038,024 -	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 14 111,495,999 41,999,226 19,707,457 83,094,290 29,955,897 13,311,898	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,688,854,526 5,056,655,029 1,751,253,010 7,303,775,676 4,703,709,229 1,581,205,563

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�า้ประกัน 15 24,734,719 25,550,824 25,884,835 23,834,290 23,882,970 24,579,969	

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	สุทธิจากส่วนที ่

	 ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
7 - - - 170,000,000 50,000,000 -	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 16 - - - 156,761,200 135,000,000 135,000,000

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 17 625,584,653 540,650,357 642,452,287 625,504,291 540,650,357 642,452,287	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 18 - - - 29,498,000 29,498,000 -	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 19 2,240,135,877 1,565,930,729 1,068,083,763 1,797,623,797 1,360,138,206 981,375,171	

ค่าความนิยม 16 22,033,990 - - - - -	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 20,266,572 6,414,817 5,966,595 20,266,572 6,414,817 5,966,595	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 30 199,330,714 114,471,489 185,325,349 112,206,862 95,417,684 125,421,525	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 46,067,587 37,589,461 29,252,864 21,420,777 19,173,334 26,542,038	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,178,154,112 2,290,607,677 1,956,965,693 2,957,115,789 2,260,175,368 1,941,337,585

รวมสินทรัพย์ 10,867,008,638 7,347,262,706 3,708,218,703 10,260,891,465 6,963,884,597 3,522,543,148

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย:	บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ณ วันที่
31 ธันวาคม

2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2555
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่
1 มกราคม

2555

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2555
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่
1 มกราคม

2555

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 7,21 852,355,222 312,213,286 95,040,027 921,284,787 303,206,780 71,131,469

ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�าระ 81,914,189 154,535,123 6,422,756 81,765,234 151,832,360 2,509,629

เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง 1,332,733,161 23,018,495 24,490,633 1,330,517,100 1,774,685 10,494,322

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 11	 2,193,612,849 1,909,336,355 - 2,193,612,849 1,909,336,355 -

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนด

	 ช�าระภายในหนึ่งปี 22 16,780,458 17,881,880 7,784,146 1,814,401 1,360,046 838,086

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 116,834,474 154,443,696 29,901 111,119,085 154,376,165 -

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 8,865,778 4,552,696 10,366,916 - - 7,889,983

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 49,468,335 52,142,800 39,193,653 	30,863,834 38,236,756 32,085,426

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,652,564,466 2,628,124,331 183,328,032 4,670,977,290 2,560,123,147 124,948,915

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ	-	สทุธจิากส่วนท่ีถึงก�าหนด

	 ช�าระภายในหนึ่งปี 22 10,054,119 24,116,183 12,867,765 3,209,318 3,381,069 -

ประมาณการหนี้สินจากการเลิกจ้างเมื่อ

	 งานโครงการเสร็จสิ้น 23 54,485,749 38,783,711 2,148,798 - - -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 24 56,966,067 51,064,930 45,449,455 48,201,701 42,768,710 38,147,106

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 30 2,099,172 - - - - -

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 37.5 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 40,581 109,473 178,554 - - -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 303,645,688 294,074,297 240,644,572 231,411,019 226,149,779 218,147,106

รวมหนี้สิน 4,956,210,154 2,922,198,628 423,972,604 4,902,388,309 2,786,272,926 343,096,021

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ ณ วันที่

31 ธันวาคม
2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2555
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่
1 มกราคม

2555

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2555
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่
1 มกราคม

2555

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 25

	 ทุนจดทะเบียน

	 หุ้นสามัญ	1,484,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท

	 (31	ธันวาคม	2555:	หุ้นสามัญ	371,000,000	หุ้น

	 	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท)

	 (1	มกราคม	2555:	หุ้นสามัญ	371,000,000	หุ้น

	 	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท) 371,000,000 371,000,000 371,000,000 371,000,000 371,000,000 371,000,000

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

	 หุ้นสามัญ	1,477,443,980	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท

	 (31	ธันวาคม	2555:	หุ้นสามัญ	368,492,092	หุ้น

	 	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท)

	 (1	มกราคม	2555:	หุ้นสามัญ	367,873,233	หุ้น

	 	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท) 369,360,995 368,492,092 367,873,233 369,360,995 368,492,092 367,873,233	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 25 1,356,908,662 1,355,620,919 1,354,703,769 1,356,908,662 1,355,620,919 1,354,703,769

หุ้นสามัญซื้อคืน 28 - - (35,653,539) - - (35,653,539)

ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซื้อคืน 28 99,327,356 99,327,356 - 99,327,356 99,327,356 -

ก�าไรสะสม

	 จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย 27 37,100,000 37,100,000 37,100,000 37,100,000 37,100,000 37,100,000

	 จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองหุ้นสามัญซื้อคืน 28 - - 35,653,539 - - 35,653,539

	 ยังไม่ได้จัดสรร 4,022,103,875 2,482,076,388 1,523,616,008 3,469,808,547 2,234,623,981 1,418,817,036	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 25,997,596 82,447,323 953,089 25,997,596 82,447,323 953,089	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,910,798,484 4,425,064,078 3,284,246,099 5,358,503,156 4,177,611,671 3,179,447,127

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,867,008,638 7,347,262,706 3,708,218,703 10,260,891,465 6,963,884,597 3,522,543,148

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการรับจ้างผลิต 4,992,485,961 2,761,794,161 4,992,485,961 2,761,794,161	

รายได้จากการขายและบริการ 676,454,654 378,240,064 27,310,146 16,359,519	

รายได้อื่น

	 ดอกเบี้ยรับ 104,267,607 84,316,533 103,207,699 84,487,115	

	 เงินปันผลรับ 38,308,000 	27,071,250 38,308,000 27,071,250	

		ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 89,988,791 70,035,297 93,399,913 70,552,901	

		อื่นๆ 48,492,921 31,439,909 43,724,783 30,322,754

รวมรายได้ 5,949,997,934 3,352,897,214 5,298,436,502 2,990,587,700	

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต 3,076,425,350 1,591,543,166 3,294,661,404 1,754,289,496	

ต้นทุนขายและบริการ 561,454,708 291,799,770 15,150,752 6,273,146	

ค่าใช้จ่ายในการขาย 19,828,031 18,814,865 83,216 269,036	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 129,418,046 102,014,710 92,248,403 70,667,478	

รวมค่าใช้จ่าย 3,787,126,135 2,004,172,511 3,402,143,775 1,831,499,156	

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,162,871,799 1,348,724,703 1,896,292,727 1,159,088,544	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (6,654,908) (3,960,142) (4,067,232) (1,292,866)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,156,216,891 1,344,764,561 1,892,225,495 1,157,795,678	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 30 (247,697,312) (305,485,870) (288,548,837) (261,170,422)

ก�าไรส�าหรับปี 1,908,519,579 1,039,278,691 1,603,676,658 896,625,256

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

	 การปรับปรุงจากการจัดประเภทใหม่ไปยังขาดทุน	(ก�าไร)

 เนื่องจากการขาย (9,770,170) 13,121,360 (9,770,170) 13,121,360	

	 ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (60,791,988) 88,746,433 (60,791,988) 88,746,433	

		ผลกระทบของภาษีเงินได้ 30 14,112,431 (20,373,559) 14,112,431 (20,373,559)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี (56,449,727) 81,494,234 (56,449,727) 81,494,234	

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 1,852,069,852 1,120,772,925 1,547,226,931 978,119,490	

ก�าไรต่อหุ้น 32

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.293 0.708 1.086 0.611	

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด 1.287 0.704 1.082 	0.607	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)
2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี 2,156,216,891 1,344,764,561 1,892,225,495 1,157,795,678	

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	

			จากกิจกรรมด�าเนินงาน

			ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 177,963,569 158,785,282 160,775,877 147,801,952	

			โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (330,000) (6,052,852) (330,000) 	(6,099,000)

			โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (2,198,236) (1,202,299) (2,452,546) (1,217,818)

			ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ (1,883,420) (1,795,039) (1,049,082) (1,464,291)

			ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า (13,656,857) (12,624,016) (11,287,623) (12,490,355)

			ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (3,310,268) (3,883,973) (3,310,268) (3,883,973)

			ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด - (1,311,947) - (1,311,947)

	 	ขาดทุน	(ก�าไร)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว 3,679,464 (1,463,136) 3,612,942	 (1,212,422)

			เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (32,829,878) (27,071,250) (32,829,878) 	(27,071,250)

			ประมาณการหนี้สินจากการเลิกจ้างเมื่องานโครงการเสร็จสิ้น 15,897,338 36,634,914 - -

			ส�ารองจากการประมาณการหนี้สินระยะสั้น	(โอนกลับ) 4,313,083 (5,814,220) -	 (7,889,983)

			ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 7,848,332 7,237,045 6,515,591 6,027,354	

			ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (36,073,635) (4,985,282) (36,872,906) (3,887,753)

			ดอกเบี้ยรับ (71,782,610) (77,808,619) (71,367,729) (78,438,892)

			ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 2,298,854 2,318,491 260,065 114,377	

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

			และหนี้สินด�าเนินงาน 2,206,152,627 1,405,727,660 1,903,889,938 1,166,771,677	

สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง

			เงินลงทุนชั่วคราว	-	หลักทรัพย์เพื่อค้า (2,453,711,897) (444,950,409) (2,476,711,896) (370,950,409)

			ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและรายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ (432,054,759) (773,648,336) (401,292,350) (756,851,257)

			งานระหว่างก่อสร้าง (654,834,322) 17,555,774 (654,834,322) 17,555,774	

			สินค้าคงเหลือ (13,090,422) (50,933,844) (13,586,322) 7,672,757	

			สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (274,585,949) (33,207,913) (255,792,433) (28,741,963)

			สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	(22,135,840) (215,512) (13,444,235) (260,520)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

			เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 528,636,874 218,216,295 608,867,499 233,111,754	

			ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�าระ (72,620,934) 148,112,367 (70,067,126) 149,322,731	

			เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง 1,309,714,666 (1,472,138) 1,328,742,415 (8,719,637)

			รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 284,276,494 1,909,336,355 284,276,494 1,909,336,355	

			ประมาณการหนี้สินจากการเลิกจ้างเมื่องานโครงการเสร็จสิ้น (195,300) - - -	

			ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (1,947,195) (1,621,570) (1,082,600) (1,405,750)

			หนี้สินหมุนเวียนอื่น (13,214,457) 12,949,147 (18,395,650) 6,151,330	

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 390,389,586 2,405,847,876 220,569,412 2,322,992,842	

			เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย 13,156,539 13,030,533 11,196,792 13,030,533	

			จ่ายภาษีเงินได้ (354,920,685) (116,342,083) (334,424,916) (97,163,974)

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน 48,625,440 2,302,536,326 (102,658,712) 2,238,859,401

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบกระแสเงินสด
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)
2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันลดลง 816,105 334,011 48,680 696,999

ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (223,435,526) (326,798,474) (223,355,164) (326,798,474)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 177,113,463 341,255,005 177,113,463 341,255,005

ซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด (3,400,044,161) (6,382,989,204) (3,400,044,161) (5,971,384,958)

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด 4,600,000,000 4,894,978,060 4,600,000,000 4,483,373,814

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - - (72,000,000) -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (70,000,000) - - -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - - (160,000,000) (50,000,000)

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (21,761,200) - (21,761,200) -

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 2,072,255 5,347,696 1,272,255 5,086,014

ซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ (844,611,738) (652,646,785) (592,048,783) (552,077,509)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (18,247,045) (2,764,110) (18,247,045) (2,764,110)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 30,487,988 27,071,250 30,487,988 27,071,250

ดอกเบี้ยรับ 90,611,392 49,596,206 88,881,830 50,226,479

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน 323,001,533 (2,046,616,345) 410,347,863 (1,995,315,490)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (20,881,755) (18,193,648) (2,018,029) (1,502,661)

เงินสดรับจากการน�าอุปกรณ์ไปท�าสัญญาขายและเช่ากลับคืน - 31,929,996 - -

เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ 2,156,646 1,536,009 2,156,646 1,536,009

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน - 134,980,895 - 134,980,895	

จ่ายเงินปันผล (367,794,724) (117,422,718) (367,794,724) (117,422,718)

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน (386,519,833) 32,830,534 (367,656,107) 17,591,525	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ (14,892,860) 288,750,515 (59,966,956) 261,135,436	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 373,944,907 85,194,392 315,453,361 54,317,925	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 359,052,047 373,944,907 255,486,405 315,453,361	

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน

			สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 3,419,416 5,291,313 2,040,568 5,291,313	

			ก�าไรรอตัดบัญชีจากการน�าอุปกรณ์ไปท�าสัญญาขายและเช่ากลับคืน 40,581 109,473 - -	

			โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 314,983 - 314,983	

			โอนที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินให้เช่าไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - - 29,498,000	

			โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน - 149,000,000 - 149,000,000	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

1.	 ข้อมูลทั่วไป

	 บริษัท	เอสทีพ	ีแอนด์	ไอ	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย	ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ 
	 การผลิตโครงสร้างเหล็กเพื่อใช้ในการก่อสร้าง	ผลิตหม้อไอน�้าและภาชนะความดัน	ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ	อยู่ที่	32/24	ชั้น	3	อาคาร 
	 ซิโน-ไทย	ทาวเวอร์	ถนนสุขุมวิท	21	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ

2.	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1	 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญช	ีพ.ศ.	2547	โดยแสดงรายการในงบการเงิน 
	 ตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่	28	กันยายน	2554	ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543

	 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ	 ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	 งบการเงิน	 ฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับ 
	 ภาษาไทยนี้

	 งบการเงนินี้ได้จดัท�าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ในนโยบายการบญัชี

2.2	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

	 ก)	 งบการเงินรวมน้ีได้จัดท�าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท	 เอสทีพี	 แอนด์	 ไอ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	 “บริษัทฯ”)	 
	 	 และบริษัทย่อย	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	“บริษัทย่อย”)	ดังต่อไปนี้	

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน	
ประเทศ อัตราร้อยละของการถือหุ้น

2556 2555

ร้อยละ ร้อยละ

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท	เอส	ที	ไอ	ที	จ�ากัด ผลิต	จ�าหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์และ
เครื่องจักรในการก่อสร้าง

ไทย 100 100

บริษัท	เอสทีพี	แอนด	์ไอ	เซอร์วิสเซส	 
จ�ากัด	(เดิมชื่อ	“บริษัท	แอลจีอาร์	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด”) ให้บริการงานก่อสร้าง ไทย 100 -

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บริษัท	เอสทีไอท	ี2011	จ�ากัด																								 จ�าหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องจักรใน
การก่อสร้าง

ไทย 100 100

ในเดือนกุมภาพันธ์	2556	บริษัทฯได้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ	100	ของทุนช�าระแล้วของบริษัท	เอสทีพ	ีแอนด์	ไอ	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทที่
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นจ�านวนเงิน	22	ล้านบาท	งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท	เอสทีพ	ีแอนด์	ไอ	เซอร์วิสเซส	
จ�ากัด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และก�าไรหรือขาดทุนตั้งแต่วันที่ลงทุนจนถึงวันที่	31	ธันวาคม	2556	ทั้งนี	้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยดัง
กล่าว	ณ	วันที่ลงทุนมีดังต่อไปนี้

หมายเหต ุประกอบงบการเงนิรวม

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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(หน่วย:	พันบาท)

สินทรัพย์รวม 36

หนี้สินรวม (309)

รวมสินทรัพย์สุทธิ (273)

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ (273)

ส่วนของราคาซื้อที่สูงกว่าสินทรัพย์สุทธิ 22,034

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย 21,761

	 ข)	 บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่ 
	 	 บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

	 ค)	 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

	 ง)	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย	รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้เเล้ว

2.3 บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ	โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3.	 มาตรฐานการบัญชีใหม่

	 มาตรฐานการบัญชท่ีีเริม่มผีลบงัคบัในปีบญัชปัีจจบุนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีดดงันี้

 ก.	 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

	 	 มาตรฐานการบัญชี	

	 	 	 ฉบับที่	12	 ภาษีเงินได้

	 	 	 ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2552)	 การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

	 	 	 ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

	 	 	 ฉบับที่	8	 ส่วนงานด�าเนินงาน

	 	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	

	 	 	 ฉบับที่	10	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	-	กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

	 	 	 ฉบับที่	21	 ภาษีเงินได้	-	การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

	 	 	 ฉบับที่	25	 ภาษีเงินได้	-	การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน	
มาตรฐานการบญัช	ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	การตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละแนวปฏบิตัทิางบญัชขี้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญ
ต่องบการเงินนี้	ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	เรื่อง	ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานฉบบันีก้�าหนดให้กจิการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกดิจากความแตกต่างระหว่างมลูค่าสนิทรพัย์และหนีส้นิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิกบั
ฐานภาษ	ีและรบัรูผ้ลกระทบทางภาษเีป็นสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิภาษเีงินได้รอการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้เปลีย่นแปลง
นโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้
ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด	 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4

ข.	 มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2555) การน�าเสนองบการเงิน 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2555) งบกระแสเงินสด 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2555) ภาษีเงินได้ 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2555) สัญญาเช่า 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2555) รายได้ 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2555) งบการเงินระหว่างกาล 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1	มกราคม	2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2555) การรวมธุรกิจ 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	4 สัญญาประกันภัย 1	มกราคม	2559

ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2555) ส่วนงานด�าเนินงาน 1	มกราคม	2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่	15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน	-	สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ต้นทุนเว็บไซต์ 1	มกราคม	2557

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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วันที่มีผลบังคับใช้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน	การบูรณะ	และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน

1	มกราคม	2557

ฉบับที่	4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน	 การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อม

1	มกราคม	2557

ฉบับที่	7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29	เรื่อง	การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

1	มกราคม	2557

ฉบับที่	10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1	มกราคม	2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

4.	 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัต	ิ

	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญตามที่กล่าวใน	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3	 
	 เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยน�ามาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	12	 เรื่อง	 ภาษีเงินได้	 มาถือปฏิบัติ	 ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ 
	 บัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	 จ�านวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	มีดังนี้

	(หน่วย:	พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม
งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ
งบแสดงฐานะการเงิน	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 205,831 118,707 135,083 116,030 185,563 125,660

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 8,600 6,500 20,612 20,612 238 238

ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 203,731 118,707 135,083 116,030 185,563 125,660

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 6,500 6,500 20,612 20,612 238 238
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(หน่วย:	พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2556

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม
งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม
งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ก�าไรหรือขาดทุน:

ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น	(ลดลง) (68,648) (2,677) 50,480 9,630

ก�าไรส�าหรับปีเพิ่มขึ้น	(ลดลง) 68,648 2,677 (50,480) (9,630)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	(บาท) 0.046 0.002 (0.034) (0.007)

ก�าไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	(บาท) 0.046 0.002 (0.034) (0.007)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 เพิ่มขึ้น	
(ลดลง) 14,112 14,112 (20,374) (20,374)

5.	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	

5.1	 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย	

 ก)	 รายได้

	 	 รายได้จากการรับจ้างผลิตตามสัญญารับจ้างระยะยาว

รายได้จากการรบัจ้างผลติตามสญัญารบัจ้างระยะยาวถอืเป็นรายได้ตามอตัราส่วนของงานทีแ่ล้วเสรจ็จากการประเมนิของวศิวกรของบรษิทัฯ	
รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดเรียกช�าระตามสัญญาแสดงไว้เป็น	“รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ”	ในงบแสดงฐานะการเงิน

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสนิค้ารบัรูเ้มือ่บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีมี่นยัส�าคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้าให้กบัผูซ้ือ้
แล้ว	รายได้จากการขายแสดงมลูค่าตามราคาในใบก�ากบัสนิค้าโดยไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่	ส�าหรบัสนิค้าที่ได้ส่งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน

รายได้ค่าเช่า

รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
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ข)	 ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต

ต้นทนุจากการรบัจ้างผลติบนัทกึตามอตัราส่วนร้อยละของงานทีท่�าเสรจ็ของต้นทนุโดยประมาณ	 โดยจะบนัทกึค่าเผือ่ผลขาดทนุส�าหรบัโครงการ
ก่อสร้างทัง้จ�านวน	เมือ่ทราบแน่ชดัว่าโครงการก่อสร้างนัน้จะประสบผลขาดทนุ	ผลต่างระหว่างต้นทนุทีบ่นัทกึตามอตัราส่วนร้อยละของงานทีท่�าเสรจ็
ของราคาต้นทุนโดยประมาณและต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงบันทึกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

5.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หมายถึง	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

5.3	 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนีก้ารค้าแสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั	บรษัิทฯและบรษัิทย่อยบนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้
จากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได	้ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้	

5.4	 สินค้าคงเหลือ

สินค้าส�าเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน	(วิธีเฉพาะเจาะจง)	หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุน
ในการได้มา		

อะไหล่	และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน	(วิธีเข้าก่อน	-	ออกก่อน)	หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	และจะถือเป็นส่วน
หนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

5.5	 เงินลงทุน

ก)	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของก�าไรหรือ 
	 ขาดทุน	

ข)	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม	การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในก�าไรขาดทุน 
	 เบ็ดเสร็จอื่น	และจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�าหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป	

ค)	 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปี	รวมทั้งที่จะถือจนครบก�าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย

ง)	 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป	ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

จ)	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด	ณ	สิ้นวันท�าการสุดท้ายของปี	ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารหนีค้�านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	มูลค่ายตุธิรรมของหน่วยลงทนุค�านวณจากมูลค่าสนิทรัพย์
สุทธิของหน่วยลงทุน
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	 บริษัทฯ	 ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน	

ในกรณทีีม่กีารโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุจากประเภทหนึง่ไปเป็นอกีประเภทหนึง่	บรษิทัฯจะปรบัมลูค่าของเงนิลงทนุดงักล่าวใหม่โดยใช้มลูค่า
ยุตธิรรม	ณ	วนัที่โอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุ	ผลแตกตา่งระหว่างราคาตามบญัชแีละมลูคา่ยุตธิรรม	ณ	วนัที่โอนจะบนัทกึในส่วนของก�าไรหรอื
ขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน	ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน	จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

5.6	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท�ารายการ	 หลังจากนั้นบริษัทฯจะบันทึก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

บรษิทัฯรบัรูผ้ลต่างระหว่างจ�านวนเงนิที่ได้รบัสทุธจิากการจ�าหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุในปีทีต่ดัรายการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

5.7	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	เเละค่าเสื่อมราคา

	 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน	อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)

	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี	้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน - 	 10,	20	 ปี

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - 	 5,	10,	20		 ปี

เครื่องจักร	เครื่องมือ	และอุปกรณ์ก่อสร้าง - 	 3	-	15	 ปี

เครื่องใช้ส�านักงาน	เครื่องตกแต่งและติดตั้ง - 	 3,	5	 ปี

ยานพาหนะ - 	 5	 ปี

	 สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนท่ีดินเช่าค�านวณค่าเสื่อมราคาจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเช่าที่ดินที่มีอายุสั้นกว่าอายุการให้ 
	 ประโยชน์ของสินทรัพย์

	 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

	 บริษัทฯ	ตัดรายการที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	ออกจากบัญชี	เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก 
	 การใช้หรือจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ	 
	 ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
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5.8	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าตดัจ�าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การด้อยค่าสะสม	(ถ้าม)ี	ของสนิทรพัย์นัน้

บรษิทัฯตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายกุารให้ประโยชน์จ�ากดัอย่างมรีะบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัย์นัน้	และจะ
ประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์นัน้เกดิการด้อยค่า	 บรษิทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ�าหน่ายและวธิกีารตดั
จ�าหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนดงักล่าวทกุสิน้ปีเป็นอย่างน้อย	ค่าตดัจ�าหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดได้แก่	คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์	ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์	5	ปี

5.9	 ค่าความนิยม	

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน	 ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา	
หากมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์สทุธท่ีิได้มาสงูกว่าต้นทนุการรวมธรุกจิ	บรษิทัฯจะรบัรูส่้วนทีส่งูกว่านีเ้ป็นก�าไรในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุทนัที

บรษิทัฯแสดงค่าความนยิมตามราคาทนุหกัค่าเผือ่การด้อยค่าสะสม	และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนยิมทกุปีหรอืเมือ่ใดกต็ามทีมี่ข้อบ่งชี้
ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพือ่วตัถปุระสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า	บรษิทัฯจะปันส่วนค่าความนยิมทีเ่กดิขึน้จากการรวมกจิการให้กบัหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกิดเงินสด	
(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด)ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากการรวมกิจการ	 และบริษัทฯจะท�าการประเมินมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ	(หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)	 หากมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชี	 บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทุน	และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

5.10	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	หมายถึง	 บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ	หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางอ้อมซึง่ท�าให้มอีทิธพิลอย่าง
เป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ	ผู้บริหารส�าคัญ	กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

5.11	 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่ายานพาหนะ	 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา
เช่าการเงิน	 สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า	 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้นิระยะยาว	 ส่วนดอกเบีย้จ่าย
จะบนัทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า	สนิทรพัย์ทีไ่ด้มาตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสือ่มราคาตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรัพย์
ทีเ่ช่า	

สัญญาเช่าที่ดินและอาคารที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน	
จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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5.12	 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท	ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	รายการต่างๆของ
แต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ	สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ใน
สกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

5.13	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า	และจะท�าการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี	บริษัทฯ
และบรษิทัย่อยรบัรูข้าดทนุจากการด้อยค่าเมือ่มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์มมีลูค่าต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้	ทัง้นีม้ลูค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	

5.14	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้	เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ	บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัท
ย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน	สนิทรพัย์ของกองทนุส�ารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสนิทรพัย์ของบรษัิทฯและบรษัิทย่อย	เงนิทีบ่รษัิทฯและบรษัิทย่อย
จ่ายสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน	ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่า
เงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส�าหรบัพนกังาน	นอกจากน้ันบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจดัให้มีโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน	ได้แก่	โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยค�านวณหน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน	และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน	
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลก�าไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั	ส�าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน	
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5.15	 ประมาณการหนี้สิน

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะบันทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว	และมคีวามเป็น
ไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบรษัิทฯและบรษัิทย่อยจะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้	และบรษิทัฯและบรษิทัย่อยสามารถ
ประมาณมลูค่าภาระผกูพนันัน้ได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.16	 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิได้ปัจจบุนัตามจ�านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั	โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษตีาม
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน	 ณ	 วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น	โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษทีกุรายการ	แต่รบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการ
ตดับญัชสี�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษ	ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าทีมี่ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบ่ริษทัฯและ
บริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรบัลดมลูค่า
ตามบัญชีดังกล่าว	หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วข้องกบัรายการที่ได้บนัทกึโดยตรง
ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.17	 ตราสารอนุพันธ์

สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า	

ลกูหนีแ้ละเจ้าหน้ีตามสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถกูแปลงค่าตามอตัราแลกเปลีย่น	ณ	วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน	ก�าไรขาดทนุ
ทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศดงักล่าวจะถกูบนัทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ	ส่วนเกนิหรอืส่วนลดทีเ่กดิขึน้จากการท�าสญัญา		
จะถกูตดัจ�าหน่ายด้วยวธิเีส้นตรงตามอายขุองสญัญา

5.18	 หุ้นสามัญซื้อคืน

หุน้สามญัซือ้คนืแสดงมลูค่าในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยราคาทนุเป็นรายการหกัจากส่วนของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด	หากราคาขายของหุน้สามญัซ้ือคืน
สูงกว่าราคาซ้ือของหุ้นสามัญซื้อคืน	 บริษัทฯจะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืนและหากราคาขายของหุ้นสามัญซื้อคืนต�่ากว่า
ราคาซื้อของหุ้นสามัญซื้อคืน	 บริษัทฯจะน�าผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืนให้หมดไปก่อน	 แล้วจึงน�าผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจาก
บัญชีก�าไรสะสม
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6.	 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

ในการจดัท�างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการในเรือ่งทีม่คีวามไม่แน่นอน
เสมอ	การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้		การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า	

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน	ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข
และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้	ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้
แต่ละราย	โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น	เป็นต้น

อัตราขั้นความส�าเร็จของงาน

บรษิทัฯรบัรูร้ายได้จากงานก่อสร้างโดยอ้างองิกบัขัน้ความส�าเรจ็ของงานก่อสร้างตามสญัญา	เมือ่กจิการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตาม
สญัญาได้อย่างน่าเชือ่ถอื	ขัน้ความส�าเรจ็ของงานก่อสร้างถกูก�าหนดโดยพจิารณาจากการส�ารวจและประมาณการโดยวศิวกรโครงการ	ฝ่ายบริหาร
จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณขั้นความส�าเร็จของงานโดยค�านึงถึงประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลที่ได้รับจากวิศวกรโครงการ

ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง

บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและน�ามาค�านวณจ�านวนและมูลค่า
วัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว	รวมถึงต้นทุนค่าออกแบบ	ค่าแรง	ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง	และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ในการให้
บริการก่อสร้างจนเสร็จ	ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง	และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	บริษัทฯและบริษัทย่อย
จะท�าการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม�่าเสมอ	และทุกคราวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระส�าคัญ	

ส�ารองค่าเผื่อผลขาดทุนส�าหรับโครงการก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการจากประมาณการต้นทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น	โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้าง	ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง	ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง	ค่าแรง	และ
สภาวการณ์ปัจจุบัน

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บรษิทัฯจะตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขายและเงนิลงทนุทัว่ไปเมือ่มลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระส�าคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า	การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญหรือเป็นระยะ
เวลานานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
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ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์	ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน
ของอาคารและอุปกรณ์	และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาด
ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ราย
ได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยม	

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม	 ณ	 วันที่ได้มา	 ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการ 
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์	หรือ	หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมใน
การค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อย	 จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวและขาดทุน
นั้น	 ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด	
โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ประมาณการหนี้สินจากการเลิกจ้างเมื่องานโครงการเสร็จสิ้น

บริษัทย่อยบันทึกประมาณการหน้ีสินจากการเลิกจ้างเมื่องานโครงการเสร็จสิ้นส�าหรับเงินที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานที่จ้างมาปฏิบัติงานเฉพาะ
โครงการ	เพือ่ให้พนักงานออกจากงานโดยไม่มคีวามผดิเมือ่งานโครงการเสรจ็สิน้	ซึง่เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน	บรษิทัย่อยบนัทกึประมาณการ
หนี้สินจากการเลิกจ้างเมื่องานโครงการเสร็จสิ้นโดยตั้งตามอายุการท�างานของพนักงานตั้งแต่การจ้างงานจนกระทั่งโครงการเสร็จสิ้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์	และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	 ประมาณขึ้นตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย	ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง	ๆ 	ในการประมาณการนั้น	เช่น	อัตราคิดลด	อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	อัตรามรณะ	
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน	เป็นต้น

	 คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย	 ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว	
และได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าวตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	37.5

7.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	 มีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทาง 
การค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น	ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก�าหนดราคา

2556 2555 2556 2555
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้จากการขายและบริการ - - 2 3 ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา

ต้นทุนงานก่อสร้าง - - 650 613 ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา

ซื้อสินค้าและบริการ - - 4 3 ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ - - 7 1 ร้อยละ	3.5	ต่อปี

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขายและบริการ 23 11 - - ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา

ต้นทุนงานก่อสร้าง 317 - 317 - ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา

ซื้อสินค้าและบริการ 30 34 30 34 ราคาตามสัญญา

ค่าบริการจ่าย 3 4 - - ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	10)

บริษัทย่อย

			บริษัท	เอส	ที	ไอ	ที	จ�ากัด - - 5,417 431

			บริษัท	เอสทีไอท	ี2011	จ�ากัด	 - - 53 51

			บรษิทั	เอสทพี	ีแอนด์	ไอ	เซอร์วสิเซส	จ�ากดั - - 1,697 -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

			บริษัท	ซิโน-ไทย	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด	์คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) 9,826 7,005 - -

			บริษัท	ไทยเมนเทนแนนซ	์คอนแทรคติ้ง	จ�ากัด 17,997 17,997 17,997 17,997

รวม 27,823 25,002 25,164 18,479

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (17,997) (17,997) (17,997) (17,997)

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ 9,826 7,005 7,167 482

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหต	ุ21)

บริษัทย่อย

			บริษัท	เอส	ท	ีไอ	ที	จ�ากัด - - 8,523 1,241

			บริษัท	เอสทีไอท	ี2011	จ�ากัด	 - - 81,238 98,533

			บรษิทั	เอสทพี	ีแอนด์	ไอ	เซอร์วสิเซส	จ�ากดั - - 119,133		 -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

			บริษัท	ซิโน-ไทย	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด	์คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) 62,225 9,679 62,225 9,679

			บริษัท	ไทยเมนเทนแนนซ	์คอนแทรคติ้ง	จ�ากัด 659 659 659 659

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 62,884 10,338 271,778 110,112

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าว
มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

			บรษิทั	เอสทพี	ีแอนด์	ไอ	เซอร์วสิเซส	จ�ากดั - 72,000 72,000

รวม - 72,000 72,000

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าว
มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

			บริษัท	เอส	ที	ไอ	ที	จ�ากัด	 50,000 160,000 210,000

หัก:	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - (40,000)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี 50,000 170,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร	ดังต่อ
ไปนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ผลประโยชน์ระยะสั้น 43,108 41,277 39,043 36,677

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,635 1,543 1,370 1,284

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 44 39 36 32

รวม 44,787 42,859 40,449 37,993

8.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
เงินสด 303 616 300 300

เงินฝากธนาคาร 358,749 373,329 255,186 315,153

รวม 359,052 373,945 255,486 315,453

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	0.10	ถึง	0.60	ต่อปี	(2555:	ร้อยละ	0.10	ถึง	0.75	ต่อปี)

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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9.	 เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	มูลค่ายุติธรรม 3,326,951 833,960 3,273,264 759,576

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด	-					

	 ครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปี 1,000,044 2,350,000 1,000,044 2,350,000

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	ราคาทุน 336,551 271,412 336,551 271,412

บวก:		 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน 14,275 (2,530) 14,275 (2,530)

บวก:	ส่วนเกนิ	(ต�า่กว่า)	ทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทนุ (5,355) 18,179 (5,355) 18,179

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	มูลค่ายุติธรรม 345,471 287,061 345,471 287,061

รวม 4,672,466 3,471,021 4,618,779 3,396,637

ในระหว่างปี	2556	บริษัทฯขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายมูลค่าตามบัญชี	184	ล้านบาท	และรับรู้ก�าไรจากการขายจ�านวน	3	ล้านบาท	(สุทธิจาก
ภาษี)	ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	ทั้งนี้	จ�านวนดังกล่าวได้รวมก�าไรที่โอนมาจากรายการก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างปีจ�านวน	8	ล้านบาท	(สุทธิจากภาษี)
ในระหว่างปี	2555	บริษัทฯขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายมูลค่าตามบัญชี	324	ล้านบาท	และรับรู้ก�าไรจากการขายจ�านวน	3	ล้านบาท	(สุทธิจาก
ภาษี)	ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	ทั้งนี	้จ�านวนดังกล่าวได้รวมขาดทุนที่โอนมาจากรายการขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายใน
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างปีจ�านวน	10	ล้านบาท	(สุทธิจากภาษี)

10.	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 4,238 2,179 215 155

ค้างช�าระ

	 ไม่เกิน	3	เดือน 4,002 1,447 125 257

	 3	-	6	เดือน 349 957 - -

	 6	-	12	เดือน - 1,591 - -

	 มากกว่า	12	เดือน 17,898 17,898 17,898 17,898

รวม 26,487 24,072 18,238 18,310

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (17,898) (17,898) (17,898) (17,898)

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน,	สุทธิ 8,589 6,174 340 412

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 830,478 517,110 818,922 483,445

ค้างช�าระ

	 ไม่เกิน	3	เดือน 82,455 43,573 17,265 24,191

	 3	-	6	เดือน 14,099 14,246 - 2,075

	 6	-	12	เดือน 791 1,364 6 1,113

	 มากกว่า	12	เดือน 20,985 19,496 17,312 17,324

รวม 948,808 595,789 853,505 528,148

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (19,402) (19,355) (17,312) (17,312)

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน,	สุทธิ 929,406 576,434 836,193 510,836

รวมลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ 937,995 582,608 836,533 511,248

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 99 99 362 169

ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 30,588 5,861 29,644 1,990

เงินประกันผลงานก่อสร้างตามสัญญา	-
	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 1,174 831 - -

เงินประกันผลงานก่อสร้างตามสัญญา	-
	 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,551 3,763 - 2,655

ดอกเบี้ยค้างรับ-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 6,564 -

ดอกเบี้ยค้างรับ-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 27,232 35,482 21,982 35,482

รายได้ค้างรับ-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 63 - - -

รายได้ค้างรับ-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 7,114 - 3,527 -

รวม 67,821 46,036 62,079 40,296

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (198) (244) (99) (99)

รวมลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ 67,623 45,792 61,980 40,197

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ 1,005,618 628,400 898,513 551,445

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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11.	 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ/รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

มูลค่างานตามสัญญา 25,239,862 27,437,243

การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ 4,462,414 3,253,379

หัก:	มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ (6,231,681) (4,790,196)

รวม (1,769,267) (1,536,817)

บวก:	รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 2,193,613 1,909,336

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ	 424,346 372,519

12.	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น

	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้บริษัทอื่นกู้ยืมเงินจ�านวน	70	ล้านบาท	เงินให้กู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	15	ต่อปี	และ 
	 ถึงก�าหนดช�าระคืนในเดือน	เมษายน	2557	เงินกู้ยืมดังกล่าวค�้าประกันโดยการจ�านองที่ดินของบริษัทอื่น

13.	 สินค้าคงเหลือ

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2556 2555 2556 2555 2556 2555

สินค้าส�าเร็จรูป 76,559 70,608 (3,217) (1,931) 73,342 68,677

อะไหล่และวัสดุ 85,269 58,964 (7,039) (10,523) 78,230 48,441

สินค้าระหว่างทาง 19,450 38,615 - - 19,450 38,615

รวม 181,278 168,187 (10,256) (12,454) 171,022 155,733

(หน่วย:	พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2556 2555 2556 2555 2556 2555

สินค้าส�าเร็จรูป 6,288 7,808 (1,752) (720) 4,536 7,088

อะไหล่และวัสดุ 43,203 28,096 (7,039) (10,523) 36,164 17,573

รวม 49,491 35,904 (8,791) (11,243) 40,700 24,661

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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14.	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

   (หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน 90,750 19,299 72,442 15,027

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 9,874 9,911 8,467 8,589

อื่นๆ 10,872 12,789 2,185 6,340

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 111,496 41,999 83,094 29,956

15.	 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�า้ประกัน

	 ยอดคงเหลือนี	้คือ	เงินฝากประจ�าซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�าไปค�้าประกันวงเงินสินเชื่อ

16.	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2556 2555 2556 2555 2556 2555

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ พันบาท พันบาท
บริษัท	เอส	ที	ไอ	ที	จ�ากัด						 135 135 100 100 135,000 135,000

บริษัท	เอสทีพ	ีแอนด์	ไอ	 
	 เซอร์วิสเซส	จ�ากัด 410 - 100 - 21,761 -

รวม 156,761 135,000

บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปี	2556	และ	2555	

ในเดือนกุมภาพันธ์	2556	 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญจ�านวน	2,008,998	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	 บาท	 และหุ้นบุริมสิทธิจ�านวน	 
2,091,000	หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	100	บาท	ของบรษัิท	เอสทพี	ีแอนด์	ไอ	เซอร์วสิเซส	จ�ากดั	ในราคารวม	22	ล้านบาท	โดยบริษทัฯมสีดัส่วน
การลงทนุในบรษัิทดงักล่าวร้อยละ	100	โดยวตัถปุระสงค์หลกัของการลงทนุในบรษิทัดงักล่าว	คอื	การได้สทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีก่ลุม่บรษิทัคาดว่า
จะให้ประโยชน์	 เชงิเศรษฐกจิในอนาคต	บริษัทฯได้บันทกึราคาซือ้ส่วนทีเ่กนิกว่าสนิทรพัย์สทุธทิี่ได้รบัจ�านวน	22	 ล้านบาท	 เป็นค่าความนยิมในงบ
แสดงฐานะการเงนิรวม

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
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17.	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ราคาทุน 312,734 330,770 312,653 330,770

บวก:	ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
			มูลค่าเงินลงทุน 37,851 84,880 37,851 84,880

มูลค่ายุติธรรม 350,585 415,650 350,504 415,650

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด

เงินลงทุนในหุ้นกู้ 325,000 175,000 325,000 175,000

หัก:	ส่วนที่จะครบก�าหนดภายใน	1	ปี (50,000) (50,000) (50,000) (50,000)

ส่วนที่จะครบก�าหนดภายใน	2-10	ปี 275,000 125,000 275,000 125,000

เงินลงทุนทั่วไป	-	บริษัทอื่น

เงินลงทุนในหุ้นทุน 2,340 2,340 2,340 2,340

หัก:	ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (2,340) (2,340) (2,340) (2,340)

รวม - - - -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	สุทธิ 625,585 540,650 625,504 540,650

ในระหว่างปี	2556	บรษัิทฯได้รบัเงนิปันผลจากเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขายจ�านวน	33	ล้านบาท	(2555:	27	ล้านบาท)	

ในระหว่างไตรมาสที่	1	 ของปี	2555	บริษัทฯมีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนดไปเป็นเงินลงทุนในหลัก
ทรัพย์เผื่อขายด้วยราคายุติธรรม	ณ	วันที่โอนเปลี่ยนประเภท	เงินลงทุนใน	ตราสารหนี้ที่โอนเปลี่ยนประเภทมีราคาทุน	ณ	วันโอนจ�านวนเงิน
ประมาณ	149	ล้านบาท	บริษัทฯบันทึกผลต่างระหว่างราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันโอนเป็นก�าไรที่ยังไม่รับรู้จากการโอนเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุนเป็นจ�านวนเงิน	4	ล้านบาทในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

18.	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯเป็นที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินให้เช่า	ซึ่งแสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 29,498 -

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ - 29,498

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 29,498 29,498

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินให้เช่ามีจ�านวน	43	ล้านบาท	ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ	โดยใช้
เกณฑ์ราคาตลาด
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ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	มูลค่ายุติธรรมของที่ดินมีจ�านวน	23	ล้านบาทซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี	2554	โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด	และ
บริษัทฯมีการลงทุนในส่วนปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติมในปี	2555	มูลค่าตามบัญชี	9	ล้านบาท	บริษัทฯไม่ได้ท�าการประเมินราคาในส่วนของที่ดินดังกล่าวใหม่	
เนื่องจากฝ่ายบริหารคาดว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างมีสาระส�าคัญจากมูลค่าสุทธิตามบัญชี

19.	 ที่ดิน	อาคารและอุป	กรณ์

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดินและ ส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

อาคารและ              
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักร 
เครื่องมือ   

และอุปกรณ์
ก่อสร้าง

เครื่องใช้
ส�านักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม

ราคาทุน	

1	มกราคม	2555 255,578 1,305,056 782,892 130,711 78,592 13,190 2,566,019

ซื้อเพิ่ม 399,140 9,175 66,150 10,681 21,483 151,310 657,939

จ�าหน่าย - (640) (6,080) (11,713) (11,391) - (29,824)

โอนเข้า	(ออก) 1,579 5,839 878 37 - (8,648) (315)

31	ธันวาคม	2555 656,297 1,319,430 843,840 129,716 88,684 155,852 3,193,819

ซื้อเพิ่ม 17,221 137,041 393,883 34,662 32,271 232,953 848,031

จ�าหน่าย - - (10,903) (1,191) (2,624) - (14,718)

โอนเข้า	(ออก) 54,555 27,072 3,151 150 833 (85,761) -

31	ธันวาคม	2556 728,073 1,483,543 1,229,971 163,337 119,164 303,044 4,027,132

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1	มกราคม	2555 4,433 550,199 609,036 100,433 56,193 - 1,320,294

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 2,466 68,011 59,232 16,361 10,084 - 156,154

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - (504) (6,054) (11,688) (7,955) - (26,201)

31	ธันวาคม	2555 6,899 617,706 662,214 105,106 58,322 - 1,450,247

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 4,486 70,624 72,474 15,675 10,309 - 173,568

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - (10,698) (1,188) (2,574) - (14,460)

31	ธันวาคม	2556 11,385 688,330 723,990 119,593 66,057 - 1,609,355

ค่าเผื่อการด้อยค่า

31	ธันวาคม	2555 - 170,737 6,904 - - - 177,641

31	ธันวาคม	2556 - 170,737 6,904 - - - 177,641

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31	ธันวาคม	2555 649,398 530,987 174,722 24,610 30,362 155,852 1,565,931

31	ธันวาคม	2556 716,688 624,476 499,077 43,744 53,107 303,044 2,240,136

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2555	(จ�านวน	149	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการและต้นทุนรับจ้างผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร) 156,154

2556	(จ�านวน	168	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการและต้นทุนรับจ้างผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร) 173,568
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(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและ ส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

อาคารและ              
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักร 
เครื่องมือ   

และอุปกรณ์
ก่อสร้าง

เครื่องใช้
ส�านักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม

ราคาทุน	

1	มกราคม	2555 219,858 1,301,188 687,867 125,002 65,253 5,764 2,404,932

ซื้อเพิ่ม 399,140 9,175 17,085 10,117 18,978 102,874 557,369

จ�าหน่าย - (640) (6,080) (11,713) (11,151) - (29,584)

โอนเข้า	(ออก) (28,000) 3,914 - 37 - (5,764) (29,813)

31	ธันวาคม	2555 590,998 1,313,637 698,872 123,443 73,080 102,874 2,902,904

ซื้อเพิ่ม 17,221 136,703 322,010 32,576 30,929 54,650 594,089

จ�าหน่าย - - (9,244) (1,191) (2,624) - (13,059)

โอนเข้า	(ออก) 54,555 27,072 3,151 150 833 (85,761) -

31	ธันวาคม	2556 662,774 1,477,412 1,014,789 154,978 102,218 71,763 3,483,934

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1	มกราคม	2555 3,694 548,500 548,867 96,164 48,691 - 1,245,916

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 1,782 67,591 51,766 15,792 8,240 - 145,171

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - (504) (6,054) (11,688) (7,716) - (25,962)

31	ธันวาคม	2555 5,476 615,587 594,579 100,268 49,215 - 1,365,125

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 3,802 70,195 59,176 14,851 8,356 - 156,380

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - (9,073) (1,189) (2,574) - (12,836)

31	ธันวาคม	2556 9,278 685,782 644,682 113,930 54,997 - 1,508,669

ค่าเผื่อการด้อยค่า

31	ธันวาคม	2555 - 170,737 6,904 - - - 177,641

31	ธันวาคม	2556 - 170,737 6,904 - - - 177,641

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31	ธันวาคม	2555 585,522 527,313 97,389 23,175 23,865 102,874 1,360,138

31	ธันวาคม	2556 653,496 620,893 363,203 41,048 47,221 71,763 1,797,624

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2555	(จ�านวน	141	 ล้านบาท	 รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการและต้นทุนรับจ้างผลิต	 ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการ 
	 	 บริหาร) 145,171

2556	(จ�านวน	150	 ล้านบาท	 รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการและต้นทุนรับจ้างผลิต	 ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการ 
	 	 บริหาร) 156,380

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเครื่องจักร	ยานพาหนะและอุปกรณ์	ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการ 
	 เงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญช	ีเป็นจ�านวนเงิน	57	ล้านบาท	(2555:	54	ล้านบาท)	(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ:	6	ล้านบาท	2555:	5	ล้านบาท	 
	 ตามล�าดับ)
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่	 
	 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ	905	 ล้านบาท	(2555:	473	 
	 ล้านบาท)	(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ:	821	ล้านบาท	2555:	394	ล้านบาท	ตามล�าดับ)

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	จ�านวน	618	ล้านบาท	(2555:	193	 
	 ล้านบาท)	(งบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ:	364	ล้านบาท			2555:	113	ล้านบาท	ตามล�าดบั)	ไปค�า้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่ที่ได้รบัจากธนาคาร	

	 ในระหว่างป	ี2555	บริษัทฯได้น�าที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ�านวน	29	 ล้านบาทไปให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งเช่า	 จึงได้โอน 
	 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินดังกล่าวไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

20.	 เงินเบิกเกินบัญชีและสินเชื่อจากสถาบันการเงิน	

	 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละสนิเชือ่เพือ่การส่งออกจากธนาคารพาณชิย์ในประเทศซึง่ค�า้ประกนัโดยการจ�าน�าเงนิฝากประจ�า 
	 ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ	15	และการจดจ�านองทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างบางส่วนของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยตามทีก่ล่าว 
	 ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	19	และค�้าประกันโดยบริษัทย่อย

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจ�านวน	65	ล้านบาท	(2555:	75	ล้านบาท)

21.	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

   (หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
 31 ธันวาคม 

2556

ณ วันที่
 31 ธันวาคม 

2555

ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2555

ณ วันที่
 31 ธันวาคม 

2556

ณ วันที่
 31 ธันวาคม 

2555

ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2555

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 62,884 8,558 659 271,767 107,942 9,294

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 654,713 224,376 64,597 574,680 159,893 39,704

เจ้าหนี้อื่นและเงินทดรองรับจากกิจการ																						 
	ที่เกี่ยวข้องกัน - - - 11 390 -

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 33,460 21,744 2,579 - - -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 1,780 - - 1,780 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 32,638 10,961 9,466 22,821 9,695 9,466

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 68,660 44,794 17,739 52,006 23,507 12,667

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 852,355 312,213 95,040 921,285 303,207 71,131
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22.	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 28,482 45,536 5,459 5,198

หัก:	ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (1,647) (3,538) (435) (457)

รวม 26,835 41,998 5,024 4,741

หัก:	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (16,781) (17,882) (1,815) (1,360)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-  สุทธิจากส่วนท่ีถึงก�าหนดช�าระ 
	 ภายในหนึ่งปี 10,054 24,116 3,209 3,381

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่าเครื่องจักรเเละอุปกรณ์	 เเละยานพาหนะใช้ในการด�าเนินงานของกิจการโดยมี
ก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน	อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ	3	ถึง	4	ปี	และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงิน	ดังนี้	

(หน่วย:	พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเช่า 17,971 10,511 28,482 2,053 3,406 5,459

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน														 
	 รอการตัดบัญช	ี (1,190) (457) (1,647) (238) (197) (435)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�า่ที่ต้องจ่าย 
	 ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 16,781 10,054 26,835 1,815 3,209 5,024

(หน่วย:	พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเช่า 20,129 25,407 45,536 1,586 3,612 5,198

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน													 
	 รอการตัดบัญช	ี (2,247) (1,291) (3,538) (226) (231) (457)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�า่ที่ต้องจ่าย 
	 ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 17,882 24,116 41,998 1,360 3,381 4,741
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23.	 ประมาณการหนี้สินจากการเลิกจ้างเมื่องานโครงการเสร็จสิ้น

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

ณ	วันที	่1	มกราคม	2555 2,149

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 36,635

ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2555 38,784

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 15,897

จ่ายในระหว่างปี (195)

ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2556 54,486

บริษัทย่อยรับรู้ประมาณการหนี้สินจากการเลิกจ้างเมื่องานโครงการเสร็จสิ้นโดยต้ังตามอายุการท�างานของพนักงานที่จ้างมาปฎิบัติงานเฉพาะ
โครงการตั้งแต่เริ่มท�างานจนประมาณการปีที่โครงการเสร็จสิ้น	ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน

24.	 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	

จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	แสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

โครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของพนักงาน

โครงการเงินรางวัล  
การปฏิบัติงาน  

ครบก�าหนดระยะเวลา รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 43,836 38,671 7,229 6,778 51,065 45,449

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	 4,676 4,322 1,101 1,069 5,777 5,391

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,772 1,565 299 281 2,071 1,846

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (1,362) (722) (585) (899) (1,947) (1,621)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 48,922 43,836 8,044 7,229 56,966 51,065

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)

098
รายงานประจ�าปี 2556



(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของพนักงาน

โครงการเงินรางวัล         
การปฏิบัติงาน  

ครบก�าหนดระยะเวลา รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 36,771 32,539 5,998 5,608 42,769 38,147

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	 3,927 3,634 849 839 4,776 4,473

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,489 1,320 250 234 1,739 1,554

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (633) (722) (449) (683) (1,082) (1,405)

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 41,554 36,771 6,648 5,998 48,202 42,769

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้	

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	 5,777 5,391 4,776 4,473

ต้นทุนดอกเบี้ย 2,071 1,846 1,739 1,554

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 7,848 7,237 6,515 6,027

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ต้นทุนขายและบริการ	และต้นทุนจากการรับจ้างผลิต 5,876 5,436 5,247 4,878

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,972 1,801 1,268 1,149

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ณ	วันประเมิน	สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 4.0 4.0 4.0 4.0

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	 3.0	-	5.0 3.0	-	5.0 4.0	-	5.0 4.0	-	5.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน
			(ขึ้นกับช่วงอายุ) 0	-	20.0 0	-	20.0 0	-	5.0 0	-	5.0

จ�านวนเงนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์และภาระผกูพนัทีถ่กูปรบัปรงุจากผลของประสบการณ์ส�าหรบัปีปัจจบุนัและสีปี่ย้อนหลงัแสดง
ได้ดังนี้
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(หน่วย:	พันบาท)

ภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์

จ�านวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง 
จากผลของประสบการณ์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี	2556																	 56,966 48,202 - -

ปี	2555 51,065 42,769 - -

ปี	2554 45,449 38,147 - -

ปี	2553 41,219 34,821 - -

ปี	2552 35,771 30,131 - -

25.	 ทุนเรือนหุ้น

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่	10	มิถุนายน	2556	ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
จากเดิมมูลค่าหุ้นละ	1	บาท	เป็นมูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	คณะกรรมการบริษัทฯได้น�าเสนอมตินี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แล้วในวนัที	่18	กรกฎาคม	2556	และบรษิทัฯได้ด�าเนนิการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้กบักระทรวงพาณชิย์เมือ่วนัที	่29	กรกฎาคม	2556

การเปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุ้นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	มีรายละเอียดดังนี้

ทุนที่ช�าระแล้ว                     
ของบริษัทฯที่เพิ่มขึ้นจาก 

การใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดง
สิทธิ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญที่เพิ่ม
ขึ้นจากการใช้สิทธิ 

ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ

วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 
การใช้สิทธิตามใบส�าคัญ 
แสดงสิทธิกับกระทรวง

พาณิชย์

(พันบาท) (พันบาท)
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555 368,492 1,355,621

ใช้สิทธิในเดือนพฤษภาคม	2556 869 1,288 16	พฤษภาคม	2556

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 369,361 1,356,909

26.	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

STPI - W1

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออก	(หน่วย) 83,333,014

อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	(ปี) 5

ก�าหนดเวลาการใช้สิทธิ ทุก	6	เดือน

วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก 29	พฤษภาคม	2552

วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 3	พฤษภาคม	2556

*ราคาใช้สิทธิต่อ	1	หุ้นสามัญ	(บาท) 2.482

*อัตราส่วนการใช้สิทธิ 1:1.40

*		ค�านวณราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั้งที	่1/2554
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การเปลี่ยนแปลงในจ�านวนหน่วยของใบส�าคัญแสดงสิทธิแสดงดังนี้

(หน่วย)

STPI - W1

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร 83,333,014

ใช้สิทธิในระหว่างป	ี2552 (69,065,158)

ใช้สิทธิในระหว่างป	ี2553 (12,403,627)

ใช้สิทธิในระหว่างป	ี2554 (232,975)

ใช้สิทธิในระหว่างป	ี2555 (440,729)

ใช้สิทธิในระหว่างป	ี2556 (618,827)

ตัดจ�าหน่ายใบส�าคัญแสดงสิทธิเนื่องจากครบก�าหนดเวลาการใช้สิทธิ (571,698)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2556 -

27.	 ส�ารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	116	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	2535	 บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	
10	ของทุนจดทะเบียน	ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้	ในปัจจุบัน	บริษัทฯได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายไว้ครบ
ถ้วนแล้ว

28.	 หุ้นซื้อคืน/ก�าไรสะสมจัดสรรส�าหรับหุ้นซื้อคืน

ตามจดหมายของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีก่ลต.	ชส.	(ว)	2/2548	ลงวันที	่14	กมุภาพนัธ์	2548	เกีย่วกบัการ
ซือ้หุน้คนืว่าบรษิทัมหาชนจ�ากดัจะซือ้หุน้คนืได้ไม่เกนิวงเงินก�าไรสะสม	 และให้บรษัิทต้องกนัก�าไรสะสมไว้เป็นเงินส�ารองเท่ากบัจ�านวนเงินที่ได้จ่าย
ซือ้หุน้คนืจนกว่าจะมกีารจ�าหน่ายหุน้ซือ้คนืได้หมด	หรอืลดทนุทีช่�าระแล้วโดยวธิตีดัหุน้ซือ้คนืทีจ่�าหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณ	ีบรษิทัฯได้ถอืปฏบิตั	ิตาม
แนวทางดงักล่าว	โดยการจดัสรรก�าไรสะสมเป็นส�ารองหุ้นสามญัซือ้คนืเท่ากบัจ�านวนเงนิที่ได้จ่ายซือ้หุ้นคนื

ในระหว่างไตรมาสที	่1	ของปี	2555	บรษิทัฯได้จ�าหน่ายหุน้สามญัซือ้คนืจ�านวน	4.4	ล้านหุ้น	ซึง่มรีาคาทนุ	36	ล้านบาท	ในราคาขายรวม	135	ล้าน
บาท	การจ�าหน่ายหุน้สามญัซือ้คนืดงักล่าวได้ด�าเนนิการในตลาดหลกัทรพัย์โดยก�าหนดราคาจ�าหน่ายหุน้สามญัซือ้คนืจากราคาตลาดของหุน้	ณ	วัน
ทีข่าย	ทัง้นีบ้รษัิทฯได้บันทกึผลต่างของราคาขายท่ีสงูกว่าราคาซือ้ของหุน้สามญัซือ้คนืจ�านวนประมาณ	99	ล้านบาท	ใน	“ส่วนเกนิทนุหุน้สามญัซ้ือ
คนื”	ในส่วนของผู้ถอืหุน้และโอนกลบัส�ารองหุน้สามญัซือ้คนืไปยงัก�าไรสะสมทีย่งัไม่ได้จดัสรร

29.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
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(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 1,350,916 843,252 843,974 327,623

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 177,963 158,785 160,774 147,802

ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง 2,144,074 225,929 2,533,094 789,307

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 187,810 141,269 180,414 134,336

ค่าสาธารณูปโภค 58,780 36,835 57,327 35,379

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 74,664 32,569 69,027 29,623

การเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างก่อสร้าง (727,455) 165,668 (724,901) 166,878

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ 6,360 (12,320) (13,586) 7,672

30.	 ภาษีเงินได้

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	สรุปได้ดังนี้	

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 316,345 255,006 291,226 251,540

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:	

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีากการเกดิผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล 
	 แตกต่างชั่วคราว (68,648) 51,128 (2,677) 8,877

ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี - (648) - 753

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 247,697 305,486 288,549 261,170
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จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เก่ียวข้องกับก�าไร																																																 
	จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 14,112 (20,374) 14,112 (20,374)

รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	2556	 
และ	2555	สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 2,156,217 1,344,765 1,892,225 1,157,796

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ	20 ร้อยละ	23 ร้อยละ	20 ร้อยละ	23

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 431,243 309,296 378,445 266,293

ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี - (648) - 753

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

	 การส่งเสริมการลงทุน	(หมายเหตุ	31) (83,336) - (83,336) -

	 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 989 1,487 454 1,151

	 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (927) (185) (602) (176)

	 รายได้ที่ได้รับยกเว้น (6,955) (5,296) (6,711) (5,296)

	 ผลขาดทุนทางภาษียกมาของบริษัทย่อยจากการซื้อธุรกิจ
			 ในระหว่างปี (96,564) - - -

	 อื่น	ๆ 3,247 832 299 (1,555)

รวม (183,546) (3,162) (89,896) (5,876)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 247,697 305,486 288,549 261,170
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 
2556

31 ธันวาคม 
2555

1 มกราคม 
2555

31 ธันวาคม 
2556

31 ธันวาคม 
2555

1 มกราคม 
2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7,374 7,383 8,777 7,062 7,062 8,465

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 35,528 35,528 35,528 35,528 35,528 35,528

ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	อาคารเครื่องจักร 
	 และอุปกรณ์ 20,837 20,426 20,520 22,877 22,065 21,554

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(ผลต่างจากวิธีการ 
	 ค�านวณค่าเช่า) 5,373 4,104 2,052 5,373 4,104 2,052

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 11,393 10,213 9,132 9,640 8,554 7,672

ประมาณการหนี้สินอื่น 39,123 44,667 38,740 36,000 36,000 37,815

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 84,560 10,225 65,914 - - 9,614

อื่นๆ 1,643 2,537 4,900 2,227 2,717 2,960

รวม 205,831 135,083 185,563 118,707 116,030 125,660

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 
	 เงินลงทุน

6,500 20,612 238 6,500 20,612 238

	 อื่นๆ 2,100 - - - - -

รวม 8,600 20,612 238 6,500 20,612 238

ในเดือนตุลาคม	2554	คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ	30	เป็น	ร้อยละ	23	ในปี	2555	และเป็นร้อยละ	20	
ตั้งแต่ปี	2556	เป็นต้นไป	และในเดือนธันวาคม	2554	ได้มี	พระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวส�าหรับปี	2555	-	2557	 บริษัทฯได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าวในการค�านวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่
แสดงไว้ข้างต้นแล้ว	
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31.	 การส่งเสริมการลงทุน

 บรษิทัฯได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษจีากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุตามพระราชบญัญัตส่ิงเสรมิการลงทนุ	พ.ศ.	2520	บรษิทัฯได้รบัสทิธปิระโยชน์ 
	 ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

รายละเอียด
1.	บัตรส่งเสริมเลขที่ 1114/2542 2800(2)/2555 2888(2)/2555

2.	วันที่ได้รับส่งเสริม 31/03/2542 6/12/2555 17/12/2555

3.	เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตงานแปรรูป
โครงสร้างเหล็ก

ผลิตโครงสร้างเหล็กซึ่ง
ใช้ในงานก่อสร้าง

ผลิตโครงสร้างเหล็กซึ่ง
ใช้ในงานก่อสร้าง

4.	สิทธิประโยชน์ส�าคัญที่ได้รับ

4.1	 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจาก
กจิการท่ีได้รบัการส่งเสรมิซึง่ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลไปรวม
ค�านวณเพื่อเสียภาษี

8	ปี 5	ปี 5	ปี

4.2	 ได้รบัลดหย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบักจิการที่ได้รบัการส่งเสรมิ
ในอตัราร้อยละ	50	ของอตัราปกต	ิมกี�าหนด	5	ปีนับจากวนัทีพ้่นก�าหนด
ได้รบัการยกเว้นภาษี

ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ

4.3	 ได้รบัอนุญาตให้หกัเงนิได้พงึประเมนิเป็นจ�านวนเท่ากบัร้อยละห้าของ
รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออกเป็นระยะเวลา	10	ปี	

ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ

4.4	 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ

ได้รับ ได้รับ ได้รับ

4.5	 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นที่ต้องน�าเข้า
จากต่างประเทศเพือ่ใช้ในการผลติเพือ่การส่งออกเป็นระยะเวลาตาม
ที่ก�าหนดนับตั้งแต่วันน�าเข้าวันแรกและสามารถขอต่อระยะเวลาการ
ยกเว้นอากรขาเข้าได้เมื่อครบก�าหนดการได้รับยกเว้น

ได้รับ	
(สิ้นสุดวันที่	
19/07/2558)

ได้รับ
(ยังไม่เริ่ม																
ใช้สิทธิ)

ได้รับ
(ยังไม่เร่ิม															
ใช้สิทธิ)

5.	วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม 8/01/2544 31/07/2556 30/01/2556
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รายได้ของบริษัทฯ	ส�าหรับปีจ�าแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบาท)

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

รายได้จากการรับจ้างผลิต

			รายได้จากการส่งออก 1,510,635 - 2,436,253 619,579 3,946,888 619,579

			รายได้ในประเทศ - - 1,045,598 2,142,216 1,045,598 2,142,216

รวม 1,510,635 - 3,481,851 2,761,795 4,992,486 2,761,795

รายได้จากการขายและบริการ - - 27,310 16,359 27,310 16,359

รวมรายได้ 1,510,635 - 3,509,161 2,778,154 5,019,796 2,778,154

32.	 ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปี	(ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่
ในระหว่างปี	โดยได้ปรับจ�านวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจ�านวนหุ้นสามัญทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้จากมูลค่าหุ้น
ละ	1	บาท	 เป็นมูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	25	ซึ่งได้ปรับปรุงจ�านวนหุ้นสามัญโดยถือเสมือน
ว่าการแตกหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

ก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปี	(ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	ด้วยผลรวมของจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออก
อยู่ในระหว่างปีกับจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพ่ือแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ	
โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ	ณ	วันต้นปีหรือ	ณ	วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า	และได้ปรับจ�านวนหุ้นสามัญกับจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้า
หนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ	 ตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจ�านวนหุ้น
สามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ	1	บาท	เป็นมูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	ตามที่กล่าวใว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ	25	ซึ่งได้ปรับปรุงจ�านวนหุ้นสามัญโดยถือเสมือนว่าการแตกหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน
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	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไรต่อหุ้นปรับลด	แสดงการค�านวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม

จ�านวนหุ้นสามัญ

ก�าไรส�าหรับปี ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

2556 2555 2556 2555 2556 2555

(พันบาท) (พันบาท)
(ปรับปรุงใหม่)

(พันหุ้น) (พันหุ้น)
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท) (บาท)
(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	ก�าไรส�าหรับปี 1,908,520 1,039,279 1,476,328 1,467,930 1.293 0.708

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

	ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ						 
	 ที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิม - - 6,321 8,294

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

	ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่า	มีการใช ้
	 สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1,908,520 1,039,279 1,482,649 1,476,224 1.287 0.704

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จ�านวนหุ้นสามัญ

ก�าไรส�าหรับปี ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

2556 2555 2556 2555 2556 2555

(พันบาท) (พันบาท)
(ปรับปรุงใหม่)

(พันหุ้น) (พันหุ้น)
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท) (บาท)
(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	ก�าไรส�าหรับปี 1,603,677 896,625 1,476,328 1,467,930 1.086 0.611

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

	ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ										 
	 ที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิม - - 6,321 8,294

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

	ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่า	มีการใช ้
	 สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1,603,677 896,625 1,482,649 1,476,224 1.082 0.607

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)

107
รายงานประจ�าปี 2556



33.	 ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รับและสอบทาน
อย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน	 ทั้งนี้ผู้มีอ�านาจตัดสิน
ใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของบริษัทฯคือคณะกรรมการบริหาร

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน	บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ	บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น	2	ส่วนงาน	ดังนี	้

(ก)	 ส่วนงานการรับจ้างผลิตโครงสร้างเหล็กเพื่อใช้ในการก่อสร้างและงานอุตสาหกรรม

(ข)	 ส่วนงานการขายเครื่องจักรก่อสร้างและการให้บริการที่เกี่ยวกับเครื่องจักร

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน	บรษิทัฯประเมินผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิงาน
รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และก�าไรรวมของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีดังต่อไปนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

ส่วนงาน ส่วนงานขาย การตัดรายการ

รับจ้างผลิต (ก) และบริการ (ข) ระหว่างกัน งบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากลูกค้าภายนอก

		รายได้จากในประเทศ 1,045 2,144 654 355 - - 1,699 2,499

		รายได้จากการส่งออก 3,947 618 23 23 - - 3,970 641

รวม 4,992 2,762 677 378 - - 5,669 3,140

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 668 619 (668) (619) - -

รวมรายได้ทั้งสิ้น 4,992 2,762 1,345 997 (668) (619) 5,669 3,140

ก�าไรจากการด�าเนินงานตามส่วนงาน 1,916 1,170 115 86 2,031 1,256

รายได	้(ค่าใช้จ่าย)	สุทธิที่ไม่ได้ปันส่วน (122) (217)

ก�าไรส�าหรับปี 1,909 1,039

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดพิจารณาสินทรัพย์รวมในการด�าเนินงานของกิจการ	ดังนั้นจึงไม่มีการปันส่วนสินทรัพย์ให้แต่ละส่วนงาน
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	 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

	 รายได้จากลูกค้าภายนอกของบริษัทฯและบริษัทย่อยก�าหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้าสามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555

ประเทศญี่ปุ่น 2,962,816 358,567

ประเทศไทย 1,698,902 2,498,457

ประเทศสหรัฐอเมริกา 984,072 199,869

ประเทศอื่นๆ 23,151 83,141

รวม 5,668,941 3,140,034

	 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี	2556	และ	2555	บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนสามรายซึ่งมาจากส่วนงานการรับจ้างผลิตโครงสร้างเหล็กเพื่อ
ใช้ในการก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมโดยสามารถแสดงดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555

รายที	่1 2,962,502 315,972

รายที	่2 1,045,598 2,129,076

รายที	่3 984,072 199,869

34.	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บรษิทัฯ	 บรษิทัย่อยและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุส�ารองเลีย้งชพี	 พ.ศ.	2530	 โดยบรษิทัฯ	
บรษิทัย่อยและพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ	3	ของเงินเดอืน	กองทนุส�ารองเลีย้งชพีนีบ้รหิารโดยบรษิทัหลักทรัพย์
จดัการกองทนุเอม็เอฟซ	ีจ�ากดั	(มหาชน)	และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบว่าด้วยกองทนุ	ในระหว่างปี	2556	
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้จ่ายเงนิสมทบกองทนุเป็นจ�านวนเงนิ	3	ล้านบาท	(งบการเงินเฉพาะบรษิทัฯ:	2	ล้านบาท)	(2555:	3	ล้านบาท	งบการ
เงนิเฉพาะบรษิทัฯ:	2	ล้านบาท)
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35.	 เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(ล้านบาท) (บาท)
เงนิปันผลประจ�าปี	2554	จ่ายจากผลการด�าเนนิงาน 
	 ของปี	2554	*

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น																					
	 เมื่อวันที่	26	เมษายน	2555 116 0.32

รวมเงินปันผลส�าหรับปี	2555 116 0.32

เงนิปันผลประจ�าปี	2555	จ่ายจากผลการด�าเนนิงาน 
	 ของปี	2555	

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น																					
	 เมื่อวันที่	25	เมษายน	2556

368

  

1.00

รวมเงินปันผลส�าหรับปี	2556 368 1.00

*		ทั้งนี้หุ้นจ�านวน	3,896,400	หุ้น	ซึ่งถือโดยบริษัทฯตามโครงการซื้อหุ้นคืนจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

36.	 สัญญางานระหว่างก่อสร้าง

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯมีต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นปรับปรุงด้วยก�าไรหรือขาดทุนที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน	ส�าหรับสัญญางานระหว่าง
ก่อสร้างเป็นจ�านวนประมาณ	5,036	ล้านบาท	(2555:	3,102	ล้านบาท)	และมีจ�านวนเงนิทีบ่รษิทัฯมสีทิธเิรยีกร้องจากผูว่้าจ้างส�าหรบังานก่อสร้าง
เป็นจ�านวนประมาณ	1,079	ล้านบาท	(2555:	373	ล้านบาท)

37.	 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

37.1	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวนเงิน	24	ล้านบาท	(เฉพาะบริษัทฯ:	11ล้านบาท)	(2555:	162	ล้าน
บาท	(เฉพาะบริษัทฯ:	56	ล้านบาท))	ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารโรงงานและการซื้อเครื่องจักร

37.2	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

บริษัทฯได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและพื้นที่ในอาคาร	อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต	่1	ถึง	13	ปี	และสัญญา
ดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้	

	 บริษัทฯมีจ�านวนเงินขั้นต�า่ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555

จ่ายช�าระ

	 ภายใน 1	ปี 117 100

	 มากกว่า 1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี 417 373

	 มากกว่า 5	ปี 158 257
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37.3	 หนังสือค�า้ประกันธนาคาร

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ	และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ�านวน	
42	ล้านบาท	และ	137	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	(2555:	76	ล้านบาท	และ	74	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)	ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค�้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจ�านวน	2	 ล้านบาท	
และ	137	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	(เฉพาะบริษัทฯ:	1	ล้านบาท	และ	137	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)	(2555:	42	ล้านบาท	และ	74	ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา	(เฉพาะบริษัทฯ:	30	ล้านบาท	และ	74	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา))	เพื่อค�า้ประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ	จ�านวน	40	ล้าน
บาท	(เฉพาะบริษัทฯ:	39	ล้านบาท)	(2555:	34	ล้านบาท	(เฉพาะบริษัทฯ:	33	ล้านบาท))

37.4	 ภาระผูกพันจากสัญญาซื้อเงินลงทุน

เมื่อวันที่	20	สิงหาคม	2556	บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื้อเงินลงทุนเพื่อซื้อหุ้นสามัญจ�านวน	250,000	หุ้น	และหุ้นบุริมสิทธิ์จ�านวน	255,000	
หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	ของบริษัท	คลัฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าวโดยมีมูลค่าการลงทุนเท่ากับ	
1,652,155	 ดอลล่าร์ออสเตรเลียหรือประมาณ	47	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	100	 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว	 โดยบริษัท	 คลัฟ	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญาดังกล่าวภายในวันที่	30	มิถุนายน	2557	วัตถุประสงค์ของการลงทุนเพื่อให้ได้
สิทธิการเช่าท่าเรือน�้าลึกส�าหรับการผลิตงานโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่	ณ	ปัจจุบัน	บริษัท	คลัฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	อยู่ในระหว่างการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อเงินลงทุนดังกล่าว

37.5	 คดีฟ้องร้อง

ในระหว่างปี	2547	 บริษัทฯได้ตกลงรับงานก่อสร้างจากคู่สัญญาซึ่งเป็นบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ	(“บริษัทคู่สัญญา”)	 โดยบริษัทฯได้เริ่ม
ด�าเนนิงานก่อสร้างแล้วบางส่วน	ต่อมาในไตรมาสทีห่นึง่ของปี	2548	บรษิทัฯได้ตกลงกบัคูส่ญัญาในการคนืงานดงักล่าว	และบรษิทัฯได้เรียกเกบ็
เงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีบริษัทฯได้ด�าเนินการไปแล้ว	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯยังไม่ได้รับช�าระหนี้จากคู่สัญญา	 ในไตรมาสที่สองของปี	
2548	บริษัทฯได้ยื่นฟ้องคู่สัญญาเพื่อให้ช�าระหนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินประมาณ	17	ล้านบาท	(แก้ไขค�าฟ้องและเพิ่มทุนทรัพย์ฟ้อง
เป็น	41	ล้านบาท	ในไตรมาสที่สองของปี	2553)	และในไตรมาสที่สามของปี	2548	บริษัทคู่สัญญาได้ยื่นฟ้องบริษัทฯให้จ่ายชดเชยค่าเสียหายที่
เกิดจากการคืนงานดังกล่าว	คิดเป็นจ�านวนรวมประมาณ	7	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	บริษัทฯได้ประมาณการความเสีย
หายที่อาจเกิดขึ้น	และได้บนัทกึค่าเผือ่หนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากคดคีวามจ�านวน	120	ล้านบาท	และ	ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2551	บริษัทฯได้บันทึก
ค่าเผือ่หนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากคดคีวามเพิม่ขึน้อกีจ�านวน	60	ล้านบาท	ตามความเหน็ของฝ่ายกฎหมายของบรษิทัฯและคณะกรรมการบริหาร	

ต่อมาในระหว่างเดอืนธนัวาคม	2554	ศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้อ่านค�าพิพากษาในชัน้ต้น	โดยตดัสนิให้บรษิทัฯ
ช�าระเงินค่าเสียหายจากการคืนงานดังกล่าวจ�านวน	2	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	บวกด้วยดอกเบี้ยร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับจากวันที่	15	มิถุนายน	2548	
ไปจนกว่าจะช�าระเสร็จ	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯได้ยื่นค�าร้องอุทธรณ์คดีในเดือนมิถุนายน	2555	 เพื่อขอให้ศาลฎีกากลับค�าพิพากษาของศาลชั้น
ต้นและให้ยกฟ้อง		แต่ในขณะเดียวกันบริษัทคู่สัญญาก็ได้ยื่นค�าร้องอุทธรณ์คดีให้บริษัทฯต้องชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติมจากค�าพิพากษาของศาล
ชั้นต้นอีกประมาณ	3	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	บวกด้วยดอกเบี้ยร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับจากวันที่	15	มิถุนายน	2548

ขณะนี้คดีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของศาลฎีกา	และยังไม่ทราบผล	อย่างไรก็ตาม	คณะกรรมการบริหารเชื่อว่าจะไม่เกิดผล
เสียหายเกินกว่าที่บริษัทฯได้บันทึกค่าเผื่อไว้แล้วตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
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38.	 เครื่องมือทางการเงิน

38.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

	 เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที	่107	 	“การแสดงรายการและการเปิดเผย 
	 ข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน”	ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน

-	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-	เงินลงทุนชั่วคราว -	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

-	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

-	เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

-	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น

-	เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน

-	เงินลงทุนระยะยาวอื่น

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารค้า	 เงนิให้กูย้มืและลกูหนีอ้ืน่	 ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่งนี้โดย
การก�าหนดให้มนีโยบายและวธิกีารในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม	 ดงันัน้บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระ
ส�าคญัจากการให้สนิเชือ่	 จ�านวนเงนิสงูสดุท่ีบรษิทัฯอาจต้องสญูเสยีจากการให้สนิเชือ่คอืมลูค่าตามบญัชขีองลกูหนี้	 เงนิให้กูย้มื	 หรอืลกูหนีอ้ืน่ที่
แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ	เงนิลงทนุ	และเงินให้กูย้มืทีม่ดีอกเบีย้		สนิทรพัย์
และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบ้ียท่ีปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาด	หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั	

สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีส่�าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้	และส�าหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงินทีมี่อตัราดอกเบีย้คงที่
สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนดหรือถึงวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่	(หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	ได้ดังนี้	
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(หน่วย	:	ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา  
ดอกเบี้ยภายใน 1 ปี

มากกว่า  
1 ถงึ 5 ปี รวม อัตราดอกเบี้ย

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 210 337 149 37 359 374 0.10	-	0.60 0.10	-	0.75

เงินลงทุนชั่วคราว 1,293 2,607 - - 10 - 3,369 864 4,672 3,471 1.30	-	9.03 3.10	-	9.03

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - - - 1,006 628 1,006 628 - -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น 70 - - - - - - - 70 - 15.00 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�า้ประกัน - - - - 25 25 - - 25 25 0.63	-	2.20 0.63	-	2.45

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 275 125 - - 351 416 626 541 4.52	-	4.80 4.25	-	4.70

1,363 2,607 275 125 245 362 4,875 1,945 6,758 5,039

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - - - 852 312 852 312 - -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 17 18 10 24 - - - - 27 42 5.90	-	8.63 4.56	-	8.63

17 18 10 24 - - 852 312 879 354

(หน่วย	:	ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา  
ดอกเบี้ยภายใน 1 ปี

มากกว่า  
1 ถงึ 5 ปี รวม อัตราดอกเบี้ย

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 106 278 149 37 255 315 0.10	-	0.60 0.10	-	0.75

เงินลงทุนชั่วคราว 1,293 2,607 - - - - 3,326 790 4,619 3,397 1.30	-	9.03 3.10	-	9.03

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - - - 899 551 899 551 - -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 72 - - - - - - - 72 - 3.5 -

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค�า้ประกนั - - - - 24 24 - - 24 24 1.15	-	2.20 1.15	-	2.45

เงนิให้กูย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - - 210 - - - - - 210 - 3.5 -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 275 125 - - 351 416 626 541 4.52	-	4.80 4.25	-	4.70

1,365 2,607 485 125 130 302 4,725 1,794 6,705 4,828

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - - - 921 303 921 303 - -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2 1 3 4 - - - - 5 5 5.90	-	6.40 4.93	-	5.92

2 1 3 4 - - 921 303 926 308
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีส่�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งจากการซือ้หรอืขายสนิค้าหรอืให้บรกิารเป็นเงนิต่างประเทศ	บรษิทัฯและ
บริษัทย่อยได้ตกลงท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง	

บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ	ดังนี	้

สกุลเงิน
งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                             
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
สินทรัพย์ทางการเงิน

	 เหรียญสหรัฐอเมริกา 47.9 20.8 47.7 20.3 32.8136 30.6316

หนี้สินทางการเงิน

	 ยูโร 0.8 1.0 - - 45.0217 40.5563

	 เหรียญสหรัฐอเมริกา 6.5 0.1 6.2 - 32.8136 30.6316

	 เยน 62.7 15.4 - 4.5 0.3130 0.3545

						 	ดอลลาร์สิงค์โปร์ 0.1 - 0.1 - 25.8826 25.0340

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สกุลเงิน งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ วันครบก�าหนดตามสัญญา
อัตราแลกเปลี่ยน

ตามสัญญา

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อ 1 หน่วย       

เงินตราต่างประเทศ)
สัญญาซื้อ

ยูโร 0.3 - 03/01/57	-	27/03/57 42.37	-	45.33

สัญญาขาย

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.7 4.7 16/05/57	-	10/10/57 30.17	-	32.14

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สกุลเงิน งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ วันครบก�าหนดตามสัญญา
อัตราแลกเปลี่ยน

ตามสัญญา

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อ 1 หน่วย       

เงินตราต่างประเทศ)
สัญญาซื้อ

ยูโร 1.0 - 15/01/56	-	11/02/56 39.36	-	40.07

สัญญาขาย

เหรียญสหรัฐอเมริกา 6.0 5.9 25/01/56	-	15/10/56 30.66	-	31.91
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นอกจากนี	้ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯมียอดคงเหลือของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลก
เปลี่ยนของเงินรับจากค่างวดงานก่อสร้าง	รวมมูลค่าตามสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าประมาณ	511	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	โดยมี
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาระหว่าง	30.25	-	32.84	บาท	ต่อ	1	เหรียญสหรัฐอเมริกา	สัญญาดังกล่าวจะครบก�าหนดในระหว่างเดือนมกราคม	
2557	 ถึงเดือนธันวาคม	2558	 หากบริษัทฯบันทึกบัญชีตามมูลค่ายุติธรรมตามสภาวะของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน	 บริษัทฯจะมีผล
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ครบก�าหนดในปี	2557	 เป็นจ�านวนเงินประมาณ	439	ล้านบาท	และมีผล
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ครบก�าหนดในปี	2558	เป็นจ�านวนเงินประมาณ	297	ล้านบาท	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทฯมียอดคงเหลือของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินรับจากค่างวดงานก่อสร้าง	รวมมูลค่าตามสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าประมาณ	468	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	โดยมีอัตราแลก
เปลี่ยนตามสัญญาระหว่าง	31.41-32.52	บาทต่อ	1	เหรียญสหรัฐอเมริกา	สัญญาดังกล่าวจะครบก�าหนดในระหว่างเดือนพฤศจิกายน	2556	ถึง
เดือนธันวาคม	2558	หากบริษัทฯบันทึกบัญชีตามมูลค่ายุติธรรมตามสภาวะของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน	บริษัทฯจะมีผลก�าไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ครบก�าหนดในปี	2556	เป็นจ�านวนเงินประมาณ	4	ล้านบาท	และมีผลก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
ของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ครบก�าหนดในระหว่างปี	2557-2558	เป็นจ�านวนเงินประมาณ	38	ล้านบาท

38.2	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

	 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	 บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ 
	 ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

	 มูลค่ายุติธรรม	หมายถึง	จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายช�าระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู	้และ 
	 เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน	 วิธีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู ่
	 กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน	มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด	หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม	

39.	 การบริหารจัดการทุน	

	 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ	 คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
	 และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น	โดย	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	กลุม่บรษิทัฯมอีตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุเท่ากบั	0.8:1	(2555:	0.7:1)	 
	 และเฉพาะบรษิทัฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ	0.9:1	(2555:	0.7:1)
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40.	 การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

	 บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีดังต่อไปนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

ตามที่
จัดประเภทใหม่

ตามที่
เคยรายงานไว้

ตามที่
จัดประเภทใหม่ ตามยอดยกมาเดิม

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 312,213 350,997 95,040 97,189

ประมาณการหนี้สินจากการเลิกจ้างเมื่องาน 
	 โครงการเสร็จสิ้น 38,784 - 2,149 -

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อก�าไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้	

41.	 การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2557
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บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	 :		 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 	 เลขที่	62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ชั้น	4	,	6-7
	 	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย		เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
	 	 โทรศัพท์	:	+66	(0)	2359	1200-1
	 	 โทรสาร			:	+66	(0)	2359	1262-3

ผู้สอบบัญชี		 :	 บริษัท	ส�านักงาน	เอินส์	แอนด์	ยัง	จ�ากัด
	 	 ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	193/136-137	ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	
	 	 แขวงคลองเตย	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10100
	 	 โทรศัพท์	:	+66	(0)	2264	0777,	+66	(0)	2661	9190
	 	 โทรสาร			 :	+66	(0)	2264	0789-90,	+66	(0)	2661	9192

ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป		 :	 บริษัท	เดชอุดม	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	จ�ากัด
	 	 ชั้น	9	อาคารชาญอิสระ	เลขที่	942/142-3	
	 	 ถนนพระราม	4			กรุงเทพฯ	10500
	 	 โทรศัพท์	:		+66	(0)	2233	0055	
	 	 โทรสาร			:	+66	(0)	2236	6681

สมาชิก	 :	 สมาคมผู้ก่อสร้างงานเหล็กไทย	(TSCA)
	 	 25	อาคารอัลม่าลิงค์	ชั้น	11	ซอยชิดลม	
	 	 ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน
	 	 กรุงเทพฯ	10330
	 	 โทรศัพท์	:	+66	(0)	2254	8400
	 	 โทรสาร	:	+66	(0)	2255	6651

 :	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 	 อาคาร	วตท.	อาคาร	2	ชั้น	3	
	 	 2/9	หมู่	4	(โครงการนอร์ธปาร์ค)	ถนนวิภาวดีรังสิต
	 	 แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210
	 	 โทรศัพท์	:	+66	(0)	2955	1155
	 	 โทรสาร	:	+66	(0)	2955	1156-7
  
 :	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	 	 โซน	ซี	ชั้น	4	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
	 	 60	ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	แขวงคลองเตย
	 	 เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
	 	 โทรศัพท์	:	+66	(0)	2235	1000
	 	 โทรสาร	:	+66	(0)	2345	1296-99
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สมาชิก	 :	 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
	 	 1168/97	อาคารลุมพินีทาวเวอร์	ชั้น	32	โซน	C
	 	 ถนนพระราม	4	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร
	 	 กรุงเทพฯ	10120
	 	 โทรศัพท์	:	+66	(0)	2679	7555
	 	 โทรสาร	:	+66	(0)	2679	7500	-	2

 :	 สมาคมสโมสรนักลงทุน
	 	 1	อาคารทีพีแอนด์ทีชั้น	12,	ถนนวิภาวดีรังสิต,
	 	 แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร,	10900
	 	 โทรศัพท์	;	+66	(0)	2936	1429
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บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ำกัด (มหำชน)
เลขที่ 32/24 อำคำรซิโน-ไทย ทำวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ : +66 2 260 1181 แฟกซ์ : +66 2 260 1182
อีเมล : contact@stpi.co.th เว็บไซต์ : www.stpi.co.th
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