


รากมรรกนาธะรปกาจนสาส  

 

 

 ปรโุยนในวผนัผ่ทีกลโจิกฐษรศเะวาภ  ปดอลต 2556, ดาข่ทียทไนใงอืมเรากบบะร
 ่ทีสามรตไตแง้ัตพาภรยีถสเ 3  ปงอข 2556 นวงยทไ ทัษริบมลุกี่ทก็ลหเษศเาคนสิาหญปะลแ

 ดกัาํจ ลทัมเ (มหาชน)  ปตแงั้ตยาขามาขเาํนยอยทัษิรบะลแ 2555 ามูยอากเาคงอขีม่ที ก ได
กาจงลดล่ทีมลุกงอขดไยารดอยอตบทะรกลผงส  14,828  ปนใ ทาบนาล 2555  งยีพเอลืหเ

11,574  ปนใทาบนาล 2556 ้นีปนในึ้ขนทุดาขะวาภดกิเะลแ  

 

 

น่ัมงุมงยั อทอยดไิมก็นางกนัพง้ทัมวร นาทกทุรากมรรกะณคะลแราหิรบยาฝ มาตก็รไงายอ
เนอกปนใณรากบสะรปาํนะลแ นางาํทจใง้ัต น้ึขม่พิเลผิธทสิะรปะลแพาภิธทสิะรปีมหใ น้ึขีดหในางาทํรากนวบะรกงรุปบัรปอ่พืเ ลูมอขนป

 งอ่นืเอตงายอ นุทงลรากีมงยัทัษิรบง้ทัมวร นฟจิกฐษรศเบบะรกาห ตคานอนใวัตยายขรากบัรงอรมอรพง่ซึ มยี่มเีรพบบแอทตลิผจิกรุธนใม่พิเ
 มหใวัต  นืยง่ยังายอดไยูองราํด ฯทัษิรบหใลผงสะจาวนั่มอ่ชืเง่ซึ ปไดัถปนใรไาํกีมามบลักะลแ  

               อเะลแ นิงเรากงาทนบัาถส   าครากงาทรติมธนพั  าคกลู  นหุอถืผูนาทณุคบอขอข  ทัษิรบรากมรรกะณคงอขมานนใ ่ทีนชก
ิรบงอขมรรกจกินินเาํดรากนุนสบนัสรากหใดไ่ที งอขวยี่กเ ยวด่ทีานหิตบัฏิปดไ่ทีนาทกุทนางกันพะลแราหิรบผูณุคบอขอข   ามอมสเีดยวดทัษ

งคนั่มงายอดไปไอตานหวากญิรจเหใจิกรุธานฒพันั่มงุมะจ่ทีจใมวรอืมมวรมาวคยวดะลแบอชดผิบัรมาวค ตลอดไป 

               

 

 

            
 ( ลูกะรตษงพะรจิ านตัรวาสงาน  )                                                          

                                                                                    ทัษิรบรากมรรกนาธะรป  

 



ปรุส นางนินเาดํรากลผ ทัษิรบงอข  

 

                                                                                                                                                          หนวย : ทาบนัพ  

 2556 2555 2554 

มวรยดโนิงเรากบง     

ริบะลแยาขรากกาจดไยาร การ 11,574,095 14,827,760 10,405,043 

รไาํก ( นุทดาข ) นตนั้ข  (8,570) 258,414 339,750 

ิธทุสรไาํก มวรจร็สเด็บเ  (556,704) (45,400) 149,439 

มวรยพัรทนิส  3,988,394 5,607,299 5,120,924 

มวรนิส้ีนห  3,317,252 4,418,954 3,989,157 

นุหอถืผูงอขนวส  671,142 1,188,345 1,131,767 

นิงเรากงาทนวสารตอั     

 มวรดไยารอตนตนั้ขรไากํารตัอ  (0.07) 1.52% 3.27% 

มวรดไยารอติธทุสรไากํารตัอ  (4.80) (0.38)% 1.43% 

มวรยพัรทนิสอตนทแบอตลผารตัอ  (11.60) (1.05)% 3.77% 

นุหอถืผูงอขนวสอตนทแบอตลผารตัอ  (59.88) (4.91)% 13.84% 

นวสารตัอ สภาพ งอลค  1.03 1.16 1.19 

นุหอถืผูนวสอตนิส้ีนหนวสารตัอ  4.94 3.81 3.52 

 

 



จิกรุธบอกะรปรากะณษกัล  

 

เ กแดไ ปูรรปแดไิมงยั่ทีบิดุถตวับบแปูรนใง้ทัยาลหกาลห่ทีกล็หเฑณัภตลิผยานหาํจดจัจิกรุธบอกะรปทัษิรบ หล็กแผนรีดรอนชนิด
 นวม (Hot Rolled Coil) ะรปณรรพปรูกล็หเะลแ นอรปรูนึ้ขทภเะรปณรรพปรูก็ลหเ นผแก็ลหเ ตลิสนวมก็ลหเง้ทัวลแปูรรปแ่ทีะลแ นย็เปูรน้ึขทภเ

เ นผแกล็หเ กแดไ ทภเะรปงาบกล็หเฑณภัตลิผปูรรปแผูนปเงยัทัษริบ้นีกาจกอน ๆนื่อก็ลหเฑณัภตลิผง้ทัมวร หล็กมวนสลิต เหล็กแบน เหล็ก
ซีวัตปูรงารสงรคโก็ลหเะลแ ก็ลหเอท บพังารก็ลหเ บพักาฉ  

ยวดบอกะรป ทัษิรบงอขดไยารงารสงรคโ  

1 ) ตลิผาหดจัรากิรบหใราก  ๆงาตฑณัภ  

                    ทภเะรปณรรพปรูก็ลหเ นผแก็ลหเ นวมดนิชนอรดีรนผแก็ลหเ กแดไ ๆงาตก็ลหเฑณัภตลิผาหดจัรากิรบหใทัษิรบ ง่ซึ นอรปูรน้ึข
รนบแก็ลหเ ดีรกาฉก็ลหเ ดรีงารก็ลหเ นสเก็ลหเ คงรฟแรวไก็ลหเ มบีอไก็ลหเ มบีชอเก็ลหเ นปเกอองบแถรามาส หเะลแ ดี  นัตมยี่ลหเี่สก็ล

รงารสงรคโก็ลหเ บพักาฉก็ลหเ บพังารก็ลหเ ก็ลหเอท นปเกอองบแถรามาสง่ซึน็ยเปูรนึ้ขณรรพปูรก็ลหเง้ทัมวร ยัทัษิรบ้นีกาจกอน ซีวัตปู งให
นตนปเ คงซินผแ าปะรปอท นชเ ๆนื่อดนิชก็ลหเาหดจัรากิรบ   ปยาลปงวชนใ 2554  งอ่นืเอต 2555 าํนรากีมทัษิรบ ปงั้ท กาจก็ลหเษศเาขเ

ษิรบหใยาขามตลเลบิะลแ าํดนวมก็ลหเนปเปูรรปแอ่พืเ ก็ลหเมอลหงรโกแหใบิดุถตวันปเยาขอ่พืเามศทเะรปงาต งึ่นหดอทกีอทั  

2)  ก็ลหเฑณัภตลิผปรูรปแราก  

                   ล็หเ กแดไ ๆงาตทภเะรปกล็หเฑณภัตลิผนปเปูรรปแามนวมดนิชนอรดีรนผแก็ลหเาํนทัษริบ ก็ลหเ นบแก็ลหเ นผแก็ลหเ ติลสนวมก
ซึ รจงวบรคก็ลหเรากิรบยนูศนปเงัยทัษิรบง้ทัมวร ซีวัตปูรงารสงรคโก็ลหเะลแ ก็ลหเอท บพังารก็ลหเ บพักาฉ  นผแก็ลหเดัตรากิรบหใง่ (Plate) 

 ก็ลเบถแนวมก็ลหเานหยอซ (Slitting Coil) รากงอตาคกูล่ทีดานขมาต  

 

ทัษิรบงอขดไยารงารสงรคโ  

               ะยะรนใทัษิรบงอขดไยารงารสงรคโ 3  ่ทีนัวดสุนิ้ส ป 31  ป มคาวนัธ 2554, 2555 และ 2556 าหดจัรากกาจกัลหดไยารยวดบอกะรป
 ยานหาํจวลแปูรรปแะลแฑณัภตลิผ ้นีงัดีม  

ยานหาํจรากาคลูม  

2556 2555 2554 

ทาบนาล  % ทาบนาล  % ทาบนาล  % 

าหดจัรากิรบหใราก
ัภตลิผ ณฑ 

      

  -  ก็ลหเษศเ  4,456.56 38.50 7,027.46 47.39 3,122.62 29.90 

  -  ณรรพปูร  3,311.00 28.61 3,539.56 23.87 3,463.90 33.17 

ก็ลหเฑณภัตลิผปูรรปแราก  3,781.65 32.67 4,257.36 28.71 3,847.90 36.85 

รวม 11,549.21 99.78 14,824.37 99.97 10,434.42 99.91 

รา รากิรบดไย  24.89 0.22 3.38 0.03 9.01 0.09 

รวมรายได 11,574.10 100.00 14,827.76 100.00 10,443.43 100.00 

 

 รากิรบะลแฑณัภตลิผะณษกัล  

            นปเดไกอองบแถรามาสทัษิรบงอขกัลหรากิรบะลแฑณัภตลิผะณษกัล 2 อืค ทภเะรป  

1. านหาํจอื่พเก็ลหเฑณัภตลิผาหดัจรากิรบหใราก ย (Steel Trading and Warehousing) 

                นปเกอองบแถรามาสาคกูลกแยานหาจํอ่พืเาหดจัทัษิรบ่ทีฑณัภตลิผ 3  อืค กัลห มลุก  

              1.1  นอรดีรทภเะรปนบแงรทก็ลหเฑณัภตลิผ (Hot-Rolled Flat product)    

 กนวบะรกนาผ่ทีฑณัภตลิผนปเี้นทภเะรปฑณัภตลิผ นบแงรทก็ลหเ ศทเะรปนในอรดีรทภเะรปนบแงรทก็ลหเตลิผผูงอขตลิผรา
ปไว่ทัยดโ นักงาตกตแ่ที านหมาวคะลแวายมาวค งาวกมาวคดานขีม นผแนปเะณษกัลีมะจดไ่ทีนอรดีรทภเะรป   ีม 2 ดีรนผแก็ลหเ อืค ะณษกัล
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 นวมดนิชนอร (Hot-Rolled Coil - HRC)  ตแง้ัตานหมาวคีม่ที 1.0 ถึ รตมเิลลิม ง 13.0  านหนผแดินชนอรดีรนผแก็ลหเะลแ รตมเิลลิม (Hot-

Rolled Plate - HRP)   ตแง้ัตานหมาวคีม่ที 8  งึถนจ ปไนึ้ขรตมเิลลิม 100 ก็ลหเะลแ นวมดินชนอรดีรนผแก็ลหเาหดัจ่ทีานหาทํทัษริบ รตมเิลลิม
ศทเะรปนใก็ลหเตลิผผูกาจานหนผแดนิชนอรดีรนผแ  ผู  กแหใยานหาํจดจัยดโ ะจาคกูล้นีงั้ท ๆงาตก็ลหเนางงรโนปเี่ทาคกูละลแ ก็ลหเงสาค

ตุอนใงาวขงาวกงายอชใปไาํนกูถะจ้นีาลหเนางน้ชิง่ซึ ปไอต ๆ งาตก็ลหเนางน้ชินปเปูรรปแรากนใชใปไาํน กหาสตุอ  นชเ ปไว่ทัมรรกหาส รรม
 นตนปเ อรืเอตมรรกหาสตุอะลแ  รกัจงอ่ืรคเตลิผมรรกหาสตุอ   งารสอก  

 1.2  วายงรทก็ลหเฑณัภตลิผ (Long Product) 

        1)  นอรปูรน้ึขวายงรทก็ลหเฑณัภตลิผ (Hot Formed) 

หเ มบีอไก็ลหเ  มบีชอเก็ลหเ กแดไ นอรมาวคยวดปูรนึ้ขรากนวบะรกนาผ่ทีฑณัภตลิผนปเี้นทภเะรปฑณัภตลิผ  คงรฟแรวไก็ล
ีรนบแก็ลหเ  ดีรกาฉก็ลหเ  ดีรงารก็ลหเ นสเก็ลหเ าคผู กแหใยานหาํจดัจะลแวาลกงัดฑณัภตลิผาหดจั่ทีานหาํททัษิรบ นัตมยี่ลหเ่สีก็ลหเะลแ ด
กัลหนปเงารสอกมรรกหาสตุอมลุกนใาคกูละลแ ก็ลหเงส  

        2)  น็ยเปูรน้ึขวายงรทก็ลหเฑณัภตลิผ (Cold Formed) 

                        ก็ลหเาํนรากกาจดิกเี้นทภเะรปฑณัภตลิผ รกัจงอ่ืรคเยวดง้ัรคกีอา้ํซปูรนึ้ขามนอรดรีนผแ  ก็ลหเ  กแดไ นอรมาวคชใรากีมมไยดโ
เะจาหดัจรากิรบหใทัษิรบ่ที ก็ลหเอทฑณัภตลิผง่ซึ ก็ลหเอท  ีซวัตปรูงารสงรคโก็ลหเ บพักาฉก็ลหเ บพังาร ัรหาสํมสะามหเี่ทก็ลหเอทนป บ

ดจั่ทีานหาทํทัษิรบ งารสอกมรรกหาสตุอนใชใปไาํน มรรกหาสตุอ มลุกนใ าคกูละลแ ก็ลหเงสาคผู กแหใยานหาํจดจัะลแวาลกงัดฑณัภตลิผาห
  งารสอก  

   1.3 ๆ นื่อดนิชก็ลหเฑณัภตลิผ  

                       ากิรบหใวไยาลหกาลห่ทีฑณัภตลิผีมหใอ่พืเยานหาํจดจัาม ๆ นื่อดนิชก็ลหเฑณัภตลิผาหดจั่ทีานหาทํทัษิรบ คยวนาํอะลแร วาม
นตนปเ ก็ลหเษศเง้ทัมวร สีะกงสับอลืคเก็ลหเ วาขนผแก็ลหเ นชเ าคกูลกแกวดะส  

2.  การ  ก็ลหเฑณัภตลิผปรูรปแ (Coil Center) 

               ล็หเ นชเ มหใวัตปูรรปแกล็หเาคนสิดไหใอ่พืเ ปูรรปแรากนวบขนาผามตลิผผูกาจนอรดีรนวมกล็หเานํทัษิรบ กมวน สลิต (Slitting 

Coil), นับจุจปนใรกัจงอ่ืรคเ าํดก็ลหเอทะลแ ซีวัตก็ลหเนปเปูรรปแง้ทัมวร ๆงาตดานขนผแก็ลหเนปเดัต   ณามะรปมวรตลิผรากงัลาํกีม 110,000 

 ะลนัวนางาํทยดโ ปอตนัต 8  ณามะรปกีอนางาํทรากม่พิเะจก็กามยาขดอยีมงวชนใ งมโวั่ช 2-4 นัวอตงมโวั่ช  

 การตลาดและภาวการณ นัขงขแ  

          1.  ดาลตรากงาทธทุยลก  

1) ่สัปไงอตนปเาจํมไยดโทัษิรบกาจกล็หเฑณภัตลิผอ้ซืง่สัถรามาสาคกูลหใาํท ยาลหกาลหี่ทฑณัภตลิผีมทัษิรบ ผูกาจอ้ซืง
ลแ งสาคผูะาพฉเยดโ ีดงายอนปเดไาคกลูงอขรากงอตมาวคงอนสบอตถรามาสทัษิรบหใาํท งหแยาลหยานหาํจดจั ะ

นปเง่ซึงารสอกนางยวนห  ทัษิรบงอขกัลหาคกูล  

2) รตามบัรดไงอเปูรรปแทัษิรบ่ทีะลแ ยานหาจํดจัอ่พืเตลิผผูกาจามอ้ซืทัษิรบ่ทีง้ทัทัษิรบงอขกล็หเฑณภัตลิผ ฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) จากกระทรวงอุตสาหกรรม  และบริษัทมีระบบตรวจสอบคุณภาพของสินคาใหเปนไปตาม

กบมาวคีมาคนิสกาหี้นกาจกอน งสดจันอกนาฐรตาม าคกูลหใมหใาคนิสงสดจัะจทัษิรบงอรพ  

3) งยีคเลกใดัวหงจัง้ทัมวร ลฑณมริปะลแ พทเงุรกตขเนใาคกูลบกัหใาคนิสงสดจัรากิรบีมทัษิรบ  

4) ดานขยาลหกาลหฑณภัตลิผีมทัษิรบกาจงอ่นืเ รากงอตมาวคนทัดไาคกลูงอขรากงอตมาวคงอนสบอตถรามาสทัษิรบ
สิะรปีม่ทีงลัคงคาคนิสมุคบวคบบะรีมะลแ าลวเอตงรตว็รเดวรดไฑณัภตลิผงสดจัรากง้ทัมวร พาภิธท  

5) คงถึบารทหใาทํ งึถว่ทัดไาคกลูลแูดถรามาสหใอ่พืเ ะาพฉเยดโาคกลูงอขง้ัต่ทีมาตกออดาลตรากมทีงบแทัษิรบ วาม
ีดงายอนปเดไาคกูลงอขรากงอต  
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6) ูรมาวคานฒพัรากนนเยดโ รกคงอนใดิกเหใม่พิเาคลูมนาฐงารสรากนนเทัษิรบ ูรมาวคีมหใดาลตรากนาดรกาลคบุงอข
สมาวคหใงัยทัษิรบะลแ ดไาคกูลบกัาษกึรปาํคหใถรามาสนางกันพหใอ่พืเ ทัษิรบงอขฑณัภตลิผชใรากบกัวยี่กเ งอ่รืเญัคาํ

าคกูลบกัรากิรบหใราก  

        ยานหาํจรากงาทงอชะลแาคกูละณษกัล  

       ในป 2555 และป 2556 บริษัทจัดจําหนายสินคา  ดมหง้ทัศทเะรปนใยาภาคกลูกแหใ  งสาคผูมลุกาคกลูนปเญหในวสาคกลู
งารสอกามหเบัรผูะลแ ๆนื่อมรรกหาสตุอนใรากบอกะรปผู  าํดนวมก็ลหเมอลหนางงรโ ง้ทัมวร  

2.  ภาวการณ นัขงขแ  

                กล็หเตลิผผู ะลแ กล็หเรากริบยนูศง้ทันปเจิกรุธบอกะรปทัษิรบ่ทีรากกาจ รูปพรรณ จึงแบงลักษณะการแขงขันออกเปน 2  มลุก
กแดไ  

 2.1  ก็ลหเรากิรบยนูศจิกรุธมลุก  

 ูศจกิรุธบอกะรปผูบัรหาสํ กล็เดานขรากบอกะรปผูนปเญหในวส กามนวนาํจีมก็ลหเรากิรบยนูศจิกรุธบอกะรปผู งลัากํีม่ทีรากิรบยน
ญหใดานขีม่ทีดาลตนในัขงขแรากนใพาภยกัศีมะลแตลิผราก  นวนาํจ 2  นวนาํจงาลกดานขะลแ ยาร 6 จิกรุธบอกะรปผูนใง่นึหนปเทัษริบงึ่ซ ยาร

รนใูยองึจงาลกดานขะลแ ญหใดานขตลิผผูมลุกงอขนัขงขแรากนั้นงัด งาลกดานขตลิผรากงลัาํกีม่ทีรากิรบยนูศ ากงลัาํกงั้ทมวร งาลกนาปบัดะ ร
 าคกูลงอขรากงอตมาวคอตอพงยีพเมไนับจุจปนใยูอีม่ทีตลิผ  

 2.2  ีซวัตปรูงารสงรคโก็ลหเะลแก็ลหเอทตลิผูผจิกรุธมลุก  

 รากบอกะรปผูีมกาจงอ่นืเงสูงาขนอคนัขงขแรากีม ซีวัตปูรกล็หเะลแกล็หเอทฑณัภตลิผงอขนัขงขแรากบัรหาสํ ผลิตทอเหล็กและ
 ณามะรปศทเะรปนใซีวัตปรูงารสงรคโก็ลหเ 50 ล็หเอทจกิรุธงอขนัขงขแรากงบแทัษิรบง่ซึ ยาร  นปเกออซีวัตปูรงารสงรคโก็ลหเะลแก 3 มาตมลุก

 กแดไ ตลิผรากงลัาํก  

  ี่ทมลุก 1 วกกามกล็หเอทตลิผรากงลัากํีม่ทีกล็หเอทตลิผผู อืค ญหใดานขซีวัตปูรงารสงรคโก็ลหเะลแก็ลหเอทตลิผผู า 100,000 

  นวนาํจีม้นีมลุก ปอตนัต 9 ราย 

  ี่ทมลุก 2 รคโก็ลหเะลแก็ลหเอทตลิผผู  งาวหะรกล็หเอทตลิผรากงลัาํกีม่ทีก็ลหเอทตลิผผู อืค งาลกดานขซีวัตปูรงารสง 50,000 ถึง 
100,000   ณามะรปีม้นีมลุก ปอตนัต 13 ราย  

  ี่ทมลุก 3 วกยอนกล็หเอทตลิผรากงลัากํีม่ทีกล็หเอทตลิผผู อืค ก็ลเดานขซีวัตปูรงารสงรคโก็ลหเะลแก็ลหเอทตลิผผู า 50,000 ตัน
อต ปรูงารสงรคโกล็หเะลแกล็หเอทตลิผรากงลัากํีมทัษิรบยดโ ้นีมลุกนใูยอะจอลืหเี่ทนวสรากบอกะรปผูง่ซึ ป  ่ทีม็ตเซีวัต

35,000 ก็ลเดานขซีวัตปรูงารสงรคโก็ลหเะลแก็ลหเอทตลิผผูนปเดจังจึ ปอตนัต  

   ฑณัภตลิผาหดัจราก  

  ้นีงัด ฑณัภตลิผาหดจัรากงลหแีม ฯทัษิรบมลุก  

 ก ตลิผรา  

นางงรโีม ทัษิรบนับจุจป  งอเทัษิรบงอขาํดนวมก็ลหเปูรรปแ  นวนาํจ 1 งหแ   กีอยอยทัษริบงอขะลแ 1 นกัลกใ่ทีน้พืนใยูอง้ัต งหแ   ปนใ
2556  ณามะรป่ทียูอาํดก็ลหเปรูรปแงลัาํกีมีม่ทีดมหง้ทัรกัจงอ่รืคเหใาํทนวสงาบมหใรกัจงอ่ืรคเงตแบัรปรากีม 200,000 ตันตอป และในป 2556 

 ะลยอรณามะรป่ทียูอตลิผรากงลัาํกชใ 61  บัดาํลมาตมวรตลิผรากงลัาํกงอข  

 จาก ฑณัภตลิผอืรหบิดุถตัวาหดัจราก นื่อ  

 ดถุตวันปเง่ซึวายมาวคะลแงาวกมาวคะลแานหมาวคนาดง้ทันาฐรตามีม่ทีนอรดีรนผแก็ลหเอ้ซืดจัทัษิรบนับจุจป ิบหลักในการผลิต
ะรปนในอรดีรนผแกล็หเตลิผผูกาจ  ทัษิรบมลุกนใทัษิรบ กแดไ ศทเ จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) เปนหลัก นในอรดีรนผแกล็หเตลิผผูนปเง่ซึ

 งยีพเศทเะรป 1 ใน 3 ยารยาลหี้นหาจเกาจ ๆนื่อปรูรปแก็ลหเอ้ซืะลแ ยาร    

5







 มอลดวแง่สิอตบทะรกลผ  

 สีเกาจะวาภลม อืค กล็หเปูรรปแนางงรโงอขญัคาสํ่ทีมอลดวแง่สิอตบทะรกลผ ยงในขบวนการผลิต แตบริษัทไดมีการควบคุม
เถรามาสหในางงรโราคาอบบแกออยดโมอลดวแง่สิอตบทะรกลผีมหใมไทัษิรบงอขตลิผรากนวบขกาจดิกเ่ทีงยสีเณามิรป  ีดดไงยสีเบ็ก

มรรกหาสตุอนางงรโมรกงอขลแูดมุคบวครากตใยาภปกุทอมสเาํ่มสงายอนางงรโบอสจวรตรากบัรดไงัยทัษิรบ้นีกาจกอน ่ซึ งผลการตรวจสอบ
ต ๆ ดใาหญปดิกเหใอกมไ นาฐรตามฑณกเนใูยอนางงรโณวเิรบนใ ๆ งาตมอลดวแพาภสะลแนางงรโพาภส าวดไปุรส มอลดวแพาภสอ  

 ลผงารสรากบกัวยี่กเงอรงอฟกูถอืรหทาพิพอขีมมไทัษิรบ ามรากนินเาํดดปเทัษริบงอขนางงรโตแง้ัต ้นีง้ทั ะลแ มอลดวแงิ่สอตบทะรก
ไยคเมไ โิตญัญบัชาระรพ กแดไนัอมาติตบัฏิปงอตทัษริบ่ทียามหฎกมาตฐัรงอขนางยวนหกาจบัรปรากอืรหนอืตเกัตรากบัรด รงงาน พ.ศ. 2535 

พ มอลดวแง่สิาษกัระลแมิรสเงสิตญัญับชาระรพะลแ .ศ. 2535 
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งยี่สเมาวคยัจจป  

1)  บิดุถตัวาคารงอขนวผนัผรากกาจงยี่สเมาวค  

ดสั  ทัษิรบงอขๆน่ือฑณภัตลิผตลิผรากงอขกลัหบิดุถตวันปเง่ซึ นวมดนิชนอรดีรนผแก็ลหเอ้ซืง่สัดไทัษิรบ ่ทีูยออ้ซืง่สัรากนวส
 ะลยอร บัดะร 66.52  ปนใดมหง้ทัอ้ซืดอยงอข 2555  ะลยอระลแ 50.62 ้ทัอ้ซืดอยงอข  ปนใดมหง 2556    นอรดีรนผแกล็หเอ้ซืง่สัทัษริบง่ซึ

ทะรกลผงสะจนวมดนิชนอรดรีนผแกล็หเาคารงอขงลปแนย่ลีปเรากน้นังัด ศทเะรปนใยาภตลิผผูกาจดมหง้ทันวมดินช บตอตนทุน และ
ะจทัษิรบฑณภัตลิผาหดจัรากิรบหใทัษิรบ่ทีาคนสิบรัหาสํ มาตก็รไงายอ ทัษิรบงอขฑณภัตลิผยาขาคาร าํคมาตง้รัคะลตแาคนสิอ้ซืง่สั
บนุทนตยาบยโนชใถรามาสทัษริบหใาํท าคกูลงอขมยินี่ทนปเี่ททภเะรปงาบาคนิสงอราํสะลแ าคกูลงอขอ้ซืง่สั วกกําไรในการกําหนดราคา
รดนหาํกามรไาํกบักมวรนึ้ขดกิเี่ท ๆ งาตยาจชใาคมวร บิดุถตวันุทนตาํนราก อืควาลก ทัษิรบงอขาคนิสยาข าคาขาย ทําใหบริษัทสามารถ

ปรากีม่ทีบิดถุตวัาคารมาต ๆ ะยะรนปเาคนิสยาขาคารบัรปรากาํทะจทัษิรบกาจงอ่นืเ ดไรไาํกงอขงาตนวสาษกัร รับราคา อยางไรก็ตาม 

นึ้ขม่พิเบัรปมนโวนแีมอืรหวัตงรทก็ลหเฑณัภตลิผาคารกาห  ทัษิรบงอขาคนสิยาขาคารดนหาํกรากนใรไาํกกวบนุทนตยาบยโนชใะจทัษิรบ
คนิสง้ทั  น้นัง้ัรคะลตแาคารบัรปราก้นีกาจกอน ปูรรปแผูนปเทัษิรบ่ทีาคนสิะลแฑณภัตลิผาหดจัรากิรบหใทัษิรบ่ทีา บริษัทจะเทียบเคียง

นหาจํงรเะจทัษิรบ งลดลมนโวนแีมก็ลหเฑณัภตลิผาคารกาหะลแ นั้นะณข ณ ดาลตาคารบกัทัษริบงอขาคนิสยาขาคาร าคนสิง้ทัาคนสิยา
ดจัรากิรบหใทัษิรบ่ที งเบ็กเกยีรเะจทัษิรบ านหงวลาคนสิง่สัรากงอตาคกูลกาหะลแ ปูรรปแผูนปเทัษิรบ่ทีาคนิสะลแฑณัภตลิผาห ินคามัด

ผนผัมาวคกาจงยี่สเมาวคดลถรามาสทัษิรบหใาํท ตลิผผูกาจอ้ซืง่สัรากาํทะลแ ทีนัทาคกูลกาจนวสงาบาคนิสาํจ วนของราคาเหล็กแผนรีด
 นอร  

 ้นีกาจกอน  ตดิตงยัทัษิรบ ะลแอ้ซืงั่สรากนใจในสิดัตรากบอกะรปามาํนอ่พืเ ดชิลกใงายอบิดุถตวัาคารงอขงลปแนยี่ลปเรากมา
สิงอราํสยาบยโนีมทัษิรบิตกปก็ลหเาคาร่ทีณรากนาถสนใ ้นีง้ทั มสะามหเหใงลัคงคบิดถุตวัณามริปรากดจัราหิรบ  ณามะรปงัลคงคาคน

45 นาดงลปแนยี่ลปเรากหใาํทวาลกงัดยาบยโนงอสง้ทักาจ นัว ีมงายอทัษริบงอขนางนนิเาํดรากลผอตบทะรกลผงสมไะจบิดุถตวัาคาร
 ญัคาํสยัน  

2)  ญหใยารนวมดนิชนอรดรีนผแก็ลหเตลิผผูงิพงึ่พรากกาจงย่สีเมาวค  

 งยีพเีมศทเะรปนในวมดนิชนอรดีรนผแก็ลหเตลิผผูนับจุจป 3 รายใหญ  ศทเะรปนในวมดินชนอรดีรนผแก็ลหเตลิผผูีม่ทีราก
งยีพเ  3 รายใหญ   ง้ทัตลิผผู่ทีีณรกนใบิดุถตวันลคแดาขรากกาจงยี่สเมาวคีมทัษิรบหใาํท  3 ดไทัษิรบบกัหใบิดุถตัวงสดัจถรามาสมไยาร

ง้ทันักมอรพดนหาํกมาต  3 าํคบรัดไ่ทีมาตาคนสิติลผรากนผแนัทดไนทแดทามาขเนื่องลหแกาจบิดถุตวัาหดจัถรามาสมไทัษิรบะลแยาร
คกูลกาจาคนิสอ้ซืง่สั ากีมยคเมไะลแนานาลวเนปเมลุกงอสง้ทัตลิผผูกาจนอรดีรนผแก็ลหเอ้ซืง่สัทัษิรบ่ทีรากกาจ มาตก็รไงายอ า งาคร

ากีมทัษิรบบกับอกะรป  ดมหง้ทัก็ลหเตลิผผูทัษริบมลุกบักีด่ทีธนัพมสัมาวคีมทัษิรบหใาทํ าคนิสาคะราํช  ติลผรากนผแงาวร และ งจแ
กแหใบิดถุตวัอ้ซืง่สัรากณามิรป านหงวลตลิผผู  านหงวลาคนิสงอจยาบยโนชใง้ทัมวร  หใาํท นลคแดาขาหญปบสะรปยคเมไงัยทัษิรบ

 บิดุถตวั าถ คเทัษิรบตีดอนใงึ่ซ ดไศทเะรปงาตกาจนวมดนิชนอรดรีนผแก็ลหเาขเานํถรามาสงัยทัษิรบวาลกงัดะวาภดกิเกาห ก็ลหเอ้ซืงั่สย
 ยีซเสัรกาจนวมดนิชนอรดรีนผแ  ากิรฟอแ และจี  ณามะรปาลวเชใะจศทเะรปงาตกาจนวมดนิชนอรดีรนผแก็ลหเอ้ซืง่สัรากิตกปยดโี้นง้ทั น

3-4 ศทเะรปนใกาจอ้ซืง่สัรากาวกนานะจง่ซึ หาดปสั  

3)  นัขงขแรากนาดยามหฎกงลปแนยี่ลปเรากบักวยี่กเงยี่สเมาวค  

 1) มไะลแนวมดนิชนอรดีรนผแก็ลหเตลิผผูงอรคมุครากรตามกออราก ฐัรคาภงอขนวมนปเ  

      ปนใยทไศทเะรปนใก็ลหเดาลตมทุรากกาจ 2544-2545 ตลิผผูอตบทะรกลผงส กามงลาํ่ตดลศทเะรปนใกล็หเาคารหใาทํ
ุครากรตามกออฐัรคาภหใาทํ กามงสูปูรรปแกล็หเตลิผผูงอขาคารนาดนัขงขแรากดิกเหใาํทะลแ ศทเะรปนใยาภก็ลหเ นใตลิผผูงอรคม

บก็เศากะรปรากยดโศทเะรป  กาจ นวมนปเมไะลแนวมนปเดนิชนอรดีรนผแก็ลหเวารควั่ชรกาอ 14  ่ทีนวังล  ศทเะรป 8 พฤศจิกายน 2545  

 ุยาอีมศทเะรปนใตลิผผูงอรคมุคอ่พืเามกออฐัรคาภี่ท ๆงาตรากรตามยดโ 5  ป  กุทกีออตรากีมะลแ 5 ป อาจจะทําใหราคาเหล็กมีความผัน
ไศทเะรปงาตตลิผผูงอขดาลตมทุรากกาจนวผ มาวครากรตามกาห มาต็กรไงายอ งลดลทัษิรบงอขนัขงขแรากนใถรามาสมาวคหใาํท  กีอด

าลตมทุรากาณราจพิรากมรรกะณคอืรห  งลดมหวาลกงัดงอรคมุค ดมีมติให ดใยารศทเะรปงาตตลิผผูบักดาลตมทุรากรตามกลิเกย
นอรดีรนผแก็ลหเอ้ซืง่สัถรามาสทัษิรบยดโมอรพมาวคมยีรตเดไทัษิรบ มิตเม่พิเ นในวมดนิชนอรดีรนผแก็ลหเกาหศทเะรปงาตนใตลิผผูกาจ

 ดไาคกูลกแหใยานหาํจง้ทัมวร ตลิผรากนใบิดถุตวันปเชใามาขเาวกกูถาคารีมศทเะรปงาต  
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 2)  ีรสเาครากตขเดปเราก (Free Trade Area) 

     กตอขาํทดไะลแ นยีซเาอศทเะรปมลุกบักีรสเาครากตขเดปเดไยทไศทเะรปนับจุจป ารตัอดนหาํกรากรตามชใรากยวดาวงล
 นยซีเาอรีสเาครากอ่พืเมวรรกาอ (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for ASEAN Free 

Trade Area (AFTA))  ิตกปีษาภดลรากยารูยอ่ทีาคนสินปเกล็หเอทะลแ นอรดรีนผแกล็หเง่ซึ (Normal Track) คือ ตองลดอัตราภาษี
 ะลยอรอลืหเหใวาลกงัดาคนสิงอขรกากลุศ 0 ภายในป 2553 แตยังไมมีการประกาศอยางจริงจัง  ้นีง้ทั             ในปจจุบันอัตราภาษี

 ะลยอร อืค นอรดรีกล็หเนผแบัรหาสํนยซีเาอมลุกนใศทเะรปบกับ็กเกยีรเยทไศทเะรป่ทีรกากลุศ 2-5 ะลแ ดานขะลแทภเะรปบักน้ึขง่ซึ
หาํส  ะลยอร อืค ก็ลหเอทบรั 5 กล็หเีมจาอตคานอนใหใาทํ น่ือศทเะรปบกัีรสเาครากตขเดปเะจจาอยทไศทเะรป่ทีดไปไนปเมาวคง้ทักีอ

ขมาต็กรไงายอ นึ้ขกามศทเะรปงาตกาจงขแูคีมหใาํทะลแ ตคานอนใงลกูถาคาราขเาํนก็ลหเอทะลแ นอรดีรนผแ อจํากัดดานระยะเวลาใน
ล็หเงสนขาคะลแงสนขราก  นอรดีรนผแก   กล็หเานํรากกาห้นีกาจกอน าขเานํรากงอขญัคาสํ่ทีบยีรปเยสีเอขนปเะจาขเานํกล็หเอทะลแ

ดไศทเะรปงาตกาจาขเาํนถรามาสทัษิรบ ศทเะรปนใอ้ซืรากาวกกูถศทเะรปงาตกาจก็ลหเอทะลแ นอรดีรนผแ  

4)  บักวยี่กเงยี่สเมาวค ัภะลแพาภรยีถสเรไงัยี่ทงอืมเรากะวาภกาจบทะรกลผ ยธรรมชาต ิ

  ปยาลปตแง้ัต 2554 นใาครากะวาภอตบทะรกลผีมก็ น้ึขกามนอนนแมไะลแงรแนุรมาวคีม่ทีิตาชมรรธยัภาหญป ามนตนปเ
 สามรตไงวชะาพฉเยดโ ลากูดฤงาบ 3 หใาทํ พาภรยถีสเมไ่ทีงอืมเรากาหญปง้ทัมวร งาวก่ทีน้พืนปเมวทา้ํน กตนฝะวาภดกิเะจ ปกุทงอข

พัรทมิราหงสัอจิกรุธ วาลกงัดงวชนใยวดปไงลวัตอละชก็ลหเาครากหใลผงส วัตอลชย  

5)  ยพรัทกัลหอืถผูงอขนุทงลรากอตงยี่สเมาวค  

  ปตแง้ัต 2550 ณรรพปูรกล็หเยาขจิกรุธกาจ ปกทุดไรไากําทํถรามาสทัษิรบมลุก ยพัรทกลัหดาลตนในยีบเะทดจาขเทัษิรบ่ที
ลตยดโามจกิรุธงอขตโบิตเญิรจเมาวคีมะลแ ๆงาต  ปนจ ดอ 2555 กามยานหาจํามกล็หเษศเาขเานํจิกรุธนใม่พิเนทุงลรากีมทัษิรบมลุกี่ท

 ปนใกามนุทดาขดิกเหใอกะลแ กามงลดลก็ลหเษศเาคาร ยวนาํออ้ือเมไะวาภตแ ปไนิกเ 2556 จนไมสามารถจายเงินปนผลได อยางไรก็
หาํจรากงอ่ืรเนในึ้ขกามงวัะรดัมะระลแณรากบสะรปีมดไราหิรบยาฝ มาต มาวคาวดาคง่ซึ ตคานอนใมสะามหเ่ทีนวสดสันใก็ลหเษศเยาน

ปไดมหะจนุทดาขะวาภดิกเวลแก็ลหเษศเยานหาํจรากงอ่ืรเงย่สีเ  
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ลมูอข ่ีกเ ยอยทษิัรบะลแ ฯทัษริบบักวย  

 

 

 ทัษิรบ  

ทัษิรบอ่ชื  :  ดักาจํ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) 

ง้ัต่ทีนาถส  : 7/4,7/6  ูมห 1  รคาสรทุมส นบแมทุะรกอภเาํอ ยารคแลบาํต ยัชกอเนนถ 74110 

Homepage : http://www.thaiyuanmetal.com 

ทัษิรบนยีบเะทขลเ  : 0107549000106 

ากะณษกัล  จกิรุธบอกะรปร  :   ปรูรปแดไิมงัยี่ทบิดุถตัวบบแปูรนใงั้ทยาลหกาลห่ทีก็ลหเฑณภัตลิผยานหาํจดจัจกิรุธบอกะรป
 นวมดนิชนอรดีรนผแก็ลหเ กแดไ (Hot Rolled Coil) ก็ลหเ  ติลสนวมกล็หเงั้ทวลแปูรรปแี่ทะลแ

ูร นึ้ขทภเะรปณรรพปูรก็ลหเะลแ นอรปูรนึ้ขทภเะรปณรรพปูรก็ลหเ นผแ ฑณัภติลผงั้ทมวร นย็เป
ก็ลหเ นผแก็ลหเ กแดไ ทภเะรปงาบก็ลหเฑณัภตลิผปูรรปแผูนปเงัยทัษิรบ้นีกาจกอน ๆนื่อก็ลหเ

ซีวัตปรูงารสงรคโก็ลหเะลแ ก็ลหเอท บพังารก็ลหเ บพักาฉก็ลหเ นบแก็ลหเ ตลิสนวม  

ทพัศรทโ  : 66 (0) 2811-2506-8 / 66 (0) 2811-3561-3 

โทรสาร : 66 (0) 2814-9353 

นยีบเะทดจนุท  : 500,000,000 บาท 

ญัมาสนหุนปเงบแ  : 400,000,000 นหุ  

วไารต่ทีาคลูม  :  ะลนหุ 1.00 บาท 

วลแะราํชกยีรเนุท  :  นิงเนวนาํจ 400,000,000 บาท 
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ริบงอขปไว่ัทลมูอข ยอยทัษิรบ ฯทัษ  ณ 31  มคาวนัธ 2556 

ทัษิรบอื่ช  

( ทัษิรบนยีบเะท ) 

่ที ยูอ  

 

จิกรุธะณษกัล  

 

 นยีบเะทดจนุท
(บาท) 

วลแะราชํนุท  

(บาท) 

นวสดัส  

นุทงลราก  

1)  ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ
 ดักาํจ (มหาชน) 

(0107549000106) 

7/4,7/6  มูห 1 อภเาํอ ยารคแลบาํต ยัชกอเนนถ
 รคาสรทมุส นบแมทุะรก 74110 

ทพัศรทโ :  66 (0) 2811-2506-8 

66 (0) 2811-3561-3 

โทรสาร:     66 (0) 2814-9353 

E-mail:  ty_info@ thaiyuanmetal.com 

Website:    www.thaiyuanmetal.com 

 

ยานหาํจะลแตลิผ
ดนิชกุทก็ลหเ  

500,000,000 400,000,000 - 

ยอยทัษิรบ       

1) นวงยทไ ทัษิรบ  

าํจ สกิตสิจอล ดัก  

(0745551000218) 

 

 

7/4,7/6  มูห 1  ยารคแลบาํต ยัชกอเนนถ  

 รคาสรทมุส นบแมทุะรกอภเาํอ 74110 

ทพัศรทโ :  66 (0) 2811-2506-8 

66 (0) 2811-3561-3 

โทรสาร:     66 (0) 2429-3959 

งสนขงาจบัร
าคนิส  

10,000,000 10,000,000 80.00% 

2) ที ทัษิรบ .วาย.เค.  

ดักาํจ มรรกหาสตุอ  

(0745552002940) 

196  ่ทีมูห 1  นบแมทุะรกอภเาํอ ยารคแลบาํต
 รคาสรทมุส 74110 

ทพัศรทโ :  66 (0) 34-476-456 

โทรสาร:     66 (0) 34-476-756 

อทติลผงาจบัร
าํดก็ลหเ  

50,000,000 50,000,000 70.00% 

3) นั่ชซิีรพ ทัษิรบ  

  พพไ ทคฟเรอพเ
ดักาํจ  

(0745555002266) 

196/1 ่ทีมูห  1  นบแมทุะรกอภเาํอ ยารคแลบาํต
 รคาสรทมุส 74110 

ทพัศรทโ :  66 (0) 34-476-456 

โทรสาร:     66 (0) 34-476-756 

ะลแติลผ ขาย           

ะลแก็ลหเอท
นวสน้ิช บัรหาํส

ตนยนายจิกรธุ  

100,000,000 25,000,000 40.00% 

4)  ทัษิรบ  ลีตส ี้ตรอบเิล
สยาม ดักาํจ  

(0105554023044) 

320 งอห  ่ทีขลเ 114 ถนนบางบอน 5 

 พทเงุรก นอบงาบตขเ นอบงาบงวขแ 10150 

ทพัศรทโ :  66 (0) 2811-2506-8  อต 209 

โทรสาร:     66 (0) 2429-3957 

ยานหาํจ
ก็ลหเ นสเก็ลหเ

ะลแ นวม เศษ
รปแรากนใก็ลหเ
ะลแนวมก็ลหเปูร

ตลเลิบ  

200,000,000 200,000,000 42.50% 
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งอิงาอลมูอข  

นาย ยพัรทกัลหนยีบเะท  

ทัษิรบ  :   ยพัรทกัลหกาฝบัรยนูศ (ประเทศไทย)  ดักาํจ  

ง้ัต่ที่ทีนาถส  :  นั้ช 7 ยทไศทเะรปงหแยพัรทกัลหดาลตราคาอ  

   ี่ทขลเ 62  กษเภิาดชัรนนถ  

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
   ฯพทเงุรก 10110 

ทพัศรทโ  : +66 (0) 2229-2800 

โทรสาร : +66 (0) 2654-5642 

 

ูผ ชีญบับอส  :  สอเน็อเอเ ทัษิรบ  ทิดออ ดักาํจ  

  100/31-32  นั้ช 16  ่ทีขลเ 100/2  มาระรพนนถ บี ชนิาวศงวราคาอ 9 

   ฯพทเงุรก  งาวขยวห 10310 

   ทพัศรทโ  +66 (0) 2645-0109   

   โทรสาร  +66 (0) 2645-0110 

  โดย ทนนาตจิุร  ยัชวิยาน   ี่ทขลเตาญุนอบรัชีญับบอสผู 4054 และ/หรอื 

   ลุกสศงพิธอ  ศงพิธอยาน   ี่ทขลเตาญุนอบัรชีญับบอสผู 3500 และ/ อืรห  

    ทนันสศงว  รยีถสเยาน   ี่ทขลเตาญุนอบรัชีญับบอสผู 3495 และ/ อรืห  

    ลกุรสุราภ  าดิธลกุวาสงาน   ี่ทขลเตาญุนอบัรชีญับบอสผู 5946 

 

 

11



นุทนิงเงารสงรคโ  
 

วลแะราํชนุทะลแนยีบเะทดจนุทนวนาํจ  

 (ก) ญัมาสนหุ  

้นีงัด  ทัษิรบงอขวลแะราํชนทุะลแนยีบเะทดจนุท  

 นยีบเะทดจนุท  นวนาํจ  500,000,000 บาท 

 วลแะราํชกยีรเี่ทนุท  นวนาํจ  400,000,000 บาท 

ญัมาสนหุนปเงบแ   นวนาํจ  500,000,000 นหุ  

วไารต่ทีาคลูม  ะลนหุ  1.00 บาท 

 (ข)  ฯทัษิรบงอขญัมาสนหุอื้ซะจี่ทิธทิสงดสแญัคาสํบใ  

   ี่ทง้รัค ฯทัษริบงอขญัมาสนหุอ้ซืะจ่ทีิธทิสงดสแญัคาํสบใ 1 (TYM-W1)  ่ทีนัว ณ 31  มคาวนัธ 2555 ้นีงัด  

 

ิธทิสงดสแญัคาํสบใงอขทภเะรป   ดกัาจํ ลทัมเนวงยทไ ทัษริบงอขญัมาสนหุอ้ซืะจ่ทีิธทิสงดสแญัคาํสบใ (มหาชน) 

้ัรค  ่ทีง 1 งอขมิดเนหุอืถผูกแหใรรสดจั่ที  

ยพัรทกัลหอยอ่ชื  TYM-W1 

ิธทิสงดสแญัคาํสบใงอขดนิช  นย่ลีปเนอโะลแอถืผูอ่ชืบุะรดินชทัษิรบงอขญัมาสนหุอ้ซืะจ่ทีิธทิสงดสแญัคาํสบใ
ดไอืม  

ยาขอนสเะลแกออ่ทิีธทิสงดสแญัคาํสบในวนาํจ  99,996,274 ยวนห  

่พืเงอราํส่ทีญัมาสนหุนวนาํจ ญัคาํสบใมาติธทิสชใรากบัรงอรอ
ิธทิสงดสแ  

99,996,274 นหุ  

ยาขอนสเรากีธิว   นวสารตัอนใทัษิรบงอขมิดเนหุอถืผูกแหใรรสดจัรากนปเ 4  อตมิดเญัมาสนหุ  1 

หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ  ( ยดโ ง้ทิษศเดปหใษศเีมกาหณวนาํครากนใ
รรกะณคกาจยามหบอมบัรดไ่ทีลคคบุอืรหทัษิรบรากมรรกะณค มการบริษัทจะ

ง้ทิดปรากกาจอลืหเ่ทีษศเกลิเกยรากนนิเาํดผูนปเ ) นหุอืถผูอ่ชืยารดนหาํกยดโ
 ่ทีนวันใ้นีง้ัรคนใกออ่ทีิธทสิงดสแญัคาสํบใรรสดัจบัรดไิธทิสีม่ทีทัษิรบงอขญัมาส

27 พฤษภาคม  2554  ารตามมาตอ่ชืยารมวรบวรหใะลแ 225 ของ
ยดโยพรัทกลัหดาลตะลแยพัรทกัลหิตญัญับชาระรพ  ่ทีนวันในยบีเะทดุมสดปีธวิ

30 พฤษภาคม 2554  

ยวนหอตยาขอนสเาคาร   ะลยวนห 0 บาท 

ิธทิสงดสแญัคาํสบใงอขยุาอ  3 ยาขอนสเะลแกออ่ทีนัวตแง้ัตบนั ป  

 

ิธทิสงดสแญัคาํสบใยาขอนสเะลแกออ่ทีนัว   ี่ทนัว 24  นยานุถิม 2554 

ิธทิสชใราการตัอ   ิธทิสงดสแญัคาํสบใ 1  ญัมาสนหุอตยวนห 1  นหุ ( งลัหยาภนใงลปแนยี่ลปเจาอ
ิธทิสบัรปรากขไนอ่ืงเมาต ) 

ิธทสิชใรากาคาร *  บักาทเะจิธทิสงดสแญัคาํสบใงอขิธทสิชใรากาคาร 5.00  อตทาบ 1  ญัมาสนหุ
ิธทิสบัรปรากขไนอ่ืงเมาติธทิสชใรากาคารบัรปรากีมะจตแนวเ  

ิธทิสชใรากาลวเะยะร  ิธทิสชใถรามาสิธทิสงดสแญัคาํสบใอถืผู ตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการ
นอืดเงอขยาทดสุรากาทํนวัอืรห มาส่ทีสามรตไะลแง่นึห่ทีสามรตไงอขยาทดสุ

มีนาคม และกันยายนของแตละป ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วัน
ิธทิสชใดนหาํก ) งอขยาทดสุรากาทํนวับักงรตะจกรแงั้รคิธทิสชใดนหาํกนัวยดโ
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เดือนมีนาคม 2555   (วันกําหนดใ กรแง้ัรคิธทสิช )  ่ทีรกุศ่ทีนวับกังรตอืรห 30 

มีนาคม  2555 ดนหาํกบรคนวับกังรตะจยาทดสุง้ัรคิธทสิชใดนหากํนวัะลแ
ระยะเวลา 3  ่ทีรทนจันวับักงรตอืรห ิธทสิงดสแญัคาสํบใกออ่ทีนวัตแบนั ป 23 

 นยานุถิม 2557 งอขรากาทํดยุหนัวบักงรตยาทดุสงั้รคิธทิสชใดนหาํกนัวี่ทีณรกนใ
ัษริบ นอกยาทดสุรากาทํนวันปเวาลกงัดยาทดสุง้ัรคิธทสิชใดนหาํกนัวนอ่ลืเหใท

นใงนาจํมาวคงดสแาลวเะยะรยดโ วาลกงัดยาทดสุง้ัรคิธทสิชใดนหากํนวัานห
 าวกยอนมไงอตะจยาทดสุง้ัรคิธทิสชใราก 15  วาลกงัดิธทิสชในัวนอกนัว  

ิธทิสงดสแญัคาํสบใงอขยุาอนิ้สนัว  23  นยานุถิม 2557 

ิธทิสงดสแญัคาสํบในยีบเะทยาน   ยพัรทกัลหกาฝบัรยนูศ ทัษิรบ (ประเทศไทย) ดักาจํ  

ิธทิสงดสแญัคาํสบใงอขงอรดาลต  นยีบเะทดจาขเ  ี้นงั้รคนใยาขอนสเะลแกออ่ทิีธทสิงดสแญัคาํสบใาํนะจทัษิรบ
 ยทไศทเะรปงหแยพัรทกัลหดาลตนในยีบเะทดจยพัรทกัลหนปเ  

ิธทิสชใรากกาจดิกเี่ทญัมาสนหุงอขงอรดาลต  ะลแกออ่ทิีธทิสงดสแญัคาํสบใมาติธทสิชใรากกาจดิกเี่ทญัมาสนหุาํนะจทัษิรบ
ยพัรทกัลหดาลตนในยีบเะทดจยพัรทกัลหนปเนยีบเะทดจาขเ ้นีง้ัรคนใยาขอนสเ

ยทไศทเะรปงหแ  

ดมหง้ทัวลแิธทิสชใ่ทิีธทิสงดสแญัคาํสบในวนาํจ  - ีมมไ - 

าํสบในวนาํจ ดมหง้ทัูยออลืหเงคิธทิสงดสแญัค  99,996,274 ยวนห  

ดมหง้ทัูยออลืหเงคิธทิสชใรากบัรงอรอ่พืเญัมาสนหุนวนาํจ  99,996,274 นหุ  

  

  าลกงัดิธทิสงดสแญัคาํสบใมาติธทิสชใรากีมมไงยั นบัจุจปงึถนจกรแง้ัรคิธทสิชใถรามาส่ทีนัวตแบนั ง่นึอ ว 

 

*หมายเหต ุ าขิธทิสชใรากาคาร  ปาํจะรปญัมาสมชุะรป่ทีกาจามงอ่นืเนัอ มหใิธทิสชใรากาคารนปเ นตง 2555 ่ทีนวัอ่ืมเ 23 เมษายน 

2555 มิดเกาจญัมาสนหุาคลูมะลแนหุนวนาํจงลปแนยี่ลปเิตัมนุอิตมีม  จาก 0.10 บาท ( คงาตสบสิ ) เปน 1.00 บาท ( ทาบง่นึห ) จึงมี
ตปไนปเหใิธทิสบัรปรากนินเาํดงอตะจ ฯทัษิรบหใลผ ญัมาสนหุอ้ซืรากนใิธทสิงดสแญัคาสํบในใวไบุะร่ทีขไนอ่ืงเะลแดนหาํกอขมา

ของ TYM-W1 (  อืค มิดเิธทิสชใรากาคาร 0.50  นปเ นหุอตทาบ 5.00 นหุอตทาบ )  

 

 

นหุอืถผู  

 ญหใยารนหุอืถผูอ่ชืยาร 10  ่ทีนัว ณ กรแยาร 31 ธันวาคม 2556 ้นีงัด  

อ่ชืยาร  นหุนวนาํจ  ะลยอร  

1 นางสาว  านตัร   ลูกะรตษงพะรจิ  120,000,000 30.00 

2 ลูกะรตษงพะรจิ         ยัชญุบยาน  53,000,000 13.25 

3    หฬุรพุิราจ           ุณาภยาน  30,000,000 7.50 

4 นางสาวอลิสา     ลูกะรตษงพะรจิ  30,000,000 7.50 

5 รดมัรินยาน          ์ิธทฤญันาํชมาง  19,000,000 4.75 

6 นายบุ  ดชิเญ   ชนิาพดทันัส  17,000,000 4.25 

7  คชโญุบยาน   ชนิาพดทันัส  16,000,000 4.00 

8  ุรคยาน   ลกุธุวาณุค  13,545,000 3.38 

9 ลกูะรตษงพะรจิ   ณีรรวุสวาสงาน  7,453,000       1.86 

10 ลุกรทัภศงว       ศงพิตตกิยาน  5,374,700 1.34 

13



ลผนปนิงเยาจรากยาบยโน  

 (ก) นโย ทัษิรบงอขลผนปนิงเยาจรากยาบ  

 ะลยอราวกยอนมไารตัอนใ นหุอืถผูกแหใลผนปนิงเยาจรากยาบยโนีมทัษิรบ 50 นใตแนวเ ีษาภกัหงัลหิธทุสรไาํกงอข
นื่อรากงรคโนในุทงละจรากงรคโีมทัษริบ่ทีีณรก  

(ข) ยอยทัษิรบงอขลผนปนิงเยาจรากยาบยโน  

 ดนหาํกดไิม ฯทัษิรบ ยอยทัษิรบบัรหาํส ยาบยโน นั้นงัด ดใงายอตแวไยอยทัษิรบงอขลผนปนิงเยาจรากนในวสารตัอ
รากงอ่ืรเ ๆนั้นยอยทัษริบงอขบัคงบัอขมาตปไนปเหใ ทัษริบบักหใยอยทัษิรบงอขลผนปนิงเยาจรากบกัวยี่กเ งอตะจงึ่ซ ลผนปนิงเยาจ

อยทัษิรบลผนปนิงเยาจรากยดโ นหุอืถผูญหใมชุะรป่ทีกาจิตมบัรดไ  มสะสรไาํกีมทัษิรบ่ทีปงอขนางนนิเาํดรากลผกาจาณราจพิะจย
กัลหนปเจิกฐษรศเะวาภะลแทัษริบงอขนางนนิเาํดรากลผบักูยอนึ้ข้นีง้ทั  

  บสิ่ียนใง่นึหยอนงายอวไงอราํสนักรากีมงอตะจ ยอยทัษริบลผนปนิงเยาจราก ้นีกาจกอน (1/20) นทุาวกนจรไาํกงอข
 บสินใง่นึหนวนาํจีมะจงอราํส (1/10) ข  ๆน้นัยอยทัษิรบงอขนุทนวนาํจงอ  
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 รากดัจราก  

 

โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ยวดบอกะรป ทัษิรบงอขราหิรบผูะลแ ทัษิรบรากมรรกะณคยดโ
 ารตามมาต ิตบัมสณุคีม่ทิีฒวุณุคงรทผู 68 พ ดักาํจ นชาหมทัษิรบิตญัญับชาระรพงหแ .ศ. 2535  และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

ผบักวย่ีกเดนหากํอขะลแ มหใกออ่ทีนหุยาขอนสเหใตาญนุอรากะลแตาญนุออขรากงอ่รืเยวดาวยพรัทกลัหดาลตะลแ กออ่ทีทัษิรบงอขราหิรบู
ัดีมทัษิรบงอขๆงาตรากมรรกะณค รากะรปกุทยพัรทกัลห ้นีปไอตง  

ทัษิรบรากมรรกะณค  

รากมรรกอ่ชืยาร  งนหแาํต  รากมรรกะณคมชุะรปราก  

มชุะรปรากง้ัรคนวนาํจ  มชุะรปมวราขเี่ทงั้รคนวนาํจ  

ลูกะรตษงพะรจิ  านตัรวาสงาน  ประธานกรรมการ 4 3 

หฬุรพุิราจ  ุณาภยาน  กรรมการ 4 2 

ลูกะรตษงพะรจิ  ยัชญุบยาน  กรรมการ 4 4 

สั  ดชิเญุบยาน ชนิาพดทัน  กรรมการ 4 4 

นฒพัจญบเะรชวั  นิลพวารพวาสงาน  กรรมการ 

กรรมการสรรหาฯ 

4 3 

นสาสยชไ  บวจะรปยาน  ะรสิอรากมรรก  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4 4 

ุธนัพนศทั  ลวนีสงาน  ะรสิอรากมรรก  

กรรมการตรวจสอบและ 

ประธานกรรมการสรรหาฯ 

4 4 

รกิฒวุษกัรานธ  ษงพะรีธยาน  สิอรากมรรก ระ 

กรรมการตรวจสอบ 

4 4 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ :  ี่ทนัว ณ 31  มคาวนัธ 2556   นิ้สง้ทันวนาํจีมบอสจวรตรากมรรกะณค 3 ้นีปไอตงัดมานยารีม นาท .- 

1.  นายประจวบ  นสาสยชไ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  ลวนีสงาน  ุธนัพนศทั  กรรมการตรวจสอบ 

3.   ษงพะรีธยาน   รกิฒวุษกัรานธ  กรรมการตรวจสอบ 

 ่ทีบัดาลํบอสจวรตรากมรรก 2    นิงเรากบงงอขอืถอ่ชืเานมาวคนาทบอส่ทีานหาทํถรามาสะจ่ทีอพงยพีเณรากบสะรปะลแูรมาวคีม
(  บนแราสกอเนใฏการปบอสจวรตรากมรรกิตวัะรปดยีอเะลยาร 1) 

โดยม ีนางสาว ชชวเทนน ามิตฐิ  บอสจวรตรากมรรกะณครากุนาขลเนปเี่ทานหาํท  

ราหิรบรากมรรกะณค  :  ่ทีนัว ณ 31   มคาวนัธ 2556 นิ้สง้ทันวนาํจีมราหิรบรากมรรกะณค  4 นาท  ้นีปไอตงัดมานยารีม .- 

1. านตัรวาสงาน  ลกูะรตษงพะรจิ  ราหิรบรากมรรกนาธะรป  

2.  ยัชญุบยาน  ลูกะรตษงพะรจิ  รากดจัผูรากมรรก  

3.  าลิศยาน   ะรพรพงวัห   ราหิรบรากมรรก / ติลผรากยาฝรากดจัผู  

4.  นายประเ ขสุฐิรส  งสธไดนั   ราหิรบรากมรรก / อ้ซืดจัยาฝรากดจัผู  
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นทแบอตาคดนหาํกะลแาหรรสรากมรรกะณค  :   ่ทีนัว ณ 31   มคาวนัธ 2556 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   น้สิง้ทันวนาจํีม 3 

้นีปไอตงัดมานยารีม นาท .- 

1.  ลวนีสงาน  ุธนัพนศทั    ประธาน แบอตาคดนหาํกะลแาหรรสรากมรรก ทน 

2.  นิีสถานงาน  ษกัทิพชนิาวราส  นทแบอตาคดนหาํกะลแาหรรสรากมรรก  

3. นางสาว นิลพวารพ  นฒพัจญบเะรชวั  นทแบอตาคดนหาํกะลแาหรรสรากมรรก  

โดยม ีนางสาว ชชวเทนน ามิตฐิ    นทแบอตาคดนหาํกะลแาหรรสรากมรรกะณครากุนาขลเนปเี่ทานหาํท  

 

ราหิรบูผ  :  ่ทีนัว ณ 31 มคาวนัธ  2556 ่ชืยาร ราหิรบผูอ  
(1)

 ตามนิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีจํานวน
  นิ้สง้ทั 5 นาท  ้นีปไอตงัดมานยารีม .- 

1. ยัชญุบยาน  ลูกะรตษงพะรจิ   รากดจัผูรากมรรก  

2. นายพรเทพ    จิกลาศพไรพไ  นิงเรากะลแชีญับยาฝรากยวนาํอผู  

3. นายสงวน นอสชูยัช  ากดจัผู ดาลตรากยาฝร  

4. าลิศยาน  ะรพรพงวัห  ตลิผรากยาฝรากดจัผู  

5. ขสุฐิรสเะรปยาน  งสธไดนั  อ้ซืดจัยาฝรากดจัผู  

หมายเหต ุ  
(1) ” ราหิรบผู ”  ามงลรากดจัผูกาจอตบนักรแยาร่สีราหิรบบัดะรงนหแาํตงราํดผูอืรห รากดจัผู รากมรรก าวมาวคยามห ( งราํดผู

ทัษิรบงอขดสุงสูงนหแาํต )   ่ซึผู มาวคยามหหใะลแยารกทุ่สี่ทียารราหิรบบัดะรงนหแาํตงราํดผูบกัาทเบยทีเงนหแาํตงราํดง
าทเบยีทเอรืหปไนึ้ขยาฝรากดจัผูบัดะรนปเนิงเรากะลแชีญับยาสนใราหิรบบัดะรงนหแาํตงราํดผูงึถมวร  
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่ีทนัว  ณ  ทัษริบงอขรากดจัรากงารสงรคโ  31 มคาวนัธ  2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัษริบรากมรรกะณค  

ราหิรบรากมรรกะณค  

 

รากดจัผูรากมรรก  นใยาภบอสจวรตะลแบักากํยวนห  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู ยวนาํอ การ 

นิงเรากะลแชีญับยาฝ  

รากดจัผู  

ดาลตรากยาฝ  

รากดจัผู  

ตลิผรากยาฝ  

รากดัจผู  

อ้ซืดัจยาฝ  

ชีญบันวส  

นงิเรากนวส  

ลคคบุนวส  

คณะกรรมการสรรหาและ
นทแบอตาคดนหาํก  

ขลเยาฝ ทัษริบรากุนา  
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ทัษิรบรากุนาขลเ   

ทัษิรบรากมรรกะณค  ่ทีนวัตแง้ัต ทัษิรบรากนุาขลเงนหแาํตงราํด ชชวเทนน ามิตฐิวาสงาน หใง้ัตงตแิตมีมดไ 10 พฤษภาคม 2556 โดย
 บนแราสกอเนใฏการป ทัษิรบรากุนาขลเนปเงนหแาํตงราํดผูงอขิตบัมสณุค 1 

ราหิรบผูะลแรากมรรกนทแบอตาค  

     ก.   นิงเวัตนปเ่ทีนทแบอตาค  ่ทีนวัดสุน้สิปบรัหาํส 31 ธันวาคม 2556 

      -   รากมรรกะนาฐนในทแบอตาค นางนินเาํดรากลผกาจนทแบอตาคะลแ มชุะรปยี้บเาคงอขปูรนใ  ( สนับโ ) 

                                        ยวนห : บาท 

อื่ช - ลกุสมาน  มุชะรปยี้บเาค  สนับโ  รวม 
  คณะกรรมการ

ทัษิรบ  

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ
คดนหาํก าตอบแทน 

กรรมการ  

1. น ลกูะรตษงพะรจิ  านตัรวาสงา  90,000 - - - 90,000 

2. น หฬุรพุิราจ  ุณาภยา  40,000 - - - 40,000 

3. ลูกะรตษงพะรจิ  ยัชญุบยาน  80,000 - - - 80,000 

4.  ชนิาพดทันัส  ดชิเญุบยาน  80,000 - - - 80,000 

5. นสาสยชไ  บวจะรปยาน  80,000 120,000 - - 200,000 

6. ุธนัพนศทั  ลวนีสงาน  80,000 80,000 10,000 - 170,000 

7. นาย รกิฒวุษกัรานธ  ษงพะรีธ  80,000 80,000 - - 160,000 

8. นางสา นิลพวารพว  นฒพัจญบเะรชวั  60,000 - 7,000 - 67,000 

9. ษกัทพิชนิาวราส  ีนสิถานงาน  - - 7,000 - 7,000 

 มวรนทแบอตาค  894,000 

 

- ราหิรบผูนทแบอตาค     

                                   ยวนห : บาท 

ะนาฐนในทแบอตาค  ยารนวนาํจ   ๆนื่อะลแ สนับโ นอืดเนิงเ * 

ราหิรบผูนปเี่ทรากมรรก  2 6,760,000 

ราหิรบผู  4 5,044,000 

รวม 11,804,000 

หมายเหต ุ* ิงเ ลาบายพาษกัราค มคงสันักะรปนิงเ กแดไ ๆนื่อ ๆน่ือยาจชใาคะลแ พีชงยี้ลเงอราํสนทุงอกบทมสน  

ข. นื่อนทแบอตาค  

               ปนใ 2556 นิงเวัตนปเี่ทนทแบอตาคกาจกอนนื่อนทแบอตาคบัรดไมไ ราหิรบผูะลแรากมรรก  

รกาลคุบ  

(1)    ณ  ทัษิรบงอขดมหง้ทันางกันพนวนาํจ 31   มคาวนัธ 2556 ( ราหิรบผูมวรมไ )  ี้นงัด บัดาํลมาต  

ยาฝ  
 าํจะรปนางกันพนวนาํจ (คน) 

 ป 2556 

1. นางกันาํสยาฝ  100 

2. นางงรโยาฝ  116 

 รวม 216 

                

                       าลวเะยะรนใ้นีง้ทั 3  ๆดในางงรแนาดทาพิพอขีมมไทัษิรบ ามนาผ่ทีป  
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(2)   นางกันพนทแบอตาค  

   ปนางกันพงอขมวรนทแบอตาค 2556  นวนาํจ 216 คน  ( ปงาวหะรกออาขเมวร )   บักาทเ 45.93 ทาบนาล  นในทแบอตาคนปเยดโ
 พีชงยี้ลเงอราํสนุทงอกบทมสนิงเะลแ พีชงอรคาค าลวเงวลาค   งรแาค สนับโ นอืดเนิงเปูร  

 

ลคคุบรกายพรัทยาฝยาบยโน      

้นีงัด วไนางยาฝงอขยาบยโนดนหาํกดไ ลคคบุรกายพัรทยาฝ   

1. ัรทราหิรบดจั ฯทัษิรบ ฯทัษริบงอขธทุยลกะลแ จกิรุธยามหาปเ ยาบยโนนนุสบนัสะลแงอลคดอสหใลคคบุรกายพ  

2. มาวคะลแ มรรธิตุยมาวค สใงรปโมาวค นจเดชัมาวคีมหใ ลคคบุรกายพัรทราหิรบรากนวบะรกะลแบบะรงาวดจัะจ ฯทัษิรบ นใปไนปเ
ฯทัษิรบง้ทันักวยีดเงาทวนแ   

3.  ูรมาวคงถึาณราจพี่ิทมรรธณุคบบะรอืถดยึ ฯทัษริบ  พีชาอยาสนใานหวากมาวคน้นังัด ญัคาํสนปเนางกันพงอขถรามาสมาวค
อขพาภยกัศะลแิตคนศัท ถรามาสมาวคูรมาวค นางงอขจ็รเาํสลผะลแพาภณุคบักยูอนึ้ขะจ ๆงาตจใงจูงรแะลแนทแบอตลผ  นางกันพง

ฯทัษิรบงอขรากงอตมาวคบักงอลคดอส  

4. นางกันพหใอ่พืเ ลคคบุรกายพัรทานฒพัรากมิรสเงสะจ ฯทัษริบ มาวคี่ทานหนในางาทํรากอตพาภิธทสิะรปะลแถรามาสมาวคูรมาวคีม
งอ่นืเอตงายอบอชดผิบัร  
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รากจิกลแูดบักาํกราก  

 

าบยโนดนหาํกดไงึจทัษิรบ ีด่ทีรากจิกลแูดบักาํกรากกัลหมาตนางนินเาํดรากอตญัคาํสมาวคหใทัษิรบรากมรรกะณค บกัาํกรากบักวยี่กเย
 ป นยีบเะทดจทัษิรบบัรหาํสรากจกิลแูดบกัาํกรากกัลหานํดไะลแ รากจกิลแูด 2549 (Good Corporate Governance) นปเ ฯยพัรทกัลหดาลตงอข

ปโมาวคงารสมิรสเรากนปเะลแ  ทัษิรบงอขจิกรุธนินเาํดรากอตนชยโะรปอ่พืเ ทัษิรบงอขนางนนิเาํดรากนใงาทวนแ ฝงอขพาภิธทสิะรปีมมาวค สใงร าย
้นีงัด ยาฝกุทงอขวยี่กเี่ทผูะลแนทุงลผู  นหุอืถผูมลุกนในึ้ขนั่มอ่ชืเมาวคดกิเหใาํทะจนัอ รากดจั  

รากจิกลแูดบักาํกรากยาบยโน  

1.  ยาฝกุทงอขวยี่กเี่ทผูกแอพงยีพเงายอลูมอขยผเดปเะลแ ดไบอสจวรตถรามาสสใงรปโมาวคยวดรากจิกนินเาํด  

2. นหุอถืผูอตดสุงสูนชยโะรปดิกเหใอ่พืเ งวัะรดัมะรมาวคยวดถรามาสมาวคม็ตเงายอนางราหิรบ  

3.  ปรากงถึงนึาํคยดโนจเดชั่ทีจิกรุธนินเาํดรากนใงาทวนแีมหใดจัะจทัษิรบ มยีทเาทเงายอยีสเดไนวสีมผูะลแนหุอืถผูอติตบัฏิ นัก  

4. ่สีเมาวคจกิรุธนนิเาํดรากนใจในสิดัตรากอตอพงยีพเะลแมสะามหเี่ทงยี่สเมาวคราหิรบะลแมุคบวครากบบะรีมหใดจั งาวง้ทัมวร งย
อมสเา่ํมสยูองยี่สเมาวคราหิรบรากมาตดิตะลแ ขไกแ ธทุยลก  

5.  ด่ทีานหิตบัฏิปะลแอถืดึยะจ มลุกยสีเดไนวสีมผูอตยาหยีสเมาวคดิกเหใมไอ่พืเญัคาสํนปเจิกรุธนินเาํดรากนใมรรธยิรจงึถงนึาํครากยว
ๆงาต  

ยอยดุชรากมรรกะณค  

กึศยวชมสะามหเ่ทีญานาํชมาวค ูรมาวคีมผูนปเง่ซึ  ญัคาํส่ทีรากมรรกุนอะณคง้ัตงตแดไ ทัษิรบรากมรรกะณค  ๆงาตงอ่ืรเนใงอรกน่ลักาษ
อมบรัดไ่ที ิตัมนุอาณราจพิผูนปเทัษิรบรากมรรกะณคหใอนสเานํนอก นตงอ้บืเณรบูมสะลแ นจเดชั งอตกูถมาวคีมหใยามหบ เห็นชอบ หรือรับรอง

้นีงัดีม ทัษิรบรากมรรกะณคงอขนางราหิรบรากนุนสบนัสอ่พืเ ณีรกตแวลแ  

-  คณะกรรมการตรวจสอบ  ะรสิอรากมรรก ยวดบอกะรป 3 นาท   รากมรรกีมะลแ 1 คน เป จใาขเมาวค ูรมาวคีม่ทีผูน  และมีประสบการณ
ีดงายอนปเนิงเรากีชญับนาด   งนหแาํตงราํดรากะราวีม 3 ป 

-  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการบริษัท จํานวน 2 ทาน และ 1 ทานเปนบุคคลภายนอก โดย
ากมรรกนาธะรปชใมไนทแบอตาคดนหาํกะลแาหรรสรากมรรกะณคนาธะรป  ทัษิรบร  

-  ราหิรบรากมรรกะณค   ราหิรบผูนปเี่ทรากมรรก ยวดบอกะรป 2  ราหิรบผูะลแ นาท 2  นปเมวร นาท 4 จานาํอีมราหิรบรากมรรกยดโ นาท
 ทัษิรบนางราหิรบรากนใ  

ะรสิอรากมรรกมายิน  

 ะรสิอรากมรรก  ราหิรบผูนปเงนหแาํตงราํดดไมไง่ซึ ทัษิรบกอนยาภลคคบุนปเี่ทรากมรรก งึถยามห  ทัษิรบงอขาํจะรปนางกันพอืรห
ผู ญหใยารนหุอถืผูกาจะรสิอนปเะลแ ฯทัษริบนัพกูผมานงลจานาํอีมผูรากมรรกอืรหราหิรบรากมรรกนปเดไมไ งอขวยี่กเี่ทผูะลแ ราหิรบ สามารถทํา

่ทีรากยารดกิเหใมไลแูดยวชถรามาสะลแ นักมยีทเาทเงายอยารกุทนหุอถืผูงอขนชยโะรปลผงอรคมุค่ทีานห งาวหะรนชยโะรปลผงาทงยแดัขมาวคีม
นักงอขวยี่กเี่ทลคคบุบกั ฯทัษริบ   ฑณกเบกัาทเมายินาํคง่ซึ ก นางกันาํสงอข .ล.ต. ้นีงัด ยทไศทเะรปงหแยพัรทกัลหดาลตะลแ  

1. ะลยอรนิกเมไนหุอถื  1 ืรห มวรทัษิรบ ยอยทัษิรบ ญหใทัษิรบ ทัษิรบงอขดมหง้ทังยีสเกออิธทิสีม่ทีนหุนวนาํจงอข ีมจาอ่ทีลคคุบิตินอ
 ารตามมาตงอขวยี่กเี่ทผูยดโอถี่ืทนหุมวรบนัยดโ งยแดัขมาวค 258 งหแ  พ.ร.บ. ยพัรทกัลหดาลตะลแยพัรทกัลห  

2. นางราหิรบมวรนวสีม่ทีรากมรรกนปเมไ / นางกันพ / งาจกูล / าํจะรปนอืดเนิงเบัร่ทีาษกึรป่ที /  ญหใทัษริบ ทัษิรบงอข มุคบวคจานาํอีมผู
 ยอยทัษริบ  งยแดัขมาวคีมจาอ่ทีลคคบุิตนิอรืห นักวยีดเบัดาํลยอย ทัษิรบ มวรทัษิรบ (  ะลแนับจุจป 2 งั้ตงตแรากบรัดไนอกป ) 

3. มวร รตุบะลแ งอนี่พ สรมสูค าดรามาดบินปเี่ทะณษกัลนในยีบเะทดจรากยดโอรืห ตหิลโยาสงาทธนัพมสัมาวคีมมไ รตบุงอขสรมสูคงั้ท
ยารนหุอถืผู ราหิรบผูบัก รบอืรหทัษิรบมุคบวคจานาํอีมผูอืรห ราหิรบผูนปเหใอนสเรากบัรดไะจ่ทีลคคบุอืรห มุคบวคจานาํอีมผู ญหใ ยอยทัษิ  

4. ทัษิรบบกัจิกรุธงาทธนัพมสัมาวค  

4.1  ทัษิรบงอขชีญับบอสผูนปเมไ  

4.2 ผู นิงเรากงาทาษกึรป่ที ยามหฎกาษกึรป่ที นชเ ๆ นื่อพชีาชวิงาทรากิรบหใผูนปเมไ าคลูมีม่ที นตนปเ นสิยพัรทาคารนิมเะรป
รายการ > 2 ปอตทาบนาล  

20



 

4.3 าชเรากยาร ิตกปมรรกรุธนปเี่ทนักงยโวยี่กเรากยารีมมไ / ยพัรทนิสบักวยี่กเรากยาร ยพัรทมิราหงสัอาชเหใ / หใรากยาระลแ รากิรบ
 รากยาราคลูมีม่ที นิงเรากงาทอลืหเยวชมาวคบัรอรืห > 20 อืรห ทาบนาล  > 3% ของ NTA าคลูมาณราจพิรากนใ ้นีงั้ท าวกา่ํตะจดในวนาํจตแวลแ

 งาวหะรนในึ้ขดิกเ่ทีรากยารมวรหใรากยาร 6 ยวดรากยาราํทรากีม่ทีนัวนอกนอืดเ  

 อขมาตจกิรุธงาทธนัพมสัมาวคีมมไงอต้นีง้ทั 4.1-4.3  ะลแนับจุจปนใ 2 ะลแนปเาํจุตหเีมณีรกตแนวเ งั้ตงตแรากบรัดไนอกป สมควร 

ะรสิอรากมรรก งอ่นืเอตะลแอมสเา่ํมสงายอนึ้ขดิกเดไิมง่ซึ / งราํดงาวหะรนใดนหาํกี่ทญัคาํสยันบัดะรนิกเธนัพมสัมาวคีมจาอบอสจวรตรากมรรก
มสัมาวคยผเดปเงอตทัษิรบะลแ นอกทัษิรบรากมรรกะณคกาจทนัฉกอเนปเิตัมนุอิตมบัรดไงอตตแ ดไ็กงนหแาํต ยารรากมรรกงอขวาลกงัดธนัพ วไน้นั

ในแบบ Filing แบบ 56-1 มชุะรปดนัอสืงนัหะลแ ปาํจะรปนางยาร          ะรสิอรากมรรกกแะราวอตอ่พืเนหุอถืผูอนสเะจณีรกนใ นหุอืถผู /กรรมการ
กีอน้นัยารบอสจวรต  

5. ผูอืรห ญหใยารนหุอืถผู ทัษิรบงอขรากมรรกงอขนทแวัตนปเอ่พืเ นึ้ขง้ัตงตแบรัดไ่ทีรากมรรกนปเมไ นหุอถืผูบักงอขวยี่กเผูนปเงึ่ซนหุอืถ
รายใหญ 

6. ถรามาสมไหใาํที่ทดในื่อะณษกัลีมมไ ทัษิรบงอขนางนนิเาํดรากบักวยี่กเะรสิอนปเงายอนห็เมาวคหใ  

7.  อขมาติตบัมสณุคีม่ทีะรสิอรากมรรก 1-6 งอขรากจิกนนิเาํดรากนใจในิสดัตหใทัษิรบรากมรรกะณคกาจยามหบอมบัรดไจาอ นตงาข
ดโ งยแดัขมาวคีมจาอ่ทีลคคบุิตนิอืรห นักวยีดเบัดาํลยอยทัษิรบ มวรทัษิรบ ยอยทัษิรบ ญหใทัษิรบ ทัษิรบ คงอบบแปูรนใจในิสดัตรากีมย คณะ 

(Collective decision) ได 

ทัษิรบรากมรรกะณคงอข่ทีานหจานาํอตขเบอข  

1. ่ทีดใน่ือยามหฎกงึถมวร ยชณิาพะลแงพแยามหฎกลวมะรปมาต่ทีานหจานาํอ ะณคอืรหรากมรรกงอข่ทีานหจานาํอนปเหใดนหากํ
ทัษิรบนใมรรก (มหาชน) ดักาํจ  

2. รากมรรกะณคงอขนปเหใดนหาํกี่ททัษิรบงอขบัคงบัอขมาต่ทีานหจานาํอ  

3. ปาํจะรปนุทงลบงะลแณามะรปบงนางนผแ วายะยะรนางนผแิตัมนุอาณราจพิ  

4. บัคงบัอขะลแคงสะรปถุตวั ยามหฎกมาตปไนปเหใทัษิรบงอขาครากจิกนินเาํด นหุอถืผูมชุะรป่ทีงอขิตมนจดอลต ทัษิรบงอข  

5. ทัษิรบงอขนางนินเาํดรากลผบอสจวรตนจดอลต ทัษิรบงอขนางราหิรบราก ยาบยโนะลแนผแงาว  

6. ทัษิรบงอขๆงาตบยีบเะรดนหาํก  

7. ง่นึหงายอรากาทํะรกน่ือลคคบุอืรห นคยาลหอืรหง่นึหนคดในครากมรรกหใยามหบอมอืรห ราหิรบรากมรรกะณคง้ัตงตแ อยางใด
แทนคณะ ดจานาํองลปแนยี่ลปเ อืรห ขไกแ นอถกิพเ กิลเกยะจ่ทิีธทิสีมะลแ ีมงพึรากมรรกะณค่ทีตขเบอขนใยาภะลแ รากมรรก ดไวาลกงั  

8. อ่พืเ ๆนั้นรากจิกนินเาํดะจรวคมสน็หเี่ทอืรหทัษิรบบกัวยี่กเนัอ ญัคาํส่ที ๆนื่อรากจิกิตัมนุอะลแ าณราจพิ ทัษิรบกแนชยโะรปดิกเหใ  

้นีปไอตงัดงอ่ืรเตแนวเ  ลคคบุอืรหรากมรรก่ทีรากยารหใดนหากํ้นีง้ทั นอกนหุอืถผูมชุะรป่ทีกาจิตัมนุอบัรดไอ่ืมเอตดไาทํะรกะจ ีมจาอ่ที
ซรากมรรกหใ ยอยทัษิรบอืรหทัษิรบบักดในื่อนชยโะรปลผงาทงยแดัขมาวคีมจาออืรห ยีสเดไนวสีม งยแดัขมาวค ้นังอ่ืรเนใยสีเดไนวสีมง่ึ น ไมมีสิทธิ

ลงยีสเกออ นั้นงอ่ืรเนในนแะคง  

 นหุอืถผูมชุะรป่ทิีตมดไงอตหใดนหาํกยามหฎกี่ทงอ่ืรเ  

 ไงอตหใบุะรยพรัทกลัหดาลตงอขดนหาํกอขอืรห ยามหฎกี่ทยาขนใูยอะลแยีสเดไนวสีมรากมรรกี่ทรากยาราํทราก ่ทีกาจิตัมนุอบัรด
นหุอืถผูมชุะรป  

 จบอชน็หเมาวคบัรดไงอตะจ้นีปไอตงัดณีรกนในั้นกาจกอน ยอนมไงยสีเนนแะคยวดนหุอืถผูมชุะรป่ทีะลแรากมรรกะณคมชุะรป่ทีกา
 าวก 3 ใน 4 นนแะคงลงยีสเกออิธทิสีมะลแมชุะรปาขเี่ทนหุอืถผูงอขดมหง้ทังยีสเนวนาํจงอข  

- ญัคาํส่ทีนวสงาบอืรหดมหง้ทัทัษิรบงอขรากจิกนอโอืรหยาขราก  

- มนชกอเทัษิรบอืรห นื่อทัษิรบงอขรากจิกนอโบรัอืรหอ้ซืราก ทัษิรบงอขนปเา  

- ใยามหบอมราก ญัคาสํ่ทีนวสงาบอืรหดมหง้ทัทัษริบงอขรากจิกาชเหใรากบักวยี่กเ าญญัสกิลเอืรห ขไกแ าํทราก น่ือลคคบุห
นักนุทดาขรไาํกงบแะจคงสะรปุถตวีัมยดโนื่อลคคบุบกัรากจิกมวรรากอืรหทัษิรบงอขจกิรุธรากดจัาขเ  

- งอขบัคงบัอขอืรหิธนสหณคิรบอสืงันหขไกแราก ทัษิรบ  

- ทัษิรบกิลเอรืหบวคราก ูกนหุกออราก นุทดลราก นุทม่พิเราก  

- ดนหาํกยามหฎกี่ทมาตดในื่องอ่ืรเ  
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บอสจวรตรากมรรกะณคงอข่ทีานหจานาํอตขเบอข  

1.      อพงยีพเะลแงอตกูถงายอนิงเรากงาทนางยารรากีมทัษิรบหในาทบอส  

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) มาวคีม่ที
ราจพิรากนใบอชน็หเมาวคหในจดอลต นใยาภบอสจวรตนางยวนหงอขะรสิอนปเมาวคาณราจพิะลแ ลผิธทิสะรปีมะลแมสะามหเ  ยายกยโ ง้ัตงตแาณ

นใยาภบอสจวรตรากบักวยี่กเบอชดผิบัร่ทีดในื่อนางยวนหอืรห นใยาภบอสจวรตนางยวนหานหวัหงาจกิลเ  

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎห ่ทียาม
ทัษิรบงอขจกิรุธบกังอขวยี่กเ  

4. นสเะลแ  ทัษิรบงอขชีญับบอสผูนปเี่ทานหาํทอ่พืเะรสิอนปเมาวคีมง่ซึลคคบุง้ัตงตแอนสเ กอลืเดัค าณราจพิ ลคคบุงอขนทแบอตาคอ
กงัด  ะลปยอนงายอยวดมชุะรปมวราขเรากดจัยาฝีมมไยดโ ชีญับบอสผูบักมชุะรปมวราขเง้ทัมวร วาล 1 ง้ัรค  

5. นหาํกอขะลแยามหฎกมาตปไนปเหใ นชยโะรปลผงาทงยแดัขมาวคีมจาอ่ทีรากยารอืรหนักงยโวยี่กเี่ทรากยาราณราจพิ ดของตลาด
วาลกงัดรากยาราวจในั่มหใอ่พืเ ้นีง้ทั ยพัรทกัลห ทัษริบอตดสุงสูนชยโะรปนปเะลแลผมสุตหเมส  

6. โมานงลงอตวาลกงัดนางยารง่ซึ ทัษิรบงอขปาจํะรปนางยารนใวไยผเดปเยดโ บอสจวรตรากมรรกะณคงอขนางยาราทํดจั ดย
้นีปไอตงัดยอนงายอลูมอขยวดบอกะรปงอตะลแ บอสจวรตรากมรรกะณคนาธะรป  

(ก) ่ทีนปเ นวถบรค งอตกูถมาวคบกัวยี่กเน็หเมาวค ทัษริบงอขนิงเรากงาทนางยารงอขดไอืถอ่ชืเ  

(ข) ทัษิรบงอขนใยาภมุคบวคบบะรงอขอพงยีพเมาวคบักวยี่กเน็หเมาวค  

(ค) ห ยพัรทกลัหดาลตงอขดนหาํกอข  ยพัรทกัลหดาลตะลแยพัรทกัลหยวดาวยามหฎกมาติตบัฏิปรากบักวยี่กเน็หเมาวค รือกฎหมาย
ทัษิรบงอขจิกรุธบักงอขวยี่กเี่ท  

(ง) วคบักวยี่กเน็หเมาวค ชีญับบอสผูงอขมสะามหเมา  

(จ) นชยโะรปลผงาทงยแดัขมาวคีมจาอ่ทีรากยารบกัวยี่กเน็หเมาวค  

(ฉ) นาทะลตแบอสจวรตรากมรรกงอขมชุะรปมวราขเรากะลแ บอสจวรตรากมรรกะณคมชุะรปรากนวนาํจ  

(ช)  รตับฎกมาต่ทีานหิตบัฏิปรากกาจบัรดไบอสจวรตรากมรรกะณค่ทีมวรยดโตกเงสัอขอืรหน็หเมาวค (Charter) 

(ซ) รายง บอมบัรดไ่ทีบอชดผิบัรมาวคะลแ่ทีานหตขเบอขตใยาภ บารทรวคปไว่ทันทุงลผูะลแนหุอืถผูาวนห็เ่ทีดใน่ือนา หมายจาก
ทัษิรบรากมรรกะณค  

7. บอสจวรตรากมรรกะณคกาจบอชน็หเมาวคยวดยามหบอมทัษิรบรากมรรกะณค่ทีมาตดในื่อรากิตบัฏิป  

ราหิรบรากมรรกะณคงอข่ทีานหจานาํอตขเบอข  

1. ดัตจานาํอีมหใ  คงสะรปถุตวั จกิราภงอขดานขอืรห ทภเะรปตขเบอขดนหาํกยดโ  ทัษิรบงอขญัคาสํ่ทีนางนนิเาํดรากงอ่ืรเนใจในิส
แนวทางและนโยบายของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคา ภายในขอบเขตของแผนงานและ

รากมรรกะณคกาจยามหบอมบัรดไ่ทีณามะรปบง  

2. พิจารณาแ ะจะลแ ทัษิรบงอขรวาถยพัรทนสิยาขอ้ซืรากงึถมวร นางยายขนทุงลรากงอ่รืเนจดอลต งาจดจัอ้ซืดจัรากิตัมนุอะล
รทนสิยาขอ้ซืรากงถึมวร นางยายขนทุงลรากงอ่ืรเนจดอลต งาจดจัอ้ซืดจัรากกาหทัษิรบรากมรรกะณคอตอนสเาณราจพิ ยูอ น้นัทัษิรบงอขรวาถยพั

ดไ่ทีณามะรปบงะลแตขเบอขอนืหเกอน รากมรรกะณคกาจยามหบอมบัร  

3.  นิกเมไกันหา้ํนะลง้ัรคตลิผรากนใบิดุถตวัอ้ซืดจัรากนใจานาํอีม 20,000 นัต  

4. ิกอตนชยโะรปนปเะลแงอขวยี่กเี่ทรากจิกนใกอนยาภลคคบุอตทัษิรบงอขนทแวัตนปเนตงดสแะลแรากาํทะรกจานาํอีม จการ 

5. ัษิรบรากมรรกะณคอตอนสเาํนอ่พืเทัษิรบงอขนุทมดะรรากงอ่ืรเาณราจพิ ท 

6. ทัษิรบงอขนางนินเาํดรากอตนปเาํจ่ที ๆ งาตนาดาษกึรป่ทีง้ัตงตแรากิตัมนุอ  

7. ทัษิรบงอขปไวั่ทยดโนางราหิรบรากบักงอขวยี่กเี่ทรากจิกนินเาํด  

8. งอข ๆ งาตนางยาฝกาจอขาํคิตัมนุอาณราจพิะลแ    ทัษิรบงอขนางยาฝะลตแงอขิตบัฏิปรากนผแิตัมนุอะลแาณราจพิ นิกเ่ทีทัษิรบ
กง่สัจานาํอ นั้นนางยาฝงอขรา  

9. บัรดไ่ทีณามะรปบงาวกนิกเงสูณามะรปบงชใ ทัษริบรากมรรกะณคกาจิตัมนุอบัรดไ่ทีนางนผแมาตนางนินเาํดรากกาห อนุมัติรอยละ 

10 ทัษิรบรากมรรกะณคกาจิตัมนุออขอนสเาํนงอตะจ  
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บีเะระลแดนหาํกอขมาติตบัฏิปงอตะจราหิรบรากมรรกะณค นตงาขวาลกงัดจานาํอบอมราก ้นีง้ทั กาจิตัมนุอบัรดไ่ที ๆ งาตะราวบย
วสีม นชยโะรปลผงาทงยแดัขมาวคีมจาอ่ทีลคคบุอืรหงอเนต่ที ๆ ดใรากยาริตัมนุอมไงอตะลแ ทัษิรบรากมรรกะณค นไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง
บรากมรรกะณคอตวาลกงัดรากยารยผเดปเงอตะจะลแ ยอยทัษริบะลแทัษิรบบักดในื่อะณษกัลนในชยโะรปลผงาท ทัษิรบรากมรรกะณคหใอ่พืเทัษิร

าณราจพิ  

ทีกาจยามหบอมบัรดไะจตแนวเ ดไาทํะรกถรามาสมไราหิรบรากมรรกะณค นตงาขามวาลก่ทีกาจอนืหเกอนดใน่ือราก ่ประชุม
ปไ ๆ วารคนปเทัษิรบรากมรรกะณค  

นทแบอตาคดนหาํกะลแาหรรสรากมรรกะณคงอข่ทีานหจานาํอตขเบอข  

1. กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการ ในก ีมอืรห ะราวบรคอ่ืมเ ๆงาตดชุรากมรรกะณคะลแ งสูบัดะรราหิรบผูะลแ รากมรรกาหรรสรา
ยามหฎกมาติตบัมสณุคะลแบอกะรปคงอีมหใอ่พืเ  งาวงนหแาํต /  ิตัมนุอาณราจพิทัษิรบรากมรรกะณคอตนห็เมาวคอนสเาํนอ่พืเ งอขวยี่กเี่ทบยีบเะร

และ/ ิตัมนุอาณราจพิอ่พืเนหุอถืผูมชุะรป่ทีอนสเอืรห ณีรกตแวลแ  

2.  ๆงาตดชุรากมรรกะณคะลแ งสูบัดะรราหิรบผู ทัษิรบรากมรรกบรัหาสํนทแบอตาคยาจรากีธวิะลแ ฑณกเกลัหดนหาํก ่ที
ดโ  ลผมสุตหเมสะลแมรรธนปเงายอ ฯทัษิรบงอขนางนนิเาํดรากลผบักงอลคดอสหใยดโ ง้ัตงตแ ฯทัษิรบรากมรรกะณค ยเปรียบเทียบไดกับระดับ

่ือฯทัษิรบงอขนทแบอตาค าณราจพิ ฯทัษิรบรากมรรกะณคอตอนสเาํนอ่พืเ นักงยีคเลกใดานขีม่ทีมรรกหาสตุออืรห นักวยีดเมรรกหาสตุอนใ ๆน   ิตัมนุอ
และ/ ณีรกตแวลแิตัมนุอาณราจพิอ่พืเนหุอืถผูมชุะรป่ทีอนสเอืรห  

3. รกะณคาวนห็เ่ทีดใน่ือนางยารอืรห มชุะรปรากลผนางยารงอตนทแบอตาคดนหากํะลแาหรรสรากมรรกะณค รมการบริษัทฯ ควร
ทัษิรบรากมรรกะณคอตบารทบัร  

4. ยามหบอมทัษิรบรากมรรกะณค่ทีมาตดในื่องอ่ืรเนใ่ทีานหิตบัิฏป  

 

ราหิรบูผะลแ รากมรรกาหรรสราก  

 การสรรหากรรมการ 
  งนหแาํตกาจกออรากมรรกหใ ง้ัรคกุทปาํจะรปญัมาสมชุะรปรากนใาวดนหาํก ทัษิรบงอขบัคงบัอขมาต 1 ใน 3   ถาจํานวนกรรม ะจ่ทีราก

 นวสบกัดสุ่ทีลกในวนาํจกออหใ ดไมไนวสมาสนปเงรตหใกอองบแ 1 ใน 3  งนหแาํตกาจกออผูนปเ น้นัดสุ่ทีนานงนหแาํตนใูยอ่ทีนครากมรรกหใยดโ
 ดไมหใงนหแาํตงราํดามบลักง้ัตกอลืเบัรดไิธทิสีมงนหแาํตกาจกออ่ทีรากมรรกะลแ  

่ทีานหนปเทัษริบรากมรรกาหรรสรากนใ ้นีง้ทั นทแบอตาคดนหาํกะลแาหรรสรากมรรกะณคงอขบอชดผิบรัมาวค   ในการพิจารณาคัดเลือก
 ารตามมาติตบัมสณุคฑณกเมาตะลแ ทัษิรบงอขบัคงบัอขมาต มสะามหเิตบัมสณุคีม่ทีลคคบุงอรกนั่ลกะลแ 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

พ ดกัาํจ .ศ. 2535 กลัหดาลตะลแยพรัทกลัหบกัาํกรากมรรกะณคศากะรปมาตะลแ  รากมรรกกาจบอชนห็เมาวคอขอนสเานํะลแ  งอขวย่กีเ่ทียพัรท
้นีปไอตงัด รากีธิวะลแฑณกเกัลหมาตรากมรรกง้ัตกอลืเผูนปเนหุอืถผูมชุะรป่ทีอตอนสเาํนนั้นกาจ  

1. งยีสเง่นึหอตนหุง่นึหบกัาทเงยีสเนนแะคีมง่นึหนคนหุอืถผู  

2. ปเง้ัตกอลืเงยีสเนนแะคงละจรากมรรกง้ัตกอลืเราก นห็เะจนหุอืถผูมชุะรป่ทีตแมาต ้นีงั้ท ดไ็กรากมรรกนปเนคยาลหอืรหลคคบุยารน
นหุอืถผู่ทีนคะลตแลคคบุ นคยาลหอืรหลคคบุยารนปเง้ัตกอลืเรากนปเะจาวมไ นนแะคงลงยีสเกออรากนใยดโ รวค บัรดไะจง้ัตกอลืเงยสีเกออ คะแนน

อีมนั้นนหุอืถผู่ทีนหุนวนาํจมาตนหุอถืผูกาจงยีสเ  อขมาตดมหง้ทัูย 1  ดไมไดใงยีพเยอนอืรหกามดใผูงึ่นหผูกแงยีสเนนแะคงบแะจวาลกงัดนหุอถืผูยดโ  

3. ่ทีรากมรรกนวนาจําทเรากมรรกนปเง้ัตกอลืเรากบัรดไผูนปเามงลบัดาลํมาตดสุงสูงยสีเนนแะคบัรดไง่ซึลคคบุ จะพึงมีหรือจะพึง
ดไง่ซึลคคบุ่ทีีณรกนใ นั้นง้ัรคนใง้ัตกอลืเ ผูหใ น้นัง้ัรคนใงั้ตกอลืเงึพะจ่ทีรากมรรกนวนาํจนิกเนักาทเงยีสเนนแะคีมามงลดัถบัดาํลนใง้ัตกอลืเรากบัร เปน

ดาข้ชีงยีสเกออผูนปเนาธะรป  

ตแง้ัต  ่ทีนัว 1  มคาลุต – 31 พ มคาวนัธ .ศ. 2556 รัอ่พืเลคคบุอ่ชือนสเรากนใมวรนวสีมถรามาสนหุอืถผูหใสากอโดปเทัษิรบ ามนตนปเ บ
วเนบวไาณราจพิรากนอตน้ัขะลแ อนสเรากีธิวรพแยผเดไทัษิรบยดโ านหงวลดไรากมรรกนปเง้ัตกอลืเาณราจพิราก ็บไซต www.thaiyuanmetal.com  

ปงหแยพัรทกัลหดาลตงอขศทเนสราสงจแรากงาทงอชนาผบารทนุทงลผูหใงจแดไะลแ ร  ปนใง่ซึ ยทไศทเะ 2556 อ่พืเลคคบุอ่ชือนสเดใยารนหุอถืผูีมมไ
รากมรรกนปเง้ัตกอลืเาณราจพิรากบัร  

 ราหิรบผูาหรรสราก  

-   รากดัจผูรากมรรกาหรรสราก : ีม่ทีลคคบุาหรรสงอรกน่ลักรากนใ นตงอ้บืเาณราจพิผูนปเะจราหริบรากมรรกะณคงาท
่ทีณรากบสะรปะลแ ถรามาสมาวคูรมาวคีม มสะามหเ นวถบรคิตบัมสณุค รากมรรกะณคอตอนสเานํะลแ ทัษริบงอขนางนินเาํดรากอตนชยโะรปนปเ

อติตัมนุอาณราจพิทัษริบรากมรรกะณคอตอนสเาํนอ่พืเ บอชน็หเมาวคหใาณราจพิผูนปเนทแบอตาคดนหาํกะลแาหรรส ไป 
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-   ราหิรบผูาหรรสราก : สะามหเิตับมสณุคีม่ทีลคคบุง้ัตงตแะลแ าหรรสาณราจพิผูนปเ รากดจัผูรากมรรก ่ทีานหะลแงนหแาํตบักม
ากยดโ ทัษิรบงอขนางนนิเาํดรากอตนชยโะรปนปเี่ท ณรากบสะรปะลแ ถรามาสมาวคูรมาวคีมงึถมวร บอชดผิบัรมาวค บยีบเะรมาตปไนปเกอลืเดัคร

ยษนุมรกายพัรทยาฝงอขลคคบุาหรรสรากนใ  

มวรทัษิรบะลแยอยทัษิรบงอขนางนินเาํดรากลแูดบักาํกราก  

 บริษัทฯ มีนโยบายกํากับดู งาทอนสเานํอ่พืเปาจํะรปณามะรปบงาทํดจัทัษริบะลตแหใะจปกทุยดโ ยอยทัษิรบงอขนางนนิเาํดรากลแ
้รัคกทุนิงเยาจราก นิงเรากนาดลแูดบักาํกราก ้นีกาจกอน นางนินเาํดรากมุคบวครากนใณามะรปบงชใะลแ รากมรรก ทัษิรบราหิรบผูหใตาญนุอะจง

ัษิรบงอขราหิรบผูบักมวรยาจิตัมนุอตน็ซเยอย ทใหญ 

ลแูดราก งอื่รเ นใยาภลูมอขชใราก  

 ่ทีดวมหนใูยอ นใยาภลูมอขชใรากนักงอปะลแลแูดรากดยีอเะลยาร 2 นักมยีทเาทเงายอนหุอืถผูอติตบัฏิปราก  

ีชญบับอสผูงอขนทแบอตาค  

  อืค ชีญับบอสนางกันาํส สอเน็อเอเ ทัษริบ   ทิดออ ิรบบักงอขวยี่กเี่ทรากจกิอืรหลคคบุนปเมไ ดกัาํจ  ชีญบับอสผูนทแบอตาคยาจทัษิรบยดโ  ทัษ
(Audit fee) ในป 2556 ภายในวงเงินไมเกิน 1,265,000 บาท สําหรับเปนคาตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย  และบริษัทไมไดจาย

 นื่อนทแบอตาค (Non-audit fee) ญับบอสผูบักงอขวยี่กเี่ทรากจิกอืรหลคคบุ อืรห ชีญับบอสผูหใ ชีญับบอสนางกันาํสะลแชี  

 ีชญบับอสาค  

 -   ดกัาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษริบ (มหาชน) 725,000  บาท 

 -  บริ  ดักาํจ สกิตสจิอลนวงยทไ ทัษ    50,000  บาท 

 -  ที ทัษิรบ .วาย.เค. ดกัาํจ มรรกหาสตุอ  120,000  บาท 

 -  ดกัาํจ มายส ลีตส ้ีตรอบเิล ทัษิรบ  290,000  บาท 

 -  ่ชัซิีรพ ทัษิรบ  ดักาํจ พพไทคฟเรอพเ น    80,000  บาท 

   รวม             1,265,000 บาท 

  ๆนื่อรากิรบาค  

 -  ีมมไ  

 

ีด่ทีรากจิกลแูดบักากํรากกัลหมาติตบัฏิปราก  

ในรอบป 2556  ป นยบีเะทดจทัษิรบบรัหาสํีด่ทีรากจิกลแูดบักากํรากกลัหมาติตบัฏิปอถืดึย ฯทัษิรบ 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหง
 ง้ทั ยทไศทเะรป 5 ้นีงัด กัลหดวมห  

 ่ทีดวมห 1  นหุอืถผูงอขิธทิส  

 ผูงอขิธทิสนอรดลิอืรหดิมเะลรากนปเะจ่ที ๆดใรากาทํะรกมไยดโ นหุอถืผูงอขิธทิสงึถญัคาสํมาวคหใ ฯทัษิรบ ้นีงัด นหุอถื  

1.  ยามหฎกมาตนาฐนื้พิธทิส : หุนอโอืรหยาขอ้ซืรากนใิธทิสชใดไนหุอถืผูหใลแูด  นาฐรตามีม่ทีนหุนยบีเะทยานยดโรากดจัรากบัรดไน
ดไอืถอ่ชืเ  

2.  ญัคาสํ่ทีราสวาขลูมอขบรัดไรากนใิธทิส : ลูมอขบารทบัรดไนหุอืถผูหใอ่พืเ ทัษิรบงอขตซไบว็เนาผนับจุจปนปเี่ทลูมอขยผเดปเ
ดปเทัษิรบ่ทีศทเนสราสงึถมวร งลปแนยี่ลปเรากีม่ที ฯทัษิรบงอขญัคาสํราสวาข ดาลตอตยผเดปเรากกาจงัลหยาภยดโ ๆงาตดนหาํกอขมาตยผเ

ทัษิรบงอขตซไบว็เนใรพแยผเลูมอขาํนดไ วลแ ฯยพัรทกัลห  

3.  นนแะคงลงยีสเกออะลแมุชะรปาขเรากนใิธทิส : ชใะลแมชุะรปมวราขเดไยารกุทนหุอถืผูหใสากอโดปเะลแกวดะสมาวคยวนาํอ
นหุอืถผูญัมาสมชุะรปรากนใงยีสเกออิธทิส  มชุะรปนัวนอกตแงั้ตนหุอถืผูงอขิธทิสชใรากนนุสบนัสะลแมริสเงส่ทีรากดจัรากบบะรีมหใดจัยดโ ปาํจะรป

 มชุะรปดจัรากงาทวนแมาติตบัฏิปะลแอถืดยึดไยดโ มชุะรปรากงลัหยาภะลแ มชุะรปนัว AGM Checklist ก นางกันาํสงอข .ล.ต.  ้นีกาจกอน
ตมชุะรปดจัรากนิมเะรปรากลผาํนดไรากมรรกะณค นหุอืถผูมชุะรปดัจรากพาภิธทิสะรปม่พิเอ่พืเานฒพัะลแงุรปบัรปาณราจพิาม วาลกงัดงาทวนแมา

ปไอตนึ้ขง่ิยีดหใ  
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 ่ทีดวมห 2 นักมยีทเาทเงายอนหุอืถผูอติตบัฏิปราก  

 ริสเงสอ่พืเวาลกงัดงอ่ืรเบกัวยี่กเิตบัฏิปยดโ ยารกุทนหุอืถผูงอขนักมยีทเาทเมาวคงึถงนึาํค ฯทัษริบ  งิรจทแงายอนักมยีทเาทเมาวคดิกเหใม
้นีงัด  

1. นหุอืถผูมุชะรปรากนใ นักมยีทเาทเงายอนหุอืถผูงอขิธทิสชใราก  

 มุชะรปรากนอก  

-   ่พืเลคคบุอ่ชือนสเะลแ นหุอถืผูมชุะรปรากะราวนใจุรรบอ่พืเงอ่ืรเอนสเะจคงสะรป่ทีนหุอืถผูหใสากอโดปเ ง้ัตกอลืเาณราจพิรากบัรอ
เป ถนอกานหงวลดไมชุะรปรากะราวบักวย่ีกเมาถาํคงสถรามาสนหุอถืผูิธทสิหใรากงึถมวร านหงวลดไรากมรรกน ึงวันประชุม โดยสงเอกสารถึง

 กาจดไูดถรามาสาณราจพิรากฑณกเกัลหบกัวยี่กเดยีอเะลยาร้นีง้ทั ทัษิรบรากุนาขลเ website ของบริษัท โดยใน ้นีป วอนสเดในาทนหุอืถผูีมมไ าระ
ดใงายอตแรากมรรกนปเามาขเอ่พืเลคคบุอ่ชือนสเะลแมชุะรปราก  

-  ยพัรทกัลหกาฝบัรยนูศ ทัษิรบหใบอมดไ  ฯทัษิรบ (ประเทศไทย) อสืงนัหงสดัจผู       นปเ ทัษิรบงอขนหุนยีบเะทยานนปเง่ซึ ดกัาํจ
 าวกยอนมไมชุะรปนัวนอกานหงวลนหุอืถผูกแหใมชุะรปญิชเ 7 ง่ซึ นัว นางยาร นอกงั้รคมชุะรปรากนางยาร มชุะรปญิชเอสืงนัห ยวดบอกะรป

มวราขเรากนอตนั้ข ะรสิอรากมรรกลูมอข ๆงาตรากีธิวงจแ้ชีาํค ะราวะลตแาณราจพิรากบอกะรปราสกอเ ปาํจะรป ะาพฉเทัษิรบบัคงับอข มชุะรป ่ที
นัฉบอมอสืงนัหะลแ มชุะรปดจั่ทีนาถส่ทีนผแ นหุอืถผูมชุะรปรากบกัวยี่กเ  ทัษิรบงอขตซไบว็เนาผวาลกงัดลูมอขรพแยผเง้ทัมอรพ ะท

www.thaiyuanmetal.com  นักอตดิตนัวยารพมพิอสืงนัหนใงลศากะรปดไะลแ 3  าวกยอนมไมชุะรปนัวนอก นัว 3  านหงวลนหุอืถผูวาลกกอบอ่พืเ นัว  

- อสืงนัหนใบารทนหุอถืผูหใมชุะรปมวราขเรากีธิวะลแฑณกเกัลหงจแ บอมบัรผูนปเหใทัษิรบงอขะรสิอรากมรรกอ่ชือนสเ มชุะรปญิชเ
รนใะทนฉับอมอสืงนัหงถึมวร ดนหาํกยชณิาพงวรทะรกี่ทบบแมาตะทนัฉบอมอสืงนัหบนแง้ทัมอรพ นหุอืถผูกาจะทนัฉ ะรถรามาสนหุอืถผู่ทีบบแปู บุ

ยวดดไงยีสเนนแะคงลรากนใน็หเมาวค  

 

 มุชะรปนัว  

-   ยะรีมหใดนหาํกดไ ฯทัษิรบ  มชุะรปรากนอกานหงวลนยีบเะทงลรากาลวเะ 2  วลแนยบีเะทงลบัราลวเะยะรนพะจมแงึถะลแ งมโว่ชั
ดไนหุอืถผูมชุะรปมวราขเะลแนยบีเะทงลถรามาส มชุะรปมวราขเะจคงสะรป่ทีนหุอถืผูหใสากอโดปเดไงยั  โดยไมเสียสิทธิ โดยมีสิทธิออกเสียง

พิดไมไงัยี่ทะราวบยีบเะรนในนแะคงล ากนใมชุะรปมวราขเ่ทีนหุอืถผูกแมสะามหเ่ทีงอรบัรงย้ลีเรากะลแ กึละร่ทีงอขดจัรากงึถมวร ดไิตมงลาณราจ ร
ง้ัรคกุทนหุอืถผูมชุะรป  

-  มชุะรป่ทีนใงยีสเกออิธทสิหใดนหาํกรากีธิวะลแนอตนั้ข มชุะรปรากนใชใ่ทีฑณกเกัลหงจแดไ ทัษิรบรากุนาขลเ นหุนวนาํจมาตปไนปเ
อถืผู่ที งยีสเง่นึหบกัาทเิธทสิีมนหุง่นึหยดโ ยูออืถนหุ  

-   ปเกยแรากมรรกกอลืเรากนใิธทสิชในหุอืถผูหใสากอโดปเะลแ งยีสเนนแะคงลรตบัชใรากีมหในุนสบนัส ฯทัษริบ นรายบุคคล  โดย
ะทงละณขนในหุอืถผูบกัหใกจแะลแ ลคคบุยารนปเรากมรรกกยแงยีสเนนแะคงลรตบัชใรากีมหในุนสบนัส รากดยีอเะลยาร มชุะรปรากม่ิรเนอกนยีบเ

มชุะรปรากนางยารนใงลกทึนบัรากีมดไลคคบุยารนปเรากมรรกงยีสเนนแะคบนักยแ            ปาจํะรปนหุอืถผู 2555 นจดอลตนนแะคงลรตบั ้นีง้ทั
ดไบอสจวรตถรามาส ีด่ทีบ็กเดจัรากบบะรีม ๆนื่อนาฐกัลหราสกอเ  

-   โดปเนหุอถืผูิธทิสหใ ฯทัษิรบ รากมรรกนาธะรป ทัษิรบรากมรรกนาธะรปีมยดโ ่ทีม็ตเงายอมาถกัซะลแน็หเดิคมาวคงดสแสากอ
นจเดชังายอน็ดเะรปกุทนใมาถกัซอขบอตอ่พืเ มชุะรปมวราขเราหิรบผูะลแ รากดจัผูรากมรรก บอสจวรต  

มุชะรปรากงลัห  

- ีอเะลยารีม มชุะรปรากนางยารนใญัคาํสะราสนปเี่ทลูมอขกึทนบัทัษิรบรากุนาขลเ าขเี่ทรากมรรก นชเ นวถบรคญัคาํสะราสดย
วคงดสแะลแ มาถกัซอขนจดอลต รากดจัผูรากมรรก ะลแ บอสจวรตรากมรรกนาธะรป รากมรรกนาธะรปงอขงจแ้ชีาํค มชุะรป  นหุอถืผูงอขนห็เมา

งยีสเกออดงอืรห ยวดน็หเมไ ยวดนห็เ นปเกยแ งยีสเนนแะคนวนาจํ นนแะคบนัรากีธิวะลแ งยีสเนนแะคงลรากีธิว   งอขวยี่กเี่ท ๆนื่อลูมอขะลแ  

-  นใยาภยพัรทกลัหดาลตหใมชุะรปรากนางยารงสดจั 14 วัน และมีการเผยแพรผาน website ถรามาสนหุอถืผูหใอ่พืเ ฯทัษิรบงอข
นอกดไขไกแอรืหมิตเม่พิเกึทนับรวค่ทีงอ่ืรเบักวยี่กเมิตเม่พิเาํนะนแาํคหใะลแ ิตมงอขงอตกูถมาวคูดจวรต านํะจทัษิรบ่ที รายงานการประชุมดังกลาว

ปไอตง้รัคนหุอถืผูมชุะรปรากนใงอรบัรอ่พืเอนสเ  

2.  นใยาภลูมอขชใรากนักงอปะลแลแูดราก  

- ไลูมอขาํนมาหลูมอขูร่ทีนางยวนหหใดนหาํกยดโ ชใปไทัษริบงอขลูมอขาํนรากนักงอปรากีมหใดนหาํกทัษริบ นางยวนหงัยยผเดปเป
งอขวยี่กเมไ่ทีลคคบุอืรห  
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- ผู ผเดปเะจ่ทีนอกวาลกงัดลูมอขกาจนชยโะรปชใมไงอต ทัษิรบงอขนิงเรากงาทลูมอขบัรดไ่ทีทัษิรบงอขราหิรบ ยดโ นชณราธาสสูย
 าลวเะยะรนปเทัษิรบงอขยพัรทกัลหยาขอ้ซืรากาํทราหิรบผูมาหดนหาํกราก 1 นชณราธาสสูยผเดปเะจนิงเรากบง่ทีนอก นอืดเ  

- ขเทัษิรบงอขยพัรทกัลหอ่ืมเ นใ่ทีานหีมราหิรบผูะลแ รากมรรกหใดนหาํกดไทัษิรบ ยทไศทเะรปงหแยพัรทกัลหดาลตนในยีบเะทดจา
การรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทตามมาตรา 59 ก รากมรรกะณคนางกนัาสํศากะรปมาตปไนปเหใอ่พืเ .ล.ต. ะลแาทํดจัรากงอ่รืเยวดาว

รพมาตษทโดนหาํกดไะลแ ยพัรทกัลหอืถรากนางยารยผเดปเ พ ยพรัทกลัหดาลตะลแยพัรทกัลหิตญัญับชาระ .ศ. 2535 และตามกฎเกณฑขอกําหนด
ภลูมอขานํรากกาจนชยโะรปลผาหงวสแผูบัรหาํส ยันิวงาทษทโดนหาํกดไงึถมวร ยทไศทเะรปงหแยพัรทกัลหดาลตงอข ายในบริษัทไปใช หรือนําไป

กแรวคมาตษทโงลาณราจพิยดโ ยาหยีสเมาวคบรัดไทัษิรบหใาํทจาอนจยผเดปเ  รษกัอณษกลัยาลนปเนอืตเกัตราก าจาวยวดนอืตเกัตราก กแดไ ณีรก
จษทโงลราก ้นีง้ทั กออหใอืรหกออดลป กออลไุตหเยวดนางกันพนปเรากพาภสนพ งาจกิลเรากนจดอลต ฑณัทคาภราก ะพิจารณาจากเจตนาของ

ๆนั้นดผิมาวคงอขงรแยารมาวคะลแ าํทะรกราก  

- าํกรากีมนกังยโวย่ีกเ่ทีรากยาราํทรากนใ นชยโะรปงึถาณราจพิรากีมะลแ ดัรคงรคเงายอิตัมนุอรากนอตน้ัขมาติตบัฏิปหใลแูดบกั
พิบอสจวรตรากมรรกะณคหในชยโะรปลผงาทงยแดัขมาวคดกิเจาอ่ทีรากยารอนสเาํนะจยดโ ญัคาํสนปเทัษิรบงอขดสุงสู จารณาใหความเห็น กอน

 นหุอืถผูะลแ ทัษิรบรากมรรกะณคกาจิตัมนุออขอนสเาํน ( เงึถีณรก กณฑ) มาตปไนปเะลแนวถบรคงายอญัคาํส่ทีศทเนสราสยผเดปเรากีมะลแ ง้ัรคกุท
ดนหาํกี่ทบัคงบัอขบยีบเะรฎก  

 ่ทีดวมห 3  ยีสเนวสดไนวสีมผูงอขทาบทบ  

ีมผูอืรหนใยาภยีสเดไนวสีมผูนปเะจาวมไมลุกกุทยีสเดไนวสีมผูงอขิธทิสอตญัคาสํมาวคหใดไฯทัษิรบ ่นืเ กอนยาภยีสเดไนวส ทัษิรบกาจงอ
บบักหใรไาํกงารสะลแนัขงขแรากนใถรามาสมาวคงารสะจง่ึซ  ๆงาตยีสเดไนวสีมผูกาจนุนสบนัสงรแงึถกันหะรต ารสรากนปเาวอถืงึ่ซทัษิร ง

กแดไญัคาํส่ทีดยีอเะลยารีมยดโดไทัษิรบงอขวายะยะรนใจ็รเาํสมาวค   

-   นางกันพ  : กัมยีทเาทเงายอนางกันพบกิัตบัฏิปดไทัษิรบ มสะามหเะลแมรรธนปเี่ทนทแบอตลผหใะลแ น  

-     ี้นหาจเะลแาคูค  : มาตาครากงาทขไนอ่ืงเมาตปไนปเะลแ  มรรธนปเงายอ้นีหาจเะลแาคูคอติตบัฏิปทัษริบ  

   นักมวราํทงลกต่ทีาญญัส  

-              าคกูล  : พาภณุคีม่ทีาคนสิตลิผยดโ  าคกูลอตบอชดผิบัระลแสใจใาอเทัษิรบ และมาตรฐานและ 

   พาภณุคงึถญัคาํสมาวคหในนเยดโ ีดงายอนปเดไาคกูลรากงอตมาวคงอนสบอตถรามาส  

   มสะามหเี่ทาคาระลแ รากิรบราก าคนิส  

-           นัขงขแูค  : รากนใิตับฏิปงึพอขงอขนาฐดทัรรบาษกัรอ่พืเีด่ทีนัขงขแรากากิตกบอรกมาติตบัฏิปทัษิรบ  

   นัขงขแ  

-    นชมชุ            : ีมหใิมลแูดะลแบอชดิผบัรยดโ มอลดวแง่สิาษกัรรากบักกามงายอนปเจใสใมาวคหใทัษิรบ  

   มคงสัะลแนชมชุงอขมอลดวแง่สิอตบทะรกลผ  

 ากมรรกะณคบกัราสอ่สือตดิตถรามาส ๆงาตมลุกยีสเดไนวสีมผู่ที ๆงาตงาทงอชีมหใดจั ฯทัษิรบ ้นีกาจกอน ยีรเงอรอ่พืเ ทัษิรบร น หรือให
อืรห นางกนัาสํานหนาดูยอง้ัตดิตง่ซึนห็เดิคมาวคงดสแูตงาทนาผ ทัษิรบบกัหในชยโะรปนปเนัอะนแอนสเอข ่ทีอืรห ทัษริบงอขตซไบว็เงาท  E-mail : 

ty_info@thaiyuanmetal.com,   ty_audit@thaiyuanmetal.com   ๆงาตน็ดเะรปปุรสะลแราสกอเบัรผูนปเะจทัษิรบรากนุาขลเ  หใอนสเดมหง้ทั
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตอไป และบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลรองเรียน งารสอ่พืเบลัมาวคนปเ

เะลแยามหบอมบัรดไ่ทีลคคบุมลุกนใะาพฉเูรบัระจวาลกงัดนยีรเงอรงอ่ืรเะลแ นยีรเงอรผูกแหใจในั่มมาวค นั้นาทเยวดงอขวยี่ก  

 

 ่ทีดวมห 4  สใงรปโมาวคะลแลูมอขยผเดปเราก  

โ าลวเนัท นวถบรค งอตกูถงายอนิงเรากชใมไ่ทีะลแ นิงเรากงาทลูมอขยผเดปเรากอตญัคาสํมาวคหใ ฯทัษริบ  นหุอืถผูหใอ่พืเ สใงรป กัน
ถือ่ชืเานมาวคีมะลแ นักมยีทเาทเงายอดไลูมอขงถึาขเดไยีสเดไนวสีมผูนจดอลต นุทงล    ี้นงัด  ดอลตยดโามิตับฏิปอถืดึยดไราหิรบยาฝง่ซึ  อ  

-   กเลูมอข รากจิกลแูดบักาํกราก นหุอืถรากงารสงรคโ นิงเรากงาทลูมอข กแดไ ๆงาตญัคาํส่ทีลูมอขยผเดปเ จกิรุธบอกะรปรากบกัวยี่
 บบแนางยาร ปาํจะรปนางยาร  ทัษิรบงอข 56-1 ปรากนางยาร นหุอถืผูมชุะรปญิชเอสืงนัห  ยพัรทกัลหดาลตอตงจแี่ท ๆงาตศทเนสราส นหุอืถผูมชุะร

(ELCID)  อขตซไบว็เนบ อมสเยูอณรากุตหเอตนัทหใลูมอขงรุปบรัปรากีมะลแ ษฤกงัอาษาภะลแ ยทไาษาภง้ทัาํทดจัดไง่ซึ  ฯทัษิรบง
(www.thaiyuanmetal.com) 

-   ้ัตดจัะจ่ทีนผแีมมไงยัทัษิรบ ธนัพมสันุทงลผูนาดนางนวสนใ วาสงาน หใยามหบอมดไะลแ ้นีนางยวนหง  นฒพัจญบเะรชวั นลิพวารพ
งอขวยี่กเี่ทนางยวนหะลแ หะารคเิวกัน นหุอืถผูบักราสอ่สือตดิต่ทีานหาํทผูนปเ  
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 ่ทีดวมห 5 รากมรรกะณคงอขบอชดผิบรัมาวค  

 นาฐรตามมาตปไนปเหใอ่พืเ นศทัยัสวิะลแาํนผูะวาภง้ทัมวร ่ทีานหทาบทบีมทัษริบ ้นีงัด ีดี่ทรากจิกลแูดบกัาํกราก  

1. รากมรรกะณคงารสงรคโ  

-   คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน  8  ราหิรบผูนปเมไ่ทีรากมรรก ยวดบอกะรป นาท 3  ราหิรบผูนปเ่ทีรากมรรกะลแ นาท 2 ทาน 

 ะรสิอรากมรรก 3 ลแ ปาํจะรปนางยารนใวไนาทะลตแรากมรรกงอขงนหแาํตงราํดรากลูมอขยผเดปเยดโ นาท ะแบบ 56-1 

-   รปง่ซึ นกัิตาญอืรคเนปเธนพัมสัมาวคีมตแ ลคคบุะลนคนปเรากดจัผูรากมรรกะลแทัษริบรากมรรกนาธะรปีมทัษริบ ะสบการณของ
าํอกยแงบแรากีมดไงยัทัษิรบ มาต็กรไงายอ ๆนั้นนาดะาพฉเทัษิรบอตนชยโะรปนปเะจนักงาตกตแ่ทีนาทะลตแ ริบรากมรรกะณคงอข่ทีานหจาน ษัท

และ  นวนาจํนางกนัพะลแราหิรบผูชใิม่ทีรากมรรกีมทัษิรบง้ทัมวร  นจเดชังายอวไราหิรบผูะณค 3 รากนาทบอสรากะลแลุดงวถรากดิกเหใอ่พืเ นาท
ทัษิรบงาทงอขนางราหิรบ  

-   ดนหาํกะลแาหรรสรากมรรกะณคง้ัตงตแดไยดโ สใงรปโะลแรากงาทนปเ่ทีรากมรรกาหรรสรากีธวิดนหาํกดไรากมรรกะณค
อตาค าขเอ่พืเมสะามหเาวนห็เ่ทีลคคบุอ่ชือนสเนหุอืถผูหใสากอโดปเงยัง้ทักีอ  วาลกงัด่ทีานหาํทอ่พืเนทแบ รับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ

ยวดทัษิรบ  

- รากมรรกงอขงนหแาํตงราํดรากะราว  

นหแาํตงราํดี่ทปนวนาํจดนหาํกยดโ นจเดชังายอรากมรรกงอขงนหแาํตงราํดรากะราวดนหาํกรากมรรกะณค  ะลวารค ะราวะลตแนใง
3 พ มาต ป .ร.บ.  ดักาํจนชาหมทัษิรบ  

-  ทัษิรบรากุนาขลเ  

วาสงานหใยามหบอมดไทัษิรบ ชชวเทนน ามิตฐิ   ทัษิรบงอขาจํะรปนางกันพนปเะลแ ทัษริบรากุนาขลเี่ทานหาํท   ฯทัษิรบ ้นีกาจกอน
ทัษิรบรากุนาขลเอตดิตถรามาสนหุอืถผูหใงาทงอชดจัดไ   ี่ทดไ E-mail: ty_info@thaiyuanmetal.com 

 

 ป  รากมรรกะณคงอขมชุะรปาขเี่ทง้รัคนวนาํจดยีอเะลยารงดสแงาราต 2556 

 

 มุชะรปมวราขเราก /  ดมหง้ทัมุชะรปราก ( ง้รัค ) 

รากมรรกอื่ชยาร  กรรมการ กรรมการ กรรมการสรรหา งนหแาํตงราํดรากะราว  

 ทัษิรบ  ตรวจสอบ นทแบอตาคดนหาํกะลแ  กรรมการ 

1. ตัรวาสงาน ลูกะรตษงพะรจิ     าน  3/4 - - เม.ย. 2556-2559 

2.นายภาณุ   จ หฬุรพุิรา  2/4 - - เม.ย. 2555-2558 

3.   ยัชญบุยาน  ลูกะรตษงพะรจิ  4/4 - - เม.ย. 2556-2559 

4.  ดชิเญุบยาน  ชนิาพดทันัส  4/4 - - เม.ย. 2555-2558 

5. นายประจวบ  นสาสยชไ  4/4 4/4 - เม.ย. 2555-2558 

6. นาย รกิฒวุษกัรานธ      ษงพะรีธ  4/4 4/4 - เม.ย. 2554-2557 

7. นางสีนวล  ุธนัพนศทั  4/4 4/4 1/1 เม.ย. 2554-2557 

8. นางสาว นฒพัจญบเะรชวั  นลิพวารพ  3/4 - 1/1 เม.ย. 2556-2559 

9. ษกัทพิชนิาวราส        ีนิสถานงาน  - - 1/1 - 

หมายเหตุ -   ี่ทบัดาํล 9  เปนกรรมการ กอนยาภลคคบุกาจาม่ทีนทแบอตาคดนหาํกะลแาหรรส  
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มคงัสอตบอชดิผบรัมาวค  

 

้นีงัดยาบยโนีมยดโ มคงสัอตบอชดผิบัรมาวคอตญัคาํสมาวคหใ ฯทัษิรบ  

 กุทนางกันพหใงจแะลแ นางิตบัฏิปอืมูคนใวไดนหาํกะจยดโ ติรจทุรากนาตอตจกิรุธนินเาํดรากยาบยโนีมทัษิรบ คนรับทราบ
นางาํทาขเม่ิรเตแง้ัต  

 ุคีม่ทีาคนิสคแยานหาํจะจ่ทียาบยโนีมทัษิรบ คภโิรบผูบยีรปเาอเมไ มรรธิตุยาคารนใ พาภณ  

 รโกแาษกึศรากนทุหใ นชเ อมสเทัษิรบงยีคเลกในชมชุงอขลศุกณราธาสมรรกจกิมวระจทัษิรบ สากอโีม่ทีง้ัรคกุท งเรียนใน
นตนปเ ษพิลมงารสมไยัศาอยูอานนชมชุหใดาอะสมาวคาํทคงรณรมรรกจกิมวร งยีคเลกใณวเิรบ  
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งยี่สเมาวครากดัจราหิรบรากะลแนใยาภมุคบวคราก  

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยงวนเมทัล จํากัด (มหาชน)   ่ทีง้รัค 1/2557  ่ทีนวัอ่ืมเ 28 กุมภาพันธ 2557  โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบได มชุะรปมวราขเ ยวด  คณะกรรมการ ทัษริบ นใยาภมุคบวครากบบะรนิมเะรปดไ ของบริษัท โดยการซักถามขอมูลจากฝาย

 ๆงาตนาดนใทัษิรบงอขนใยาภมุคบวครากบบะรนิมเะรปรากกาจ าวดไปุรสราหิรบ 5 อืค นาด  

1.  รกคงอนใยาภมุคบวคราก   

2. การ นิมเะรป  งยี่สเมาวค  

3.  นางิตบัฏิปรากมุคบวคราก  

4.  ลูมอขราสอ่สืรากะลแศทเนสราสบบะร  

5.  มาตดิตรากบบะร  

 ครากบบะร าวน็หเรากมรรกะณค ะจ่ทีอพงยพีเงายอรกาลคุบีมหใดัจดไทัษิรบยดโ มสะามหเะลแอพงยีพเมาวคีมทัษิรบงอขนใยาภมุคบว
นนิเาํดรากลแูดมุคบวคมาตดิตรากงอ่รืเนในใยาภมุคบวคบบะรีมง้ทัมวร พาภิธทสิะรปีมงายอดไบบะรมาตรากนินเาํด งานของบริษัทใหสามารถ

ิรบผูอืรหรากมรรก่ทีรากกาจทัษิรบงอขนิสยพัรทนักงอป หารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ มาวคีมจาอ่ทีลคคบุบักมรรกรุธาทํรากงถึมวร
 วลแอพงยพีเงายอ นักงยโวย่ีกเ่ทีลคคบุะลแงยแดัข มุคบวครากีมทัษิรบาวนห็เรากมรรกะณค น่ืออขวหันในใยาภมุคบวครากบรัหาสํ ่ทีนใยาภ

นักนชเวลแอพงยีพเ  

 มาวคีมรากมรรกะณค วลแนิมเะรปรากงลัหยาภ มรรกรุธาทํรากงอ่ืรเนใงั้ทมวร วลแอพงยีพเงายอนใยาภมุคบวครากบบะรีมทัษิรบ าวน็หเ
พีเงายอนตงาขวาลกงัดลคคบุบกังอขวยี่กเี่ทผูอืรห ราหิรบผู รากมรรก ญหใยารนหุอืถผูบกั ในใยาภมุคบวคบบะรีมะลแ  วลแอพงย น  ง้ทั ๆงาตนาด 5 

ส มไยดโอืรหบอชิมยดโชใปไานํราหิรบผู่ทีรากกาจดิกเนัอนิสยพัรทนักงอปรากนใอพงยีพเะลแมสะามหเมาวคีม่ทีนว มีอํานาจ รวมถึงการตรวจสอบ
ัคาสํราสกอเบ็กเดจับบะรีมงัยทัษิรบ ้นีกาจกอน นใยาภมุคบวครากลผนิมเะรปะลแมาตดิตรากนใะรสิอมาวคีม่ทีนใยาภ บอสผู รากมรรกหใาทํ่ทีญ

ผูะลแ ชีญับ รวคนัอาลวเะยะรนใยาภดไบอสจวรตถรามาสยามหฎกมาตจานาํอีม  

 

 ทัษิรบงอขนใยาภบอสจวรตนางานหวหั  

  ่ทีนวัอ่ืมเบอสจวรตรากมรรกะณคมชุะรปรากนใ 14 พฤศจิกายน 2555  ่ทีง้รัค 4/2555  ง้ัตงตแดไ นายวิสูตร เจริญศิลาวาทย ใหดํารง
 ่ทีนัวตแง้ัตทัษิรบงอขนใยาภบอสจวรตผูงนหแาํต 16 พ  นยากิจศฤ 2555 กาจงอ่นืเ นปเาม นใยาภบอสจวรตรากนาดนางิตับฏิปรากนใณรากบสะรปีม

ระยะเวลา 8  ป าลกงัด่ทีานหิตบัฏิปะจ่ทีมสะามหเมาวคีม าวน็หเงจึ ทัษิรบงอขนางนินเาํดรากะลแมรรกจกินใจใาขเมาวคีมะลแ วไดอยางเหมาะสม
อพงยีพเ  

 ถดอถ ง้ัตงตแ ิตัมนุอะลแาณราจพิราก ้นีง้ทั งนหแาํตงราํดผูยายกยโ นอ กาจบอชนห็เมาวคบัรดไงอตะจทัษิรบงอขนใยาภบอสจวรตผู
คณะกรรมการตรวจสอบ บนแราสกอเนใฏการปนใยาภบอสจวรตผูงนหแาํตงราํดผูงอขิตบัมสณุคยดโ  3 
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นักงาวหะรรากยาร  

1.  รากยารงอขลผมสุตหเมสมาวคะลแนปเาจํมาวค  

  นชยโะรปลผนใงยแดัขมาวคมีจาอ่ีทลคคุบอรืหทัษริบบกันกังาวหะรรากยาราํทรากมีทัษริบามนาผ่ีทปนใ
 าคนสิยานหาจํราก าคนสิอ้ซืราก นชเ  าญญสัมาตอรืหดาลตาคารนปเะลแติกปมาตาครากนปเวาลกงดัรากยารยดโ

ทัษริบ าํนะจยดโวาลกงดัรากยารอตน็หเมาวคหใะลแาณราจิพผูนปเทัษริบงอขบอสจวรตรากมรรกะณคหใยาบยโนีม
 สามรตไยารนปเนาทบอสาณราจิพรากบอกะรปอ่ืพเนักงาวหะราคารงอขาคารบกับยีทเบยีรปเามนื่อผูงอขดาลตาคาร

 ่ีท นิงเรากบงบอกะรปตุหเยามหนใวลแวไรากยารลมูอขยผเดปเดไทัษริบะลแ 4 ข  ปนิงเรากบงงอ 2556 

 

2.  นักงาวหะรรากยาราทํรากมนโวนแอืรหยาบยโน  

                งาทงยแดัขมาวคมีจาอ่ีทลคคุบบกันกังาวหะรรากยาราํทงอตนปเาจํมาวคมีทัษริบกาหตคานอนใ
ลแติกปาครากนินเาดํรากะณษกลัมาตปไนปเหใๆงาตขไนอ่งืเดนหากํะจ่ีทยาบยโนีมทัษริบ  ทัษริบบกันชยโะรปลผ ะ
หใดไะจทัษริบ้ีนง้ัท  กอนยาภลคคุบบกัน้ึขดกิเ่ีทดาลตาคารบกัดไบยีทเบยรีปเถรามาสง่ซึดาลตาคารนปเ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํา
ยวดรากยาร  

                  กมรรก นั้นตคานอนในึ้ขดกิเจาอ่ีทนักงาวหะรรากยาร น้ึขดนหากํดไ่ีทๆงาตบยีบเะรมาตติับิฏปงอตะจรา
บกัดใน่ือ ะณษกลันในชยโะรปลผงาทงยแดัขมาวคมีจาอ่ีทลคคุบอรืหนต่ีทๆดใรากยารติมัุนอมไงอตะจรากมรรกะลแ
ทัษริบง่ซึ าณราจิพทัษริบรากมรรกะณคหใอ่ืพเทัษริบรากมรรกะณคอตวาลกงดัรากยารยผเดปเงอตะจะลแทัษริบ

จะตอง อรืห ง่สัาคํ  ศากะรป  บคังับอขะลแยพรัทกลัหดาลตะลแยพรัทกลัหยวดาวยามหฎกมาตปไนปเหใติับิฏป
รากลมูอขยผเดปเรากบกัวยี่กเดนหาํกอขมาตติับิฏปรากงถึดอลตมวรยทไศทเะรปงหแยพัรทกัลหดาลตงอขดนหาํกอข

ทัษริบงอขนิสยพัรทง่ซึปไยานหาํจอรืหามดไรากะลแนักงยโวยี่กเรากยาราํท  

    ดกัาจํ ลัทมเนวงยทไ ทัษริบงอขนักงาวหะรรากยารมีกาหี้นง้ัท (มหาชน) มาวคมีจาอ่ีทลคคุบบกันึ้ขดกิเ
ษริบ ติกปาครากณีรกชใมไ่ีท นชยโะรปลผงาทงยแดัขมาวคมีจาออรืห ยสีเดไนวสมีอรืหนชยโะรปลผงาทงยแดัข ะจทั

ตัอ าคารบกัวย่กีเน็หเมาวคหใผูนปเ บอสจวรตรากมรรกะณคหใ มาวคะลแนปเาํจมาวคง้ัทมวร นทแบอตาคาร
่ีทนักงาวหะรรากยาราณราจิพรากนใญานาชํมาวคมีมไบอสจวรตรากมรรกะณค่ีทีณรกนใ นั้นรากยารงอขมสะามหเ

บกัวย่กีเน็หเมาวคหใผูนปเๆนั้นนาดะาพฉเญาชวย่ชีเผูอรืห ะรสิอาคารนิมเะรปผูหใะจทัษริบ นึ้ขดกิเจาอ รายการ
่ืพเ วาลกงดันักงาวหะร นุหอถืผูอรืห รากมรรกะณค บอสจวรตรากมรรกะณคงอขจในิสดตัรากบอกะรปชใามาํนอ

 นิงเรากบงบอกะรปตุหเยามหนใวไนักงาวหะรรากยารยผเดปเะจทัษริบ้ีนง้ัท ณีรกตแมาต ลมูอขรากยารงดสแบบแ
 ปาํจะรป (แบบ 56-1)   ปาํจะรปนางยาระลแ   ทัษริบงอข  (แบบ 56-2) 
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 ปาํจะรป บอสจวรตรากมรรกะณคนางยาร 2556 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ทัษิรบงอข   ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ (มหาชน)  ประกอบ รากมรรกยวด
ะรสิอ   นวนาํจ 3 กแดไ นาท  นายประจวบ   บอสจวรตรากมรรกะณคนาธะรปนปเ นสาสยชไ        นางสี

 ุธนัพนศทั ลวน  รกิฒวุษกัรานธ  ษงพะรีธยานะลแ รากมรรกนปเ ตรวจสอบ งึ่ซ มาตนวถบรคิตับมสณุคีม
ดนหาํกอข  และ  รากมรรกีม 1 นาท นาทบอส่ทีานหาํทถรามาสะจ่ทีอพงยีพเณรากบสะรปะลแูรมาวคีม

นิงเรากบงงอขอืถอ่ชืเานมาวค  มาวคะลแี่ทานห ตขเบอขมาตี่ทานหิตับฏิปดไ บอสจวรตรากมรรกะณค
ทัษิรบรากมรรกะณคกาจยามหบอมบัรดไี่ทบอชดผิบัร  าก กแดไ งาทนางยารรากีมทัษิรบหในาทบอสร

รากบบะระลแนใยาภมุคบวครากบบะรีมทัษิรบหในาทบอสง้ทัมวร อพงยีพเะลแงอตกูถงายอนิงเราก
มาติตับฏิปทัษิรบหใลแูดง้ทัมวร พาภิธทสิะรปีมะลแมสะามหเี่ทนใยาภบอสจวรต ดาลตงอขดนหาํกอข

หแยพัรทกัลห งประเทศไทย 
ใน  ป 2556 หใดจัดไ บอสจวรตรากมรรกะณค  นิ้สงั้ทมชุะรปรากีม 4 งั้รค  กรรมการตรวจสอบ

 ง้ัรคกทุนวถบรคมชุะรปมวราขเนาทกทุ  งสูบัดะรราหิรบผูบักมวรมชุะรปดไ้นีง้ทั   ชีญบับอสผู  และ
วคมสนัอะราวมาต นใยาภบอสจวรตผู ง้ัรคกุทมชุะรปรากง่ซึ ร คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงาน แสดง

น็หเมาวค  รสิองายอะนแอนสเอขหใะลแ ญัคาํสะราสปุรสะ ปรุส ้นีงัดดไ  

  ปาํจะรปนิงเรากบงะลแสามรตไยารนิงเรากบงนาทบอส 2556  ปาจํะรปนิงเรากบงะลแ สามรตไยารนิงเรากบงนาทบอสาณราจพิดไ 2556 

กาจงจแ้ชีาํคงฟบัระลแมาถบอสดไยดโ ้ึขาทํดจัดไ ยอยทัษิรบะลแทัษิรบงอขนิงเรากนางยาราวจใน่ัมหใอ่พืเ ชีญบับอสผูะลแราหิรบผู นอยาง
ปไว่ทังอรบัร่ทีชีญบัรากกลัหมาตญัคาํสะราสนใรวค่ทีมาตงอตกูถ แ งอขวย่กีเ่ทีบยบีเะรฎกะลแ ละดูแลการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยาง

 นุทงลจในิสดัตรากนในิงเรากบงชใผูะลแนุทงลกันอตนชยโนปเอ่พืเ าลวเนัทะลแอพงยีพเ  

 นใยาภบอสจวรตรากบบะระลแนใยาภมุคบวคบบะรนาทบอส  สอบทานผลการปฏิบัติงาน ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ และความ
คืบหนาของการดําเนินการเปนประจําทุกไตรมาส ีมงายอนใยาภมุคบวครากงอขคงสะรปุถตวัลุรรบ ฯทัษริบงอขนางนนิเาํดรากลผหใอ่พืเ

  ลผิธทิสะรปะลแพาภิธทิสะรป าวน็หเมาวคีมบอสจวรตรากมรรกะณคง่ซึ  ีม ฯทัษิรบ นใยาภมุคบวคบบะร ายอ ง อพงยีพเ และเหมาะสม  

  งอขวยี่กเ่ทียามหฎกะลแดนหาํกอขมาติตบัฏิปราก นาทบอสดไบอจวรตรากมรรกะณค ีดี่ทรากจิกลแูดบักาํกรากกัลหบกังอลคดอสหใอ่พืเ
พเ ฯทัษิรบงอขจิกรุธบกังอขวย่กีเ่ที ๆงาตบัคงบัอขบยีบเะรฎกะลแยามหฎกมาตปไนปเหใอ่พืเรากดจัรากนวบะรก ่ชืเมาวคดิกเหใอกอ่ื            กแน่ัมอ

นุทงลกันะลแนหุอืถผู  

 ตแอนสเ กอืลเดัคาณราจิพ ง้ัตง และสอบทาน  ปาํจะรป ทัษิรบงอขีชญบับอสผูนทแบอตาค 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
 นทแบอตาคงอขมสะามหเมาวคะลแ ชีญับบอสผูนปเวัตอนสเผูงอขณรากบสะรปะลแนางลผ ะรสิอนปเมาวค จึงมีมติเสนอตอคณะกรรมการ

ัษิรบ ะรป่ทีกาจิตัมนุออขอ่พืเะลแบอชน็หเมาวคหใาณราจพิอ่พืเท ง้ัตงตแาณราจพิอ่พืเ นหุอืถผูมชุ  บัรชีญบับอสผู รยถีสเธทพุ  าญรรววาสงาน
 ่ทีขลเตาญุนอ 4387 อรืห  ่ทีขลเตาญุนอบัรชีญับบอสผู รพมดุอรีศงอว ารทนัจวาสงาน 4996 ยานอืรห ตาญนุอบัรชีญบับอสผู ลคงมนอ ลกุสดิชเ

 ่ทีขลเ 7195 ์ิธทิสะรปรทนิอ ณรภารววาสงานอืรห  ัรชีญับบอสผู ่ทีขลเตาญุนอบ  7881  ทัษิรบงหแ เอส.เค. สซเสวิรอซเนตแนาคเคอแ  จํากัด คนใด
 ทัษิรบงอขนิงเรากบงอตน็หเมาวคงดสแะลแบอสจวรตรากาํทผูนปเง่นึหนค และบริษัทยอย  พรอมกําหนดอัตราคาสอบบัญชีของบริษัท และ

ทัษิรบ ยอย   นิงเงวนใยาภ 1,800,000 บาท  

 งยโวยี่กเมาวคีมี่ทรากยารนาทบอส นชยโะรปลผงาทงยแดัขมาวคีมจาอี่ทรากยารอืรหนัก  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน มาวคหใ
นชยโะรปลผงาทงยแดัขมาวคดิกเหใาํทจาอ่ทีรากยาราํทดจัรากบอชน็หเ  ขไนอ่ืงเมาตรากนนิเาํดดไ ฯทัษิรบาวจในั่มหใอ่พืเะลแ ธุรกิจปกติ และ

าวน็หเ มี ีมวาลกงัดรากยาร กิเหใอกะลแ ลผมสุตหเมสมาวค ทัษริบยาบยโนมาตดสุงสูนชยโะรปด  

โดยสรุปภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบ กาจิตัมนุอบัรดไ่ทีบอสจวรตรากมรรกะณครตบัฎกนใวไบุะรมาตนวถบรค่ทีานหิตบัฏิปดไ
ัษริบรากมรรกะณค ๆงาตะนแอนสเอขหใดไะลแ ท  รบรากกัลหมาตนางราหิรบรากบักญัคาํสมาวคหใะลแ ามงรตปไงรตงายอยาฝกุทกแ   ีด่ทีลาบิภทัษร

มสะามหเงายอ ๆงาตนัพกูผอขะลแดนหาํกอขยามหฎกมาติตบัฏิปรากีม  รกคงองอขยามหาปเุลรรบหใอ่พืเ  

 

              ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ    

                                                                                
                          น นสาสยชไ  บวจะรปยา  

          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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นงิเรากงาทนางยารอตรากมรรกะณคงอขบอชดิผบัรมาวคนางยาร  

 

  ดกัาจํ ลัทมเนวงยทไ ทัษริบงอขนงิเรากบงอตบอชดผิบรัผูนปเทัษริบรากมรรกะณค (มหาชน) รวมถึงขอมูล
งอรบรั่ีทชีญับาํทรากนาฐรตามมาตน้ึขาํทดจัวาลกงดันิงเรากบง ปาํจะรปนางยารนใฏการป่ีทนิงเรากงาทศทเนสราส ปไว่ัท

โดยเลื ทมวร าํทดจัรากนใงวัะรดมัะรงายอจินิพยลดุชใะลแ อมสเา่ํมสงายอติับิฏปอถืะลแมสะามหเี่ทีชญับยาบยโนชใกอ ง้ั
ุหอถืผูอตนชยโะรปนปเหใอ่ืพเ นงิเรากบงบอกะรปตุหเยามหนใอพงยีพเงายอญคัาสํ่ีทลมูอขยผเดปเรากมีหใ นและนัก

สใงรปโงายอนุทงล  

 บะรมีหใดจัดไทัษริบรากมรรกะณค  พาภิธทสิะปมีะลแมสะามหเ่ีทนใยาภมคุบวคบบะระลแงย่สีเมาวคราหริบบ
ลผตุหเมีงายอจใน่มัมาวคดไหใอ่ืพเ นสิยพรัทง่ซึวไาษกรังราดํะจ่ีทอพงยีพเนวถบรคงอตกถูมาวคมีทัษริบงอขลมูอขาว

ญัคาํสะราสมีงายอติกปดผิ่ีทนางนินเาํดรากอรืหตริจุทรากดกิเหใมไอ่ืพเนจดอลต  

 คณะกรรมการบริ มาวคะลแชีญับรากยาบยโนนาทบอส่ีทานหาํทอ่ืพเบอสจวรตรากมรรกะณคง้ตังตแดไทัษ
ราหริบรากบบะรนจดอลต นใยาภบอสจวรตรากะลแนใยาภมคุบวครากบบะรนาทบอส นงิเรากงาทนางยารงอขงอตกูถ

วลแปาํจะรปนางยารนใวไงดสแง่ซึบอสจวรตรากมรรกะณคงอขนางยารนใฏการป้ีนงอ่รืเยดโ งยี่สเมาวค  

  ทัษริบงอขตาญุนอบรัชีญับบอสผูยดโบอสจวรตรากบรัดไทัษริบงอขนิงเรากบง เอ เอ็นเอส ออดิท  จํากัด ในการ
 ๆงาตราสกอเลมูอขนุนสบันสะลแอมืมวรมาวคหใดไทัษริบรากมรรกะณคงาทน้ันบอสจวรต ถรามาสชีญับบอสผูหใอ่ืพเ

นาฐรตามมาตปไนปเะลแะรสิองายอดไน็หเมาวคงดสแะลแบอสจวรต การส ชีญับบอสผูงอขน็หเมาวคยดโ ปไว่ัทชีญับบอ
วลแปาํจะรปนางยารนใวไงดสแง่ซึชีญับบอสผูงอขนางยารนใฏการปดไ  

  จใอพาน่ีทบดัะรนใยูอมวรยดโทัษริบงอขนใยาภมคุบวคบบะราวน็หเมาวคมีรากมรรกะณค และสามารถสราง
าจํ ลัทมเนวงยทไ ทัษริบงอขนิงเรากบงาวดไลผตุหเีมงายอนั่มอ่ชืเมาวค กัด (มหาชน)  ดสุน้สิปบรัหาสํ 31 ธันวาคม 2556  

งอขวยี่กเี่ทบยีบเะรฎกะลแยามหฎกมาตงอตกูถิตับิฏปยดโ อถือ่ชืเานมาวคมี  

 

 

                                  
 

                                      ลกูะรตษงพะรจิ านตรัวาสงาน  ลกูะรตษงพะริจ  ยัชญุบยาน  

                                ประธานกรรมการ                                 รากดจัผูรากมรรก  
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หะารคเิวราก นางนินเาดํรากลผะลแนิงเรากะนาฐ  

ญคัาํส่ทีนิงเรากงาทนวสารตอังาราต  

 

2556 2555 2554 2556 2555 2554

งอลคพาภสนวสารตัอ

งอลคพาภสนวสารตอั ( าทเ ) 1.03 1.16 1.19 1 1.2 1.2

ว็รเนุมหงอลคพาภสนวสารตอั ( าทเ ) 0.36 0.33 0.48 0.01 0.87 0.48

ดสนงิเสแะรกงอลคพาภสนวสารตอั ( าทเ ) 0.4 -0.06 0.66 0.86 -0.05 -0.69

าครากี้นหกูลนยีวเนุมหนวสารตอั ( าทเ ) 8.86 8.79 7.16 2.73 5.93 7.16

ยี่ลฉเี้นหบ็กเาลวเะยะร ( นัว ) 40.64 40.95 50.26 132.09 60.73 50.25

อืลหเงคาคนิสนยีวเนุมหนวสารตอั ( าทเ ) 4.56 5.64 7.4 7.21 11.11 7.39

ยี่ลฉเาคนิสยาขาลวเะยะร ( นัว ) 78.87 63.8 48.64 49.96 32.42 48.73

้ีนหาจเนยีวเนุมหนวสารตอั ( าทเ ) 41.83 60.91 56.21 26.9 76.87 55.99

้ีนหะราํชาลวเะยะร ( นัว ) 8.61 5.91 6.4 13.38 4.68 6.43

Cash Cycle ( าทเ ) 110.91 98.84 92.5 168.68 88.46 92.54

รไาํกาหรากนใถรามาสมาวคงดสแนวสารตัอ

นตนั้ขรไาํการตอั (%) -0.07 1.52 3.27 3.58 1.95 3.36

นางนินเาํดรากกาจรไาํการตอั (%) -1.65 0.28 2.37 -2.07 0.96 2.33

น่อืรไาํการตอั (%) 0.26 0.5 0.41 0.68 0.41 0.45

รไาํกาํทรากอตดสนงิเนวสารตอั (%) -775.09 -611.3 -750.45 -1988.17 -121.68 -771.9

ิธทุสรไาํการตอั (%) -4.8 -0.38 1.43 -3.24 0.35 1.46

นุหอืถูผนทแบอตลผารตอั (%) -59.88 -4.91 13.84 -21.12 5.13 14.19

นางนินเาํดรากนใพาภธิทิสะรปงดสแนวสารตัอ

ยพัรทนิสกาจนทแบอตลผารตอั (%) -11.6 -1.05 3.77 -5.15 1.13 3.92

รวาถยพัรทนิสกาจนทแบอตลผารตอั (%) -75.26 -0.84 42.32 -76.66 32.79 61.47

ยพัรทนิสงอขนุมหราการตอั ( าทเ ) 2.42 2.79 2.64 1.59 3.19 2.68

นิงเรากงาทยาบยโนหะารคเิวนวสารตัอ

นุหอืถูผงอขนวสอตนิสี้นหนวสารตอั ( าทเ ) 4.94 3.81 3.52 2.5 3.65 3.42

ย้บีเกอดะราํชถรามาสมาวคนวสารตอั ( าทเ ) 13.12 -0.8 -22.04 28.38 -0.4 -23.16

 นัพกูผะราภะราํชถรามาสมาวคนวสารตอั (Cash Basis) ( าทเ ) 19.59 -2.03 -29.04 28.92 4.21 28.03

ลผนปนงิเยาจราการตอั (%) - 1200.84 25.74 - 68.5 25.41

 รไาํก ( นุทดาข ) นุหอต (บาท) -0.51 0.0083 0.3765 -0.55 0.146 0.3814

นุหอติธทุสีชญบัมาตาคลมู (บาท) 1.68 2.9 2.83 2.3 2.87 2.82

ตโบิตเญิรจเรากนวสารตัอ

ยพัรทนิส (%) -28.51 8.94 82.56 -39.59 6.76 79.5

มวรนิส้ีนห (%) -24.93 10.77 124.44 -44.86 8.26 119.48

มวรดไยาร (%) -22.13 42.62 41.45 -58.79 57.89 40.78

นางนินเาํดยาจชใาค (%) -20.43 45.55 42.27 -57.64 60.2 42.34

รไาํก ( นุทดาข ) ิธทุส (%) -889.02 -137.67 -0.03 -471.66 -61.73 -4.11

มวรนิงเรากบง รากจิกะาพฉเนิงเรากบง
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นิงเรากงาทะนาฐะลแนางนินเาํดรากลผหะารคเิวรากะลแยาบธิอาคํ  

นิงเรากงาทะนาฐะลแนางนินเาํดรากลผหะารคเิวรากะลแยาบิธอาํค  

          กัาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบงอขนิงเรากงาทะนาฐะลแนางนินเาํดรากลผ ด (มหาชน)  ปนใ 2556  ปบักบยีทเ 2555 ้นีงัดนปเ  

จ็รสเดบ็เนุทดาขรไาํกบง  

  ผลการดําเนินงานสําหรับป 2556  น้สิง้ทัมวรดไยารีม ฯทัษิรบมลุก 11,574.10 ลานบาท เทียบกับป 2555  มวรดไยารีม่ที
14,827.76  งลดลมวรดไยาร ทาบนาล 3,253.66  ะลยอรงลดลอืรห ทาบนาล 21.94 ีมง่ซึ กนัหาํน้ณามริปงอขงลดลรากกาจามกัลหยัจจป

 ะลยอรบอืกเณามะรปยาข่ทีก็ลหเ 14  ะลยอรณามะรปงลดลยวนหอตยี่ลฉเปง้ทัยาขาคาระลแ 11  ปนใกล็หเงอขยาขาคารกาจงอ่นืเ 2556 

 สามรตไนใะาพฉเยดโ ปง้ทับอกืเนวผนัผงัย 4 ป 2556 ผงส บงสมไ่ทียทไนใงอืมเรากะวาภะลแ กามงลดลกลโดาลตาคาร ลกระทบตอ
 ยทไนใก็ลหเยาขาคาร  

   ในสวนตนทุนขายและบริการ   มียอด  11,582.66 ลานบาท เทียบกับป  2555  ดอยีมง่ซึ 14,569.35 ลานบาท                

  งลดลยาขนุทนต 2,986.69  ะลยอรงลดลอืรห ทาบนาล 20.50 ปงาวหะรตแ งลดละจยาขนุทนตมแ ยาขดอยงยีคเลกในวสดสันใงลดลง่ซึ
นใ นตน้ัขนทุดาขดิกเหใลผงส นทุดาขยาขหใาทํกามงลกตดาลตาคาร ยอยทัษิรบนใูยอ่ทีนอกปกาจากเาคนิสีม  ป่ทีะณข 2555 มีกําไร

 นตนั้ข 258.41  ปดอยีมราหิรบะลแยาขยาจชใาคนาดนใ ทาบนาล 2556  น้สิง้ทั 181.90  ปกาจน้ึขม่พิเ ทาบนาล 2555  ดอยีม่ที 115.17 

มะรป ทาบนาล าณ 66.73  กีอม่พิเยอยทัษิรบง้ัตรากีมกาจงอ่นืเ ทาบนาล 2 บริษัทในป 2556 ทําใหมีคาใชจายเงินเดือน, สวัสดิการ,

 ปนในิงเรากนทุนตบรัหาสํ น้ึขม่พิเ ๆน่ือะลแ งสนขยาจชใาค 2556  ยาจย้บีเกอดะราภีม 124.95 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 

11.79 สดสักาจงอ่นืเ ทาบนาล  ปดอลตนั้สะยะรูกนิงเชใรากนว 2556  ปกาจามงลดล 2555 

  ปนใ ้นีกาจกอน 2556 มรรธิตุยาคลูมงลปแนย่ลีปเรากกาจ งิรจนึ้ขดิกเมไงยี่ัทนุทดาขรากณามะรปง้ัตรากกาจษศเิพรากยารีม
 นวนาจํ วารคว่ชันทุนิงเงอข 102.52 ลานบาท และบันทึกผลขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลงในบริษัทยอย จํานวน 134.80 ลานบาท 

ัษิรบ วลแดไนิงเีษาภะลแ ทภเะรปกุทยาจชใาคกัหกาจงลัห  ปาํจะรปนางนินเาํดรากลผดอยีม ฯท 2556 นหุอถืผูงอขนปเ่ทีนวส นุทดาขนปเ
ของบริษัท จํานวน 204.24 ลานบาท เทียบกับกําไรป 2555 จํานวน 7.72 ลานบาท กําไรลดลง 211.96 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

2,745.60 

นิงเรากะนาฐงดสแบง  

  ี่ทนัว ณ 31  มคาวนัธ 2556 ิงเรากะนาฐีม ฯทัษิรบมลุก นประกอบดวย สินทรัพยรวม มียอด 3,988.39 ลานบาท เทียบกับ ณ 

 ปงอขนักวยีดเาลวเ 2555  ดอยีมง่ซึ 5,607.30 ลานบาท สินทรัพยลดลง 1,618.91 าคนสิะลแ้นีหกลูงอขงลดลรากกาจงอ่นืเ ทาบนาล
ม่พิเอ้ซืง่สัรากดล นอกปกาจงาค่ทีาคนิสยาขงรเรากกาจลผนปเง่ซึ อลืหเงค  

  หนาด  กาจงลดลนวสดสัีมก็มวรนิส้นี 4,418.95 ลานบาท ในป 2555 เปนยอด 3,317.25 ลานบาท ในป 2556 ดลกาจงอ่นืเ
 ณามะรปงลอ่ชืเนิสชใราก 1,300 นวสารตัอหใลผงส ูกนิงเ้นีหะราชํปไอ่พืเากเาคนสิยาขงรเะลแ าคนสิอ้ซืง่สัรากดลกาจงอ่นืเ ทาบนาล

ดลนหุอืถผูงอขนวสอตนิส้นีห จาก 4.01  ณ าทเ 31  มคาวนัธ 2555  นปเ 3.77   ณ าทเ 31  มคาวนัธ 2556 

 

ตคานอนในางนินเาํดรากอตบทะรกลผีมจาอี่ทณรากุตหเอืรหยัจจป  

  ปนใตแ ปกุทรไาํกนปเรากบอกะรปลผีมทัษิรบมลุกี่ทรากกาจ 2556 ทัษิรบนในทุงลรากกาจามงอ่นืเนัอ น้ึขนทุดาขะวาภดิกเ
เษศเยาขจกิรุธาทํ่ทียอย  ปตแง้ัตกล็ห 2555 กาจอ่ชืเนสิหใรากนใวหไน่วัหมาวคงารสจาอ กนัน้ึขีดยอคมไงัยมนโวนแะลแ ามนตนปเ

บนในุทดาขาหญปขไกแะจทัษิรบาวกนจ วัตอลชอืรหกายดไาํทตคานอนใจิกรุธยายขรากหใาํทจาอง่ซึ นิงเรากนับาถส ดไยอยทัษิร  
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รายงานของ ตาญุนอบัรชีญับบอสูผ  

นุหอถืูผ  อนสเ  ดักาํจ ลัทมเนวงยทไ ทัษิรบ รากมรรกะณคะลแ (มหาชน)    

งอขรากจกิะาพฉเนงิเรากบงะลแมวรนงิเรากบงบอสจวรตดไาจเพาข บริษัท ไทยงวนเมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
และของเฉพาะ  ทัษิรบ ลทัมเนวงยทไ  ดักาํจ  (มหาชน) ดัาํลมาต ะนาฐงดสแบงะลแมวรนิงเรากะนาฐงดสแบงยวดบอกะรปงึ่ซ บ

่ทีนัว ณ รากจกิะาพฉเนิงเราก  31  มคาวนัธ 2556 บง รากจิกะาพฉเจ็รสเดบ็เนทุดาขรไาํกบงะลแมวรจ็รสเด็บเนุทดาขรไาํกบง
สแะรกบงะลแ รากจิกะาพฉเนหุอืถูผงอขนวสงลปแนย่ีลปเรากงดสแบงะลแมวรนหุอืถูผงอขนวสงลปแนย่ีลปเรากงดสแ เงิน

คาํส่ทีชีญบัรากยาบยโนปุรสตุหเยามหงึถมวร นกัวยดีเนัวดุสน้ิสปบัรหาํส รากจิกะาพฉเดสนิงเสแะรกบงะลแมวรดส ัญและ
ๆนื่องอ่ืรเตุหเยามห  

นิงเรากบงอตราหิรบูผงอขบอชดิผบัรมาวค  

ฐรตามมาตรวค่ทีมาตงอตกูถยดโ้ีนาลหเนิงเรากบงอนสเาํนรากะลแาํทดัจรากนใบอชดิผบัรูผนปเราหิรบูผ านการรายงานทาง
บงาํทดัจถรามาสหใอ่ืพเนปเาํจาวาณราจิพราหิรบูผ่ทีนใยาภมุคบวครากบักวย่ีกเบอชดิผบัระลแ นิงเราก รากกาจศารปี่ทนิงเราก

ิรจจท็เอขอตดัขี่ทลมูอขงดสแ ง ราสนปเนัอ คัาํสะ ดาลพดิผอขอืรหติรจทุรากกาจดิกเะจาวมไญ  

ชีญับบอสูผงอขบอชดิผบัรมาวค  

ัรูผนปเาจเพาข นางติบัิฏปดไาจเพาข าจเพาขงอขบอสจวรตรากลผกาจวาลกงัดนิงเรากบงอตน็หเมาวคงดสแรากนใบอชดิผบ
ะลแนผแงาวงึถมวร ณรรบายรรจนาดดนหาํกอขมาตติบัิฏปาจเพาขหใดนหากํง่ึซ ชีญบับอสรากนาฐรตามมาตบอสจวรต

รปนงิเรากบง าวลผตุหเมีงายอนัมอ่ชืเมาวคดไหใอ่ืพเบอสจวรตนางิตับิฏป นปเนัองิรจจท็เอขอตดขั่ทีลมูอขงดสแรากกาจศา
มไอืรหญคัาํสะราส  

รากีธิวชใรากงึถมวรบอสจวรตราก งึ่ซามดไหใอ่ืพเ จวรต นาฐกัลห บกัวย่กีเชีญบับอสราก จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน
งบการเงิน ะรปรากงึถมวรง่ึซ ชีญบับอสูผงอขจินิพยลดุบกัูยอน้ขึชใกอืลเ่ทีบอสจวรตรากีธิว งดสแรากกาจงย่ีสเมาวคนมิเ

รากนใ ดาลพดิผอขอืรหติรจทุรากกาจดิกเะจาวมไ นิงเรากบงงอขญคัาํสพราสนปเนัองิรจจท็เอขอตดัขี่ทลมูอข ประเมินความ
กูถยดโนิงเรากบงอนสเาํนรากะลแาํทดัจรากบักงอขวย่กีเ่ทีนใยาภมุคบวครากาณราจิพชีญบับอสูผ วาลกงัดงย่ีสเ รวค่ทีมาตงอต

เ รากจิกงอข อตนห็เมาวคงดสแรากนใคงสะรปุถตัวอ่ืพเชใมไตแ ณรากนาถสบักมสะามหเ่ทีบอสจวรตรากีธิวบบแกอออ่ืพ
มาวคนมิเะรปรากงึถมวรบอสจวรตราก รากจิกงอขนใยาภมคุบวครากงอขลผิธทิสะรป ความเหมาะสมนโยบาย ่ทีชีญบัราก

ใราหิรบูผ ช บูผยดโน้ขึาทํดัจ่ทีชีญบังาทรากณามะรปงอขลผมสตุหเมสมาวคะลแ ริหาร รวมถึงการประเมินการนําเสนองบ
มวรยดโนิงเราก  

ขน็หเมาวคงดสแรากนใฑณกเนปเอ่ืพเมสะามหเะลแอพงยีพเบัรดไาจเพาขี่ทีชญบับอสรากนาฐกัลหาวอ่ชืเาจเพาข าจเพาขงอ  
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น็หเมาวค  

กะนาฐะลแมวรนิงเรากะนาฐงดสแ ้ีนนตงาขรากจกิะาพฉเนิงเรากบงะลแมวรนิงเรากบง าวน็หเาจเพาข งอขรากจิกะาพฉเนิงเรา
 ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) ะาพฉเงอขะลแ ยอยทัษิรบะลแ  ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน)  ่ทีนัว ณ บัดาํลมาต

31  มคาวนัธ 2556 ะาพฉเดสนงิเสแะรกะลแมวรดสนิงเสแะรกะลแ รากจิกะาพฉเนางนินเาํดรากลผะลแมวรนางนินเาํดรากลผ
ดีเนัวดุสนิ้สปบัรหาํส รากจิก นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตามมาตญคัาํสะราสนใรวคี่ทมาตงอตกูถยดโ นักวย  

นนเ่ีทณรากตุหเะลแลมูอข  

ดใงายอตแี้นปไอตีณรกอตขไนอ่งืเมีงายอน็หเมาวคงดสแดไมิาจเพาข ้ีนงั้ท  นงิเรากบงบอกะรปตุหเยามหตกเงัสหใอขาจเพาข
้ีนปไอตอข  

1. ่ทีมาต ใวาลก นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 สําหรับป  ่ทีนัวดุสน้ิส 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยไดใช
ตบัิฏปอืถหใดนหาํกง่ึซ ชีญบัพชีาชิวาภสยดโกอองึ่ซ มหใงุรปบัรปะลแมหใกออ่ทีนิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตาม ิกับ

 ่ทีนัวงัลหอืรหนใม่ิรเ่ทีชีญบัาลวเะยะรบอรบัรหาํสนงิเรากบง 1 มกราคม 2556 ่ืพเ ปไนตนปเ อจัดทําและนําเสนองบ
 ่ทีนัวดุสนิ้ส ปบัรหาํสรากจิกะาพฉเนิงเรากบงะลแมวรนิงเรากบง นั้นงัด ้ีนนิงเราก 31  มคาวนัธ 2555 และงบแสดงฐานะ

 ่ทีนัว ณ รากจิกะาพฉเนงิเรากะนาฐงดสแบงะลแมวรนิงเราก 1 มกราคม 2555 รากมีดไ บยทีเบยีรปเลมูอขนปเงดสแ่ที
ชใรากงอขบทะรกลผกาจงัลหนอยบัรป วาลกงัดมหใงุรปบัรปะลแกออ่ทีนิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตาม   

2.  อขนิงเรากบงบอกะรปุตหเยามหนใวาลก่ทีมาต 4  อข 10  อขะลแ 26.3 บริษัท งหแยอยทัษิรบงอขนิส้ีนหนักะรปาํคู้ผนปเ
านหงวลยาจนงิเ มืยูกหในงิเ้ีนหกูลนปเวาลกงัดยอยทัษิรบีมะลแงึ่นห ปเมวราคราก้ีนหกูละลแ นเงิน 1,153 ลานบาท ณ 

 ่ทีนัว 31  มคาวนัธ 2556  นยบีเะทดจนุทีมวาลกงัดยอยทัษิรบ 200 นงิเนวนาํจนปเนทุนกิเมสะสนุทดาขลผมีะลแทาบนาล  

541  ทาบนาล และ  ่ทีนัวอ่มืเ 21  ธนัพาภมุก 2557 งอขนหุอืถูผญมัาสิวมุชะรปี่ท ทัษิรบ ยอย วาลกงัด ติมีมดไ เอกฉันทให ม่ิพเ
นุท นยบีเะทดจ  กีอ 500 ทาบนาล กาจมิดเนหุอืถรากนวสดัสมาต  นยบีเะทดจนุท 200  นปเทาบนาล 700 กยีรเยดโ ทาบนาล

 กรแงั้รคนุทมิ่พเนิงเะราํช 25%   ้ีนหะราํชามนุทมิ่พเนิงเาํนอ่ืพเ นิส นยีวเนุมหนุทนิงเนปเะลแ ยอยทัษิรบงอข   ี้นงั้ท นหุอืถูผ
ใหญ นุทงลรากนวสดัสมาตนหุอืถงึ่ซงึ่นหยาร ะลยอร  49 นยบีเะทดจนุทงอข ยอยทัษิรบนใ นุนสบันสนัยนืยอืสงันหาํทดไ
การ นทุม่ิพเ จดทะเบียนจํานวนเงิน 500 นอดืเกหบอรๆกทุยอยทัษิรบนใอืถ่ทีนทุงลรากนวสดัสมาต ทาบนาล ภายใน

ดนหาํก ระยะเวลา 2  ป งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป 2556 ของบริษัทได นทุดาขลผูรบัร เกินทุนในบริษัทยอยตาม
สัด  ะลยอรนุทงลรากนวส 42.5 นยบีเะทดจนุทงอข  นักะรปาํคู้ผนปเะนาฐนใ และงบการเงินรวมสําหรับป 2556 ได ูรบัร

 ะลยอรนุทงลรากนวสดัสมาตวาลกงัดยอยทัษิรบกาจนุทดาขลผ 42.5 นักนชเนยบีเะทดจนุทงอข  

 

 

 

( ทนนาติจุร   ยชัิวยาน ) 

 นยบีเะทขลเตาญุนอบัรชีญบับอสูผ 4054 

อเ ทัษิรบ ดักาํจ ทิดออ สอเน็อเ  

 ฯพทเงุรก 28 ธนัพาภมุก  2557 
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31  มคาวนธั 2556 31  มคาวนัธ 2555 1 มกราคม 2555 31  มคาวนัธ 2556 31  มคาวนัธ 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ ( มหใงุรปบัรป ) ( มหใงุรปบัรป ) ( มหใงุรปบัรป ) ( มหใงุรปบัรป )

ดสนิงเาทเบยีทเรากยาระลแดสนิงเ 5          30,941,703.91          47,363,613.68          42,148,578.97          13,629,689.73          28,023,498.55          39,210,609.25

 วารคว่ชันุทงลนิงเ - ธิทุส 6          42,615,502.63                               -                               -            2,797,894.34                               -                               - 

 น่อื้ีนหกลูะลแาคราก้ีนหกลู -  ธิทุส 4, 6, 7, 28     1,206,170,733.47     1,552,782,961.98     1,910,444,907.81     1,255,039,907.37     3,579,588,732.91     1,899,760,545.02

 อลืหเงคาคนสิ - ธิทุส 8     1,779,942,275.55     3,295,241,976.49     1,880,325,195.23        786,708,985.24     1,019,740,765.43     1,880,325,195.23

าคนิสาคานหงวลยาจนิงเ 6, 8        230,093,396.31          46,270,294.12        804,240,969.22        227,752,140.62        268,744,373.88        804,240,969.22

นยวีเนมุหยพรัทนสิมวร     3,289,763,611.87     4,941,658,846.27     4,637,159,651.23     2,285,928,617.30     4,896,097,370.77     4,623,537,318.72

นกัะรปา้ํคะราภดิตี่ทาํจะรปกาฝนิงเ 9          10,060,000.00                               -                               -                               -                               -                               - 

 ยอยทัษิรบนในุทงลนิงเ - ธิทุส 10                               -                               -                               -          81,000,000.00          83,000,000.00          43,000,000.00

ยอยทัษิรบกแบัรงาคย้ีบเกอดะลแวายะยะรมืยกูหในิงเ 4, 28                               -                               -                               -        609,864,575.34          71,130,903.45          29,110,835.61

 ณรกปุอะลแราคาอ นิดี่ท -  ธิทุส 11        670,091,684.45        626,926,985.11        470,537,026.01        231,341,369.17        261,426,344.19        288,822,074.46

 นตวัตีมมไยพรัทนสิ - ธิทุส 12            2,734,820.93               468,747.12               509,976.34               404,547.70               432,101.82               459,731.44

ชีญับดัตรากอรดไนิงเีษาภยพัรทนสิ 2, 23          15,736,161.18          28,559,263.57          17,670,901.02          15,436,748.98          14,971,091.49          14,125,464.81

น่อืนยวีเนมุหมไยพัรทนสิ 13                   8,000.00            9,684,907.96          12,717,502.53                   8,000.00            9,684,907.96          11,617,502.53

นยวีเนมุหมไยพัรทนสิมวร        698,630,666.56        665,639,903.76        501,435,405.90        938,055,241.19        440,645,348.91        387,135,608.85

    3,988,394,278.43     5,607,298,750.03     5,138,595,057.13     3,223,983,858.49     5,336,742,719.68     5,010,672,927.57ยพัรทนสิมวร

ยพัรทนสิ

 ยวนห : บาท
รากจกิะาพฉเนิงเรากบง

นยวีเนุมหมไยพรัทนสิ

 ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) ยอยทัษิรบะลแ
นิงเรากะนาฐงดสแบง

 ่ทีนัว ณ 31  มคาวนัธ 2556 และ 2555

นยวีเนมุหยพรัทนสิ

มวรนิงเรากบง

้ีนนิงเรากบงงอขงึ่นหนวสนปเนิงเรากบงบอกะรปุตหเยามห    3
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31  มคาวนธั 2556 31  มคาวนัธ 2555 1 มกราคม 2555 31  มคาวนัธ 2556 31  มคาวนัธ 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ ( มหใงุรปบัรป ) ( มหใงุรปบัรป ) ( มหใงุรปบัรป ) ( มหใงุรปบัรป )

นิงเรากนับาถสกาจน้สัะยะรมืยกูนิงเะลแีชญับนกิเกิบเนิงเ 14     2,704,724,469.16     4,003,642,114.87     3,526,510,608.06     1,900,000,000.00     4,003,642,114.87     3,525,719,659.13

4, 15        404,117,581.75        212,697,380.80        334,470,982.02        383,057,048.81        136,912,624.84        335,684,870.24

         17,261,999.58                               -                               -                               -                               -                               - 

 ปงึ่นหนใยาภ 16            1,614,835.00            1,271,334.98            3,313,384.15                               -                               -                               - 

17          45,600,000.00          33,600,000.00          21,203,976.02                               -                               -                               - 

         10,261,877.99          26,568,190.81                 65,255.68          10,261,877.99          26,568,190.81                               - 

นยวีเนมุหนสี้ินหมวร     3,183,580,763.48     4,277,779,021.46     3,885,564,205.93     2,293,318,926.80     4,167,122,930.52     3,861,404,529.37

 นิงเรากาชเาญญสัมาตนสี้ินห - ธิทุส 16               458,824.11            2,724,308.72            3,202,140.49                               -                               -                               - 

 นิงเรากนับาถสกาจวายะยะรมืยกูนิงเ - ธิทุส 17        123,441,898.50        130,282,499.18          93,692,627.06                               -                               -                               - 

นางกันพนชยโะรปลผนพักูผะราภ 18            9,770,845.00            8,168,132.00            6,698,432.00            8,273,784.00            7,062,192.00            5,950,889.00

นยวีเนมุหมไนสี้ินหมวร        133,671,567.61        141,174,939.90        103,593,199.55            8,273,784.00            7,062,192.00            5,950,889.00

นสี้ินหมวร     3,317,252,331.09     4,418,953,961.36     3,989,157,405.48     2,301,592,710.80     4,174,185,122.52     3,867,355,418.37

 ยวนห : บาท

 ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) ยอยทัษิรบะลแ

 ่ทีนัว ณ 31  มคาวนัธ 2556 และ 2555

นิงเรากะนาฐงดสแบง

นยวีเนมุหนสี้ินห

นยวีเนมุหมไนสี้ินห

ยาจงาคลคคุบิตินดไนิงเีษาภ
ปงึ่นหนใยาภะราํชดนหาํกงึถ่ีทนวสวายะยะรมืยกูนิงเ

ะราํชดนหาํกงึถ่ีทนวสนิงเรากาชเาญญสัมาตนสี้ินห

นุหอืถผูงอขนวสะลแนสี้ินห

าคนสิาคานหงวลบัรนิงเ
น่อื้ีนหาจเะลแาคราก้ีนหาจเ

มวรนิงเรากบง รากจกิะาพฉเนิงเรากบง

้ีนนิงเรากบงงอขงึ่นหนวสนปเนิงเรากบงบอกะรปุตหเยามห    

3
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31  มคาวนธั 2556 31  มคาวนัธ 2555 1 มกราคม 2555 31  มคาวนัธ 2556 31  มคาวนัธ 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ ( มหใงุรปบัรป ) ( มหใงุรปบัรป ) ( มหใงุรปบัรป ) ( มหใงุรปบัรป )

นุหอถืูผงอขนวส
นุหนอืรเนุท 19

 นยีบเะทดจนุท
 ญมัาสนุห 500  ะลนุหาคลมู นุหนาล 1.0 บาท        500,000,000.00        500,000,000.00        500,000,000.00        500,000,000.00        500,000,000.00        500,000,000.00

วลแะราํชะลแกออ่ีทนุท
 ญมัาสนุห 400  ะลนุหาคลมู นุหนาล 1.0 บาท        400,000,000.00        400,000,000.00        400,000,000.00        400,000,000.00        400,000,000.00        400,000,000.00

ญัมาสนุหาคลมูนกิเนวส        191,479,600.00        191,479,600.00        191,479,600.00        191,479,600.00        191,479,600.00        191,479,600.00

มสะสรไาํก
วลแรรสดัจ

ยามหฎกมาตงอราํส 20          33,420,000.00          33,420,000.00          30,420,000.00          33,420,000.00          33,420,000.00          30,420,000.00

รรสดัจมไงัย 2, 21        254,001,833.23        478,242,509.53        513,517,951.28        297,491,547.69        537,657,997.16        521,417,909.20

ทัษิรบงอขนุหอถืูผงอขนวสมวร        878,901,433.23     1,103,142,109.53     1,135,417,551.28        922,391,147.69     1,162,557,597.16     1,143,317,509.20

มุคบวคจานาํอมีมไ่ีทยสีเดไนวส 2     (207,759,485.89)          85,202,679.14          14,020,100.37                               -                               -                               - 

นุหอถืูผงอขนวสมวร        671,141,947.34     1,188,344,788.67     1,149,437,651.65        922,391,147.69     1,162,557,597.16     1,143,317,509.20

    3,988,394,278.43     5,607,298,750.03     5,138,595,057.13     3,223,983,858.49     5,336,742,719.68     5,010,672,927.57นหุอืถผูงอขนวสะลแนสี้ินหมวร

รากจกิะาพฉเนิงเรากบงมวรนิงเรากบง

 ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) ยอยทัษิรบะลแ

 ยวนห : บาท

 ่ทีนัว ณ 31  มคาวนัธ 2556 และ 2555

นิงเรากะนาฐงดสแบง

้ีนนิงเรากบงงอขงึ่นหนวสนปเนิงเรากบงบอกะรปุตหเยามห    3
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2556 2555 2556 2555

หมายเหตุ ( มหใงุรปบัรป ) ( มหใงุรปบัรป )

32

ยาขรากกาจดไยาร 4     11,549,210,311.01     14,824,373,097.63       6,749,809,194.72     16,422,520,896.99

รากริบหใรากกาจดไยาร 4            24,885,060.49               3,387,575.14                                 -                                 - 

รวมรายได     11,574,095,371.50     14,827,760,672.77       6,749,809,194.72     16,422,520,896.99

รากริบะลแยาขนุทนต 4   (11,582,664,934.83)   (14,569,346,884.47)    (6,507,887,120.48)  (16,103,014,103.55)

รไาํก ( นทุดาข ) นตน้ัข            (8,569,563.33)          258,413,788.30          241,922,074.24          319,506,793.44

น่อืดไยาร 4            22,531,238.75               6,663,122.49            34,806,052.58              4,729,396.77

นย่ลีปเกลแารตัอกาจรไาํก               7,806,337.76            62,198,326.84            11,381,023.93            62,198,326.84

อ้ซืาคารงอรอตรากกาจรไาํก 2                                  -               5,030,399.10                                 -                                 - 

งลปแนย่ลีปเรากกาจงิรจน้ึขดิกเมไงัย่ีทนุทดาข
วารคว่ชันุทงลนิงเมรรธิตุยาคลมู 6        (102,517,597.13)                                  -           (6,629,597.13)                                 - 

ญสูะจยสังสี้นห 7                                  -          (67,921,982.07)                                 -           (4,561,982.07)

งลดลาคนสิาคลูมกาจนุทดาขลผ 8        (134,800,000.00)          (33,200,000.00)                                 -                                 - 

ยาขรากนใยาจชใาค          (81,840,796.67)          (47,754,986.35)         (51,200,005.61)         (50,206,640.86)

ราหริบรากนใยาจชใาค        (100,059,252.16)          (67,416,145.68)         (46,969,865.86)         (52,781,353.04)

ยอยทัษิรบนในุทงลนิงเาคยอดรากกาจนุทดาขลผ 10                                  -                                  -         (42,500,000.00)         (42,500,000.00)

ยอยทัษิรบนในุทงลนิงเงอขนุทดาขลผนสี้ินหรากณามะรป 7                                  -                                  -       (241,147,536.26)         (12,490,375.05)

นิงเรากงาทนุทนต - ยาจย้ีบเกอด        (124,954,239.89)        (136,739,381.41)       (102,800,198.00)       (130,161,219.80)

รไาํก ( นุทดาข ) ดไนิงเีษาภยาจชใาคนอก        (522,403,872.67)          (20,726,858.78)       (203,138,052.11)            93,732,946.23

ดไนิงเีษาภยาจชใาค 23          (34,299,713.66)          (24,673,328.28)         (17,029,142.36)         (34,494,348.27)

รไาํก ( นุทดาข ) ปบัรหาํส        (556,703,586.33)          (45,400,187.06)       (220,167,194.47)            59,238,597.96

น่อืจร็สเด็บเรไาํก                                  -                                  -                                 -                                 - 

รไาํก ( นทุดาข ) ปบัรหาํสมวรจ็รสเด็บเ        (556,703,586.33)          (45,400,187.06)       (220,167,194.47)            59,238,597.96

รไาํกนวสนปราก ( นุทดาข )/ รไาํกนปงบแราก ( นุทดาข ) มวรจร็สเด็บเ :

ทัษิรบงอขนุหอถืูผงอขนปเ่ีทนวส        (204,241,421.30)               7,723,068.25       (220,167,194.47)            59,238,597.96

มุคบวคจานาํอีมมไ่ีทยสีเดไนวสงอขนปเ่ีทนวส        (352,462,165.03)          (53,123,255.31)                                 -                                 - 

       (556,703,586.33)          (45,400,187.06)       (220,167,194.47)            59,238,597.96

รไาํก ( นุทดาข ) นุหอต
รไาํก ( นุทดาข )  นาฐน้พืน้ัขนุหอต (บาท)

รไาํก ( นุทดาข ) ทัษิรบงอขนุหอถืูผงอขนปเ่ีทนวส                      (0.5106)                         0.0193                      (0.5504)                        0.1481

รไาํก ( นุทดาข ) ทัษิรบงอขนุหอถืูผงอขดลบัรปนุหอต 24.1                      (0.5106)                         0.0193                      (0.5504)                        0.1481

 กันหา้ํนงวถย่ลีฉเวถัญมัาสนุหนวนาํจ ( นุห ) 24.2                400,000,000                400,000,000               400,000,000               400,000,000

รายได

 ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) ยอยทัษิรบะลแ
จ็รสเด็บเนทุดาขรไาํกบง

 ่ทีนัวดุสน้ิสปบัรหาํส 31  มคาวนัธ 2556 และ 2555

 ยวนห : บาท
มวรนิงเรากบง รากจิกะาพฉเนิงเรากบง

้ีนนิงเรากบงงอขงึ่นหนวสนปเนิงเรากบงบอกะรปุตหเยามห
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งอขนวสมวร ่ีทยสีเดไนวส
กออ่ีทนุหนอรืเนุท าคลมูนกิเนวส วลแรรสดัจ นุหอถืูผ จานาํอมีมไ นวสมวร

หมายเหตุ วลแะราํชะลแ ญมัาสนุห ยามหฎกมาตงอราํส รรสดัจมไงัย ทัษิรบ มุคบวค นุหอถืูผงอข
 ่ทีนวั ณ อลืหเงคดอย 1 มกราคม 2556 งุรปบัรปนอก        400,000,000.00   191,479,600.00            33,420,000.00      457,234,947.64    1,082,134,547.64            77,650,977.46      1,159,785,525.10

ชีญับรากยาบยโนงลปแนย่ลีปเรากกาจบทะรกลผ
ดไนงิเีษาภ 2                               -                          -                                 -        21,007,561.89         21,007,561.89              7,551,701.68            28,559,263.57

 ่ทีนวั ณ อืลหเงคดอย 1 มกราคม 2556 งรุปบัรปงัลห        400,000,000.00   191,479,600.00            33,420,000.00      478,242,509.53    1,103,142,109.53            85,202,679.14      1,188,344,788.67

ยอยทัษิรบนในุทงลนงิเงอขมุคบวคจานาํอมีมไ่ีทยสีเดไนวส 10                               -                          -                                 -                             -                              -            59,500,000.00            59,500,000.00

 ปบัรหาํสนุหอถืูผงอขนวสนใงลปแนย่ลีปเราก :

ยาจลผนปนงิเ 21                               -                          -                                 -      (19,999,255.00)       (19,999,255.00)                                 -         (19,999,255.00)

ปบัรหาํสมวรจ็รสเด็บเนุทดาข                               -                          -                                 -   (204,241,421.30)    (204,241,421.30)       (352,462,165.03)       (556,703,586.33)

 ่ทีนวั ณ อลืหเงคดอย 31  มคาวนัธ 2556        400,000,000.00   191,479,600.00            33,420,000.00      254,001,833.23       878,901,433.23       (207,759,485.89)         671,141,947.34

 ่ทีนวั ณ อลืหเงคดอย 1 มกราคม 2555 งุรปบัรปนอก        400,000,000.00   191,479,600.00            30,420,000.00      496,902,589.40    1,118,802,189.40            12,964,561.23      1,131,766,750.63

ชีญับรากยาบยโนงลปแนย่ลีปเรากกาจบทะรกลผ
ดไนงิเีษาภ 2                               -                          -                                 -        16,615,361.88         16,615,361.88              1,055,539.14            17,670,901.02

 ่ทีนวั ณ อลืหเงคดอย 1 มกราคม 2555 งุรปบัรปงลัห        400,000,000.00   191,479,600.00            30,420,000.00      513,517,951.28    1,135,417,551.28            14,020,100.37      1,149,437,651.65

ยอยทัษิรบนในุทงลนงิเงอขมุคบวคจานาํอมีมไ่ีทยสีเดไนวส 10                               -                          -                                 -                             -                              -         124,305,834.08         124,305,834.08

 ปบัรหาํสนุหอถืูผงอขนวสนใงลปแนย่ลีปเราก :

ยามหฎกมาตงอราํส 20                               -                          -              3,000,000.00        (3,000,000.00)                              -                                 -                                 - 

ยาจลผนปนิงเ 21                               -                          -                                 -      (39,998,510.00)       (39,998,510.00)                                 -         (39,998,510.00)

 รไาํก ( นุทดาข ) ปบัรหาํสมวรจร็สเด็บเ                               -                          -                                 -          7,723,068.25           7,723,068.25         (53,123,255.31)         (45,400,187.06)

 ่ทีนวั ณ อลืหเงคดอย 31  มคาวนัธ 2555        400,000,000.00   191,479,600.00            33,420,000.00      478,242,509.53    1,103,142,109.53            85,202,679.14      1,188,344,788.67

มวรนงิเรากบง

มสะสรไาํก
ทัษิรบงอขนุหอถืูผงอขนวส

 ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) ยอยทัษิรบะลแ
นหุอืถผูงอขนวสงลปแนย่ลีปเรากงดสแบง

 ่ทีนวัดุสน้สิปบัรหาํส 31  มคาวนัธ 2556 และ 2555

 ยวนห : บาท

้ีนนงิเรากบงงอขงึ่นหนวสนปเนิงเรากบงบอกะรปุตหเยามห
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นุหนอืรเนุท าคลมูนิกเนวส วลแรรสดัจ นวสมวร
หมายเหตุ วลแะราํชะลแกออ่ีท ญมัาสนุห ยามหฎกมาตงอราํส รรสดัจมไงัย นุหอถืูผงอข

 ่ทีนัว ณ อืลหเงคดอย 1 มกราคม 2556 งุรปบัรปนอก        400,000,000.00        191,479,600.00           33,420,000.00        522,686,905.67      1,147,586,505.67

ชีญับรากยาบยโนงลปแนย่ลีปเรากกาจบทะรกลผ
ดไนิงเีษาภ 2                                -                                -                                -           14,971,091.49           14,971,091.49

 ่ทีนัว ณ อืลหเงคดอย 1 มกราคม 2556 งุรปบัรปงัลห        400,000,000.00        191,479,600.00           33,420,000.00        537,657,997.16      1,162,557,597.16

 ปบัรหาํสนุหอถืูผงอขนวสนใงลปแนย่ลีปเราก :

ยาจลผนปนิงเ 21                                -                                -                                - (19,999,255.00)      (19,999,255.00)       

ปบัรหาํสมวรจ็รสเด็บเนุทดาข                                -                                -                                - (220,167,194.47)    (220,167,194.47)     

 ่ทีนัว ณ อืลหเงคดอย 31  มคาวนัธ 2556        400,000,000.00        191,479,600.00           33,420,000.00        297,491,547.69         922,391,147.69

 ่ทีนัว ณ อืลหเงคดอย 1 มกราคม 2555 งุรปบัรปนอก        400,000,000.00        191,479,600.00           30,420,000.00        507,292,444.39      1,129,192,044.39

ชีญับรากยาบยโนงลปแนย่ลีปเรากกาจบทะรกลผ
ดไนิงเีษาภ 2                                -                                -                                -           14,125,464.81           14,125,464.81

 ่ทีนัว ณ อืลหเงคดอย 1 มกราคม 2555 งุรปบัรปงัลห        400,000,000.00        191,479,600.00           30,420,000.00        521,417,909.20      1,143,317,509.20

 ปบัรหาํสนุหอถืูผงอขนวสนใงลปแนย่ลีปเราก :

ยามหฎกมาตงอราํส 20                                -                                -             3,000,000.00          (3,000,000.00) -                              

ยาจลผนปนิงเ 21                                -                                -                                - (39,998,510.00)      (39,998,510.00)       

ปบัรหาํสมวรจ็รสเด็บเรไาํก                                -                                -                                - 59,238,597.96         59,238,597.96          

 ่ทีนัว ณ อืลหเงคดอย 31  มคาวนัธ 2555        400,000,000.00        191,479,600.00           33,420,000.00        537,657,997.16      1,162,557,597.16

รากจกิะาพฉเนิงเรากบง
มสะสรไาํก

 ยวนห : บาท

 ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) ยอยทัษิรบะลแ
นุหอืถผูงอขนวสงลปแนย่ีลปเรากงดสแบง

 ่ทีนัวดุสน้สิปบัรหาํส 31  มคาวนัธ 2556 และ 2555

้ีนนิงเรากบงงอขงึ่นหนวสนปเนิงเรากบงบอกะรปุตหเยามห        
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2556 2555 2556 2555

รไาํก ( นุทดาข ) ดไนิงเีษาภยาจชใาคนอก (522,403,872.67)     (20,726,858.78)       (203,138,052.11)     93,732,946.23          

จร็สเด็บเนุทดาขรไาํกบทะรกงุรปบัรปรากยาร
 กาจามบัรดสนิงเนปเ ( นใปไชใ )  นางนินเาํดมรรกจกิ :

67,194,726.27                    51,371,158.56 30,977,044.39          31,659,093.74          

วารคว่ชันุทงลนิงเมรรธิตุยาคลมู 102,517,597.13                                       - 6,629,597.13            -                               

-                                         67,921,982.07 -                               4,561,982.07            

นุทงลนิงเาคยอดรากอ่ืผเาค -                               -                               42,500,000.00          42,500,000.00          

ยอยทัษิรบนในุทงลนิงเงอขนุทดาขลผนสี้ินหรากณามะรป -                               -                               241,147,536.26        12,490,375.05          

งลดลาคนสิาคลูมกาจนุทดาขลผ 134,800,000.00                  33,200,000.00 -                               -                               

(366,425.84)                      (4,869,753.30) (106,219.12)            (1,700,461.94)         

1,602,713.00                        1,469,700.00 1,211,592.00            1,111,303.00            

-                                         (5,030,399.10) -                               -                               

124,954,239.89                136,739,381.41 102,800,198.00        130,161,219.80        

รไาํก ( นุทดาข ) งลปแนย่ลีปเรากนอกนางนินเาํดรากกาจ
นางนินเาํดนสี้ินหะลแยพรัทนสินใ (91,701,022.22)               260,075,210.86         222,021,696.55 314,516,457.95        

 นางนินเาํดยพรัทนสินใงลปแนย่ลีปเราก - ( น้ึขมิ่พเ ) ลดลง
 น่อื้ีนหกลูะลแาคราก้ีนหกลู -  ธิทุส         187,023,813.61 (2,018,607,405.49)       2,075,750,705.77 (1,694,654,145.01)  

 อลืหเงคาคนสิ      1,380,499,700.94 (496,244,315.27)             233,031,780.19 860,584,429.80        

าคนสิาคานหงวลยาจนิงเ      (181,458,014.01) 535,496,595.34                  40,992,233.26 535,496,595.34        

 นางนินเาํดนสี้ินหนใงลปแนย่ลีปเราก -  น้ึขมิ่พเ (ลดลง)
น่อื้ีนหาจเะลแาคราก้ีนหาจเ         202,336,490.67 1,471,833,646.78             243,364,032.88 (198,175,014.51)     

าคนสิาคานหงวลบัรนิงเ           17,261,949.18                                -                                -                                - 

กาจามดไดสนิงเ ( นใปไชใ ) นางนินเาํดมรรกจกิ      1,513,962,918.17      (247,446,267.78)      2,815,160,448.65      (182,231,676.43)

ดไนิงเีษาภยาจ        (37,657,908.60)        (11,018,461.35)        (33,801,112.67)           (8,771,784.14)

กาจามดไธิทุสดสนิงเ ( นใปไชใ ) นางนินเาํดมรรกจกิ      1,476,305,009.57 (258,464,729.13)          2,781,359,335.98 (191,003,460.57)     

นทุงลมรรกจิกกาจดสนิงเสแะรก
น้ึขมิ่พเนกัะรปา้ํคะราภดิตี่ทาํจะรปกาฝนิงเ        (10,060,000.00) -                               -                               -                               

ยอยทัษิรบนในุทงลนิงเยานหาํจรากกาจบัรดสนิงเ 2,000,000.00           -                               2,000,000.00            -                               

ยอยทัษิรบนในุทงลนิงเอ้ซืยาจดสนิงเ -                               -                                      (42,500,000.00) (82,500,000.00)       

มุคบวคจานาํอมีมไ่ีทยสีเดไนวสกาจบัรดสนิงเ
ยอยทัษิรบนในุทงลนิงเงอข           57,500,000.00 102,216,236.90        -                               -                               

นตวัตีมมไยพรัทนสิะลแรวาถยพรัทนสิอ้ซื      (112,700,580.94) (190,915,233.57)               (1,060,117.25)           (4,629,077.34)

รวาถยพรัทนสิยานหาํจรากกาจบัรดสนิงเ 1,149,388.97           4,196,293.00                           301,821.12                                - 

นางนินเาํดรากนใชใดไมไ่ีทยพรัทนสิกาจบัรดสนิงเ 7,900,000.00           1,800,000.00                        7,900,000.00             1,800,000.00

นุทงลมรรกจกินใปไชใิธทุสดสนิงเ        (54,211,191.97)        (82,702,703.67)        (33,358,296.13) (85,329,077.34)       

 ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) ยอยทัษิรบะลแ

นางนินเาํดมรรกจิกกาจดสนิงเสแะรก

 ยวนห : บาท
มวรนิงเรากบง รากจิกะาพฉเนิงเรากบง

ดสนิงเสแะรกบง
 ่ทีนวัดุสน้ิสปบัรหาํส 31  มคาวนัธ 2556 และ 2555 

นางกันพนชยโะรปลผนพักูผะราภ

นิงเรากงาทนุทนต

ยานหาํจดัตาคะลแาคารมอ่สืเาค

รวาถยพรัทนสิยานหาํจดัตะลแยาขรากกาจรไาํก

ญสูะจยสังสี้นห

อ้ซืาคารงอรอตรากกาจรไาํก

งลปแนย่ลีปเรากกาจงิรจน้ึขดิกเมไงัย่ีทนุทดาข

้ีนนิงเรากบงงอขงึ่นหนวสนปเนิงเรากบงบอกะรปุตหเยามห          
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2556 2555 2556 2555

 ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) ยอยทัษิรบะลแ

 ยวนห : บาท
มวรนิงเรากบง รากจิกะาพฉเนิงเรากบง

ดสนิงเสแะรกบง
 ่ทีนวัดุสน้ิสปบัรหาํส 31  มคาวนัธ 2556 และ 2555 

นิงเาหดัจมรรกจิกกาจดสนิงเสแะรก
ย้ีบเกอดยาจ (122,168,627.60)     (137,216,544.46)     (100,019,806.91)     (130,758,450.69)     

กาจน้สัะยะรมืยกูนิงเะลแีชญับนกิเกิบเนิงเ
น้ึขมิ่พเนิงเรากนับาถส (ลดลง) (1,298,917,645.71)  477,131,506.81        (2,103,642,114.87)  477,922,455.74        

นิงเรากนับาถสกาจวายะยะรมืยกูนิงเกาจบัรดสนิงเ 55,000,000.00          65,000,000.00          -                               -                               

น้ึขมิ่พเยอยทัษิรบกแบัรงาคย้ีบเกอดะลแมืยกูหในิงเ -                               -                               (538,733,671.89)     (42,020,067.84)       

นิงเรากนับาถสกาจวายะยะรมืยกูนิงเยาจดสนิงเ (49,785,095.11)       -                               -                               -                               

นิงเรากาชเาญญสัมาตนสี้ินหะราํช (2,645,103.95)         (18,533,984.84)       -                               -                               

ลผนปนิงเยาจ (19,999,255.00)       (39,998,510.00)       (19,999,255.00)       (39,998,510.00)       

กาจามดไธิทุสดสนิงเ ( นใปไชใ ) นิงเาหดัจมรรกจกิ   (1,438,515,727.37)         346,382,467.51   (2,762,394,848.67)         265,145,427.21

น้ึขมิ่พเดสนิงเาทเบยีทเรากยาระลแดสนิงเ (ลดลง) ธิทุส        (16,421,909.77)             5,215,034.71        (14,393,808.82)        (11,187,110.70)

ปนตนวั ณ ดสนิงเาทเบยีทเรากยาระลแดสนิงเ           47,363,613.68           42,148,578.97           28,023,498.55           39,210,609.25

ปยาลปนวั ณ ดสนิงเาทเบยีทเรากยาระลแดสนิงเ           30,941,703.91           47,363,613.68           13,629,689.73           28,023,498.55

้ีนนิงเรากบงงอขงึ่นหนวสนปเนิงเรากบงบอกะรปุตหเยามห  
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 ดักาํจ ลัทมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) ยอยทัษิรบะลแ  

ห นิงเรากบงบอกะรปตุหเยาม  

บัรหาํส ป  ่ีทนัวดุสนิ้ส 31 มคาวนัธ  2556 และ 2555 

1. ปไว่ัทลมูอข  

 ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) (“ ฯทัษิรบ ”) ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด  ่ทีนัวอ่มืเ 3 กรกฎาคม 2549 

และ เะทดจดไ ยทไศทเะรปงหแยพัรทกัลหดาลตนในยบีเะทดจทัษิรบนปเนยีบ  ่ทีนัวอ่มืเ 9 สิงหาคม 2550 

นางกันาํส ฯทัษิรบงอข  ่ทีขลเูยองั้ต 7/4, 7/6  ี่ทมูห 1 ซอยบางบอน 5 รคาสรทุมสดัวหงัจ นบแมทุะรกอภเาํอ ยารคแลบาํต ยชักอเนนถ   

ทัษิรบ ฯ ผแดินชนอรดีรก็ลหเยานหาํจะลแปูรรปแกัลหจิกรุธนินเาดํ นและชนิดมวน และ งาตณรรพปูรก็ลหเ ๆ 

2. รากฑณกเ าํทดัจ มวรนิงเรากบงาํทดัจรากกลัหะลแนิงเรากบง  

2.1  ยทไนิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตามมาตนึ้ขาํทดัจ้ีนนิงเรากบง (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
 ฯชีญบัพชีาชิวาภสยดโชใศากะรปี่ทีชญบัรากงาทิตับิฏปวนแ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) งอรบัร่ทีชีญบัรากกัลหมาตปไนปเหใอ่ืพเ

ยทไศทเะรปงอขปไว่ทั และ งอขวย่กีเ่ทียพัรทกัลหดาลตะลแยพัรทกัลหบักาํกรากมรรกะณคศากะรปะลแบยบีเะรฎก  

 ่ทีนัวงลาครากจิกรุธานฒัพมรกศากะรปนใดนหาํกอขมาตปไนปเหใอ่ืพเนึ้ขาํทดไ นิงเรากบงนใรากยารงดสแราก 28 กันยายน 

2554 ออกตามค พ ชีญบัรากตัิญญบัชาระรพนใมาว .ศ. 2543 

นปเวาลกงดันงิเรากบงาทํดัจรากง่ึซ ทาบนปเารตนงิเยวนหมีะลแ ยทไาษาภนปเาทํดัจดไ ฯทัษิรบงอขนงิเรากบง ไปตาม
ไาษาภบักยคเนคุมไ่ทีนงิเรากบงนาอูผงอขกวดะสมาวคอ่ืพเน้ันงัด ศทเะรปนในางยาราํทดัจรากงอขคงสะรปุถตัว ทย บริษัทฯ

าํทดัจดไ ยทไาษาภบับฉนิงเรากบงกาจลปแยดโนึ้ขษฤกงัอาษาภบับฉนิงเรากบง  

ลหนาฐติมมสอขะลแณามะรปรากชใงอตราหิรบูผ นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตามมาตปไนปเหในิงเรากบงาํทดัจรากนใ าย
แ ดไยาร นิส้ีนห ยพัรทนิส บกัวย่ีกเ่ทีนิงเนวนาํจนางยารรากะลแยาบยโนดนหาํกรากอตบทะรกลผมีงึ่ซ รากะรป ละคาใชจาย 

สตุหเมสงายอน่มัอ่ชืเมาวคมีราหิรบูผ่ที ๆ งาตยัจจปะลแ ตดีอนใณรากบสะรปกาจามนาฐติมมสอขะลแณามะรปราก มผล
จดนหากํรากบักวย่ีกเจในิสดตัรากูสปไาํนะลแน่ืองลหแกาจลมูอขยัศาอจาอมไง่ึซน้ันมอลดวแณรากวาภสตใยาภ ํานวน

่ทีลผน้ันงดั ๆ น้ันนิส้ีนหะลแยพัรทนิส จาอนิส้ีนหะลแยพัรทนิสงอขชีญบัมาตาคลมูอตนาฐติมมสอขง้ตัรากกาจงิรจน้ขึดิกเ
วไณามะรปี่ทกาจปไงาตกตแ  

งาทรากณามะรปบัรปราก อมสเาํม่สงายอนวทบทรากบัรดไะจนงิเรากบงาทํดัจรากนใชใ่ทีนาฐติมมสอขะลแรากณามะรป
วทบทรากบัรดไวาลกงัดรากณามะรปราก่ทีีชญบัดวงนใกทึนับะจชีญบั  ๆ น้ันดวงะาพฉเบทะรกรากณามะรปบัรปรากกาห น

ตคานอะลแนับุจจปดวงงั้ทบทะรกรากณามะรปบัรปรากกาห ตคานอนใดวงะลแบัรปี่ทดวงนใกทึนับะจะลแ  
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2.2 มวรนิงเรากบงาํทดัจรากนใฑณกเ  

ก)  ยอยทัษิรบะลแฯทัษิรบงอขนงิเรากบงมวรยดโน้ขึาทํดัจดไ้ีนมวรนงิเรากบง (  าวกยีรเมวร้ีนปไอตง่ึซ “ มุลก บริษัท”) 

้ีนปไอตงัด  

ยอยทัษิรบดยีอเะลยาร   ี่ทนัว ณ 31 ้ีนงัดีม มคาวนัธ  

รากจิกอ่ชื จิกรธุะณษกัล 2556 2555

ดักาํจ สกติสิจอลนวงยทไ ทษิัรบ าคนสิงสนขรากริบหใ 60.00 80.00

ีท ทษิัรบ .วาย.เค. ดักาํจ มรรกหาสตุอ ก็ลหเอทติลผงาจบัร 70.00 70.00

 พพไ ทคฟเรอพเ นั่ชซีิรพ ทษิัรบ ก็ลหเอทยาขะลแติลผ 40.00 40.00

ะหลโนวสนิ้ชะลแ
ดักาํจ มายส ลตีส ้ตีรอบเิล ทษิัรบ นวมดนิชนอรดีรก็ลหเยานหาํจ 42.50 42.50

ๆ งาตณรรพปูรก็ลหเะลแ

ะลยอรนหุอืถทษิัรบ

  

ข)  บมคุบวครากนใจานาํอมีฯทัษิรบ่ทีนัวตแง้ตัมวรนิงเรากบงาทํดัจรากนใมวรามยอยทัษิรบงอขนิงเรากบงาํนฯทัษิรบ ริษัท
นั้นยอยทัษิรบมุคบวครากดุสนิ้สฯทัษิรบี่ทนัวงึถนจยอย  

ค) พพไ ทคฟเรอพเ นั่ชิซีรพ ทัษิรบงอขนางนินเาํดรากะลแนิงเรากงาทยาบยโนดนหาํกรากนใมุคบวคจานาํอมีฯทัษิรบ  จํากัด 

 มวรนิงเรากบงาํทดัจรากนใมวรวาลกงัดทัษิรบงอขนิงเรากบงาํนดไงึจ มายส ลตีส ้ตีรอบเิล ทัษิรบะลแ  

ง) เญคัาํสี่ทีชญบัรากยาบยโนชใยดโนึ้ขาํทดัจยอยทัษิรบงอขนิงเรากบง ฯทัษิรบงอขบักนักวยดีเนช  

จ) ีนมวรนิงเรากบงกาจกออดัตกูถดไญคัาํสะราสีมี่ทนักงาวหะราครากยาร ยอยทัษิรบะลแฯทัษิรบงาวหะรงาคงคดอย วลแ้  

ฉ) สยอยทัษิรบงอขธิทุสยพัรทนิสะลแนุทดาขอืรหรไาํกนวนาํจ อคื มุคบวคจานาํอมีมไ่ทียีสเดไนวสีมูผงอขนวส ดไมไ่ทีนว
ลแ ฯทัษิรบงอขนปเ งดสแบงนในหุอืถูผงอขนวสะลแมวรนทุดาขอืรหรไาํกงอขนวสนใกาหงาตกยแรากยารนปเงดสแะ

มวรนิงเรากะนาฐ  

ัวตแง้ตั ฯทัษิรบงอขมวรนงิเรากบงาทํดัจาม ดกัาํจ มายส ลตีส ้ตีรอบเิล ทัษิรบงอขนงิเรากบงาํนดไฯทัษิรบ  ่ทีน 1 กรกฎาคม 2555 

ดนหาํกรากนใมคุบวคจานาํอมีม่ิรเ ฯทัษิรบกาจงอ่ืนเ  ่ทีนัวตแง้ตัวาลกงดัยอยทัษิรบงอขนางนินเาดํรากะลแนงิเรากงาทยาบยโน 1 

กรกฎาคม 2555 
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ิธทุสยพัรทนิสงอขีชญับมาตาคลมู ( มรรธิตุยาคลมูบักดไงยคีเบยทีเาวน็หเมาวคีมราหิรบูผ )  ้ตีรอบเิล ทัษิรบงอขนงิเรากบงกาจณวนาํคงึ่ซ
 ่ทีนัว ณ ดกัาํจ มายส ลตีส 1 กรกฎาคม 2555 ัจง่ึซ ชีญบับอสูผยดโนาทบอสรากนาผมไงัยะลแ ฯทัษิรบงอขราหิรบยาฝยดโาทํด
้ีนปไอตรากยารยวดบอกะรป  

 ยวนห : บาท

 ่ีทนัว ณ  ีชญับมาตดอย 1

 กรกฎาคม 2555

ดสนิงเาทเบยีทเรากยาระลแดสนิงเ 716,236.90

นื่อ้นีหกูละลแาคราก้ีนหกูล 200,201,287.50

อืลหเงคาคนสิ 951,872,465.99

าคนสิาคานหงวลยาจนิงเ 44,307,385.67

นื่อ้ีนหาจเะลแาคราก้ีนหาจเ (910,912,814.26)

าคนสิาคานหงวลบัรนิงเ (264,348,328.62)

ชีญับมาติธทสุยพัรทนสิงอขนุทาคาร 21,836,233.18

กหั มุคบวคจานาํอมีมไ่ีทยสีเดไนวสีมูผงอขนวส (12,555,834.08)

ยอยทษิัรบอ้ซืรากกาจธิทสุยพัรทนสิ 9,280,399.10

ยอยทษิัรบนในุทงลนิงเอ้ซืยาจนิงเ (4,250,000.00)

อ้ซืาคารงอรอตรากกาจรไาํก 5,030,399.10

 

2.3 นุทาคารีธิวมาตยอยทัษิรบนในุทงลนิงเงดสแยดโ ะณราธาสอตนชยโะรปอ่ืพเรากจิกะาพฉเนิงเรากบงาํทดัจฯทัษิรบ  

การ งลปแนย่ลีปเ งาทนางยารรากนาฐรตามชใรากกาจ มหใงรุปบัรปะลแกออ่ีทนิงเราก  

สภา พชีาชิว  ชีญบังาทติบัิฏปวนแะลแชีญบัรากนาฐรตามมาวคตีราก นงิเรากงาทนางยารรากนาฐรตาม ชีญบัรากนาฐรตามกออดไชีญบั
 ่ทีนัวงัลหอืรหนใมิ่รเ่ทีีชญบัาลวเะยะรบอรบัรหาํสชใบัคงับลผมีงึ่ซ 1 มกราคม 2556 ้ีนงาลงาขดยีอเะลยารมาต   

ญับรากนาฐรตาม ชี/ นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตาม / 

ชีญับรากนาฐรตามมาวคตีราก / ชีญับพีชาชิวาภสศากะรป  

งอ่รืเ  

 ่ทีบับฉ ชีญบัรากนาฐรตาม 12 ดไนิงเีษาภ  

ชีญบัรากนาฐรตาม   ี่ทบับฉ 20 (  งุรปบัรป 2552) ยผเดปเะลแลาบฐัรกาจนุนหดุอนิงเบัรหาํสีชญบัราก
ลาบฐัรกาจอืลหเยวชมาวคบักวย่ีกเลมูอข  

มาตร ชีญบัรากนาฐ   ี่ทบับฉ 21 (  งุรปบัรป 2552) นย่ีลปเกลแารตัองอขงลปแนย่ีลปเรากกาจบทะรกลผ
ศทเะรปงาตารตนิงเ  

 ่ทีบับฉ นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตาม 8 นางนินเาํดนางนวส  

 ่ทีบับฉ ชีญบัรากนาฐรตามมาวคีตราก 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล  – มาวคมีมไ่ทีณีรก
ะาจเะาพฉเงายองอขวย่ีกเ นางนินเาํดมรรกจิกบักงจ  
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ญับรากนาฐรตาม ชี/ นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตาม / 

ชีญับรากนาฐรตามมาวคตีราก / ชีญับพีชาชิวาภสศากะรป  

งอ่รืเ  

 ่ทีบับฉ ชีญบัรากนาฐรตามมาวคีตราก 21 ภาษีเงินได – ่ทียพัรทนิสกาจนชยโะรปบัรดไราก
มหใาคารตี่ีทาคารมอ่ืสเาคดิคดไมไ  

 ่ทีบับฉ ชีญบัรากนาฐรตามมาวคีตราก 25 ภาษีเงินได – ีษาภงาทพาภนาถสงลปแนย่ีลปเราก
นหุอืถูผงอขอืรหรากจิกงอข  

ประกา  ่ทีบับฉ ชีญบัพชีาชิวาภสศ 34/2555 บัรรากะลแนอโรากบักวย่กีเชีญบังาทติบัิฏปวนแ
นิงเรากงาทยพัรทนิสนอโ  

 ปนใ 2556 สนงิเรากบงบักติบัิฏปอืถหใดนหาํกงึ่ซมหใงุรปบัรปะลแกออ่ทีนิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตามาํนดไทัษิรบมุลก ําหรับ
่ทีนัวงัลหอืรหนใม่ิรเ่ทีชีญบัาลวเะยะรบอร  1 มกราคม 2556 นงิเรากะนาฐอตบทะรกลผมีวาลกงดังลปแนย่ีลปเราก ติบัิฏปอืถาม

้ีนงัดดไปุรส ทัษิรบมุลกงอขมวรยดโนางนินเาํดรากลผะลแ มวรยดโ  

 ่ีทบับฉ ชีญับรากนาฐรตาม 12 ดไนิงเีษาภ งอ่รืเ  

ชีญบัรากนาฐรตามงอขญคัาํสี่ทงลปแนย่ีลปเราก   ี่ทบับฉ 12 ิสกทึนับงอตทัษิรบมุลก หใุบะร ะลแ ชีญบัดตัรากอรดไนงิเีษาภยพัรทน
ษาภนวนาํจ อคืชีญบัดัตรากอรดไนิงเีษาภนิสี้นหะลแยพัรทนิส นิงเรากบงนใ ชีญบัดัตรากอรดไนิงเีษาภนิสี้นห ่ทีดไนงิเี มุลก บริษัท
ลแยพัรทนิสงอขีชญบัมาตาคลมูงาวหะรวารคว่ชังาตกตแลผกาจดิกเงึ่ซ บัดาํลมาต ตคานอนใยาจอืรห บัรดไงอต นใงดสแ่ทีนิส้ีนหะ

นิสี้นหะลแยพัรทนิสงอขีษาภนาฐบักนิงเรากะนาฐงดสแบง นั้น   ชใดไมไงัย่ทีีษาภงาทนุทดาขะลแ  

ชีญบัรากนาฐรตามติบัิฏปอืถทัษิรบมุลก  ่ทีบบัฉ  12 ่ทีนัวตแง้ตัม่ิรเ่ทีชีญบัาลวเะยะรบอรบัรหาํส  1 มกราคม 2556  เปนตนไป 
ุรปบัรปรากมีงลปแนย่ีลปเรากงอขบทะรกลผ  ่ทีนัว ณ นงิเรากะนาฐงดสแบงนใฏการปะลแ นงิเรากบงนใงัลหนอยง 31 ธันวาคม 

2555 และ 1 มกราคม 2555 บัรหาํสจ็รสเด็บเนุทดาขรไาํกบงะลแ ป ดุสนิ้ส  ่ทีนัว 31 ธันวาคม  2555 บทะรกลผณามะรปราหิรบูผ ตอ
้ีนงัดดไปุรสนิงเรากบง  

หนวย : บาท
มวรนิงเรากบง รากจกิะาพฉเนงิเรากบง

 ี่ทนวั ณ 31  ี่ทนวั ณ 31  ี่ทนวั ณ 1  ี่ทนัว ณ 31  ี่ทนัว ณ 31  ี่ทนวั ณ 1 

 ธันวาคม 2556  ธันวาคม 2555 มกราคม 2555  ธันวาคม 2556  ธันวาคม 2555 มกราคม 2555

งบแสดงฐานะการเงิน
น้ขึม่พิเีชญับดตัรากอรดไนงิเษีาภยพัรทนสิ 15,736,161.18     28,559,263.57      17,670,901.02      15,436,748.98      14,971,091.49      14,125,464.81      

น้ขึม่พิเมสะสรไาํก 15,736,161.18     28,559,263.57      17,670,901.02      15,436,748.98      14,971,091.49      14,125,464.81      

น้ขึมิ่พเทษิัรบงอขนุหอถืผูงอขนวส 15,657,476.62     21,007,561.89      16,615,361.88      15,436,748.98      14,971,091.49      14,125,464.81      

น้ขึมิ่พเมุคบวคจานาํอมีมไ่ทียสีเดไนวส 78,684.56            7,551,701.68        1,055,539.14        -                       -                       -                       

น้ขึม่พิเมวรนุหอถืผูงอขนวส 15,736,161.18     28,559,263.57      17,670,901.02      15,436,748.98      14,971,091.49      14,125,464.81      
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 ยวนห : บาท

2556 2555 2556 2555

จ็รสเด็บเนุทดาขรไาํกบง
 ่ทีนัวดุสนิ้สปบัรหาํส   31 มคาวนัธ

นึ้ขมิ่พเดไนิงเีษาภยาจชใาค (ลดลง) 12,823,102.39        (10,888,362.55)       (465,657.49)            (845,626.68)            

ปบัรหาํสรไาํก ( นึ้ขมิ่พเ )ลดลง 12,823,102.39        (10,888,362.55)       (465,657.49)            (845,626.68)            

นาฐนื้พนั้ขนหุอตรไาํก ( นึ้ขมิ่พเ )ลดลง ( นหุอตทาบ ) 0.0321                    (0.0272)                   (0.001)                     (0.002)                     

มวรนิงเรากบง รากจิกะาพฉเนิงเรากบง

ัษิรบ ยอยท สอง งหแ  ่ทีนัว ณ ชใดไมไงัย่ทีปไกยีษาภงาทนุทดาขลผมี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เปนจํานวนเงิน 441.11 ลานบาท 
และ 32.83  ทาบนาล  บัดาํลมาต ดไนงิเีษาภูรบัรมไาณราจิพงึจีษาภงาทนชยโะรปชใรากกาจนอนนแมไมาวคีมาวน็หเราหิรบยาฝงึ่ซ

นักงอขวย่ีกเ่ทีีชญบัดัตอร   วารคว่ชังาตกตแลผบัรหาํส ชีญบัดัตรากอรดไนิงเีษาภยพัรทนิสูรบัรมไาณราจิพ งึ่นหงหแยอยทัษิรบะลแ
 ่ทีนัว ณ 31  มคาวนัธ 2556 นิงเนวนาํจนปเ  52.78 ทาบนาล  (  ตุหเยามห 23) 

ชใบัคงับลผมีมไงยัตแ มหใงรุปบัรปะลแกออ่ีทนิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตาม  

ใดไมไงัยทัษิรบมุลก ้ีนปไอตงัด มหใงุรปบัรปะลแกออ่ทีนิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตามช  

ก) ชีญบัรากนาฐรตาม  นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตาม  นาฐรตามมาวคตีรากะลแ นงิเรากงาทนางยารรากนาฐรตามมาวคีตราก
งึ่ซ ชีญบัราก  ่ทีนัวงัลหอืรหนใมิ่รเชีญบับอรมี่ีทนิงเรากบงบัรหาํสชใบคังับลผมี 1 มกราคม 2557 อตงัด ้ีนปไ  

ชีญับรากนาฐรตาม / นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตาม / 

นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตามมาวคตีราก / มาวคตีราก
ชีญับรากนาฐรตาม  

งอ่รืเ  

 ่ทีบับฉ ชีญบัรากนาฐรตาม 1 (  งุรปบัรป 2555) นิงเรากบงอนสเาํนราก  

 ่ทีบับฉ ชีญบัรากนาฐรตาม 7 (  งุรปบัรป 2555) ดสนิงเสแะรกบง  

บัฉ ชีญบัรากนาฐรตาม  ่ทีบ 12 (  งุรปบัรป 2555) ดไนิงเีษาภ  

 ่ทีบับฉ ชีญบัรากนาฐรตาม 17 (  งุรปบัรป 2555) าชเาญญัส  

 ่ทีบับฉ ชีญบัรากนาฐรตาม 18 (  งุรปบัรป 2555) รายได 
 ่ทีบับฉ ชีญบัรากนาฐรตาม 19 (  งุรปบัรป 2555) นางกันพงอขนชยโะรปลผ  

 ่ทีบับฉ ชีญบัรากนาฐรตาม 21 (  งุรปบัรป 2555) ผลกระ นย่ีลปเกลแารตัองอขงลปแนย่ีลปเรากกาจบท
ศทเะรปงาตารตนิงเ  

 ่ทีบับฉ ชีญบัรากนาฐรตาม 24 (  งุรปบัรป 2555) ่ทีรากจิกอืรหลคคบุบักวย่ีกเลมูอขยผเดปเราก
นักงอขวย่ีกเ  

 ่ทีบับฉ ชีญบัรากนาฐรตาม 28 (  งุรปบัรป 2555) มวรทัษิรบนในุทงลนิงเ  

 ่ทีบับฉ ชีญบัรากนาฐรตาม 31 ( ปบัรป  งุร 2555) าคมวรรากนใยีสเดไนวส  

 ่ทีบับฉ ชีญบัรากนาฐรตาม 34 (  งุรปบัรป 2555) ลากงาวหะรนิงเรากบง  

 ่ทีบับฉ ชีญบัรากนาฐรตาม 36 (  งุรปบัรป 2555) ยพัรทนิสงอขาคยอดราก  

 ่ทีบับฉ ชีญบัรากนาฐรตาม 38 (  งุรปบัรป 2555) นตวตีัมมไยพัรทนิส  

นงิเรากงาทนางยารรากนาฐรตาม   ี่ทบับฉ 2 (  งุรปบัรป 2555) ฑณกเนปเนหุชใยดโยาจราก  
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ชีญับรากนาฐรตาม / นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตาม / 

นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตามมาวคตีราก / มาวคตีราก
ชีญับรากนาฐรตาม  

งอ่รืเ  

 ่ทีบับฉ นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตาม 3 (  งุรปบัรป 2555) จิกรธุมวรราก  

 ่ทีบับฉ นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตาม 5 (  งุรปบัรป 2555) รากะลแยาขอ่ืพเวไอืถ่ทีนยีวเนุมหมไยพัรทนิส
กิลเกย่ทีนางนินเาํด  

มาตรฐานการรายงานท  ่ทีบับฉ นิงเรากงา 8 (  งุรปบัรป 2555) นางนินเาํดนางนวส  

 ่ทีบับฉ นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตามมาวคีตราก 1  นอถอ้ืรรากกาจนึ้ขดิกเ่ทีนิสี้นหนใงลปแนย่ีลปเราก
นักงึลคยาลคะณษกัลมี่ีทนิสี้นหะลแะณรบูราก  

รากนาฐรตามมาวคีตราก นิงเรากงาทนางยาร   ่ทีบับฉ 4 ลกตอขาวนิมเะรปราก าชเาญญัสยวดบอกะรปง
มไอืรห  

 ่ทีบับฉ นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตามมาวคีตราก 5 ราก นอถอ้ืรรากนทุงอกกาจยีสเดไนวสนใิธทิส
มอลดวแพาภสงุรปบัรปรากะลแะณรบู  

 ่ทีบับฉ นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตามมาวคีตราก 7 บบัฉชีญบัรากนาฐรตามตใยาภงัลหนอยงุรปบัรปราก
 ่ที 29 รราก งอ่ืรเ จกิฐษรศเพาภสนในิงเรากงาทนางยา

งรแนุรอฟเนิงเะวาภมี่ีท  

 ่ทีบับฉ นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตามมาวคีตราก 10 าคยอดรากะลแลากงาวหะรนิงเรากบง  

 ่ทีบับฉ นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตามมาวคีตราก 12 รากิรบนาทปมัสงลกตอข  

 ่ทีบับฉ นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตามมาวคีตราก 13 โปรแก าคกูลกแษศเิพธิทิสมร  

 ่ทีบับฉ นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตามมาวคีตราก 17 งอขาจเหใดสนิงเชใมไ่ทียพัรทนิสยาจราก  

 ่ทีบับฉ นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตามมาวคีตราก 18 าคกูลกาจยพัรทนิสนอโราก  

่ทีบับฉ ชีญบัรากนาฐรตามมาวคีตราก  15 นางนินเาํดาชเาญญัส - หใี่ทจใงูจงิ่ส าชเูผกแ  

 ่ทีบับฉ ชีญบัรากนาฐรตามมาวคีตราก 27 บบแปูรมาตน้ขึาทํ่ทีาชเาญญัสาหอ้ืนเนมิเะรปราก
กฎหมาย 

 ่ทีบับฉ ชีญบัรากนาฐรตามมาวคีตราก 29  รากิรบนาทปมัสงลกตอขงอขลมูอขยผเดปเราก  

 ่ทีบับฉ ชีญบัรากนาฐรตามมาวคีตราก 32 นตวตีัมมไยพัรทนิส - ตซไบ็วเนุทนต  

ิรบยาฝ หารของ มุลก ทัษิรบ  นในงิเรากบงอตบทะรกลผนมิเะรปรากงาวหะรูยอ ป ชใม่ิรเ่ีท มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
 นิงเรากงาทนางยาร วาลกงัดบับฉีชญบัรากนาฐรตามมาวคีตรากะลแ นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตามมาวคีตราก  

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ง่ึซ มี่ทีนงิเรากบงบัรหาํสชใบคังบัลผมี  ่ทีนัวงัลหอืรหนใม่ิรเชีญบับอร 1 มกราคม 2559 

้ีนปไอตงัด  

นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตาม  งอ่รืเ  

 ่ทีบับฉ นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตาม 4 ยัภนักะรปาญญัส  

นในงิเรากบงอตบทะรกลผนมิเะรปรากงาวหะรูยอทัษิรบมุลกงอขราหิรบยาฝ ป  นงิเรากงาทนางยารรากนาฐรตามชใม่ิรเ่ที
ดับับฉ วาลกง  
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3. ญัคาํสี่ทชีญับรากยาบยโน  

3.1 ดสนิงเาทเบยีทเรากยาระลแดสนิงเ  

งูสงอลคพาภสมี่ทีน้ัสะยะรนทุงลนงิเะลแ ราคานธกาฝนงิเะลแดสนงิเ งึถยามห ดสนงิเาทเบยทีเรากยาระลแดสนิงเ  งึถง่ึซ
 นิกเมไาลวเะยะรนใยาภนืคยาจดนหาํก 3 ชใกบิเรากนใดักาํจอขีมมไะลแามดไ่ทีนัวกาจบันนอดืเ  

3.2 าคราก้ีนหกลู  

าคราก้ีนหกูล   ณ อืลหเงคดอยนาทบอสรากกาจณามะรปงึ่ซญูสะจยัสงสี้นหอ่ืผเาคยวดกหั รากยารงจแบใมาตาคลมูยวดงดสแ
าคราก้ีนหกูลงอขีชญบัมาตาคารงาวหะรงาตลผอค็ืกญูสะจยัสงสี้นหอ่ืผเาคงอขาคลมู ปนิ้สนัว  ดาค่ทีาคลมูบักบยทีเบยีรปเอ่มืเ

ูลกาจบัรดไะจาว ดไบุะรถรามาสอ่มืเยาจชใาคนปเดัตปงาวหะรนในึ้ขดิกเ่ทีญูสี้นห าคราก้ีนหก  

3.3 อลืหเงคาคนิส  

ณวนาคําคนิสงอขนทุาคาร าวกาํต่ะจดใาคารตแวลแบัรดไะจ่ทีธิทุสาคลมูอืรหนทุาคารยวดงดสแอืลหเงคาคนิส โดยวิธีถัว
ะลแ อ้ืซาคารยวดบอกะรปอ้ืซรากงอขนทุนต กันหา้ํนงวถย่ีลฉเ น้ันาคนิสอ้ืซรากบักงอขวย่กีเ่ทีงรตงาทยาจชใาค    เชน คา

ปูรจ็รเาํสาคนิสงอขนทุนต าคนิสอ้ืซรากกาจนคืบัรดไ่ทีนงิเะลแดลนวสยวดกหั งสนขาคะลแาขเาขรกาอ ประกอบดวยคา
ฑณกเมาตนวสนปง่ึซติลผรากนใยหุสโาคะลแ งรตงาทน่ือยาจชใาค งรตงาทงรแาค บดิุถตัว การดําเนินงานตามปกติ มูล

คนิสหใอ่ืพเนปเาํจ่ทียาจชใาคยวดกหัจิกรุธงอขิตกปมาตดไยาขะจาวดาคี่ทาคารกาจณามะรปบัรดไะจ่ทีาค ะลแปูรจ็รเาํสน้ันา
ยาขรากนใยาจชใาค  

3.4 ยอยทัษิรบนในุทงลนิงเ  

ะาพฉเนิงเรากบงนใงดสแยอยทัษิรบนในุทงลนิงเ รากจกิ ีธิวชใยดโ นุทาคาร  

ทัษิรบ ฯ จะทดสอบก น้ขึดิกเาคยอดรากมีจาอนั้นนุทงลนิงเาว้ชีงบอขีมอ่มืเนุทงลนิงเงอขาคยอดรา  หากวาราคาตามบัญชีของ
่ทีาคลมูาวกงูสนุทงลนิงเ  นืคบัรดไะจาวดาค ทัษิรบ ฯ จะ กทึนับ รายการ าคยอดรากกาจนุทดาข รวมไวใน นุทดาขรไาํกบง จ็รสเด็บเ

รวม 

3.5 นางนินเาํดรากนใชใดไมไ่ีทยพัรทนิส  

ัรทนิส อนั้นกาจงัลห นุทาคารมาตกรแมิ่รเอ่มืเูรบัร ราคาอะลแ นิดี่ท ยวดบอกะรป นางนินเาํดรากนใชใดไมไ่ทียพ าคารแสดง
มสะสาคารมอ่ืสเาคยวดกัหนุทาคารยวด  

 นชยโะรปหใรากุยาอรากณามะรปดอลตราคาองอขีชญบัมาตาคารดลอ่ืพเงรตนสเีธิวยดโณวนาํคราคาองอขาคารมอ่ืสเาค (20 ป) 
ยกเว ดักาํจมไมีนชยโะรปหใรากุยาอรากณามะรปาวอืถงึ่ซนดี่ิทน  
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3.6 ณรกปอุะลแราคาอ นิดี่ท  

ราคาอ นิดี่ท ุอะลแราคาอนั้นกาจงัลห นุทาคารมาตกรแมิ่รเอ่มืเูรบัร ณรกปุอะลแ ยวดกหันุทาคารยวดงดสแณรกป  มอ่ืสเาค ราคา
สะสม 

งรตนสเีธิวยดโณวนาํคาคารมอ่ืสเาค เ นิสงอขีชญบัมาตาคารดลอ่ืพ นชยโะรปหใรากุยาอรากณามะรปดอลตดินชะลตแยพัรท ของ
ดักาํจมไมีนชยโะรปหใรากุยาอรากณามะรปาวอืถงึ่ซนิดี่ทนวเกย ้ีนปไอตงัดยพัรทนิส  

งารสกูลปงิ่สะลแราคาอ  5 - 32  ป 
นางงรโณรกปุอะลแรกัจงอ่ืรคเ  5 - 10  ป 

นางกันาํสชใงอ่ืรคเะลแ งตแกตงอ่ืรคเ  5  ป 
ยานพาหนะ 5  ป 

ในป 2555 ง่ึนหงหแยอยทัษิรบ  ชีญบังาทรากณามะรปนย่ีลปเรากนปเยดโ รกัจงอ่ืรคเงอขนชยโะรปหใรากุยาอนวทบทดไ
มีผล  กาจงลปแนย่ีลปเรกัจงอ่ืรคเงอขนชยโะรปหใรากุยาอหใ 5  นปเ ป 5 - 12 ป รกาพรรสมรกกาจติมัุนอบัรดไยอยทัษิรบงี่ซ

งลปแนย่ีลปเหใ ่ืสเาคดิคราการตัอ  รกัจงอ่ืรคเงอขาคารมอ โดย ตแงั้ตลผมีหใ รอบระยะเวลาบัญชี  ่ทีนัว 1 มกราคม 2555 เปนตน
ไป 

ยพัรทนิสงอขมสะสาคารมอ่ืสเาคะลแนทุาคารดตักทึนบัะจทัษิรบ ยพัรทนิสนางชใกิลเอืรหยาขรากมีอ่มืเ ชีญบักาจกออน้ัน
าํกบงนในั้นาลหเยพัรทนิสยานหาํจรากกาจนุทดาขอืรหรไาํกลผูรบัระลแ นุทดาขรไ จ็รสเด็บเ  

าค่ทีดสนงิเสแะรกงอขนบัุจจปาคลมูกาจณวนาคํง่ึซนคืบัรดไะจาวดาคี่ทาคลมูาวกงูสีชญบัมาตาคาร่ทีีณรกนใ ดวาจะเกิดใน
อนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื ่อง  หรือจํานวนที่จะไดรับจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนจากก าร

ตแวลแนั้นยพัรทนิสยานหาํจ นืคบัรดไะจาวดาคี่ทาคลมูบักาทเหใดลบัรปกูถะจชีญบัมาตาคาร าวกงูสะจดในวนาํจ  

นทุดาขรไาํกบงนใูรบัระจ าษกัรงุราํบะลแมซแมอซราก เบ็ดเสร็จรวม รากงอขนทุนต  น้ขึรากยารดิกเ่ทีชีญบัดวงงาวหะรนใ
คมีอ่มืเยพัรทนิสงอขชีญบัมาตาคารนใวไมวรกูถะจญคัาํสงายอนึ้ขีดหใงุรปบัรป งชิเนชยโะรป่ทีนแงาขนอคดไปไนปเมาว

ไมี่ีทยพัรทนิสงอขมิดเนชยโะรปชใรากนาฐรตามาวกนิกเงูสาคลมีูมะจทัษิรบูสาขเลหไะจ่ทีตคานอนใจกิฐษรศเ อ่มืเนตตแงั้ตว
เ่ทีนชยโะรปหใรากุยาอดอลตาคารมอ่ืสเาคดตักูถะจกัลหงุรปบัรปราก นบัุจจปนใูยอมี่ทียพัรทนิสง่ึซามดไ ห งอขูยออืล

 งอขวย่ีกเ่ทียพัรทนิส  

งาน รพะลแจ็รสเวลแะจนั้นยพัรทนิสงั่ทะรกนจาคารมอ่ืสเาคดัตรากมีมไงัย่ทียดโนุทาคารนใงดสแงารสอกงาวหะร ชใะจ่ทีมอ
คงสะรปุถตัวมาตดไนาง  

3.7 นตวตัมีมไยพัรทนิส  

นปเ นตวตีัมมไยพัรทนิส โปรแกรมคอมพิวเตอร แสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม มุลก บริษัทคิดคาตัดจําหนาย
งรตนสเีธิวยดโยพัรทนิสบัรหาํส ยพัรทนิสงอขนางชใรากุยาอมาต  (5 ป) 
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3.8 ยพัรทนิสงอขาคยอดราก  

 ณรกปุอะลแราคาอ นิดี่ท  นตวตัมีมไยพัรทนิส นางนินเาดํรากนใชใดไมไ่ทียพัรทนิส งาทยพัรทนิสนปเมไ่ทียพัรทนิสะลแ
 นิงเราก จะมีก ณรากุตหเมีอ่มืเาคยอดรากนวทบทรา  าวกาํต่จาอีชญับมาตาคาราว้ชีงบณรากนาถสอืรห ะจาวดาค่ทีาคลมู

าคารอ่มืเูรบัระจาคยอดรากกาจนุทดาขรากยาร นืคบัรดไ นืคบัรดไะจาวดาค่ทีาคลมูาวกงูสยพัรทนิสงอขชีญบัมาต  ซึ่งมูลคา
งาวหะราวกงูส่ทีนวนาํจอคืนคืบัรดไะจาวดาค่ที ก็ลเ่ทีมุลกนปเดัจกูถะจยพัรทนิส  ชใรากกาจาคลมูบักบยทีเิธทุสยาขาคาร

ิกเหใอก่ทียวนหนปเงึ่ซดุสี่ท ด ่ทีนัว ณ  าคยอดรากนมิเะรปรากงอขคงสะรปุถตัวอ่ืพเ ดไามกออกยแถรามาสี่ทดสนิงเสแะรก
ัรทัษิรบี่ทยพัรทนิสงอขาคยอดกาจนุทดาขรากยารชีญบับัลกงอตทัษิรบ ลดุบงนใ ดนหากํชใ่ทีรากณามะรปอ่มืเ นอกดวงนใูรบ

วลแาคยอดรากกาจนุทดาขรากยารูรบัรดไทัษิรบี่ทกาจงัลหยาภปไงลปแนย่ีลปเดไนืคบัรดไะจาวดาคี่ทาคลมู  

3.9 นางกันพนชยโะรปลผ  

มุลก ทัษิรบ มีหใดัจ พชีงย้ีลเงอราํสนุทงอก  วไดนหาํก่ทีมาตบทมสยาจรากนผแนปเงึ่ซ งอราํสนทุงอกงอขยพัรทนิส พชีงย้ีลเ ได
แยกออกไป ทัษิรบมุลกงอขยพัรทนิสกาจ  และมีการ นทุงอกรากดัจูผยดโราหิรบ ภายนอก นงิเบัรดไพชีงย้ีลเงอราํสนทุงอก

าขเมสะส ะลแนางกันพกาจนุทงอก กาจบทมสนิงเ บงนใยาจชใาคนปเกทึนบัพชีงย้ีลเงอราํสนุทงอกบทมสยาจนิงเ ทัษิรบมุลก
่ทีีชญบัาลวเะยะรบอรบัรหาํสนุทดาขรไาํก นั้นรากยารดิกเ  

ํจ ยทไนางงรแยามหฎกมาตปไนปเนางกันพกแหใยาจอ่ืพเงาจกิลเรากงัลหนางกันพนชยโะรปลผมีหใดัจทัษิรบมุลก านวนเงิน
ะจ่ทีนางาทํรากดุสน้ิส่ทีนัวงึถบันทัษิรบหในางาํทนางกันพ่ทีปนวนาํจะลแนอดืเนิงเนาฐบักูยอนึ้ขวาลกงัด  ตคานอนใน้ขึดิกเ

อขกาจดิกเ่ทีนิสี้นห ่ทีดสนงิเสแะรกรากณามะรปงอขนบัุจจปาคลมูยวดกทึนบัะจยทไนางงรแยามหฎกกาจลผนปเ่ทีดนหาํก
วาลกงัดนิสี้นหนวนาํจบักงยคีเลกใาลวเะยะระลแขไนอ่งืเุยาอมาตย้บีเกอดารตัอยวดดลดิคตคานอนใยาจงอตะจ  

3.10 ดไยารรูบัรราก  

โหใ่ทีรากิรบะลแยาข่ทีาคนิสงสบใมาตาคลมูยวดบอกะรปดไยาร ดยเปนจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย รับคืนและสวนลด  

นอโดไาคนิสงอขาจเนปเมาวคงอขญคัาํสะราสนปเ่ทีนทแบอตลผะลแงย่ีสเมาวคอ่มืเูรบัราคนิสยาขรากกาจดไยาร อ้ืซูผงัยปไ
วลแ  

รายได วลแรากิรบหใดไอ่มืเดไยารนปเูรบัระจรากิรบหใรากกาจ  

คงคฑณกเมาตูรบัรย้บีเกอดดไยาร าง 

3.11 ศทเะรปงาตารตนิงเาคงลปแราก  

มุลก ทัษิรบ  ปแะลแ รากยารดิกเ่ที่ีทนัว ณ นย่ีลปเกลแารตัอชใยดโทาบนิงเนปเหใศทเะรปงาตารตนิงเนปเ่ทีรากยาราคงลปแ ลง
บงนใ่ทีนัว ณ ศทเะรปงาตารตนิงเนปเ่ทีนิงเวตันปเ่ทีนิสี้นหะลแยพัรทนิสาค แสดงฐานะการเงินใหเปนเงินบาทโดยใชอัตรา

บงนใ่ทีนัว ณ นย่ีลปเกลแ แสดงฐานะการเงิน ารตนงิเนปเ่ทีะราชํยาจอืรหบัรกาจดิกเ่ทีนทุดาขรากยาระลแรไาํกรากยาร
 ศทเะรปงาต  ไาํกบงนใีทนัทกทึนับดไ วาลกงัดนิงเวตันปเ่ทีนิสี้นหะลแยพัรทนิสาคงลปแรากดิกเ่ทีะลแ จ็รสเด็บเนุทดาขร  
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3.12 นิงเรากงาทอมืงอ่รืคเ  

ากงาทยพัรทนิส บงนใงดสแี่ทนิงเร นิงเรากะนาฐงดสแ  าคราก้ีนหกูล ดสนงิเาทเบยทีเรากยาระลแดสนงิเ ยวดบอกะรป  และ
นักงอขวย่ีกเ่ทีรากจิกบัรงาคย้บีเกอดะลแมืยูกหในิงเ  บงนใงดสแ่ทีนงิเรากงาทนิส้ีนห แสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย เงิน

นงิเรากนบัาถสกาจมืยูกนงิเะลแชีญบันิกเกบิเ  ก้ีนหาจเ ารคา รากยาบยโนง่ึซ นิสยพัรทอ้ืซ้ีนหาจเะลแ บัญชีเฉพาะสําหรับ
งอขวย่ีกเ่ทีอขวหัะลตแนใวไกยแยผเดปเดไรากยาระลตแรากยาร  

3.13 นักงอขวย่กีเ่ีทรากจิกอรืหลคคุบ  

รบยดโมคุบวคกูถ ทัษิรบมคุบวคจานาํอมี่ีทรากจกิอืรหลคคุบงึถยามหทัษิรบบักนักงอขวย่ีกเ่ทีรากจิกอืรหลคคุบ ิษัท     ไมวา
นหุอืถ่ทีานหาํที่ททัษิรบงึถมวร ทัษิรบบักนักวยดีเมุคบวครากตใยาภูยออืรห มอองาทอืรหงรตงาทยดโนปเะจ ะลแ ยอยทัษิรบ 
รทัษิรบงึถมวรยามหงัยนกังอขวย่ีกเ่ทีรากจิกอืรหลคคุบี้นกาจกอน  นักวยดีเอืรคเนใยอยทัษิรบนปเ่ทีรากจิก ง่ึซลคคบุะลแมว

ิธทิสีมี่ทนหุอืถ ิรบบักญคัาํสะราสนปเงายอลพิธทิอมีะลแมอองาทอืรหงรตงาทาวมไงยีสเกออ รากมรรก ญคัาํสราหิรบูผ ทัษ
อืรห วาลกงัดลคคุบบักดิชลกใี่ทวัรคบอรคนใกชิามสงั้ทดอลต ทัษิรบงอขนางกันพ   นั้นาลหเลคคุบบักงอขวย่ีกเ่ทีรากจิกะลแ  

เ่ทีรากจกิอืรหลคคุบงาวหะรธนัพมัสมาวคาณราจิพรากนใ ทัษิรบบักนักงอขวย่กี ฯ ทัษิรบ รากยาระลตแ ฯ งอขาหอ้ืนเงึถงึนาคํ
ยามหฎกงาทบบแปูราวกกามธนัพมัสมาวค  

3.14 นิสี้นหรากณามะรป  

มุลก ยามหฎกมาตนบัุจจปนในัพกูผะราภดิกเรากงอขนแงาขนอคดไปไนปเมาวคีมอ่มืเนิสี้นหรากณามะรปกทึนับะจทัษิรบ
าจามงอ่ืนเบืสลผนปเนัอนามุนอรากกาจอืรห ดิกเงอตหใลผงสะจาวดาควาลกงัดนัพกูผะราภ ตีดอนใณรากตุหเก การไหลออก

อืถอ่ชืเานงายอดไรากณามะรปถรามาสยาจงอต่ทีนวนาํจะลแนัพกูผะราภะราํชยาจอ่ืพเรกายพัรทงอข  บัรดไะจ่ทียาจยาร
่มืเนอนนแงายอบัรดไะจาวดาคนืคบัรดไรากอ่มืเอต็กกาหงาตกยแยพัรทนิสนปเกทึนับนืค นิส้ีนหรากณามะรปะราชํยาจดไอ

วลแปไ  

3.15 ดไนิงเีษาภ  

ชีญบัดัตรากอรดไนิงเีษาภะลแนับุจจปดไนิงเีษาภยวดบอกะรปดไนิงเีษาภ  

  นับุจจปดไนิงเีษาภ  

มุลก ฐัรงอขีษาภบ็กเดัจนางยวนหบักหใยาจะจาวดาคี่ทนวนาํจมาตนับุจจปดไนิงเีษาภกทึนับทัษิรบ  งาทรไาํกกาจณวนาํคยดโ
ัลหมาตีษาภ รกาอีษาภยามหฎกนใดนหาํก่ทีฑณกเก  

  ชีญับดัตรากอรดไนิงเีษาภ  

มุลก  ณ นิส้ีนหะลแยพัรทนิสงอขชีญบัมาตาคารงาวหะรวารคว่ชังาตกตแลผงอขีชญบัดัตรากอรดไนิงเีษาภกทึนับทัษิรบ วัน
่ทีีษาภารตัอชใยดโ น้ันงอขวย่กีเ่ทีนิส้ีนหะลแยพัรทนิสงอขีษาภนาฐบักนางยาราลวเะยะรบอรนิ้ส น้ิสนัว ณ ชใบคังบัลผมี

รอบระยะเวลารายงาน  

มุลก นิสูรบัรตแ รากยารกทีุษาภยีสเงอตี่ทวารคว่ชังาตกตแลผงอขีชญบัดัตรากอรดไนิงเีษาภนิสี้นหูรบัรทัษิรบ ทรัพยภาษีเงิน
นาํจนใชใดไมไงัย่ทีีษาภงาทนทุดาขลผง้ทัมวร ีษาภกหัชใ่ทีวารคว่ชังาตกตแลผบัรหาํสชีญบัดัตรากอรดไ มาวคมี่ทีาทเนว

่ทีนแงาขนอคดไปไนปเ มุลก กหัชใ่ทีวารคว่ชังาตกตแลผกาจนชยโะรปชใะจ่ทีอพงยีพเตคานอนใีษาภงาทรไาํกมีะจทัษิรบ
นั้นชใดไมไงัย่ทีีษาภงาทนุทดาขลผะลแีษาภ  
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มุลก างยาราลวเะยะรบอรน้ิสกทุชีญบัดตัรากอรดไนงิเีษาภยพัรทนิสงอขชีญบัมาตาคลมูนวทบทะจทัษิรบ นและจะทําการ
ปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา มุลก บริษัทจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนํา

นชยโะรปชใามนวสงาบอืรหดมหงั้ทีชญบัดัตรากอรดไนิงเีษาภยพัรทนิส  

มุลก ภกาหนหุอืถูผงอขนวสงัยปไงรตยดโชีญบัดตัรากอรดไนงิเีษาภกทึนบัะจทัษิรบ ดไ่ทีรากยารบกังอขวย่ีกเน้ขึดิกเ่ทีีษา
นหุอืถูผงอขนวสงัยปไงรตยดโกทึนับ  

3.16 รไาํก ( นุทดาข ) นุหอต นาฐนื้พนั้ข  

รไาํก (ขาดทุน) นาฐน้ืพน้ขันหุอต รไาํกราหรากยดโณวนาํค (ขาดทุน)สุทธิสําหรับปที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวน
ย่ีลฉเวัถญมัาสนหุ งาวหะรนใกันหา้ํนงวถ ป  

3.17 รไาํก (ข นุทดา ) ดลบัรปนุหอต  

รไาํก (ขาดทุน) ธิทุสรไาํกราหรากยดโณวนาํค ดลบัรปนหุอต (ขาดทุน) รากยารงอขบทะรกลผงุรปบัรปกาจงัลหปบัรหาํส
งาวหะรนใยานหาํจกออ่ทีกันหาํ้นงวถย่ีลฉเวัถญัมาสนุหนวนาํจยวด ดลบัรปาทเบยทีเญมัาสนหุบักวย่ีกเ่ที ปบวกดวย

าสนหุงอขกันหา้ํนงวถย่ีลฉเวัถนวนาํจ ทัษิรบ่ทีญมั ฯ นหุนปเหใน้ิสง้ทัดลบัรปาทเบยทีเญมัาสนหุงลปแอ่ืพเกอองอตจาอ
สามัญ 

4. บักชีญับรากยาร รากจิก นักงอขวย่กีเ่ีท  

ลคคุบ ทัษิรบะลแทัษิรบมุลกบกังอขวย่ีกเมาวคมี่ที ๆงาตรากจกิอืรหลคคบุกแดไนักงอขวย่กีเ่ทีรากจกิอืรห ฯ นหุอืถูผนปเรากยดโ
หุอืถูผมีอืรห   นักมวรรากมรรกมีอืรหนักมวรน  

ทัษิรบี่ทธนัพมัสมาวคดยีอเะลยาร ฯ ่ทีรากจิกนปเอืรห มคุบวค ฯทัษิรบี่ทรากจิกนปเอืรห มุคบวครากมีงึ่ซนักงอขวย่กีเ่ทีรากจิกบักมี
ทัษิรบมุลกบักชีญบัรากยารมี  ้ีนงัดีม  

4.1 ธนัพมัสมาวคะณษกัล  

 ธนัพมสัมาวคะณษกลั  

ยอยทัษิรบ  

สกติสิจอลนวงยทไ ทัษิรบ   ดักาํจ  

 

 ะลยอรทัษิรบยดโนหุอืถ 60 (  ะลยอร 80  ปนใ 2555) 

ที ทัษิรบ .วาย.เค. ดักาํจ มรรกหาสตุอ   ะลยอรทัษิรบยดโนหุอืถ 70 

ดักาํจ พพไ ทคฟเรอพเ นั่ชิซีรพ ทัษิรบ   ะลยอรทัษิรบยดโนหุอืถ 40 แต มุคบวคจานาํอมีฯทัษิรบ  

ลตีส ้ตีรอบเิล ทัษิรบ  ดักาํจ มายส   ะลยอรทัษิรบยดโนหุอืถ 42.5 จานาํอมีฯทัษิรบตแ
มุคบวค  

นักงอขวย่กีเ่ีททัษิรบ  

 ดักาํจ รอวเวาพ ลอนาทอเยทไ ทัษิรบ (มหาชน) 

 

นักมวรนหุอืถูผ  

ดักาํจ ลอนาทอเ งิผทไ ทัษิรบ  นักมวรนหุอืถูผ  

ดักาํจ สรพไรอตเน็อเ นวงมิค ทัษิรบ  นักมวรนหุอืถูผ  

ัษิรบ ดักาํจ นั่ชรเรอปเรอค งิ่รบแ ท  นักมวรนหุอืถูผ  

ดักาํจ สรพไรอตเน็อเ กโยโากาดีฮ ทัษิรบ  ะลยอรนหุอืถ  5 ใน ดักาํจ มายส ลตีส ้ตีรอบเิล ทัษิรบ  
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 ธนัพมสัมาวคะณษกลั  

จิกงอทาผ ทัษิรบ ตสัดนิอลตีส ดักาํจ ้ีร  

 

จานาํอมีูผรากมรรกะลแนหุอืถูผ ของบริษัท นหุอืถ รอย
ละ 2 ใ ดักาํจ มายส ลตีส ้ตีรอบเิล ทัษิรบน  

Liberty Siam Holdings Pte.Ltd. นหุอืถูผ  ะลยอร 49 ดักาํจ มายส ลตีส ้ตีรอบเิล ทัษิรบนใ  

คเ ทัษิรบ .เอช.เมททอลเทค ดักาํจ  นหุอืถูผ  ะลยอร 14.99  ทัษิรบนใ พพไ คฟเรอพเ นั่ชิซีรพ  

ดักาํจ  

Liberty Commodities Limited, Liberty Fe Trade DMCC,  เปน มุลก บริษัทเดียวกันกับ นหุอืถูผ รอยละ  49 ใน  

 ดักาํจ มายส ลตีส ้ตีรอบเิล ทัษิรบ  Liberty Commodities Asia Limited 

ดักาํจ ะหลโงฮเมิค ทัษิรบ  รากมรรกงอขทินสิตาญนปเ  

ดักาํจ ลตีสว๊ัจมิค ทัษิรบ  รากมรรกงอขทินสิตาญนปเ  

าํจ ก็ลหเาคง็สเมิค ทัษิรบ ดัก  รากมรรกงอขทินสิตาญนปเ  

ดักาํจ ลตีส ยชัมิค ทัษิรบ  รากมรรกงอขทินสิตาญนปเ  

ดักาํจ ลทัมเ งฮมิค ทัษิรบ  รากมรรกงอขทินสิตาญนปเ  

ีว ทัษิรบ .พี. ดักาํจ ชมเรวไ ดนอแ ลตีส  รากมรรกงอขทินสิตาญนปเ  

ดักาํจ ลตีส ถไาํน ทัษิรบ  รากมรรกงอขทินสิตาญนปเ  

อตเนิอ ลทัมเ ทัษิรบ ดักาํจ ร  รากมรรกงอขทินสิตาญนปเ  

ดักาํจ ก็ลหเมวรยนูศยชัาหม ทัษิรบ  รากมรรกงอขทินสิตาญนปเ  

ยชัาหม ทัษิรบ  ดักาํจ รอตเนิอ ลตีส  รากมรรกงอขทินสิตาญนปเ  

บริ  ลตีส คเ ทัษ ดักาํจ รอตเน็ซเ  รากมรรกงอขทินสิตาญนปเ  

 ทัษิรบงาวหะรรากยาร ฯ บัก รากจิก ยโนีม นักงอขวย่ีกเ่ที ้ีนงัดาคารดิครากยาบ  

 นโยบายราคา 
าคนิสยาข  จิกรธิุตกปาคาร งยคีเลกใ นื่อยาราคคูบักดิคี่ทาคาร  

งสนขรากกาจดไยาร  นักมวรงลกตี่ทมาตาคาร  

ติลผงาจบัรรากกาจดไยาร  นักมวรงลกตี่ทมาตาคาร  

นื่อดไยาร  นักมวรงลกตี่ทมาตาคาร  

บัรย้บีเกอด   ะลยอรย้บีเกอดารตัอ 5 ปอต  

าคนิสะลแบิดุถตัวอ้ืซ  จิกรุธิตกปาคาร งยคีเลกใ นื่อยาราคคูกาจบัรดไ่ทีาคาร  

งสนขาค  จกิรุธิตกปาคาร งยคีเลกใ นื่อยาราคคูกาจบัรดไ่ทีาคาร  

าค ติลผงาจบัร  จกิรุธิตกปาคาร งยคีเลกใ นื่อยาราคคูกาจบัรดไ่ทีาคาร  
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4.2 สีมี่ทีชญบัรากยาร บัก ฯทัษิรบงาวหะรญคัาํสะรา กิจการ รากจิกะาพฉเนงิเรากบงะลแมวรนิงเรากบงนใูยอมวรงึ่ซนักงอขวย่ีกเ่ที
บัรหาํส ป  ่ทีนัวดุสนิ้ส 31 มคาวนัธ  2556 และ 2555 ้ีนงัดีม  

2556 2555 2556 2555

าคนสิยาขรากกาจดไยาร
มุคบวครากนอกยอยทษัริบบักรากยาร

ดักาํจ มายส ลตีส ้ตีรอบเลิ ทษัริบ                              -          1,027,017,359.75                               -          1,027,017,359.75 

ยอยทษัริบบักรากยาร
ดักาํจ มายส ลตีส ้ตีรอบเลิ ทษัริบ                              -                                 -              21,288,865.70        2,248,842,909.06 

ดักาํจ พพไ ทคฟเรอพเ น่ชัซีิรพ ทษัริบ                              -                                 -              10,882,900.66                               -   

นกังอขวย่กีเรากจกิบักรากยาร
 ดักาํจ รอวเวาพ ลอนาทอเยทไ ทษัริบ  (มหาชน) 5,281,389.34 1,531,300.10 5,281,389.34 1,531,300.10

ดักาํจ ลอนาทอเ งิผทไ ทษัริบ  484,214.73 1,155,474.43 484,214.73 1,155,474.43

ดักาํจ สรพไรอตเน็อเ นวงมิค ทษัริบ  14,058.00 40,129.80 14,058.00 40,129.80

ดักาํจ ลตีสยัชมิค ทษัริบ              2,244,447.65              2,278,360.21              2,244,447.65              2,278,360.21 

ดักาํจ ะหลโงฮเมิค ทษัริบ  364,202,917.41 455,780,085.03 364,202,917.41 455,780,085.03

ดักาํจ  ลตีสว๊จัมิค ทษัริบ  775,379.20                               -   775,379.20                               -   

  บริษัท วี.พี. ดักาํจ ชมเรวไ ดนอแ ลตีส 174,304,898.70 540,875,335.65 174,304,898.70 540,875,335.65

ดักาํจ ลตีส ถไาํน ทษัริบ                              -   7,288,936.00                               -   7,288,936.00

ดักาํจ กล็หเมวรยนูศยชัาหม ทษัริบ  75,030.00 975,612.00 75,030.00 975,612.00

ดักาํจ รอตเนซ็เ ลตีส คเ ทษัริบ  272,620,458.48 281,673,356.66 272,620,458.48 281,673,356.66

  บริษัท เค.เอส. ดักาํจ คทเลอทมเ           33,275,836.70                               -              33,275,836.70                               -   

ดักาํจ สรพไรอตเน็อเ กโยโากาดีฮ ทษัริบ  932,126,320.00                               -                                 -                                 -   

ดักาํจ ้รีตสัดนิอลตีสจิกงอทาผ ทษัริบ                              -              46,703,567.00                               -                                 -   

  Liberty Commodities Limited                             -            554,673,417.26                               -                                 -   

  Liberty Fe Trade DMCC. 82,072,329.30                               -              82,072,329.30                               -   

บัรย้บีเกอดะลแน่ือดไยาร
ยอยทษัริบบักรากยาร

ดักาํจ สกติสจิอลนวงยทไ ทษัริบ                              -                                 -                3,398,904.11 950,313.68

  บริษัท ที.วาย.เค. ดักาํจ มรรกหาสตุอ                             -                                 -                   599,999.98 543,811.47

ดักาํจ มายส ลตีส ้ตีรอบเลิ ทษัริบ                              -                                 -              12,772,602.74                               -   

ดักาํจ พพไ ทคฟเรอพเ น่ชัซีิรพ ทษัริบ                              -                                 -                   377,191.78                               -   

หนวย : บาท
มวรนิงเรากบง รากจกิะาพฉเนงิเรากบง
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2556 2555 2556 2555

งอลืปเน้ิสุดสัวะลแ าคนสิ บิดุถตัวอ้ซื
มุคบวครากนอกยอยทัษิรบบักรากยาร

ดักาํจ มายส ลีตส ี้ตรอบเิล ทัษิรบ                                 -            523,080,928.95                                     -        523,080,928.95 

ยอยทัษิรบบักรากยาร
ดักาํจ มายส ลีตส ี้ตรอบเิล ทัษิรบ                                 -                                 -               1,287,824,232.61      670,202,957.85 

นักงอขวยี่กเรากจิกบักรากยาร
ดักาํจ สรพไรอตเน็อเ นวงมิค ทัษิรบ                   44,497.75 21,500.62                         44,497.75 21,500.62

ีว ทัษิรบ .พี. ดักาํจ  ชมเรวไ ดนอแ ลีตส          114,625,410.70 230,051,125.20                114,625,410.70 230,051,125.20

ดักาํจ ก็ลหเมวรยนูศยัชาหม ทัษิรบ          247,125,870.80 28,000,639.20                247,125,870.80 28,000,639.20

ดักาํจ รอตเนิอ ลีตส ยัชาหม ทัษิรบ                 510,451.80                               -                         510,451.80                            -   

ดักาํจ ก็ลหเาคง็สเมิค ทัษิรบ            26,878,418.60                               -                    26,878,418.60                            -   

ดักาํจ รอตเนิอ ลัทมเ ทัษิรบ                                -                2,672,511.00                                     -            2,672,511.00 

ดักาํจ รอตเน็ซเ ลีตส คเ ทัษิรบ          236,884,571.90          170,359,929.10                236,884,571.90      170,359,929.10 

คเ ทัษิรบ .เอส. ดักาํจ คทเลอทมเ          188,803,656.36                               -                  188,803,656.36                            -   

ดักาํจ ้รีตสัดนิอลีตสจิกงอทาผ ทัษิรบ                                -                3,784,866.35                                     -                              -   

ดักาํจ สรพไรอตเน็อเ กโยโากาดีฮ ทัษิรบ          932,126,320.00          255,848,010.00                                     -                              -   

 Liberty Commodities Limited       1,225,903,957.33       1,836,701,371.75                                     -                              -   

 Liberty Commodities Asia Limited                                -         1,376,673,059.69                                     -                              -   

 Liberty Fe Trade DMCC            82,072,329.30          334,609,968.39                                     -                              -   

งสนขาค
ยอยทัษิรบบักรากยาร

 ดักาํจ สกิตสิจอลนวงยทไ ทัษิรบ                                -                                 -                    34,178,329.15        33,025,133.97 

ตลิผงาจบัราค
ยอยทัษิรบบักรากยาร

ีท ทัษิรบ .วาย.เค. ดักาํจ มรรกหาสตุอ                                -                                 -                    63,604,492.50        64,629,690.20 

ยวนห : บาท
มวรนิงเรากบง รากจิกะาพฉเนิงเรากบง
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4.3 อืลหเงคดอย ญคัาํสะราสีมี่ท ฯทัษิรบงาวหะร กับกิจการ งอขวย่ีกเ่ที ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ่ทีนัว ณ  31 

ธนัวาคม 2556 และ 2555 ้ีนงัดีม  

2556 2555 2556 2555

าคราก้ีนหกูล
ยอยทัษิรบบักรากยาร

ดักาํจ มายส ลีตส ้ีตรอบเลิ ทัษิรบ                            -                              -         546,028,853.31     2,536,870,487.61 

ดักาํจ พพไ ทคฟเรอพเ นั่ชิซีรพ ทัษิรบ                            -                              -                  48,186.02                             -   

นักงอขวย่ีกเรากจกิบักรากยาร
ดักาํจ ลอนาทอเ งผิทไ ทัษิรบ 113,056.52 54,367.77 113,056.52 54,367.77

 ดักาํจ รอวเวาพ ลอนาทอเยทไ ทัษิรบ                            -   292,174.20                            -                 292,174.20 

ดักาํจ สรพไรอตเนอ็เ นวงมิค ทัษิรบ                            -   7,789.60                            -   7,789.60

ดักาํจ ะหลโงฮเมิค ทัษิรบ 58,837,216.82 108,333,848.82 58,837,216.82 108,333,848.82

ดักาํจ ลตีส ยชัมิค ทัษิรบ              145,238.10 326,974.56              145,238.10               326,974.56 

ดักาํจ รอตเน็ซเ ลตีส คเ ทัษิรบ           3,122,741.74         10,990,591.67           3,122,741.74          10,990,591.67 

วี ทัษิรบ .พี. ดักาํจ  ชมเรวไ ดนอแ ลีตส 17,152,292.80 16,249,841.17 4,259,909.74 16,249,841.17

คเ ทัษิรบ .เอส. ดักาํจ คทเลอทมเ         10,172,402.29                            -           10,070,752.29                             -   

ดักาํจ ้รีตสัดนอิลีตสจิกงอทาผ ทัษิรบ                            -   23,889,873.20                            -                               -   

ดักาํจ สรพไรอตเนอ็เ กโยโากาดฮี ทัษิรบ              460,477.72                            -                460,477.72                             -   

90,003,425.99 160,145,460.99 623,086,432.26 2,673,126,075.40

นื่อ้ีนหกูล
นักงอขวย่กีเรากจิกะลแลคคุบบักรากยาร

Liberty Siam Holdings Pte.Ltd. 8,800,339.89         15,242,850.00                                   -                               -   

คเ ทัษิรบ .เอส. ดักาํจ คทเลอททมเ -                        1,499,990.00                                    -                               -   

นักงอขวย่ีกเ่ทีลคคุบ 1,000,000.00         5,400,010.00                                    -                               -   

9,800,339.89         22,142,850.00                                   -                               -   

าคนิสาคานหงวลยาจนิงเ
ยอยทัษิรบบักรากยาร

ดักาํจ มายส ลีตส ้ีตรอบเลิ ทัษิรบ                            -                              -         130,989,253.66        222,474,079.76 

 ยวนห : บาท
มวรนิงเรากบง รากจิกะาพฉเนิงเรากบง
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2556 2555 2556 2555

าคราก้ีนหาจเ
ยอยทัษริบบักรากยาร

ีท ทัษริบ .วาย.เค. ดักาํจ มรรกหาสตุอ                              -                                -               1,129,004.60                522,890.52 

ดักาํจ สกติสิจอลนวงยทไ ทัษริบ                              -                                -               1,686,539.31             1,822,730.90 

ดักาํจ มายส ลตีส ้ตีรอบเลิ ทัษริบ                              -                                -             23,897,166.00                              -   

นักงอขวย่ีกเทัษริบบักรากยาร
ีว ทัษริบ .พี. ดักาํจ  ชมเรวไ ดนอแ ลตีส                              -   34,279,952.73                              -   34,279,952.73

ดักาํจ สรพไรอตเน็อเ กโยโากาดีฮ ทัษริบ           31,002,479.94           28,789,740.55                              -                                -   

ดักาํจ สรพไอตเน็อเ นวงมิค ทัษริบ                230,858.72                    3,016.38                       702.94                    3,016.38 

ดักาํจ  ะหลโงฮเมิค ทัษริบ             1,331,667.00                              -               1,331,667.00                              -   

ดักาํจ  ก็ลหเาคง็สเมิค ทัษริบ             1,026,656.22                              -               1,026,656.22                              -   

ดักาํจ  ก็ลหเมวรยนูศยชัาหม ทัษริบ          178,367,422.91                              -            178,247,311.91                              -   

ดักาํจ ้รีตสัดนิอลตีสจิกงอทาผ ทัษริบ                259,933.40                              -                  259,933.40                              -   

คเ ทัษริบ .เอส. ดักาํจ คทเลอทมเ           10,000,944.02                              -             10,000,944.02                              -   

ดักาํจ รอตเน็ซเ ลตีส คเ ทัษริบ           10,171,324.00                              -             10,171,324.00                              -   

232,391,286.21 63,072,709.66 227,751,249.40 36,628,590.53

 ยวนห : บาท
มวรนงิเรากบง รากจิกะาพฉเนงิเรากบง

 
ะยะรมืยกูหในิงเงอขวหไนอ่ืลคเรากยาร ยาว บัรงาคย้บีเกอดะลแ ยอยทัษิรบกแ  ่ทีนัว ณ รากจกิะาพฉเนิงเรากบงนใ 31 ธันวาคม 

2556 และ 2555 ้ีนงัดีม  

่ีทนัว ณ อืลหเงคดอย ่ีทนัว ณ อืลหเงคดอย
31  มคาวนธั 2555 น้ึขมิ่พเ (ลดลง) 31  มคาวนธั 2556

วายะยะรมืยกูหในงิเ
ดักาํจ สกติสิจอลนวงยทไ ทษัริบ          58,900,000.00       22,000,000.00 (3,500,000.00)                 77,400,000.00 

บริษัท ท.ีวาย.เค. ดักาํจ มรรกหาสตุอ          12,000,000.00                          -                             -            12,000,000.00 

ดักาํจ มายส ลตีส ้ตีรอบเิล ทษัริบ                             -       580,000,000.00 (80,000,000.00)              500,000,000.00 

ดักาํจ พพไคฟเรอพเ น่ชัิซรีพ ทษัริบ                             -         36,000,000.00 (16,000,000.00)               20,000,000.00 

รวม          70,900,000.00     638,000,000.00 (99,500,000.00)              609,400,000.00 

บัรงาคย้บีเกอด
ดักาํจ สกติสิจอลนวงยทไ ทษัริบ               185,165.75 3,398,904.11       (3,255,384.93)                      328,684.93 

บริษัท ท.ีวาย.เค. ดักาํจ มรรกหาสตุอ                 45,737.70 600,000.00          (594,778.80)                           50,958.90 

ดักาํจ มายส ลตีส ้ตีรอบเิล ทษัริบ                             -         12,771,602.74 (12,771,602.74)                                  -   

ดักาํจ พพไคฟเรอพเ น่ชัิซรีพ ทษัริบ                             -              377,191.78 (292,260.27)                           84,931.51 

รวม               230,903.45       17,147,698.63 (16,914,026.74)                    464,575.34 

บรังาคยี้บเกอดะลแวายะยะรมยืูกหในงิเมวร
ยอยทัษริบกแ            71,130,903.45     655,147,698.63 (116,414,026.74)            609,864,575.34 

 ยวนห : บาท

งลปแนย่ลีปเราก
รากจิกะาพฉเนงิเรากบง
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5. ดสนิงเาทเบยีทเรากยาระลแดสนิงเ  

ดสนิงเาทเบยทีเรากยาระลแดสนิงเ   ี่ทนัว ณ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยวดบอกะรป :- 

2556 2555 2556 2555

อืมนใดสนิงเ 2,966,184.00       444,470.00          2,822,673.00       165,198.00          

ราคานธกาฝนิงเ - ออมทรัพย 2,933,841.64       18,438,234.00      25,730.11            2,037,795.26       

ราคานธกาฝนิงเ - กระแสรายวัน 25,041,678.27      28,480,909.68      10,781,286.62      25,820,505.29      

ดสนิงเาทเบยทีเรากยาระลแดสนิงเมวร 30,941,703.91      47,363,613.68      13,629,689.73      28,023,498.55      

 ยวนห : บาท
มวรนิงเรากบง รากจิกะาพฉเนิงเรากบง

 

6.  วารคว่ชันุทงลนิงเ – ธิทสุ  

 ่ทีนัว ณ วารคว่ชันุทงลนิงเ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประ ยวดบอก  

2556 2555 2556 2555

ดาลตงอขรากงอตมาวคนใยพรัทกัลห
จี ทัษิรบ . ลีตส .  ดักาํจ (มหาชน) 

นอโบัรนวั ณ ้ีนหลูม 213,055,081.83                        -   13,989,473.54                        -   

กัห าคลูมดลรากอ่ผืเาค (67,921,982.07)                        -   (4,561,982.07)

 นอโบัรนวั ณ ้ีนหลูม - ิธทุส 145,133,099.76                        -   9,427,491.47                        -   

กัห รากกาจงิรจนึ้ขดิกเมไงัย่ีทนุทดาข 
นุทงลนิงเงอขมรรธิตุยาคลูมงลปแนยี่ลปเ (102,517,597.13)                        -   (6,629,597.13)                        -   

 วารควั่ชนุทงลนิงเมวร - ิธทุส 42,615,502.63                        -   2,797,894.34                        -   

 ยวนห : บาท
มวรนิงเรากบง รากจิกะาพฉนิงเรากบง

ในป 2556 ดไยอยทัษิรบะลแ ฯทัษิรบ ตกลง กาจ้ีนหะราชํบัร บริษัท จี.เจ.สตีล จํากัด (มหาชน) ดนหาํกนิกเ่ทีาคราก้ีนหกูลนปเง่ึซ
ะราํช าคนิสาคานหงวลยาจนิงเ้ีนหกูละลแ นุทมิ่พเญมัาสนหุนปเะราํชบัรยดโ ของบริษัท จี.สตีล.จํากัด (มหาชน) ่ึซงเปนบริษัทใหญ

 วาลกงัดี้นหกูลงอข าคราก้ีนหกูลนอโดไยอยทัษิรบะลแฯทัษิรบ ้ีนงั้ท าคนิสาคานหงวลยาจนิงเ้ีนหกูละลแ มาตวารคว่ชันุทงลนิงเนปเ
 ชีญบัมาติธทุสาคลมู นัว ณ นุทมิ่พเญมัาสนหุนใิ์ธทิสมรรกนอโบัร  
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7.  นื่อ้ีนหกลูะลแาคราก้ีนหกลู - ธิทสุ  

้ีนหกูล ูละลแาคราก  ่ทีนัว ณ นื่อ้ีนหก 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยวดบอกะรป  

2556 2555 2556 2555

าคราก้นีหกลู :-

นกังอขวย่กีเ่ทีรากจกิ
าคราก้นีหกลู 78,480,519.72 160,145,460.99 611,563,525.99 2,673,126,075.40

านหงวล่ทีนัวงลบัรค็ชเ             11,522,906.27                               -               11,522,906.27                               -   

นกังอขวย่กีเ่ทีรากจกิาคราก้นีหกลูมวร 90,003,425.99 160,145,460.99 623,086,432.26 2,673,126,075.40

กหั งอขนทุดาขลผนิสี้นหรากณามะรป   
ยอยทัษิรบนในทุงลนิงเ

ยกมา -                                -                                (12,490,375.05)          -                                

น้ึขมิ่พเ -                                -                                (241,147,536.26)        (12,490,375.05)          

ยกไป -                                -                                (253,637,911.31)        (12,490,375.05)          

 นกังอขวย่กีเรากจกิาคราก้นีหกลูมวร - สุทธิ 90,003,425.99           160,145,460.99         369,448,520.95         2,660,635,700.35      

น่อืรากจกิ
าคราก้นีหกลู 842,775,051.93 1,063,400,351.53 741,867,132.97 718,830,461.97

านหงวล่ทีนัวงลบัรค็ชเ 125,541,891.36 182,302,228.76 124,468,996.63 182,204,218.76

นืคค็ชเ 71,030,827.50 72,372,596.09 71,030,827.50 72,372,596.09

รวม 1,039,347,770.79 1,318,075,176.38 937,366,957.10 973,407,276.82

กหั ญสูะจยสังส้นีหอ่ผืเาค   
ยกมา (131,620,374.11)        (68,260,374.11)          (68,260,374.11)          (68,260,374.11)          

น้ึขมิ่พเ -                                (63,360,000.00)          -                                -                                

ลดลง * 65,483,345.98           -                                2,123,345.98             -                                

ยกไป (66,137,028.13)          (131,620,374.11)        (66,137,028.13)          (68,260,374.11)          

 น่อืรากจกิาคราก้นีหกลูมวร - สุทธิ 973,210,742.66         1,186,454,802.27      871,229,928.97         905,146,902.71         

 าคราก้นีหกลูมวร - สุทธิ 1,063,214,168.65      1,346,600,263.26      1,240,678,449.92      3,565,782,603.06      

*  วารคว่ัชนทุงลนิงเาคลูมดลรากอ่ผืเาคนปเนอโ (  ุตหเยามห 6)

น่ือ้นีหกูล :-

นกังอขวย่กีเ่ทีรากจกิ
น่อื้นีหกลู 9,800,339.89             22,142,850.00           -                                -                                

น่อืรากจกิ
ยาจงอรดทนิงเ 702,604.94                1,420,292.36             352,018.94                385,453.45                

รกาพรรสมรก้นีหกลู 126,400,228.68         177,013,609.07         14,007,192.27           12,945,883.39           

ๆน่อื 6,053,391.31             5,605,947.29             2,246.24                    474,793.01                

น่อื้นีหกลูมวร 142,956,564.82         206,182,698.72         14,361,457.45           13,806,129.85           

 น่อื้นีหกลูะลแาคราก้นีหกลูมวร - สุทธิ 1,206,170,733.47      1,552,782,961.98      1,255,039,907.37      3,579,588,732.91      

มวรนิงเรากบง
หนวย : บาท

รากจกิะาพฉเนิงเรากบง
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 ่ทีนัว ณ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ้ีนงัดดไะราํชงาคี่ทุยาอมาตกยแาคราก้ีนหกูลดอยมี  

2556 2555 2556 2555

นักงอขวยี่กเ่ีทรากจิก
ะราํชดนหาํกงึถมไงัย 30,274,253.44          57,143,227.52          27,357,059.53          58,456,543.17          

 นิกเมไ ะราํชดนหาํกนิกเ 3 นอืดเ 49,700,519.42          103,002,233.47         49,700,519.42          77,799,044.62          

 ะราํชดนหาํกนิกเ 3 - 6 นอืดเ -                               -                               -                               2,406,261,912.68      

 ะราํชดนหาํกนิกเ 6 - 12 นอืดเ 10,028,653.13          -                               20,358,365.70          130,608,574.93         

 าวกกามะราํชดนหาํกนิกเ 12 นอืดเ -                               -                               525,670,487.61         -                               

รวม 90,003,425.99          160,145,460.99         623,086,432.26         2,673,126,075.40      

กัห นุทดาขลผนิสี้นหรากณามะรป 
ยอยทัษิรบนในุทงลนิงเงอข -                               -                               (253,637,911.31)       (12,490,375.05)         

ิธทุส 90,003,425.99          160,145,460.99         369,448,520.95         2,660,635,700.35      

นื่อรากจิก
ะราํชดนหาํกงึถมไงัย 399,800,860.78         769,108,219.90         390,554,346.82         655,336,931.15         

 นิกเมไะราํชดนหาํกนิกเ 3 นอืดเ 471,700,548.20         272,279,526.38         378,966,248.47         238,468,718.08         

 ะราํชดนหาํกนิกเ 3 - 6 นอืดเ 95,967,470.30          197,145,802.51         95,967,470.30          60,000.00                 

 ะราํชดนหาํกนิกเ 6 - 12 นอืดเ 1,247,425.79            7,270,486.95            1,247,425.79            7,270,486.95            

 าวกกามะราํชดนหาํกนิกเ 12 นอืดเ 70,631,465.72          72,271,140.64          70,631,465.72          72,271,140.64          

รวม 1,039,347,770.79      1,318,075,176.38      937,366,957.10         973,407,276.82         

กัห ญูสะจยัสงสี้นหอ่ืผเาค  (66,137,028.13)         (131,620,374.11)       (66,137,028.13)         (68,260,374.11)         

ิธทุส 973,210,742.66         1,186,454,802.27      871,229,928.97         905,146,902.71         

 ยวนห : บาท
มวรนิงเรากบง รากจิกะาพฉเนิงเรากบง
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8. อลืหเงคาคนิส  – ธิทสุ  

  ี่ทนัว ณ อืลหเงคาคนิส 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยวดบอกะรป  

2556 2555 2556 2555

ยาขอ่พืเวไีมี่ทาคนิส 1,947,942,275.55 3,328,441,976.49 786,708,985.24 1,019,740,765.43

กหั าคลูมดลรากอ่ผืเาค 
ยกมา (33,200,000.00)         -                               -                               -                               

นึ้ขมิ่พเ (134,800,000.00)        (33,200,000.00)         -                               -                               

ยกไป (168,000,000.00)        (33,200,000.00)         -                               -                               

 อืลหเงคาคนิส - ธิทุส 1,779,942,275.55 3,295,241,976.49 786,708,985.24 1,019,740,765.43

มวรนิงเรากบง รากจิกะาพฉเนิงเรากบง
 ยวนห : บาท

 

่ทีนัว ณ  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ทัษิรบมุลก ยาจนิงเมี านหงวล นวนาํจ าคนิสาค เงิน 230.09 ลานบาท และ 46.27 ลานบาท ใน
งบการเงินรวม และจํานวนเงิน 227.75 ลานบาท และ 268.74 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ โดยเปนการจาย

กาจานหงวล าคนิสอ้ืซงั่สราก บักยาขอ่ืพเวไมี่ีท นื่อทัษิรบะลแยอยทัษิรบ  งึ่ซ มุลก ัรดไมไงัยทัษิรบ ปนิ้สนัว ณ วาลกงัดาคนิสบอมบ  

9. กาฝนิงเ าํจะรป นักะรปา้ํคะราภดิต่ีท  

 ่ทีนัว ณ  31  มคาวนัธ 2556 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีเงินฝากธนาคารประเภทประจํา 12 เดือนกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง เปน
นงิเนวนาํจ  10.06 ลานบาท บริษัทยอยดังกลาว ปไวาลกงดัาํจะรปกาฝนงิเาํนดไ นักะรปา้ํค รมืยูกนงิเ ณิาพราคานธกาจน้ัสะยะ ชย

ปา้ํคะลแ ง่ึนหงหแ ระกันบัตรเครดิตของบริษัทยอย  นวนาํจ 10 ลานบาท และ 0.06 บดัาํลมาต ทาบนาล  
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10. ยอยทัษิรบนในุทงลนิงเ  – สุทธิ 

 ่ทีนัว ณ ยอยทัษิรบนในุทงลนิงเ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยวดบอกะรป  

ทัษิรบอื่ช รากจกิทภเะรป 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

1. ดักาํจ สกิตสิจอลนวงยทไ ทัษิรบ ** าคนสิงสนขรากิรบหใ 60 80 10 10          6,000          8,000              -                -        6,000      8,000

2. ีท ทัษิรบ .วาย.เค. ดักาํจ มรรกหาสตุอ ก็ลหเอทติลผงาจบัร 70 70 50 50        35,000        35,000              -                -      35,000    35,000

3. ดักาํจ พพไ ทคฟเรอพเ นั่ชซีิรพ ทัษิรบ ก็ลหเอทยาขะลแติลผ 40 40 100 100        40,000        40,000              -                -      40,000    40,000

ะหลโนวสนิ้ชะลแ

4.  ดักาํจ มายส ลตีส ้ตีรอบเิล ทัษิรบ * นวมดินชนอรดีรกล็หเยานหาํจ 42.5 42.5 200 100        85,000        42,500    (85,000)    (42,500)            -              -   

ๆ งาตณรรพปูรก็ลหเะลแ

 ยอยทัษิรบนในุทงลนงิเมวร - ธิทุส      166,000      125,500    (85,000)    (42,500)    81,000    83,000

นุทงลนงิเนวสดัส ( ะลยอร )

 ยวนห : ทาบนาล

 ยวนห : ทาบนพั

รากจกิะาพฉเนงิเรากบง

วลแะราํชะลแนยีบเะทดจนุท นุทาคารธิีว าคยอดรากอ่ืผเาค ีชญับมาตาคลมู

 

*   ี่ทนัวอ่มืเ 27  นยานุถมิ 2556 นหุอืถูผญมัาสิวมุชะรปี่ท  ่ทีงั้รค 2/2556 นยบีเะทดจนุทมิ่พเหใิตัมุนอติมีม ดักาํจ มายส ลตีส ้ตีรอบเิล ทัษิรบงอข ทัษิรบงอข  จากเดิม 100 ลานบาท เปน 200 

 นวนาํจมหใญมัาสนหุกออรากยดโทาบนาล 1  ะลนหุวไารตี่ทาคลมีูมนหุนาล 100 บาท เปนจํานวนรวม 100 ลานบาท เรียกชําระ 25% บักนทุม่ิพเนยบีเะทดจดไวาลกงดัยอยทัษิรบ
่ทีนัวอ่มืเยชณิาพงวรทะรก  27  นยานุถมิ 2556  

 มคาหงิสนอดืเนใ 2556 ดัยอยทัษิรบ วลแนวนาํจม็ตเอืลหเ่ทีนวสนหุาคนิงเะราํชกยีรเดไวาลกง  งุรปบัรปะลแ ทัษิรบนในุทงลนิงเงอขนุทดาขลผนิสี้นหรากณามะรป รากอ่ืผเาคนปเ ยอย
นักวยดีเนวนาํจนใยอยทัษิรบนในุทงลนิงเาคยอด   

**  ี่ทนัวอ่มืเ 9 มคาหงิส  2556 มุชะรปี่ท  ่ทีงั้รค ฯทัษิรบรากมรรกะณค 3/2556 ัษิรบงอข ทฯ หใิตัมุนอติมีม ลนิงเยาข  นวนาํจ ดักาํจ สกติสิจอล นวงยทไ ทัษิรบนในุทง 20,000 นหุ  นหุาคลมู
ละ 100  มวรนวนาํจนปเ ทาบ 2.0 ทาบนาล  
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 มืยูกหในงิเ้ีนหกูลนปเวาลกงดัยอยทัษิรบมีะลแงึ่นหงหแยอยทัษิรบงอขนิสี้นหนักะรปา้ํคูผนปเทัษิรบ เงินจายลวงหนาและ
ก้ีนหกูล นิงเนปเมวราครา  1,153  ี่ทนัว ณ ทาบนาล 31  มคาวนัธ 2556  นยบีเะทดจนุทีมวาลกงัดยอยทัษิรบ 200 มีะลแทาบนาล

นิงเนวนาํจนปเนุทนิกเมสะสนุทดาขลผ  541 ะลแ ทาบนาล  ่ทีนัวอ่มืเ 21  ธนัพาภมุก 2557 ทัษิรบงอขนหุอืถูผญมัาสิวมุชะรปี่ท
ทุมิ่พเหใทนัฉกอเติมีมดไวาลกงัดยอย  กีอนยบีเะทดจน 500  นยบีเะทดจนทุกาจมดิเนหุอืถรากนวสดัสมาตทาบนาล 200 ลาน

 นปเทาบ 700  กรแงั้รคนุทมิ่พเนิงเะราํชกยีรเยดโ ทาบนาล 25%   นยีวเนมุหนทุนงิเนปเะลแนิสี้นหะราํชามนุทมิ่พเนิงเาํนอ่ืพเ
รากนวสดัสมาตนหุอืถงึ่ซงึ่นหยารญหในหุอืถูผ ้ีนงั้ท ยอยทัษิรบงอข  ะลยอรนุทงล 49 าทํดไยอยทัษิรบนในยบีเะทดจนุทงอข

 นิงเนวนาํจนยบีเะทดจนุทมิ่พเรากนุนสบันสนัยนืยอืสงันห 500 บอรๆกทุยอยทัษิรบนใอืถ่ทีนุทงลรากนวสดัสมาต ทาบนาล
 าลวเะยะรดนหาํกนใยาภนอดืเกห 2  ปบัรหาํสรากจกิะาพฉเนิงเรากบง ป 2556 ิรบนในทุนิกเนทุดาขลผูรบัรดไทัษิรบงอข ษัท
 ะลยอรนุทงลรากนวสดัสมาตยอย 42.5 ปบัรหาํสมวรนงิเรากบงะลแ นกัะรปาํคู้ผนปเะนาฐนในยบีเะทดจนุทงอข  2556 ได

 ะลยอรนุทงลรากนวสดัสมาตวาลกงัดยอยทัษิรบกาจนุทดาขลผูรบัร 42.5 นักนชเนยบีเะทดจนุทงอข  
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11.  ณรกปอุะลแราคาอ นิดี่ท - ธิทสุ  

่ทีนัว ณ ณรกปุอะลแราคาอ นิดี่ท  31 มคาวนัธ  2556 และ 2555 ยวดบอกะรป  

นดี่ิท
กูลปงิ่สะลแราคาอ

งารส
ะลแรกัจงอ่รืคเ
นางงรโณรกปุอ

ะลแงตแกตงอ่ืรคเ 
นางกันาํสชใงอ่ืรคเ ยานพาหนะ งารสอกงาวหะรนาง

งาวหะรรกัจงอ่รืคเ
งั้ตดิต รวม

นทุาคาร
 ่ทีนัว ณ 31  มคาวนธั 2555 98,302,794.48      280,986,849.51      197,834,662.09      10,751,088.82         106,400,535.94      54,619,995.08        90,048,258.21         838,944,184.13        

อ้ืซ / ปงาวหะร าขเนอโ -                       90,846,490.84        120,507,303.98      16,676,427.82         27,749,041.12        34,275,096.36        26,188,617.77         316,242,977.89        

ปงาวหะรยานหาํจ -                       -                        (718,200.00)           -                          (1,688,143.70)         (88,895,091.44)      (116,236,875.98)      (207,538,311.12)       

 ่ทีนัว ณ 31  มคาวนธั 2556 98,302,794.48      371,833,340.35      317,623,766.07      27,427,516.64         132,461,433.36      -                        -                          947,648,850.90        

มสะสาคารมอ่สืเาค
 ่ทีนัว ณ 31  มคาวนธั 2555 -                       72,974,729.08        102,951,062.51      8,398,207.44           27,693,199.99        -                        -                          212,017,199.02        

ปบัรหาํสาคารมอ่ืสเาค -                       15,760,859.15        30,938,725.28        2,384,543.54           18,274,820.03        -                        -                          67,358,948.00          

ปงาวหะรยานหาํจ่ีทนวสาคารมอ่ืสเาค -                       -                        (250,632.15)           -                          (1,568,348.42)         -                        -                          (1,818,980.57)          

 ่ทีนัว ณ 31  มคาวนธั 2556 -                       88,735,588.23        133,639,155.64      10,782,750.98         44,399,671.60        -                        -                          277,557,166.45        

ชีญับมาตาคาร
 ่ทีนัว ณ 31  มคาวนธั 2555 98,302,794.48      208,012,120.43      94,883,599.58        2,352,881.38           78,707,335.95        54,619,995.08        90,048,258.21         626,926,985.11        

 ่ทีนัว ณ 31  มคาวนธั 2556 98,302,794.48      283,097,752.12      183,984,610.43      16,644,765.66         88,061,761.76        -                        -                          670,091,684.45        

จ็รสเด็บเนทุดาขรไาํกบงนใยูองดสแี่ทาคารมอ่สืเาค
 ป 2555 51,623,734.77          

 ป 2556 67,358,948.00          
13601002.6

 ยวนห : บาท 

มวรนิงเรากบง
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นดี่ิท
กลูปงิ่สะลแราคาอ

สราง
ะลแรกจังอ่รืคเ
นางงรโณรกปอุ

ะลแงตแกตงอ่รืคเ 
นางกันาํสชใงอ่รืคเ ยานพาหนะ รวม

นุทาคาร
 ่ทีนวั ณ 31 ธันวาคม 2555 70,816,000.00        207,856,069.79       120,867,414.28       9,330,742.60          10,594,353.74        419,464,580.41       

อ้ืซ /โอนเขา ระหวางป -                         -                         107,739.31             234,277.94             522,500.00             864,517.25             

ปงาวหะรยานหาจํ -                         -                         -                         -                         (533,644.86)            (533,644.86)            

 ่ทีนวั ณ 31 ธันวาคม 2556 70,816,000.00        207,856,069.79       120,975,153.59       9,565,020.54          10,583,208.88        419,795,452.80       

มสะสาคารมอื่สเาค
 ่ทีนวั ณ 31 ธันวาคม 2555 -                         65,106,188.94        81,070,530.85        8,002,815.63          3,858,700.80          158,038,236.22       

ปบรัหาํสาคารมอ่ืสเาค -                         10,545,224.91        18,022,755.88        459,605.99             1,921,903.49          30,949,490.27        

ปงาวหะรยานหาจํ่ทีนวสาคารมอ่ืสเาค -                         -                         -                         -                         (533,642.86)            (533,642.86)            

 ่ทีนวั ณ 31 ธันวาคม 2556 -                         75,651,413.85        99,093,286.73        8,462,421.62          5,246,961.43          188,454,083.63       

ีชญับมาตาคาร
 ่ทีนวั ณ 31 ธันวาคม 2555 70,816,000.00        142,749,880.85       39,796,883.43        1,327,926.97          6,735,652.94          261,426,344.19       

 ่ทีนวั ณ 31 ธันวาคม 2556 70,816,000.00        132,204,655.94       21,881,866.86        1,102,598.92          5,336,247.45          231,341,369.17       

จ็รสเด็บเนุทดาขรไาํกบงนใูยองดสแี่ทาคารมอื่สเาค
 ป 2555 31,925,269.55        

 ป 2556 30,949,490.27        

 ยวนห : บาท 

รากจกิะาพฉเนิงเรากบง
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ทัษิรบ ฯ ะลแีชญบันิกเกบิเนิงเงอขนักะรปกัลหงลปแนย่ีลปเงลกตอขกทึนับาํทดไ นิงเ นงิเรากนับาถสกาจนั้สะยะรมืยูก โดยการ
ไถถอนหลักทรัพย เะลแ งารสกูลปง่ิสมอรพนดิ่ทีนปเ่ที ทัษิรบงอขรกัจงอ่ืรค ฯ งอขรากมรรกะลแ รากมรรกงอขนดิ่ทีะลแ

ทัษิรบ ฯ ทัษิรบงอขนิสยพัรทาํนมไะจาวนั้นาลหเนิงเรากนับาถสบกันัยนืยอืสงันหาํทรากนปเามนักะรปา้ํค ฯ นัพกูผะราภอกปไ
(Negative Pledge) แทน  ี่ทนัว ณ นั้นงัด 31 มคาวนัธ  2556 และ 2555 บงอขณรกปุอะลแ ราคาอ นิดี่ท ริษัทฯ าํค้ะราภดอลปงึจ

นักะรป  

ยอยทัษิรบงอขราคาอะลแนิดี่ท  2 งหแ   งึ่นหงหแยอยทัษิรบงอขนวสงาบรกัจงอ่ืรคเะลแ มวรนิงเรากบงนใ   ี่ทนัว ณ 31  มคาวนัธ
2556 และ 2555 มี าคลมู ิธทุส ชีญบัมาต นิงเนวนาํจ  270.11  ะลแ ทาบนาล 191.47  ทาบนาล  บัดาํลมาต นปเวไงอนาํจดจปไาํนดไ

ทกัลห ชีญบันิกเกบิเนิงเงวนักะรปา้ํค ยพัร  (  ตุหเยามห 14) นงิเรากนับาถสกาจวายะยะรมืยูกนิงเะลแ (หมายเหตุ 17) ของบริษัท
วาลกงัดยอย  

มูลคาตนทุนของสินทรัพยถาวรของบริษัท  ง่ึนหงหแทัษิรบะลแฯ มอ่ืสเาคดตัง่ึซ ราคาเต็มจํานวนแลว แตยังสามารถใช
ไน้ันาลหเยพัรทนิสนในชยโะรป ด ณ  ่ทีนัว 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีประมาณ 40.36 ลานบาท และ 32.95 ลานบาท 

บัดาํลมาต  

ณ นัว  ่ที 31 มคาวนัธ  2556 และ 2555 ยานพาหนะตามสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอย 2 แหง มีมูลคาสุทธิตามบัญชีเทากับ 

3.32 นาล บาท และ 6.73 บัดาํลมาต ทาบนาล  

12. นตวตัมีมไยพัรทนิส  – ธิทสุ  

 ่ทีนัว ณ นตวตีัมมไยพัรทนิส 31 มคาวนัธ  2556 และ 2555 ยวดบอกะรป  

โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม
รอตเวิพมอค งั้ตดิตงาวหะร รวม รอตเวิพมอค งั้ตดิตงาวหะร รวม

นุทาคาร
 ่ทีนัว ณ 31  มคาวนัธ 2555 1,146,940.00     -                       1,146,940.00     1,078,940.00     -                       1,078,940.00     

ปงาวหะรมิ่พเอ้ืซ -                    2,314,151.19        2,314,151.19     -                    -                       -                    

 ่ทีนัว ณ 31  มคาวนัธ 2556 1,146,940.00     2,314,151.19        3,461,091.19     1,078,940.00     -                       1,078,940.00     

มสะสยานหาํจดัตาค
 ่ทีนัว ณ 31  มคาวนัธ 2555 (678,192.88)       -                       (678,192.88)       (646,838.18)       -                       (646,838.18)       

ปงาวหะรยานหาํจดัตาค (48,077.38)         -                       (48,077.38)         (27,554.12)         -                       (27,554.12)         

 ่ทีนัว ณ 31  มคาวนัธ 2556 (726,270.26)       -                       (726,270.26)       (674,392.30)       -                       (674,392.30)       

ีชญับมาตธิทุสาคลูม
 ่ทีนัว ณ 31  มคาวนัธ 2555 468,747.12        -                       468,747.12        432,101.82        -                       432,101.82        

 ่ทีนัว ณ 31  มคาวนัธ 2556 420,669.74        2,314,151.19        2,734,820.93     404,547.70        -                       404,547.70        

จ็รสเด็บเนทุดาขรไาํกบงนใยูองดสแี่ทยานหาํจดัตาค
 ป 2555 41,229.22          27,629.62          

 ป 2556 48,077.38          27,554.12          

มวรนงิเรากบง รากจกิะาพฉเนิงเรากบง
 ยวนห : บาท
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13. นื่อนยีวเนุมหมไยพัรทนิส  

นื่อนยีวเนุมหมไยพัรทนิส   ี่ทนัว ณ 31 มคาวนัธ  2556 และ 2555 ยวดบอกะรป  

2556 2555 2556 2555

รากนใชใดไมไ่ทียพัรทนิส
 นางนินเาํด   - มสะสาคารมอ่ืสเาคกาจิธทุส -                            7,812,950.00           -                            7,812,950.00           

นืคอขอรลคคุบิตินดไนิงเีษาภ -                            1,863,957.96           -                            1,863,957.96           

นื่อนยวีเนุมหมไยพัรทนิส 8,000.00                 8,000.00                 8,000.00                 8,000.00                 

นื่อนยวีเนุมหมไยพัรทนิสมวร                   8,000.00            9,684,907.96                   8,000.00            9,684,907.96

มวรนงิเรากบง รากจิกะาพฉเนิงเรากบง
 ยวนห : บาท

นินเาดํรากนใชใดไมไ่ทียพัรทนิส งาน ไดแก ไราคาอะลแนดิ่ที  าคราก้ีนหกูลกาจ้ีนหะราชํบัรรากกาจามด  ปงาวหะรนใง่ึซ
2556 ดมหงั้ทวลแกอนยาภลคคุบบักหใยาขดไ ฯทัษิรบ  

14. นิงเรากนับาถสกาจนั้สะยะรมยืกูนิงเะลแีชญับนิกเกิบเนิงเ  

 ่ทีนัว ณ นิงเรากนับาถสกาจนั้สะยะรมืยูกนิงเะลแีชญบันิกเกบิเนิงเ 31 คาวนัธ ม 2556 และ 2555 ยวดบอกะรป  

ประเภท 2556 2555 2556 2555

ชีญบันิกเกบิเนิงเ 12,025,287.55           -                             -                             -                             

ทีซีรตสัรท 729,199,181.61         1,093,642,114.87      -                             1,093,642,114.87      

นั้สะยะรนิงเชใาญญัสว๋ัต 1,963,500,000.00      2,910,000,000.00      1,900,000,000.00      2,910,000,000.00      

มืยูกนิงเะลแีชญบันิกเกบิเนิงเมวร
นิงเรากนบัาถสกาจนั้สะยะร 2,704,724,469.16      4,003,642,114.87      1,900,000,000.00      4,003,642,114.87      

 ยวนห : บาท
มวรนิงเรากบง รากจิกะาพฉเนิงเรากบง

 

ประเภท 2556 2555 2556 2555

ชีญับนิกเกิบเนิงเ 198                       188                       175                       175                       

 นิงเชใาญญสัว๋ตัะลแทซีีรตสัรท 6,715                     6,970                     6,570                     6,870                     

รวม 6,913                     7,158                     6,745                     7,045                     

รากจิกะาพฉเนิงเรากบงมวรนิงเรากบง
 อ่ชืเนสินิงเงว ( ทาบนาล )

 

นิงเ เบิกเกิน ย้บีเกอดารตัอมีชีญบั  MOR นบัาถสบกังลกต่ทีมาตย้บีเกอดารตัอมีนงิเรากนบัาถสกาจน้ัสะยะรมืยกูนงิเะลแ
นิงเราก  

 

70



 

 

 

 

เงิน นิกเกบิเ นงิเรากนบัาถสกาจน้ัสะยะรมืยกูนงิเะลแชีญับ ของบริษัทฯ เปนเงินกูยืมไมมีหลักประกัน โดยบริษัทฯ ได
อืสงันหาํท นัยนืย าํนมไะจาวน้ันาลหเนงิเรากนบัาถสบัก ทรัพยสินของบริษัทฯ ไปกอภาระผูกพัน (Negative Pledge) 

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยทั้งหมด ยดโนักะรปาํค้ บริษัทฯ เงินฝาก
 ยอยทัษิรบงอขาํจะรป ยอยทัษิรบงอขรากมรรก   ยอยทัษิรบงอขงารสกูลปงิ่สมอรพนิดี่ทงอนาํจดจรากะลแ (หมายเหตุ 11) 

15. นื่อ้ีนหาจเะลแาคราก้ีนหาจเ  

าจเ ้ีนห นื่อ้ีนหาจเะลแาคราก   ี่ทนัว ณ 31 มคาวนัธ  2556 และ 2555 ยวดบอกะรป  

2556 2555 2556 2555

 าคราก้นีหาจเ :-

นักงอขวย่กีเ่ทีรากจิกาคราก้นีหาจเ 232,391,286.21      63,072,709.66        227,751,249.40      36,628,590.53        

นื่อรากจิกาคราก้นีหาจเ 143,520,076.72      114,759,241.39      137,423,978.82      81,996,671.27        

าคราก้นีหาจเมวร 375,911,362.93      177,831,951.05      365,175,228.22      118,625,261.80      

นื่อ้นีหาจเ :-

รกาพรรสมรก้นีหาจเ 1,623,208.35          1,046,960.20          710,109.22             626,650.25             

ยาจงาคยี้บเกอด 1,776,261.81          3,451,356.84          618,876.71             3,399,267.80          

ยาจงาคานหยานาค 9,911,203.91          5,592,226.00          9,911,203.91          5,592,226.00          

นื่อ้นีหาจเ 5,817,228.07          14,980,996.40        617,408.07             2,438,005.48          

ยาจงาคยาจชใาค 9,078,316.68          9,793,890.31          6,024,222.68          6,231,213.51          

นื่อ้นีหาจเมวร 28,206,218.82        34,865,429.75        17,881,820.59        18,287,363.04        

นื่อ้นีหาจเะลแาคราก้นีหาจเมวร 404,117,581.75      212,697,380.80      383,057,048.81      136,912,624.84      

หนวย : บาท
มวรนิงเรากบง รากจิกะาพฉเนิงเรากบง
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16. เาญญัสมาตนิสี้นห นิงเรากาช  - ธิทสุ  

 นิงเรากาชเาญญัสมาตนิสี้นห  ่ทีนัว ณ 31 มคาวนัธ  2556 และ 2555 ยวดบอกะรป  

2556 2555

 นิกเมไ 1 ป
ยาจงอตะจ่ีทา่ํตนั้ขนิงเนวนาํจ     1,697,352.00                  1,499,400.38                  

นิงเรากงาทนุทนต     (82,517.00)                     (228,065.40)                   

ยาจงอตี่ทา่ํตนั้ขนิงเนวนาํจงอขนับุจจปาคลมู 1,614,835.00                  1,271,334.98                  

 าวกนิกเ 1  นิกเมไตแ ป 5 ป
ยาจงอตะจ่ีทา่ํตนั้ขนิงเนวนาํจ     494,880.00                     2,783,200.00                  

นิงเรากงาทนุทนต     (36,055.89)                     (58,891.28)                     

ยาจงอตี่ทา่ํตนั้ขนิงเนวนาํจงอขนับุจจปาคลมู 458,824.11                     2,724,308.72                  

มวรนิงเรากบง
หนวย : บาท

 

 ่ทีนัว ณ 31 มคาวนัธ  2556 และ 2555 บ ทัษิร ยอย สองแหงมีสัญญาเชาการเงินของยานพาหนะ (หมายเหตุ 11) กับบริษัทใน
ประเทศ รากนิงเนวนาํจมียดโ ะราํชนอผ  48 ปงึถนจนอดืเกทุนัก ๆาทเะลดวง ดวง  2560 ตใยาภอ้ืซ่ทีนิสยพัรทนใ์ิธทิสมรรก

ทัษิรบงอขิ์ธทิสมรรกนปเนอโะจ้ีนนิงเรากาชเาญญัส ยอย  วลแยาทดุสดวงนิงเะราํชดไอ่มืเอต  

17. นิงเรากนับาถสกาจวายะยะรมยืกูนิงเ  – ธิทสุ  

 นิงเรากนับาถสกาจวายะยะรมืยกูนิงเ  ่ทีนัว ณ 31 าวนัธ คม 2556 และ 2555 ยวดบอกะรป  

ยอยทัษิรบ นิงเงว ระยะเวลา นอืดเอตะราํชยาจ
่ทีงหแ ( ทาบนาล ) ้ีนหะราํชราก  (ลานบาท) 2556 2555

1 120  นยายนัก 2554 -  ธนัพาภมกุ 2561 1.8 MLR-2.25 61,041,898.50       98,882,499.18       

2 120 กรกฏาคม 2556 -  นยานถิุม 2561 2.0 MLR-2.25 108,000,000.00     65,000,000.00       

นิงเรากนับาถสกาจวายะยะรมืยกูนงิเมวร 169,041,898.50     163,882,499.18     

กหั ปงึ่นหนใยาภดนหาํกบรค่ทีนวสวายะยะรมืยกูนิงเ (45,600,000.00)     (33,600,000.00)      

 นงิเรากนบัาถสกาจวายะยะรมืยกูนิงเ - ิธทุส 123,441,898.50 130,282,499.18

 ยวนห : บาท
ย้บีเกอดารตัอ

( ปอตะลยอร )

งบการเงินรวม

นักะรปาํค้วาลกงัดวายะยะรมืยูกนิงเ โดยบริษัทฯ กรรมการบางทานของบริษัทยอย กูลปง่ิสมอรพนดิ่ทีงอนาํจดจรากะลแ
งารส และ รกัจงอ่ืรคเ ข นั้นยอยทัษิรบงอ  
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าํกอขมาติตับิฏปงอตยอยทัษิรบูกนิงเาญญัสงอขขไนอ่งืเตใยาภ หนดและ รากะรปงาบกูนิงเาญญัสงอขขไนอ่งืเ  นชเ   

 ป 2555 - 2557  ปตแงั้ต 2558

นุทอตมวรนิสี้นหงอขนวสารตัอาษกัรราก  นิกเมไ 2 าทเ  นิกเมไ 2.5 าทเ  นิกเมไ 2 าทเ
้ีนหะราํชรากนใถรามาสมาวคนวสารตัองราํดราก  าวกา่ํตมไ 1.1 าทเ  าวกา่ํตมไ 1.2 าทเ  าวกา่ํตมไ 1.1 าทเ

 ่ทีงหแ 2

ยอยทัษิรบ

 ่ทีงหแ 1

 

18. นัพกูผะราภ นางกันพนชยโะรปลผ  

ดาขรไากํบงนในางกันพนชยโะรปลผยาจชใาคะลแนางกันพนชยโะรปลผนัพกูผะราภงอขนับุจจปาคลมูงลปแนย่ีลปเราก ทุน
บัรหาํส จ็รสเด็บเ ป  ่ทีนัวดุสนิ้ส 31  มคาวนัธ 2556 และ 2555 ้ีนงัดีม  

2556 2555 2556 2555

 ่ีทนวั ณ นชยโะรปลผนัพกูผะราภงอขนับจุจปาคลมู 1 มกราคม 8,168,132.00     6,698,432.00     7,062,192.00     5,950,889.00     

จร็สเด็บเนุทดาขรไาํกบงนในางกนัพนชยโะรปลผยาจชใาค :

รากริบนุทนต 1,341,661.00     1,268,905.00     993,055.00        938,327.00        

ย้ีบเกอดนุทนต 261,052.00        200,795.00        218,537.00        172,976.00        

 ่ีทนวั ณ นชยโะรปลผนัพกูผะราภงอขนับจุจปาคลมู 31 มคาวนัธ 9,770,845.00     8,168,132.00     8,273,784.00     7,062,192.00     

มวรนิงเรากบง
นางกาจกอองัลหนชยโะรปลผรากงรคโ

หนวย : บาท

รากจกิะาพฉเนิงเรากบง

 ่ทีนัว ณ นงิเรากะนาฐงดสแบงนในางกันพงอขนชยโะรปลผนัพกูผะราภ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย:- 

2556 2555 2556 2555

นัพกูผะราภงอขนับุจจปาคลมู        9,770,845.00        8,168,132.00        8,273,784.00        7,062,192.00

รากงรคโยพัรทนสิงอขมรรธิตุยาคลมู -                     -                     -                     -                     

นางกนัพนชยโะรปลผนัพกูผะราภ
นิงเรากะนาฐงดสแบงนใ    9,770,845.00      8,168,132.00      8,273,784.00      7,062,192.00      

 ยวนห : บาท
นางกาจกอองัลหนชยโะรปลผรากงรคโ

มวรนิงเรากบง รากจิกะาพฉเนิงเรากบง
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ขอสมมุติหลังในการประมาณการตามหลัก น้ิสปบัรหาํสนางยาร่ทีนัว ณ ยัภนักะรปรตสาศติณครากกัลหมาตราก ่ทีนัวดุส   

31 มคาวนัธ  2556 และ 2555 

ะลแมวรนิงเรากบง
รากจกิะาพฉเนิงเรากบง

ดลดิคารตัอ  ะลยอร 4.10

นอืดเนิงเงอขนึ้ขมิ่พเราการตัอ  ะลยอร 3.00

ะณรมราการตัอ TMO97 (  ปยทไะณรมงาราต 2540)

 

19. ญัคาํสบใ ญัมาสนุหอ้ซืะจี่ทธิทสิงดสแ  นุทม่ิพเนยีบเะทดจราก และ นุหาคลมูะลแนุหนวนาํจงลปแนย่ลีปเราก  

่ทีนัวอ่มืเ  23 เมษายน 2555 ดไ ฯทัษิรบงอขนหุอืถูผญมัาสมุชะรปี่ท อนุมัติ ะลแนหุนวนาํจงลปแนย่ีลปเหใ วไารต่ทีนหุาคลมู
 มิดเกาจนหุนวนาํจดลยดโ ฯทัษิรบงอข 5,000  อืลหเนหุนาล 500  ะลนหุมดิเกาจวไารต่ทีนหุาคลมูงลปแนย่ีลปเะลแ นหุนาล

0.1  ะลนหุนปเ ทาบ 1.0 บาท ิธทิสบัรปะลแ ญมัาสนหุอ้ืซะจ่ทิีธทิสงดสแญคัาํสบใ จากเดิม 1,000 ลานหนวยในราคาใชสิทธิ
 บักาทเ 0.50 บ นหุอตทา   นปเ 100 นใยวนหนาล  บักาทเิธทิสชใาคาร 5 นหุอตทาบ  

 ่ทีนัวอ่มืเ 20 พฤษภาคม 2554 ทัษิรบงอขนหุอืถูผญมัาสิวมุชะรปี่ท ฯ อ้ืซะจ่ทีิธทิสงดสแญคัาํสบใยาขอนสเะลแกออหใติมมี
 นวสารตัอนใมิดเอืถูผกแหใญมัาสนหุ 4 อตมิดเญมัาสนหุ  1 าร ธิทิสงดสแญคัาํสบใยวนห คาใชสิทธิเทากับ 0.50  นหุอตทาบ

 ิธทิสชใาลวเะยะรดนหาํก 3  ี่ทสามรตไกทุ ป 1 และ 3  มดิเกาจนยบีเะทดจนทุม่ิพเหใบอชน็หเติมีมะลแปะลตแงอข 400 ลาน
บาท (  ญมัาสนหุ 4,000  ะลนหุาคลมู นหุนาล 0.10 บาท)  นปเ 500  ทาบนาล (  ญมัาสนหุ 5,000  ะลนหุาคลมู นหุนาล 0.10 บาท) 

ทัษิรบ ญมัาสนหุอ้ืซะจ่ทิีธทิสงดสแญคัาํสบใมาติธทิสชใรากบัรงอรอ่ืพเ ฯ อ่มืเยชิณาพงวรทะรกบักนยบีเะทดจปไ้ีนิตมาํนดไ
่ทีนัว  3  นยายนัก 2554  

20. ยามหฎกมาตงอราํส  

พ ดักาํจ นชาหมทัษิรบิตัญญบัชาระรพมาตยามหฎกมาตงอราํสรรสดัจดไทัษิรบ .ศ. 2535  ะลยอราวกยอนมไ 5 รไาํกงอข สุทธิ
 มสะสนุทดาขยวดกหัปาํจะรป ( มีาถ )  ะลยอราวกยอนมไนวนาํจมีะจงอราํสาวกนจ 10 ทัษิรบงอขนยบีเะทดจนุทงอข  สํารอง

ดไลผนปยาจามาํนถรามาสมไยามหฎกมาต  

21. ยาจลผนปนิงเ  

อ่มืเ ่ทีนัว  22 เมษายน 2556 ่ทีประชุม  ปาํจะรป ฯทัษิรบงอขนหุอืถูผญมัาส 2556 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการ
 ปบัรหาํสนางนินเาํด 2555 นิงเนวนาํจนปเ  20  นวนาํจหใรรสดัจ ทาบนาล 400 นาล  ะล ๆนหุ 0.05 บาท ลผนปนิงเยาจ วาลกงัด

ใน  ่ทีนัว 15 พฤษภาคม 2556 

 ่ทีนัวอ่มืเ 23 เมษายน 2555 ่ที มุชะรป  ปาํจะรป ฯทัษิรบงอขนหุอืถูผญมัาส 2555 ไดมีมติใหจายเงินปนผลในอัตร  ะลนหุา 0.1 

บาท  นวนาํจ 400 นาล นหุ  รวม นิงเนปเ  นวนาํจ 40 ยดโ ทาบนาล  ฯทัษิรบ ลผนปนิงเยาจ วาลกงัด ใน  ่ทีนัว 23 พฤษภาคม 2555 
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22. ะณษกลัมาตยาจชใาค ญัคาํส่ีท  

ะณษกัลมาตยาจชใาค ญคัาํสี่ท บัรหาํส ป  ่ทีนัวดุสนิ้ส 31  มคาวนัธ 2556 และ 2555  ยวดบอกะรป  

2556 2555 2556 2555

ยาขอ่ืพเวไีมี่ทาคนิสนใงลปแนย่ีลปเราก ( น้ึขมิ่พเ ) ลดลง 1,369,155,062.48         (463,044,315.27) 233,031,780.19 860,584,429.80            

ยอยทัษิรบอ้ืซรากกาจน้ึขมิ่พเาคนิส                                 -         (951,872,465.99)                                 -                                    - 

าคนิสอ้ืซ 10,164,180,173.10 17,623,575,625.91 6,150,919,142.09 15,729,448,372.20

น่อืลคคุบะลแยอยทัษิรบกาจติลผงาจนุทนต 3,473,690.69             3,634,504.84             67,078,183.19           68,264,195.04              

ยานหาํจดัตาคะลแาคารมอ่ืสเาค 67,407,025.38 51,664,963.99 30,977,044.39 31,952,899.17

นางกันพบักวย่ีกเยาจชใาค 105,022,743.04 67,427,974.36 49,648,660.74 44,231,173.68

ยานหาํจดัจะลแงสนขาค 61,333,395.40 52,206,322.84 29,661,550.48 33,025,133.97

คภโปูณราธาสาค 14,280,487.17 10,356,729.51 5,261,789.90 1,972,203.47

าษกัรงุราํบมซแมอซาค 9,018,607.90 9,245,764.57 5,080,759.09 5,950,586.20

ยาขรากมิรสเงสาคะลแ านหยานาค 10,162,607.87 5,915,842.15 9,947,651.71 5,867,249.03

ญูสะจยัสงสี้นห                                 -             67,921,982.07                                 -                   4,561,982.07

รากกาจงิรจน้ขึดิกเมไงัย่ีทนทุดาข
วารคว่ชันุทงลนิงเงอขมรรธิตุยาคลูมงลปแนย่ีลปเ 102,517,597.13                                 -                6,629,597.13                                    - 

งลดลาคนิสาคลูมกาจนทุดาขลผ 134,800,000.00             33,200,000.00                                 -                                    - 

ยอยทัษิรบนในทุงลนิงเาคยอดรากกาจนทุดาข                                 -                                 -              42,500,000.00                 42,500,000.00

ยอยทัษิรบนในทุงลนงิเกาจนทุดาขลผนิสี้นหรากณามะรป                                 -                                 - 241,147,536.26 12,490,375.05

นิงเรากงาทนุทนต - ยาจย้บีเกอด 124,954,239.89 136,739,381.41 102,800,198.00 130,161,219.80

 ยวนห : บาท
มวรนิงเรากบง รากจิกะาพฉเนิงเรากบง
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23. ภาษี ชีญับดัตรากอรดไนิงเ    

รนในึ้ขดิกเ่ทีีชญบัดัตรากอรดไนิงเีษาภนิสี้นหะลแีชญบัดตัรากอรดไนิงเีษาภยพัรทนิสงอขวหไนอ่ืลคเรากยาร งาวหะ ป ้ีนงัดีม  

 ยวนห : บาท

 ่ทีนวั ณ 1 รไาํก  ่ีทนวั ณ 31  ี่ทนวั ณ 1 รไาํก  ่ทีนวั ณ 31

มกราคม 2556 ( นทุดาข )  มคาวนธั 2556 มกราคม 2556 ( นทุดาข )  มคาวนัธ 2556

ชีญับดัตรากอรดไนิงเีษาภยพัรทนสิ
ญูสะจยัสงสี้นหอ่ืผเาค        26,811,802.04      (13,584,396.42)        13,227,405.62        14,139,802.04          (912,396.42)        13,227,405.62

รากกาจงิรจน้ขึดิกเมไงัย่ทีนุทดาข
นุทงลนงิเมรรธิตุยาคลมูงลปแนย่ีลปเ                            -          1,325,919.43          1,325,919.43                            -          1,325,919.43          1,325,919.43

นางกันพนชยโะรปลผนิสี้นหรากณามะรป          1,633,626.41             320,542.59          1,954,169.00          1,412,438.40             242,318.40          1,654,756.80

ปไกยีษาภงาทนทุดาขลผ             694,984.07          (694,984.07)                            -                            -                            -                            - 

รวม        29,140,412.52      (12,632,918.47)        16,507,494.05        15,552,240.44             655,841.41        16,208,081.85

ชีญับดัตรากอรดไนิงเีษาภนสี้ินห
าคารมอ่ืสเาค          (581,148.95)          (190,183.92)          (771,332.87)          (581,148.95)          (190,183.92)          (771,332.87)

รวม          (581,148.95)          (190,183.92)          (771,332.87)          (581,148.95)          (190,183.92)          (771,332.87)

ชีญับดัตรากอรดไนิงเีษาภยพัรทนสิ 28,559,263.57      (12,823,102.39)    15,736,161.18      14,971,091.49      465,657.49          15,436,748.98      

มวรนงิเรากบง รากจกิะาพฉเนิงเรากบง

 ยวนห : บาท

 ่ทีนวั ณ 1 รไาํก  ่ีทนวั ณ 31  ี่ทนวั ณ 1 รไาํก  ่ทีนวั ณ 31

มกราคม 2555 ( นทุดาข )  มคาวนธั 2555 มกราคม 2555 ( นทุดาข )  มคาวนัธ 2555

ชีญับดัตรากอรดไนิงเีษาภยพัรทนสิ
ญูสะจยัสงสี้นหอ่ืผเาค        13,227,405.63        13,584,396.41        26,811,802.04        13,227,405.63             912,396.41        14,139,802.04

นางกันพนชยโะรปลผนิสี้นหรากณามะรป          1,339,686.40             293,940.01          1,633,626.41          1,190,177.80             222,260.60          1,412,438.40

ปไกยีษาภงาทนทุดาขลผ          3,395,927.61       (2,700,943.54)             694,984.07                            -                            -                            - 

รวม        17,963,019.64        11,177,392.88        29,140,412.52        14,417,583.43          1,134,657.01        15,552,240.44

ชีญับดัตรากอรดไนิงเีษาภนสี้ินห
าคารมอ่ืสเาค          (292,118.62)          (289,030.33)          (581,148.95)          (292,118.62)          (289,030.33)          (581,148.95)

รวม          (292,118.62)          (289,030.33)          (581,148.95)          (292,118.62)          (289,030.33)          (581,148.95)

ชีญับดัตรากอรดไนิงเีษาภยพัรทนสิ 17,670,901.02      10,888,362.55      28,559,263.57      14,125,464.81      845,626.68          14,971,091.49      

มวรนงิเรากบง รากจกิะาพฉเนิงเรากบง

 

 

76



 

 

 

 

 ่ทีนัวดุสนิ้สปบัรหาํสดไนิงเีษาภ 31  มคาวนัธ 2556 และ 2555 ้ีนงัดีม  

 ยวนห : บาท

2556 2555 2556 2555

นับุจจปดไนงิเีษาภ
นับจุจปปบรัหาํส 21,476,611.27      35,561,690.83      17,494,799.85      35,339,974.95      

ีชญับดัตรากอรดไนงิเีษาภ
วารควั่ชงาตกตแลผงอขงลปแนย่ลีปเราก 12,823,102.39      (10,888,362.55)     (465,657.49)         (845,626.68)         

รวม 34,299,713.66      24,673,328.28      17,029,142.36      34,494,348.27      

มวรนิงเรากบง รากจิกะาพฉเนิงเรากบง

งิรจทแี่ทีษาภารตัอาหอ่ืพเดอยบทะรกราก  

มวรนิงเรากบง

ีษาภารตัอ ีษาภารตัอ
( ะลยอร )  ยวนห : บาท ( ะลยอร )  ยวนห : บาท

ดไนิงเีษาภนอกนุทดาข (522,403,872.66)       (20,726,858.78)    

ดไนิงเีษาภารตัอมาตีษาภนวนาํจ 20% (104,480,774.53)       23% (4,767,177.52)      

มิ่พเดไกหัิธทิสีมี่ทยาจยาร (584,217.14)              (441,470.43)         

ีษาภงาทมาหงอตยาจชใาค 50,783,784.40          7,688,411.75       

ชใามาํนี่ทีษาภงาทมสะสนุทดาข -                           (3,500,175.22)      

ยพัรทนิสนปเูรบัรมไ่ีทนับุจจปปนในุทดาขลผ
ีชญับดัตรากอรดไนิงเษีาภ    75,757,818.54          36,582,102.25      

ชีญับดัตอรดไนิงเีษาภงลปแนย่ีลปเราก
วารควั่ชงาตกตแลผงอขงลปแนย่ีลปเราก - ิธทุส 12,823,102.39          (10,888,362.55)    

ดไนิงเษีาภยาจชใาค 34,299,713.66          24,673,328.28      

2556 2555
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รากจิกะาพฉเนิงเรากบง

ษีาภารตัอ ษีาภารตัอ
( ะลยอร )  ยวนห : บาท ( ะลยอร )  ยวนห : บาท

รไาํก ( นุทดาข ) ดไนิงเษีาภนอก (203,138,052.11)     93,732,946.23     

ดไนิงเษีาภารตัอมาตษีาภนวนาํจ 20% (40,627,610.42)       23% 21,558,577.63     

ษีาภยสีเงอตมไ่ทีดไยาร (584,217.14)            (441,470.43)        

ษีาภงาทมาหงอตยาจชใาค 58,706,627.41        14,222,867.75     

ชีญับดัตอรดไนิงเษีาภงลปแนย่ีลปเราก
วารควั่ชงาตกตแลผงอขงลปแนย่ีลปเราก -สุทธิ (465,657.49)            (845,626.68)        

ดไนิงเษีาภยาจชใาค 17,029,142.36        37% 34,494,348.27     

2556 2555

ทัษิรบ งหแงอสยอย   ่ทีนัว ณ ชใดไมไงัย่ทีปไกยีษาภงาทนุทดาขลผมี 31 ธันวาคม 2556 เปนจํานวนเงินรวม 441.11 ลานบาท 

าวอ่ชืเราหิรบยาฝงึ่ซ ยัง มาวคีม ไม ีษาภงาทนชยโะรปชใรากกาจนอนนแ วาลกงัด  จึงพิจารณาไม ดไนงิเีษาภยพัรทนิสนปเูรบัร
ปไกยีษาภงาทนุทดาขลผกาจชีญบัดัตรากอร  นวนาํจ 88.22 นาล บาท 

ทัษิรบ งัยงึ่นหงหแยอย าณราจิพ ไม ชีญบัดัตรากอรดไนิงเีษาภยพัรทนิสูรบัร วารคว่ชังาตกตแลผบัรหาํส  (  ตุหเยามห 6 และ 8) ณ 
 ่ทีนัว 31 มคาวนัธ  2556 นงิเนวนาํจนปเ  52.78 ลานบาท าวอ่ชืเราหิรบยาฝง่ึซ ยังไมมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะมีการ

ลกในัอตคานอนใวาลกงัดวารคว่ชังาตกตแลผงอขรากยารบัลก  ามวารคว่ชังาตกตแลผาํนะจ่ทีอพงยีพเีษาภงาทรไาํกมีะจะลแ
ดไนชยโะรปชใ  

ไนิงเีษาภารตอั ด 

 ่ทีบับฉ รกาฎษัรนวเกยะลแารตัอดลรากยวดาวรกาฎษัรลวมะรปนใมาวคมาตกออากฎีษฤกชาระรพ 530 พ.ศ. 2554  ี่ทนัวงล 14 

 มคาวนัธ 2554  ี่ทบับฉะลแ 555 พ.ศ. 2555  ี่ทนัวงล 7  นยากิจศฤพ 2555  ะลยอรารตัอกาจลคคบุติินดไนิงเีษาภารตัอดลบัรปหใ
30  ะลยอรารตัอนปเ ิธทุสรไาํกงอข 23  ่ทีนัวงัลหอืรหนใมิ่รเ่ทีกรแีชญบัาลวเะยะรบอรบัรหาํสิธทุสรไาํกงอข 1 มกราคม 2555 

 ่ทีนัวนิกเมไตแ 31  มคาวนัธ 2555  ะลยอรารตัอะลแ 20  ่ทีนัวงัลหอืรหนใมิ่รเ่ทีีชญบัาลวเะยะรบอรงอสบัรหาํสิธทุสรไาํกงอข 1 

มกราคม 2556  ี่ทนัวนิกเมไตแ 31  มคาวนัธ 2557 

24. รไาํก ( นุทดาข ) นุหอต  

24.1 รไาํก ( นุทดาข ) ดลบัรปนหุอต  บัรหาํส ป  ่ทีนัวดุสนิ้ส 31 ธันวาคม 2556 กาจงอ่ืนเนาฐน้ืพน้ขันหุอตรไาํกบกัาทเนวนาํจมี
ธิทิสมาตาคาร  (ราคา 5 นหุอตทาบ ) ญมัาสนหุงอขดาลตาคาราวกงูส  

24.2 รไาํก ( นุทดาข ) รไากํราหรากยดโณวนาคํ นาฐน้ืพน้ขันหุอต (ขาดทุน)สุทธิสําหรับป าสนหุนวนาํจยวด งวถย่ีลฉเวัถญมั
งาวหะรนใกออ่ทีกันหา้ํน ป  ่ทีนัวตแงั้ตาํทรากมีดไนหุาคลมูดลรากงึ่นหนอมืสเ 1 มกราคม 2556  
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25. นิงเรากงาทอมืงอ่รืคเ  

 ่ทีนัว ณ 31 ธันวาคม 2556 อ่ืพเธนัพุนอราสารตนปเ่ทีนงิเรากงาทราสารตมรรกรุธบอกะรปะจ่ทียาบยโนมีมไทัษิรบมุลก     

รากอืรหรไาํกง็กเราก าค  

งย่สีเมาวค งอลคพาภสนาด  

่ทีงย่ีสเมาวค อคื นทุมดะรรากนใงย่ีสเมาวคอืรหงอลคพาภสนาดงย่ีสเมาวค กลุมบริษัทจะเผชิญกับความยุงยากในการ
นิงเรากงาทอืมงอ่ืรคเนใวไบุะร่ทีนัพกูผะราภมาตติบัิฏปรากอตาลวเนทัะลแอพงยีพเหในทุมดะร  งย่ีสเมาวค ดานสภาพ

่ทีรากกาจดิกเจาองอลค บกังยคีเลกใ่ทีาคารยวดาลวเนทัดไนงิเรากงาทยพัรทนิสยาขถรามาสมไรากจิก มรรธิตุยาคลมู  

นย่ลีปเกลแารตอักาจงย่สีเมาวค  

 ศทเะรปงาวหะราครากนินเาํดรากนใ มุลก ารตนิงเนย่ีลปเกลแารตัองอขงลปแนย่ีลปเรากกาจดาลตรากนาดงย่ีสเมาวคีมทัษิรบ
็กรไงายอ ศทเะรปงาต ดไมิทัษิรบมาต วาลกงัดงย่ีสเมาวคนักงอปอ่ืพเลดุบงนใี่ทนัว ณ นื่อนิงเรากงาทธนัพุนอราสารตชใ  

 ่ทีนัว ณ 31  มคาวนัธ 2556 บริษัทยอยสอง ง่ึนห มี ทีซีรสัรท้ีนหาจเ งย่ีสเมาวคนักงอปดไมไ่ทีศทเะรปงาตารตนงิเลุกสนปเ่ที
 นวนาํจ 17,592,479.17 USD 

ย้ีบเกอดารตอักาจงย่สีเมาวค  

ทัษิรบมุลก มาต็กรไงายอ นิงเรากนับาถสบักนิส้ีนหมีะลแกาฝนงิเมีกาจงอ่ืนเย้บีเกอดารตัอกาจงย่ีสเมาวคมี  กลุมบริษัท
เชื ่อว าความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยในตลาดในอนาคตจะไมสงผลกระทบอยางเปนสาระสําค ัญตอผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ กลุมบริษัทมิไดใชตราสารอนุพันธทาง การเงินอื่น เพื่อปองกันความเสี่ยง
ดังกลาว 

อ่ชืเนิสหใรากนาดงย่สีเมาวค  

ีนหกูลมีกาห มาตก็รไงายอ รากจิกงอข้ีนหกูลบกังอ่ืนเวย่กีเ่ทีอ่ชืเนิสหใรากนาดงย่ีสเมาวคีมทัษิรบมุลก าวดาคทัษิรบมุลก่ที้
บัะจ่ทียาบยโนีมรากจกิงอขราหิรบูผวลแนิงเะราํชรากนาดาหญปีมะจจาอ ่ทีสากอโบักอพงยีพเหใญูสะจยัสงสี้นหอ่ืผเาคกทึน

วาลกงัดยีสเญูสมาวคดิกเะจ  

มรรธติยุาคลมู  

 าคราก้ีนหกูล ดสนงิเาทเบยทีเรากยาระลแดสนิงเ กแดไนัอ นิงเรากงาทนิสี้นหะลแยพัรทนิสงอขีชญบัมาตาคาร มืยูกหในงิเ
ระยะยาว บัรงาคย้บีเกอดะลแ แกบริษัทยอย ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา กาจน้ัสะยะรมืยกูนงิเะลแชีญบันิกเกบิเนงิเ

าคราก้ีนหาจเ นิงเรากนับาถส  อ้ืซาชเาญญัสตใยาภนิสี้นห นิสยพัรทอ้ืซี้นหาจเ และ ภาษีเงินไดและคาใชจายคางจายมีมูลคา
มรรธิตุยาคลมูบักงยคีเลกใ  
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26. านหยาภนในึ้ขดิกเจาอ่ีทนิส้ีนหะลแนัพกูผะราภ  

ก มุล ทัษิรบ ้ีนปไอตงัด านหยาภนในึ้ขดิกเจาอ่ทีนิสี้นหะลแนัพกูผะราภมี  

26.1 บริษัทยอย ไดตกลงทําสัญญาวาจางบริหารและจัดการสินคา นกัะรปกัลหนปเ่ที  (The Collateral Management 

Agreements) ทัษิรบบัก ใน ศทเะรปงาต งึ่นหงหแ   ะลนอดืเมวรรากิรบาคดิคยดโ 10,500 USD และคิดคาบ ม่ิพเนวสรากิร
 ารตัอราหิรบี่ทาคนิสงอขกันหา้ํนกาจ 0.1 USD นัตอต  ยดโาญญัสกิลเกอบรากมีะจาวกนจชใบคังบัลผมีวาลกงัดาญญัส

ดใยาฝงึ่นหยาฝ  

26.2  ่ทีนัว ณ 31 มคาวนัธ  2556 มุลก มีทัษิรบ หนังสือ าํค้ ประกัน าฟฟไชใาคะราชํยาจรากนกัะรปาํค้อ่ืพเ ราคานธยดโกออ่ที
ภโปูณราธาสบบะระลแ ทัษิรบงอขค ฯ นปเ  นวนาํจ 0.46 นาล ยอยทัษิรบงอขะลแ ทาบ  2  นวนาํจนปเ งหแ 2.6 ลานบาท 

26.3  ่ทีนัว ณ 31 มคาวนัธ  2556 ทัษิรบ ฯ ยอยทัษิรบงอขอ่ชืเนิสนงิเงวนักะรปา้ํครากกาจนึ้ขดิกเะจจาอ่ทีนิสี้นหมี  3 แหง เปน
 นวนาํจ 1,547.0 ทาบนาล  

27. นุทนิงเ นางกันพมสะส  

มุลก ทัษิรบ ขนางกันพะลแ อง มุลก งย้ีลเงอราํสนทุงอกติญัญบัชาระรพมาตน้ขึพชีงย้ีลเงอราํสนทุงอกง้ตัดัจนกัมวรดไทัษิรบ
พ พชี .ศ. 2530 ่ทีนงิเยวดบอกะรปงึ่ซ พนักงานจายสะสมในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือน ( นางาทํรากงอขปุยาอบกัูยอน้ขึ ) 

แ นอดืเกทุนักวยดีเารตัอนใหใบทมสยาจ ฯทัษิรบี่ทนิงเะล  และจะจ าวบยบีเะรมาตนางกาจกออ่ทีีณรกนในางกันพบักหใยา
ดวยกองทุนดังกลาว โดยบริษัทฯและบริษัทยอย ง่ึนหงหแ  ่ทีนัวตแง้ตับทมสนงิเยาจม่ิรเ 1 กรกฎาคม 2549 และ ่ทีนัว  1 

มคานีม  2554 บัดาํลมาต  

28. มหใรากยารทภเะรปดัจราก  

ทัษิรบ ฯ ทภเะรปดัจดไ นใรากยารงาบมหใรากยาร งบแสดงฐานะการเงิน  ี่ทนัว ณ 31  มคาวนัธ 2555 อ่ืพเ ใหสอดคลองกับการ
นิงเรากบงนใรากยารงดสแ ป ้ีนงัด นับุจจป  

ดัจนอก ทภเะรปดัจ ดัจงัลห
ประเภทใหม ใหม ประเภทใหม

นิงเรากะนาฐงดสแบง
 นื่อ้ีนหกูละลแาคราก้นีหกูล - ิธทุส 3,592,079,107.96 12,490,375.05 3,579,588,732.91

ยอยทษิัรบนในุทงลนิงเงอขนุทดาขลผนสี้ินหรากณามะรป 12,490,375.05 (12,490,375.05) -                          

ยอยทษิัรบกแบัรงาคยี้บเกอดะลแนั้สะยะรมืยูกหในิงเ 71,130,903.45 (71,130,903.45) -                          

ยอยทษิัรบกแบัรงาคยี้บเกอดะลแวายะยะรมืยูกหในิงเ -                          71,130,903.45 71,130,903.45

รากจิกะาพฉเนิงเรากบง
 ยวนห : บาท
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29. นุทนวสรากดัจราหิรบราก  

มุลกงอขราหิรบูผ ทัษิรบ งรกแง็ขแหในุทนิงเนาฐงราํดอ่ืพเคงสะรปุถตัวมีงึ่ซนุทนวสรากดัจราหิรบรากยาบยโนีม  โดยการวาง
แผนกา  งอ่ืนเอตงายอดี่ทีดสนงิเสแะรกราหิรบรากะลแรากบอกะรปลผมีจกิรุธหใอ่ืพเนางนินเาดํรากนใธทุยลกดนหาํกร

ูยอนทแบอตลผารตัอมี่ทีรากงรคโนในุทงลาณราจิพยดโ ดี่ีทนิงเรากะนาฐีมรากงึถงึนาํคงัยทัษิรบมุลก ้ีนกาจกอน  ดีฑณกเนใ
ารส ง้ทัมวร มสะามหเ่ทีนยีวเนุมหนุทนิงเบัดะราษกัร งารสงรคโมีะลแ ดสนงิเงราดํรากงอขงคน่มัมาวค งรกแงข็แมาวคง

ษกัระลแ ตคานอนใงอ่ืนเอตงายอจิกรธุนินเาํดรากนใถรามาสมาวคงึ่ซวไงราํดอ่ืพเ ้ีนงั้ท มสะามหเี่ทนุทนิงเ อตน่มัอ่ชืเมาวคา
ๆนื่อยีสเดไนวสีมูผะลแ ้ีนหาจเ นุทงลกัน นหุอืถูผ  

30. งยาราลวเะยะรบอรงลัหยาภณรากตุหเ าน 

นหุอืถูผญมัาสิวมุชะรปรากนางยารมาต ของ ดักาํจ มายส ลตีส ้ตีรอบเิล ทัษิรบ  (  ะลยอรนหุอืถฯทัษิรบี่ทยอยทัษิรบ 42.5) ง้ัรค
 ่ที 1/2557  ี่ทนัวอ่มืเ 21  ธนัพาภมุก 2557 มุชะรปี่ท นหุอืถูผ ติมีม ้ีนงัด ญคัาํส  

1. งอขงึ่นหงึ่กงึถนุทดาขลผงอรบัระลแบารทบัรทนัฉกอเนปเติมีม ทัษิรบงอขนยบีเะทดจนุท  

2. ฯทัษิรบงอขนยบีเะทดจนทุม่ิพเหใติมัุนอทนัฉกอเนปเติมมี  กีอมดิเนหุอืถรากนวสดัสมาต 500 ลานบาท นหุกออยดโ
มหใญมัาส  5,000,000  ะลนหุาคารนใ นหุ 100 บาท จากทุนจดทะเบียน 200 ลานบาทเปน 700 ลานบาท โดยเรียกชําระ

 กรแงั้รคนุทมิ่พเนิงเ 25%   ่ืพเ ญหในหุอืถูผ ้ีนง้ทั ยอยทัษิรบงอขนยีวเนุมหนุทนิงเนปเะลแนิสี้นหะราํชามนุทมิ่พเนิงเาํนอ
 ะลยอรนุทงลรากนวสดัสมาตนหุอืถงึ่ซงึ่นหยาร 49 รากนุนสบันสนัยนืยอืสงันหาทํดไยอยทัษิรบนในยบีเะทดจนุทงอข

 นิงเนวนาํจนยบีเะทดจนุทมิ่พเ 500 ใอืถ่ทีนุทงลรากนวสดัสมาต ทาบนาล นบริษัทยอยทุกๆรอบหกเดือนภายในกําหนด
ระยะเวลา 2  ป  

31. การ นิงเรากบงตัิมุนอ  

 ่ทีนัวอ่มืเ ้ีนนิงเรากบงกออหใิตัมุนอดไฯทัษิรบงอขจานาํอมีูผรากมรรก 28 ธนัพาภมุก  2557 

32. นางนวส นางนินเาํด  

มุลก ทัษิรบ นินเาํด โ งสนขรากะลแ ๆงาตดินชก็ลหเยานหาํจดัจะลแปูรรปแรากบักวย่กีเจกิรุธ ดยรายการบัญชีตามสวนงาน
 นปเกยแ 4 ประเภท ้ีนงัด  

ก. ก็ลหเยานหาํจรากกาจดไยารบักวย่ีกเนางนวส  

ข. ก็ลหเติลผะลแ ก็ลหเดัตรากิรบหใรากกาจดไยารบักวย่กีเนางนวส  

ค. งสนขรากิรบหใรากกาจดไยารบักวย่กีเนางนวส  

ง. กาจดไยารบักวย่ีกเนางนวส ติลผราก ะหลโนวสนิ้ชะลแก็ลหเอทยาขะลแ  

 

81



 

 

 

 

ก ข ค ง รวม
รากยารีชญบัดตัราก

นักงาวหะร รวม
รายได

าคนสิยาขรากกาจดไยาร 12,822,021,646.97       -                             -                             47,184,663.01           12,869,206,309.98       (1,319,995,998.97)     11,549,210,311.01       

รากิรบรากกาจดไยาร -                                70,101,269.40           57,321,401.14           -                             127,422,670.54            (102,537,610.05)        24,885,060.49              

รวมรายได 12,822,021,646.97       70,101,269.40           57,321,401.14           47,184,663.01           12,996,628,980.52       (1,422,533,609.02)     11,574,095,371.50       

รากิรบะลแยาขนุทนต (12,877,592,673.57)      (48,442,512.55)          (51,344,158.86)          (44,785,028.79)          (13,022,164,373.77)     1,439,499,438.93      (11,582,664,934.84)      

รไาํก ( นุทดาข ) นตน้ขั (55,571,026.60)             21,658,756.85           5,977,242.28             2,399,634.22             (25,535,393.25)            16,965,829.91           (8,569,563.34)               

น่อืดไยาร 37,005,381.74              1,373,479.69             311,891.24                1,049,184.69             39,739,937.36              (17,208,698.61)          22,531,238.75              

นย่ลีปเกลแารตัอกาจรไาํก 7,806,337.76                -                             -                             -                             7,806,337.76                -                             7,806,337.76                

รากกาจงิรจน้ขึดิกเมไงัย่ทีนุทดาข
นุทงลนงิเงอขมรรธตุิยาคลมูงลปแนย่ลีปเ (102,517,597.13)           -                             -                             -                             (102,517,597.13)          -                             (102,517,597.13)           

งลดลาคนสิาคลมูกาจนุทดาขลผ (134,800,000.00)           -                             -                             -                             (134,800,000.00)          -                             (134,800,000.00)           

ยาขรากนใยาจชใาค (62,833,030.33)             -                             -                             (2,041,936.43)            (64,874,966.76)            (16,965,829.91)          (81,840,796.67)             

ราหิรบรากนใยาจชใาค (59,803,308.93)             (11,016,994.75)          (4,661,077.95)            (24,637,870.53)          (100,119,252.16)          60,000.00                  (100,059,252.16)           

 นงิเรากงาทนุทนต - ยาจย้ีบเกอด (128,734,221.30)           (4,594,348.33)            (3,635,976.54)            (5,138,392.33)            (142,102,938.50)          17,148,698.61           (124,954,239.89)           

รายได( ยาจชใาค ) ดไนงิเษีาภ (29,701,142.36)             (4,614,462.90)            15,891.60                  -                             (34,299,713.66)            -                             (34,299,713.66)             

รไาํก ( นุทดาข ) ปบัรหาํส (529,148,607.15)           2,806,430.56             (1,992,029.37)            (28,369,380.38)          (556,703,586.34)          -                             (556,703,586.34)           

 ่ีทนัวดสุน้สิปบัรหาํส 31 ธันวาคม 2556

หนวย : บาท
มวรนิงเรากบง
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ก ข ค ง รวม
รากยารีชญับดัตราก

นักงาวหะร รวม
รายได

าคนิสยาขรากกาจดไยาร 18,266,499,893.49       -                             -                             -                             18,266,499,893.49       (3,442,126,795.86)     14,824,373,097.63       

รากิรบรากกาจดไยาร -                                65,442,065.21           35,600,334.10           -                             101,042,399.31            (97,654,824.17)          3,387,575.14                

รวมรายได 18,266,499,893.49       65,442,065.21           35,600,334.10           -                             18,367,542,292.80       (3,539,781,620.03)     14,827,760,672.77       

รากิรบะลแยาขนุทนต (17,977,510,504.40)      (43,617,728.83)          (28,631,208.01)          -                             (18,049,759,441.24)     3,480,412,556.77      (14,569,346,884.47)      

นตนั้ขรไาํก 288,989,389.09            21,824,336.38           6,969,126.09             -                             317,782,851.56            (59,369,063.26)          258,413,788.30            

นื่อดไยาร 4,729,403.50                2,894,580.84             587,007.78                6,255.52                    8,217,247.64                (1,554,125.15)            6,663,122.49                

นยี่ลปเกลแารตัอกาจรไาํก 62,198,326.84              -                             -                             -                             62,198,326.84              -                             62,198,326.84              

อื้ซาคารงอรอตรากกาจรไาํก 5,030,399.10                -                             -                             -                             5,030,399.10                -                             5,030,399.10                

ญูสะจยัสงสี้นห (67,921,982.07)             -                             -                             -                             (67,921,982.07)            -                             (67,921,982.07)             

งลดลาคนิสาคลมูกาจนุทดาข (33,200,000.00)             -                             -                             -                             (33,200,000.00)            -                             (33,200,000.00)             

รากิรบะลแยาขรากนใยาจชใาค (52,133,674.56)             -                             -                             -                             (52,133,674.56)            4,378,688.21             (47,754,986.35)             

ราหิรบรากนใยาจชใาค (53,148,380.69)             (7,395,471.38)            (6,064,550.01)            (867,743.60)               (67,476,145.68)            60,000.00                  (67,416,145.68)             

ยอยทัษิรบนในุทงลนิงเาคยอดรากกาจนุทดาข (42,500,000.00)             -                             -                             -                             (42,500,000.00)            42,500,000.00           -                                

กาจนุทดาขลผนิสี้นหรากณามะรป
ยอยทัษิรบนในุทงลนิงเ (12,490,375.05)             -                             -                             -                             (12,490,375.05)            12,490,375.05           -                                

 นิงเรากงาทนุทนต - ยาจยี้บเกอด (130,161,219.80)           (6,187,478.01)            (1,370,432.74)            (514,376.01)               (138,233,506.56)          1,494,125.15             (136,739,381.41)           

ดไนิงเีษาภยาจชใาค (21,822,348.26)             (2,643,846.34)            (207,133.68)               -                             (24,673,328.28)            -                             (24,673,328.28)             

รไาํก ( นุทดาข ) ปบัรหาํส (52,430,461.90)             8,492,121.49             (85,982.56)                 (1,375,864.09)            (45,400,187.06)            -                             (45,400,187.06)             

 ี่ทนัวดุสนิ้สปบัรหาํส 31  มคาวนัธ 2555

 ยวนห : บาท
มวรนิงเรากบง
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ทัษิรบงอขมุคบวคจานาอีํมผูอืรหราหิรบผู รากมรรกบักวยี่กเดยีอเะลยาร  ณ 31  มคาวนัธ 2556 

 

อื่ช – ลุกสมาน / งนหแาตํ  
อายุ 
(ป) าษกึศรากิฒวุณุค  

นวสดัส
อืถราก
นในุห

 ทัษิรบ
(%) 

ธนัพมัสมาวค
ทาง

วรัคบอรค
งาวหะร
ราหิรบูผ  

นางาํทรากิตวัะรป  

าลวเงวช  ่ีทนาถสะลแงนหแาตํ  

1 นา ลกูะรตษงพะริจ  านตัรวาสง
ทัษิรบรากมรรกนาธะรป / 

ประธานกรรมการบริหาร 
มานงลจานาํอมีผูรากมรรก
นใดนหากี่ํทมาตทัษิรบนพักูผ

งอรบัรอสืงนัห  

 

64 -  ่ทีปาษกึศมถะรป 4 

   บาลหกีุรตสนยีรเงรโ  

-  มรบอรากนาผ Director Accreditation 

Program (DAP)  ี่ทนุร 54 

30.00 มารดาของ
ัชญุบยาน ย 

2534 – นับุจจป  

 

2545 – นับุจจป  

 

2545 – นับุจจป  

 

2549 – นับุจจป  

-  ประธานกรรมการ 
    ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) 

-  กรรมการ 
   ลอนาทอเยทไ ทัษิรบ  พาวเวอร  ดักาํจ (มหาขน) 

-  กรรมการ 
   ดักาํจ สรพไรอตเน็อเ นวงมิค ทัษิรบ  

-  กรรมการ 
   งผิทไ ทัษิรบ  ดักาํจ ลอนาทอเ  

2 หฬุริพุราจ  ุณาภยาน  

กรรมการ 
67 - Bachelor’s degree of Mechanical 

Engineering, Xian Jiaotong University 

-  Bachelor’s degree of International 

Business, Hunan University 

-  มรบอรากนาผ Director Accreditation 

Program (DAP)  ี่ทนุร 54 

7.50 สา งอขมี
านตัรวาสงาน  

2534 – นับุจจป  

 

2545 – นับุจจป  

 

2549 - นับุจจป  

-  กรรมการ 
    ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) 

-  กรรมการ/ ราหิรบรากมรรกนาธะรป  

   ยทไ ทัษิรบ เอทานอล  รอวเวาพ  ดักาํจ (มหาชน) 

-  กรรมการ   
   ดักาํจ ลอนาทอเ งผิทไ ทัษิรบ  

3 ษงพะริจ  ยัชญุบยาน ตระกูล 

กรรมการ/ ราหิรบรากมรรก / 

รากดัจผูรากมรรก  

มานงลจานาํอมีผูรากมรรก
นใดนหากี่ํทมาตทัษิรบนพักูผ

งอรบัรอสืงนัห  

 

45 -  year 12, Brisbane International College 

Australia 

-  มรบอรากนาผ Director Accreditation 

Program (DAP)  ี่ทนุร 54 

-  มรบอรากนาผ Director Certification Program 

(DCP)  ี่ทนุร 79 

13.25 งอขรตุบ  

นาง านตัรวาส  

2534 – นับุจจป  

 

2549 – นับุจจป  

 

2549 - นับุจจป  

 

2551 - นับุจจป  

-  กรรมการ/ ราหิรบรากมรรก / รากดัจผูรากมรรก  

    ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) 

-  กรรมการ 
   ยทไ ทัษิรบ เอทานอล  รอวเวาพ  ดักาํจ (มหาชน) 

-  กรรมการ 
   ดักาํจ ลอนาทอเ งผิทไ ทัษิรบ  

-  กรรมการ 
   ดักาํจ สกิตสิจอลนวงยทไ ทัษิรบ  

4 ชนิาพดทันสั  ดิชเญุบยาน  

กรรมการ 
มานงลจานาํอมีผูรากมรรก
นใดนหากี่ํทมาตทัษิรบนพักูผ

งอรบัรอสืงนัห  

 

44 -  year 12 W.A.I.C Western Australia 

International Collage 

- ผานการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP)  ี่ทนุร 54 

-  มรบอรากนาผ Director Certification Program 

(DAP)  ี่ทนุร 79 

4.25 งอขยาชงอน  

ยัชญุบยาน  

2549 – นับุจจป  

 

2545 – นับุจจป  

 

2549 - นับุจจป  

-  กรรมการ 
    ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) 

-  กรรมการ / รากดัจผูรากมรรก  

   ยทไ ทัษิรบ เอทานอล  รอวเวาพ  ดักาํจ (มหาชน) 

-  กรรมการ   
   ดักาํจ ลอนาทอเ งผิทไ ทัษิรบ  

5 นางสาวพราวพลิน   

นฒพัจญบเะรชวั  

กรรมการ/ 
ดนหาํกะลแาหรรสรากมรรก

นทแบอตาค  

มานงลจานาํอมีผูรากมรรก
นใดนหากี่ํทมาตทัษิรบนพักูผ

งอรบัรอสืงนัห  

37 -  MBA Thunderbird, school of global 

management 

-  มรบอรากนาผ Director Accreditation 

Program (DAP)  ี่ทนุร 62 

มีมไ  ภรรยาของ 
ยัชญุบยาน  

2550 - นับุจจป  -  กรรมการ/ นทแบอตาคดนหาํกะลแาหรรสรากมรรก  

    ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) 

6 นสาสยชไ  บวจะรปยาน  

ะรสิอรากมรรก /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

70 -  ์ิดกัศมิตตกิติฑณับีฎษุด  

  งหแาํคมารยัลายทวิาหม  

- รตสาศมรรธยลัายทวิาหมติฑณับรตสาศฐัร  

-  มรบอรากนาผ Director Accreditation 

Program (DAP)  ี่ทนุร 54 

-  มรบอรากนาผ Director Certification Program 

(DCP)  ี่ทนุร 83 

มีมไ  - 2549 – ุจจป นับ  

 

2549 – นับุจจป  

 

2549 – นับุจจป  

 

2549 - นับุจจป  

2544 – 2549 

-  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) 

-  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

   ยทไ ทัษิรบ เอทานอล พาวเวอร  ดักาํจ (มหาชน) 

-  กรรมการ 
   ทอเ งผิทไ ทัษิรบ ดักาํจ ลอนา  

-  งหแาํคมารยลัายทิวาหมาภสกยาน  

-  ยทไาครากนทแผู  

7 นา ุธนพันศทั  ลวนสีง  

ะรสิอรากมรรก /  

กรรมการตรวจสอบ/  

ประธานกรรมการสรรหาและ
นทแบอตาคดนหาํก  

68 -  รตสาศมรรธยัลายทวิาหม ติฑณับรตสาศิตนิ  

-  รตสาศมรรธยัลายทวิาหม ติฑณับีชญับ  

-  มรบอรากนาผ Director Accreditation 

Program (DAP)  ี่ทนุร 55 

-  มรบอรากนาผ Director Certification Program 

(DCP)  ี่ทนุร 79 

-  มรบอรากนาผ Audit Committee Program 

(ACP)  ี่ทนุร 17 

มีมไ  - 2549 – นับุจจป  

 

 

2550 – 2552 

 

2541 - 2549 

-  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ
ส นทแบอตาคดนหาํกะลแาหรร  

    ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) 

-  ยพัรทมออณรกหส รากยวนาํอรากมรรกะณคาษกึรปี่ท  

   ลดิหมยัลายทิวาหม  ดักาํจ  

-  รากดัจผู  

   ดักาํจ ลดิหมยัลายทวิาหมยพัรทมออณรกหส  
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ทัษิรบงอขมุคบวคจานาอีํมูผอืรหราหิรบูผ รากมรรกบักวยี่กเดยีอเะลยาร  ณ 31 วนัธ าคม 2556 ( อต ) 

 อื่ช – ลุกสมาน  

งนหแาตํ  

อายุ 
(ป) าษกึศรากิฒวุณุค  

นวสดัส
อืถราก
นในุห

 ทัษิรบ
(%) 

ธนัพมัสมาวค
วัรคบอรคงาท
ราหิรบูผงาวหะร  

นางาํทรากิตวัะรป  

าลวเงวช  ่ีทนาถสะลแงนหแาตํ  

8  ษงพะรธียาน  รกฒิุวษกัรานธ  

ะรสิอรากมรรก / 

กรรมการตรวจสอบ 

60 -   ีชญับรากาขาส ติฑณับจกิรุธราหิรบ
ลคงมชารยัลายทวิาหม  

-   มรบอรากนาผ Director Accreditation  

Program (DAP)  ี่ทนุร 59 

มีมไ  - 2553 – นับุจจป  

 

2549 - นับุจจป  

 

2544 – นับุจจป  

 

2537 – นับุจจป  

 

2534 – นับุจจป  

-  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

   บริ  ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษ (มหาชน) 

-  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

   ยทไ ทัษิรบ เอทานอล  รอวเวาพ  ดักาํจ (มหาชน) 

-  ราหิรบรากมรรก  

   ดักาํจ ปุรก ง้ิดลฮโสาฮเ ทัษิรบ  

-  ราหิรบรากมรรก  

   ดักาํจ นอการด ลยัอร นกแนอข ทัษิรบ  

-  ราหิรบรากมรรก  

   อตเนอิลยัรโ ทัษิรบ ดักาํจ สนเิสสิบลนแนั่ชนเร  

9 นายศิลา  หวังพรพระ 
ราหิรบรากมรรก /  

ตลิผยาฝรากดัจผู  

42 -  ดาลตรากาขาส จกิรุธราหิรบ  

มายสยัลายทวิาหม  

 

มีมไ  - 2538 - นับุจจป  -  ราหิรบรากมรรก / ติลผยาฝรากดัจผู  

    ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) 

10 งสธไดนั  ขสุฐิรสเะรปยาน  

ก ราหิรบรากมรร / 

อ้ืซดัจยาฝรากดัจผู  

42 -   ่ทีปาษกึศมยธัม 3 

มคายทพิงตแนวสกูนยีรเงรโ  

มีมไ  - 2539 - นับุจจป  -  ราหิรบรากมรรก / อ้ืซดัจยาฝรากดัจผู  

    ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) 

11 จกิลาศพไรพไ  พทเรพยาน  

รากยวนาํอผู ะลแีชญับยาฝ
นงิเราก  

54 -  ิฑณับีชญับ ต และ จกิรุธราหิรบ มหา ติฑณับ  

รตสาศมรรธยัลายทวิาหม  

มีมไ  - 2552 - นับุจจป  -  ยวนาํอผู นงิเรากะลแีชญับยาฝราก  

    ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) 

12 นอสูชยัช  นวงสยาน  

ดาลตรากยาฝรากดัจผู  

64 -  ีชญับาขาส าญญิรปนุอ  

   ีชญับรากพทเงุรกยลัายทวิ  

มีมไ  - 2545 - นับุจจป  -  ดาลตรากยาฝรากดัจผู  

    ดักาํจ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน) 

13 ชชวเทนน  ามิติฐวาสงาน  

ทัษิรบรากุนาขลเ  

30 -  นางกนัาสํรากดัจรากาขาส จกิรุธราหิรบ  

   ยทไาครากอหยัลายทวิาหม  

มีมไ  - 2556 – นับุจจป  -  ทัษิรบรากุนาขลเ  

     รรกาวงอรบรัอขทัษิรบ้นีง้ทั ดาลตะลแยพัรทกัลหรากมรรกะณคศากะรปมาตปไนปเิตบัมสณุคีมทัษริบงอขราหิรบผูะลแรากม
มหใกออ่ทีนหุยาขอนสเหใตาญุนอรากะลแตาญุนออขรากงอ่ืรเยวดาวยพัรทกัลห  
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ทัษิรบรากุนาขลเงอขบอชดิผบัรมาวคี่ทานห  

่ีทานหิตับิฏปงอตะจทัษริบงอขรากุนาขลเ  

  1.   ดจั ้ีนปไอตงดั ราสกอเาษกัรบก็เะลแาํท  

(ก)  รากมรรกนยีบเะท  

(ข)  งอขปาจํะรปนางยาระลแ รากมรรกะณคมชุะรปรากนางยาร รากมรรกะณคมชุะรปดันอสืงันห
ทัษริบ  

(ค)  นุหอถืผูมชุะรปรากนางยาระลแ นุหอถืผูมชุะรปดันอสืงันห  

2.  อรืหรากมรรกยดโนางยาร่ีทยีสเดไนวสมีรากนางยาราษกัรบก็เ ราหิรบผู  

3.   ดนหาํกศากะรปนุทดาลตบกัาํกรากมรรกะณค่ีทมาต ๆนื่อรากนินเาํด  

้ีนงดั ยามหบอมทัษริบ่ีทมาตนื่อ่ีทานหีมงยัทัษริบรากุนาขลเ ้ีนกาจกอน  

-  ะลแาหรรสรากมรรกะณค บอสจวรตรากมรรกะณค ทัษริบรากมรรกะณคมชุะรปดจัรากนินเาํดรากนใ่ีทานหาํท
ผูมชุะรปรากะลแ นทแบอตาคดนหาํก นุหอถื  

-  นุหอถืผูมชุะรป่ีทิตมะลแทัษริบรากมรรกะณคติมมาตติับิฏปหใทัษริบนใยาภนางยวนหบกันางนาสะรปอตดติ  

-  ะลแลมูอขยผเดปเรากลแดูะลแ ฯยพรัทกลัหดาลตนางกันาํส นชเ ลแดูบกัาํกี่ทนางยวนหบกันางนาสะรปอตดติ
ถูหใ นชณราธาสะลแลแดูบกัาํกี่ทนางยวนหอตศทเนสราสนางยาร ยามหฎกมาตนวถบรคงอตก  

-  ทัษริบกาจยามหบอมบรัดไ่ีทมาต ๆนื่อ่ีทานห  
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ทัษิรบงอขงอขวยี่กเ่ทีทัษิรบอืรหมวรทัษิรบ ยอยทัษิรบนใ ราหิรบูผ รากมรรกบักวยี่กเดยีอเะลยาร  

อื่ช - ลุกสมาน  
 ยอยทัษิรบ  งอขวยี่กเ่ทีทัษิรบ  

TYM TNL TYK PPP LSS TEP TPE 

1.  านตัรวาสงาน  ลกูะรตษงพะรจิ  1,6 - - - - 5 5 

2.  นายภาณุ หฬุรพุิราจ  5 - - - - 5,6 5 

3.  ยัชญุบยาน  ลกูะรตษงพะรจิ  3,5,7 5 5 5 5 5 5 

4.  ดชิเญุบยาน  ชนิาพดทันัส  5 - - - - 3,5 - 

5.  นางสาวพราวพลิน นฒพัจญบเะรชวั  5 - - - - - - 

6.  นายประจวบ ไชยสา นส  2,5 - - - - 1,2 5 

7.  นางสีนวล ุธนัพนศทั  4,5 - - - - - 5 

8.  ษงพะรีธยาน  รกิฒวุษกัรานธ  4,5 - - - - 4,5 5 

9.    าลิศยาน  ะรพรพงวัห  7,8 - - - - - - 

10.   ขสุฐิรสเะรปยาน  งสธไดนั  7,8 - - - - - - 

11. นายพรเทพ   จิกลาศพไรพไ  8 - - - - - - 

12. นายสงวน   นอสชูยัช  8 - - - - - - 

หมายเหต ุ: 
- ราหิรบผูะลแรากมรรกะณคงอขงนหแาํตณษกัลญัส  

1 = ประธานกรรมการ  2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ   

3 = รากดจัผูรากมรรก   4 = กรรมการตรวจสอบ  

5 = กรรมการ  6 = ราหิรบรากมรรกนาธะรป    

7 = ราหิรบรากมรรก   8 = ราหิรบผู  

 

-     ขณษกัลญัส ทัษิรบงอขงอขวยี่กเี่ททัษิรบอืรหมวรทัษิรบ ยอยทัษิรบ ฯทัษิรบงอ  

 TYM    ดกัาจํ ลทัมเนวงยทไ ทัษิรบ (มหาชน)  

TNL ดักาํจ สกิตสจิอลนวงยทไ ทัษิรบ  

 TYK ที ทัษิรบ .วาย. มรรกหาสตุอ คเ  ดักาํจ    

 PPP ดักาํจ พพไ ทคฟเรอพเ นั่ชซิีรพ ทัษิรบ   

 LSS  ลีตส ้ีตรอบเิล ทัษิรบ ดักาํจ มายส  

 TEP  ดกัาจํ รอวเวาพ ลอนาทอเยทไ ทัษิรบ (มหาชน) 

 TPE ดักาจํ ลอนาทอเ งผิทไ ทัษิรบ  
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บักวยี่กเดยีอเะลยาร กรรมการของ  ยอยทัษิรบ  

 

อื่ช - ลกุสมาน  
ยอยทัษิรบ  

TNL TYK PPP LSS 

1. ยัชญุบยาน  ลูกะรตษงพะรจิ  2 2 2 2,3 

2.   ิริศยาน  ยัชาหมิริศ  1,3 - - - 

3. น ์ิดกัศมสยา  ยพัรทิริศศงว  - 1,3 1,2 - 

4. นายวินท ยัชรีธุส  - - 3 - 

5. ยทวุิสยาน  ลกูะรตษงพะรจิ  - - 2 - 

6.    ฟีจนาซยาน  ะตปกุ  - - - 2 

7.    นายชาตรี ศงวนจรโตนันอ  - - - 2 

หมายเหต ุ: 
- ราหิรบผูะลแรากมรรกะณคงอขงนหแาํตณษกัลญัส  

1 = ประธานกรรมการ  2 = กรรมการ 3 = รากดจัผูรากมรรก    

-       ทัษิรบงอขงอขวยี่กเี่ททัษิรบอืรห มวรทัษริบ ยอยทัษิรบ ฯทัษิรบงอขณษกัลญัส  

TNL ดักาํจ สกิตสจิอลนวงยทไ ทัษิรบ  

 TYK ที ทัษิรบ .วาย. มรรกหาสตุอ คเ  ดกัาํจ    

 PPP ดักาํจ พพไ ทคฟเรอพเ นั่ชซิีรพ ทัษิรบ  

 LSS ยส ลีตส ้ีตรอบเิล ทัษิรบ ดกัาํจ มา  
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