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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

  

ชอืบรษิทั : บรษิทั  เอสเมทลั จํากดั (มหาชน) 

ชอืย่อ : 2S 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107551000100 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ประกอบธุรกจิแปรรูปผลิตภณัฑ์เหล็กรูปพรรณประเภท เหล็กตัวซี ท่อ

เหลก็ เหลก็แผน่ และลวดตะแกรงเหล็ก และธุรกจิจดัหาผลิตภณัฑ์เหล็ก

เพอืจําหน่าย 

ทตีงัสาํนกังานใหญ่และโรงงาน : เลขท ี /  หมูท่ ี  ตําบลท่าชา้ง อําเภอบางกลํา จงัหวดัสงขลา  

  โทรศพัท์ -  โทรสาร  -  

ทตีงัคลงัสนิคา้ : เลขที 24/19 หมู่ที 4 ถนนกาญจนวถิีต.บางกุง้ อําเภอเมอืงสุราษฎร์ธานี 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  

  โทรศพัท์ - - โทรสาร  -  

ทตีงัสาขากรงุเทพ :  เลขที  ถนนพุทธมณฑลสาย  แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 

กรงุเทพฯ  โทรศพัท์ - -    โทรสาร -  

ทตีงัสาขาโคราช : เลขท ี  หมูท่ ี  ตําบลหนองงเูหลอืม อําเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ 

  จงัหวดันครราชสมีา โทร. - -  โทรสาร  -  

website : www.ss.co.th 

สาํนกังานคณะกรรมการ : เลขท ี  อาคารควิเฮา้สล์ุมพนิี ชนั ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต

สาทร กรงุเทพ โทรศพัท์ -  โทรสาร  -  

บรษิทั นีสเทริน์สตลี จํากดั : เลขท ี  หมูท่ ี  ตําบลหนองงเูหลอืม อําเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ 

(บรษิทัย่อย)  จงัหวดันครราชสมีา โทร. - -  โทรสาร  -  

บรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จํากดั : เลขท ี /  หมูท่ ี  ตําบลท่าชา้ง อําเภอบางกลํา จงัหวดัสงขลา  

(บรษิทัย่อย)  โทรศพัท์ -  โทรสาร  -  

นายทะเบยีนหลกัทรพัย์ : บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

  เลขท ี  ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย กรงุเทพมหานคร  

  โทรศพัท์  -  หรอื   

ผูส้อบบญัช ี : นายสมคดิ เตยีตระกลู  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี  หรอื 

  นางสมุาล ีโชคดอีนนัต์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี  หรอื 

  นางสาวศนัสนีย์ พูลสวสัด ิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี  

  บรษิทั แกรนท์ธอนตนั จํากดั /  อาคาแคปปิคอล ทาวเวอรอ์อลซซีนัเพลส 

ชนั  ถ.วทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ  โทร. -

 

 

ขอ้มูลทวัไปของบริษทั  

“ ผูล้งทุนสามารถศกึษาขอ้มูลเพมิเตมิไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ - ) ของบรษิทัทแีสดงไว้

ใน www.sec.or.th หรอืเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.ss.co.th ” 
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เป็นปีทยีอมรบักนัทวัไปว่า เศรษฐกจิไทยในปี 2557 ได้รบัผลกระทบรุนแรงทงัจากปจัจยัภายใน ปญัหาทาง

การเมอืงทตี่อเนืองมาตงัแต่ปลายปี 2556 ภาคเอกชนทงัในและต่างประเทศต่างชะลอการลงทุนขนาดใหญ่ รอ

ความชดัเจนของนโยบายและมาตรการขบัเคลอืนเศรษฐกจิของภาครฐั ในขณะทปีจัจยัภายนอกยงัเป็นเรอืงของ

เศรษฐกจิโลกฟืนตวัอย่างเปราะบาง ผูป้ระการอุตสาหกรรมเหลก็ในประเทศในปีทผี่านมา นอกจากต้องเผชญิ

กบัภาวะกดดนัจากความตอ้งการใชเ้หลก็ในประเทศซบเซาแลว้ ยงัต้องประสบกบัการทุ่มตลาดอย่างหนักจาก

การนําเขา้สนิคา้จากต่างประเทศ 

จากสถานการณ์ทยีากลาํบากดงักลา่ว  บรษิทัดําเนินธุรกจิอย่างระมดัระวงักบัความผนัผวนของราคาเหลก็และ

การแข่งขนัทรีุนแรง  ซงึผลการดําเนินงานของบรษิทัในปี 2557มอีตัรากําไรลดลง ในขณะทปีรมิาณการขายมี

อตัราการเตบิโตขนึจากทุกปีทผี่านมา บรษิัทเลอืกใช้กลยุทธ์ทีเหมาะสมกับสถานการณ์ และมุ่งเน้นรกัษา

คณุภาพ ความไวว้างใจ และความเชอืถอืจากลกูคา้ ในขณะเดยีวกนัไดศ้กึษาการลงทุนในสายของธุรกจิ อนัจะ

สามารถเพมิศกัยภาพในกบัธุรกจิของบรษิทัได ้

อย่างไรก็ตาม  สงิทบีรษิัทให้ความสําคญัควบคู่ไปกบัการสร้างผลประกอบการ คอื การสนับสนุนส่งเสรมิให้

สงิแวดลอ้มและสงัคมไทยมกีารพฒันาทงัด้านคุณภาพชวีติ และด้านเศรษฐกิจของประเทศ ให้เตบิโตอย่าง

มนัคงและยงัยนื  โดยในปี 2557 บรษิทัไดป้ระมวลและปรบัปรุงนโยบาย แนวปฏบิตั ิทงันโยบายการกํากบัดูแล

กจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ และนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั ตามทบีรษิทัไดเ้ขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์

แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ(Collective Action Coalition) 

สดุทา้ยนี ในนามของคณะกรรมการบรษิทั ขอขอบพระคณุท่านผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ ผูจ้ดัจาํหน่าย พนัธมติร

ทางธุรกจิ สถาบนัการเงนิ หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน รวมถงึผู้บรหิารและพนักงานทุกท่านทีให้การ

สนับสนุนบรษิทัดว้ยดเีสมอมา และขอใหเ้ชอืมนัว่า บรษิทัจะพฒันาธุรกจิเพอืใหไ้ดม้าซงึผลงานทมีคีุณภาพ ได้

มาตรฐาน และมคีวามปลอดภยั เพอืสรา้งความเจรญิเตบิโตใหก้บับรษิทัอย่างต่อเนือง บรรลุถงึเป้ าหมายทวีาง

ไว ้ภายใตก้ารดําเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล 

 

พล.ต.อ. อาํนวย  เพชรศริ ิ

ประธานกรรมการบรษิทั 

 

 

สาสน์จากคณะกรรมการบริษทั 
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งบการเงนิรวม )ลา้นบาท(  2555 2556 2557 

รายไดจ้ากการขาย 4,058.63 4,092.04 4,235.39 

กําไรขนัตน้ 198.06 227.26 209.96 

กําไรสทุธ ิ 52.94 68.03 41.90 

สนิทรัพยร์วม 1,254.86 1,222.08 1,207.02 

หนีสนิรวม 626.65 531.40 506.88 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 628.21 690.68 700.14 

ทุนชําระแลว้ 250 300 300 

อตัราสว่นทางการเงนิ 2555 2556 2557 

อตัรากําไรขนัตน้ (%) 4.88 5.55 4.96 

อตัรากําไรสทุธ ิ(%) 1.29 1.66 0.99 

กําไรตอ่หุน้  )บาท(  0.18 0.23 0.15 

มูลคา่หุน้ตามบัญช ี(บาท : หุน้)  2.51 2.30 2.33 

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(%) 4.55 5.49 3.45 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 8.56 10.32 6.02 

หนีสนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ )เท่า(  1.00 0.77 0.72 

ความสามารถในการชําระดอกเบยี )เท่า(  n/a 10.48 6.80 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  )เท่า(  1.61 1.83 1.77 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลยี (วนั) 24 25 24 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลยี (วนั)  20 20 22 

อตัราการจ่ายปันผล (%)  105.5 52.9 71.60 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลทีสําคญัทางการเงิน 
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วิสยัทศัน์และเป้าหมายธรุกิจ 

 บรษิัทมเีป้ าหมายเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิเหล็กในประเทศทีสามารถผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็กใน
ลกัษณะของศนูย์บรกิารครบวงจร (One-Stop Service) และใหเ้ป็นทยีอมรบัโดยทวัไป ทงันีบรษิทัมนีโยบายในการผลิต
และจําหน่ายสินคา้ดว้ยระบบการผลิตทีไดต้ามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยดว้ยเครอืงจักรทีไดม้าตรฐาน รวมถึงการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหร้วดเรว็และมปีระสทิธภิาพ เพอืใหลู้กคา้ไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ 

 ในขณะเดยีวกนับรษิทัมนีโยบายการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ และควบคมุตน้ทุนในการดาํเนินการให้อยู่ใน
ระดบัทนี้อยทสีดุ ดว้ยการลดอตัราสว่นการสญูเสยีต่างๆ ในการผลิต ใชก้ําลงัการผลิตอย่างเต็มที บํารุงและดูแลรกัษา
เครอืงจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสมําเสมอ เพือสรา้งความไดเ้ปรยีบทางดา้นต้นทุนและเพิมความสามารถในการ
แขง่ขนัในระยะยาวได ้ซงึจะสง่ผลตอบแทนสงูสดุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การเปลียนแปลงและพฒันาการทีสาํคญั 

 บรษิทัจดทะเบยีนกอ่ตงัในปี  ในชอืบรษิทั เซาท์เทริน์สตลี จํากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีนเรมิแรกเป็นจํานวน 
 ลา้นบาท เพอืประกอบธุรกจิผลติเหลก็โครงสรา้งรปูพรรณขนึรปูเยน็ประเภทเหลก็แผน่ ท่อเหลก็ และเหลก็รางรูปตวั

ซ ี โดยมสีาํนกังานและโรงงานอยู่ทีอําเภอบางกลํา จงัหวดัสงขลา และในปี  บรษิทัไดเ้รมิธุรกจิจดัหาผลิตภณัฑ์
เหลก็เพอืจําหน่าย เชน่ ท่อเหลก็ชบุสงักะส ีเหลก็ฉาก เหลก็ H-Beam เหลก็ I-Beam เหล็กรางนํา เหล็กแผ่นลายเหล็ก
มว้น เหล็กเส้นขอ้อ้อย เหล็กเส้นกลม ฯลฯ เพือให้บรษิัทมีสนิค้าทีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ไดม้ากขนึ  

 ต่อมาในปี  บรษิทัไดเ้พิมทุนจดทะเบยีนเป็น  ล้านบาท เพือนําไปลงทุนซือหุ้นของบรษิทั นีสเทิร์น
สตลี จํากดั (“บรษิทัย่อย”) ในสดัสว่นรอ้ยละ .  ของทุนจดทะเบยีนบรษิทัย่อย ซงึประกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั
กบับรษิทั มโีรงงานตงัอยู่ทอีําเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครราชสมีา ดว้ยวตัถุประสงค์เพือขยายฐานลูกคา้ไปยงัเขต
ภมูภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

        "ผูผ้ลติและบรกิารจดัจําหน่ายผลติภณัฑเ์หลก็ทสีรา้งความพงึพอใจใหแ้กลู่กคา้" 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

วิสยัทศัน์ 

 

1. ผลติและจดัหาผลติภณัฑเ์หลก็ ใหม้คีวามหลากหลายครบถว้นสาํหรบัลูกคา้ 

2. พฒันาระบบโลจสิตกิทมีปีระสทิธภิาพ เพอืใหส้ามารถบรกิารลูกคา้ไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ และต้นทุน

ตํา ดว้ยการสรา้งความรว่มมอืกบัคูค่า้ 

3. พฒันาและสนบัสนุนบคุลากรใหม้คีณุธรรม มคีวามสามารถสงู และมคีวามสขุในองคก์ร 

พนัธกิจ 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 จากธุรกจิทีขยายตวัอย่างต่อเนือง บรษิทัไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจํากดั ในปี  และเพิมทุนจด
ทะเบยีนเป็น  ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหม ่  ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชน และเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีน
ใน ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ในเดอืนสงิหาคมปี   

เดือน / ปี เหตกุารณ์ทีสาํคญั 

ปี 2553  

เมษายน -  บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลยีนแปลงชอืบรษิทั จากเดิม บริษทั เซาท์เทิร์นสตีล จํากดั (มหาชน) เป็นบริษทั  เอส

เมทลั จํากดั (มหาชน) พรอ้มทงัตราสญัลกัษณ์ใหม่จาก   เป็น  

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

กรกฎาคม -  บริษทัได้ปรบัเปลียนธุรกิจหลกัของบริษทั นีสเทิร์นสตีล จํากดั (บริษทัย่อย) มาเป็นรับจ้างผลิตและจําหน่าย

ผลติภณัฑเ์หลก็ใหก้บับรษิทั และจดัตงัคลงัสนิคา้บนถนนพุทธมณฑลสาย  จงัหวดักรุงเทพฯ เพอืเป็นศูนยก์ลาง

การจดัเกบ็และกระจายสนิคา้ไปยงัสาขาต่างๆ ของบรษิทั 

ปี 2554  

พฤษภาคม -  บรษิทัไดเ้พมิทุนจดทะเบยีนและทุนจดทะเบียนชําระแลว้ เป็น  ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหมจ่ํานวน  

ลา้นหุน้ ในมูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ  บาท จดัสรรเป็นหุน้ปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ในอตัรา หุน้เดมิ :  หุน้ปนัผล 

ธนัวาคม -  บรษิทัไดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน(ISO 9001:2008) 

ปี 2555  

มกราคม 
-  บรษิทัยอ่ยลงทุนซอืทดีนิตดิโรงงาน เนือทโีดยรวมประมาณ  ไร่ เพอืขยายพนืทคีลงัสนิคา้และเพมิกําลงัการ

ผลติ รองรบัการขยายพนืทีขายในเขตตะวนัออกเฉียงเหนือของบรษิทัแม ่

กนัยายน -  บรษิทัลงทุนซอืทดีินพรอ้มสงิปลูกสรา้งบนถนนพุทธมณฑลสาย  แทนการเช่า และขยายพนืทสี่วนคลงัสนิคา้

เพอืรองรบัปรมิาณการขายทเีพมิขนึ 

ปี 2556  

พฤษภาคม 
-  บรษิทัไดเ้พมิทุนจดทะเบยีนและทุนจดทะเบยีนชําระแล้ว เป็น  ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน  

ลา้นหุน้ ในมูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ  บาท จดัสรรเป็นหุน้ปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ในอตัรา หุน้เดมิ :  หุน้ปนัผล 

-  จดัตงับรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จํากดั โดยปจัจุบนัมทีุนจดทะเบยีนและทุนชําระแลว้ จํานวน  ล้านบาท 

ดําเนินธุรกจิขนส่งสนิคา้ใหก้บับรษิทัในแต่ละสาขา ถอืหุน้โดยบรษิทัรอ้ยละ .  

ปี   

กนัยายน 
- บรษิทัเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action 

Coalition) 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  
 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัประกอบธุรกจิแปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็รปูพรรณรายใหญ่ของภาคใต ้เช่น เหล็กแผ่น ท่อเหล็ก เหล็กราง

รูปตัวซี ลวดตะแกรงเหล็ก เหล็กฉากพับ เหล็กแบนตัด เป็นต้น และธุรกจิจัดหาผลิตภณัฑ์เหล็กประเภทอืนเพือ

จําหน่าย เช่น ท่อเหล็กชุบสงักะส ีเหล็กฉาก เหล็ก H-Beam, I-Beam เหล็กรางนํา เหล็กเสน้ขอ้อ้อย เหล็กเสน้กลม 

เป็นตน้ เพอืใหส้นิคา้มคีวามหลากหลายสนองต่อความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่างครบวงจร โดยมสีํานักงานใหญ่และ

โรงงานของบรษิทัตงัอยู่ทอีําเภอบางกลํา จงัหวดัสงขลา อนัเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกจิของภาคใต้ ดว้ยพืนทีประมาณ 

 ไร ่  ตารางวาและกาํลงัการผลติกวา่ , ตนัต่อปี(ไมร่วมกาํลงัการผลติของเหลก็มว้นแถบเลก็) 

สาํหรบั บรษิทั นีสเทิร์นสตีล จํากดั ในฐานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั แรกเรมิดําเนินธุรกจิเช่นเดยีวกนักบั

บรษิทั เพอืตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดในเขตภมูภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  กอ่นจะปรบัเปลียนมาเป็นรบัจ้าง

ผลิตให้กบับริษทัในปี   เพือให้การบริหารการขายและตลาดมแีบบแผนและเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั  โดยมี

สํานักงานและโรงงานตงัอยู่ทีอําเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวดันครราชสมีา อนัเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิของภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือเชน่กนั  อกีทงัยงัมโีอกาสในการขยายตลาดออกไปประเทศเพือนบา้นไดอ้ีกดว้ย  อย่างไรกต็าม  

จากปรมิาณการขายในปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคตมอีตัราปรบัตวัสูงขนึอย่างต่อเนือง จึงไดม้กีารขยายทงัพืนทีและ

เพมิกาํลงัการผลิต เพือให้มพีืนทีคลงัจดัเกบ็สนิคา้รองรบัปรมิาณการขายของบรษิทั  โดยปจัจุบนั บรษิทัย่อยมพีืนที

โรงงานโดยรวมประมาณ  ไร ่  งาน  ตารางวา และมกีําลงัการผลิตโดยรวมมากกว่า ,  ตนั (ไม่รวมกําลงั

การผลติของเหลก็มว้นแถบเลก็) 

ปจัจุบนั บริษทัมีคลังสนิค้าในทําเลทีสําคญัได้แก่ คลังสนิค้า -หาดใหญ่ ตงัอยู่บนพืนทีเดียวกนักบับรษิัท,  

คลงัสนิคา้-สรุาษฎรธ์านี  ตงัอยู่ในอําเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี, คลงัสนิคา้-โคราช ตงัอยู่บนพืนทีเดยีวกนักบับรษิทั

ย่อย คอืจงัหวดันครราชสมีา และคลงัสนิคา้-กรงุเทพฯ  ตงัอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย   ซงึแต่ละคลงัสนิคา้อยู่ในทําเล 

ของศนูย์กลางแต่ละภมูภิาค  ทําใหบ้รษิทัมศีกัยภาพในดา้นการจดัสง่สนิคา้ทสีะดวกและประหยดัคา่ใชจ้่ายในการรบั-ส่ง

สนิคา้ ของแต่ละภูมภิาคในประเทศ โดยบรษิทัไดจ้ดัตงับรษิทัย่อย ในชอืว่า บรษิทั เมกกา้ทรานส์แอนด์โลจิส จํากดั 

บรหิารจดัการดา้นขนสง่สนิคา้ของบรษิทัในแต่ละสาขา 

 

บรษิทั 2 เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

ทุนชาํระแลว้ 299,999,971 บาท 

บรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั 

ทุนชาํระแลว้ 90 ลา้นบาท 

99.99% 

บรษิทั เมกก้าทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จาํกดั 

ทุนชาํระแลว้ 17 ลา้นบาท 

99.9% 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 

 
โครงสร้างรายได้ 

รายไดจ้ากการขายของบรษิทัมาจากการประกอบธุรกจิหลกัใน  ลกัษณะ คอื เพอืการแปรรูปผลติภณัฑเ์หลก็

และการจดัหาผลภิณัฑเ์หลก็เพอืจําหน่าย  โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัและบรษิทัย่อยแบง่ตามประเภทของผลติภณัฑ์

ในรอบระยะเวลา  ปี สนิสดุวนัท ี  ธนัวาคม ปี -   สามารถแสดงไดด้งัตารางต่อไปนี 

หมายเหต:ุ 

 ผลติภณัฑ์พลอยได ้หมายถงึ เหลก็เกรดบแีละซซีงึเป็นเหลก็ทมีตีําหนิหรอืมขีนาดความยาวทไีม่ตรงกบัมาตรฐาน 

.   ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัแบง่ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื ธุรกจิแปรรูปผลิตภณัฑ์เหล็กรูปพรรณ และธุรกจิ

จดัหาผลติภณัฑเ์หลก็เพอืจําหน่าย รายละเอยีดดงันี 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณผลิตภณัฑ์ทีใช้เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน(Hot Rolled Coil) มาผ่าน

กระบวนการขนึรปูต่างๆ ไดแ้ก ่เหลก็แผน่ (Steel Sheet), ท่อเหลก็ (Steel pipe) และเหลก็ตวัซี (C-Channel) และ

ผลติเหลก็รปูพรรณอนืๆ ใหเ้ป็นไปตามขนาดทตีอ้งการและไดม้าตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ 

งบการเงินรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธรุกิจผลิตภณัฑเ์หลก็ 

แปรรปูผลิตภณัฑเ์หลก็ 

      

- เหลก็แผน่ 221.73 5.46 237.40 5.80 268.96 6.35 

- ท่อเหลก็ 1,371.26 33.79 1,407.99 34.41 1,539.54 36.35 

- เหลก็รูปตวัซ ี 1,617.17 39.85 1,528.50 37.35 1,549.40 36.58 

- ลวดตะแกรงเหลก็ 83.63 2.06 70.74 1.73 63.51 1.50 

- อนืๆ 17.51 0.43 16.79 0.41 22.75 0.54 

รวมรายได้จากการแปรรปูเหลก็รปูพรรณ 3,311.30 81.59 3,261.42 79.70 3,444.16 81.32 

ผลิตภณัฑเ์หลก็ทีบริษทัจดัหาเพือจาํหน่าย  686.30 16.91 773.04 18.89 721.67 17.04 

รายได้จากผลิตภณัฑพ์ลอยได้  61.03 1.50 57.58 1.41 69.56 1.64 

รายได้รวมจากการขาย 4,058.63 100.00 4,092.04 100.00 4,235.39 100.00 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
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 ท่อเหลก็ (Steel Pipe) 

บริษัทผลิตท่อ เหล็กได้ทัง   รูปทรง  ได้แก่  ท่ อ เหล็กทรงกลมทีมีขนาด

เสน้ผา่ศนูย์กลาง1/2” - 3” และความหนา .  - .  มลิลเิมตร ท่อเหลก็ทรงสเีหลยีมจตัุรสัที

มขีนาด3/4”x  3/4” - 3” x 3” และความหนา .  - .  มลิลเิมตร และท่อเหลก็ทรงสเีหลยีมผนืผา้

ทีมขีนาด 2”x  1” - ” x 2” และความหนา .  - .  มลิลิเมตร โดยนําแผ่นเหล็กรดีรอ้นชนิด

มว้น(Hot Rolled Coil) มาตดัให้เป็นเหล็กมว้นแถบเล็ก (Slitting Coil) ตามขนาดทีต้องการ แล้ว

นํามาขึนรูปเป็นท่อเหล็กทรงกลม ท่อเหล็กทรงสเีหลียมจัตุรสั และท่อเหล็กทรงสเีหลียมผืนผ้า 

ปจัจุบนั บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีครอืงจกัรสาํหรบัผลติท่อเหลก็บรษิทัละ   เครอืง  ซึงสามารถผลิต

ท่อเหล็กได้ประมาณ 48,000 ตันต่อปี และ 52,500 ตนัต่อปี ตามลําดบั ทังนีท่อเหล็กสามารถ

นําไปใชใ้นอุตสาหกรรมหลายประเภท ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมก่อสรา้ง อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร ์

และอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นตน้ เพอืนําไปใชเ้ป็นชนิสว่นในผลติภณัฑ์ต่างๆ เช่น ท่อนํา ท่อรอ้ย

สายไฟ โต๊ะ เกา้อ ีคานกนักระแทก และเสาไฟ เป็นตน้ 

 

 

 

 เหลก็รางรปูตวัซี (C - Channel Steel) 

โดยนําแผน่เหล็กรดีรอ้นชนิดมว้น (Hot Rolled Coil) มาตดัให้เป็นเหล็กมว้นแถบเล็ก 

(Slitting Coil) ตามขนาดทตีอ้งการ แล้วนํามาขนึรูปในลกัษณะรูปตวัซี ซึงจะมคีวามหนาและความ

กวา้งของปีกทแีตกต่างกนัหลายขนาดโดยผลิตขนาดตงัแต่ ” - 8” นิว และมคีวามหนาตงัแต่ 1.4 - 

4.0 มลิลเิมตร ซงึไดร้บัมอก.เลขท ี1228/2549ปจัจุบนั บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีครอืงจกัรสําหรบัตดั

เหลก็รางรปูตวัซจีํานวน  เครอืง และ 3 เครอืง ซงึสามารถผลติเหลก็รางรปูตวัซไีดป้ระมาณ ,  

ตนัต่อปี และ , ตนัต่อปี ตามลําดบั ทงันีส่วนใหญ่เหล็กรางรูปตวัซีสามารถนําไปใชเ้ป็นโครง

หลงัคาในอุตสาหกรรมกอ่สรา้ง  

 เหลก็แผน่ (Steel Sheet) 

โดยนําเอาแผ่นเหล็กรดีรอ้นชนิดมว้น (Hot Rolled Coil) มาตดัเป็นแผ่นตามขนาด

ความต้องการของลูกคา้  โดยทวัไปเหล็กแผ่นทีจําหน่ายมคีวามกว้างประมาณ .  และ .  

เมตร ความยาวประมาณ 2.44 เมตร 3.05 เมตร และ .  เมตรและความหนาประมาณ .  – 

.  มลิลเิมตร ปจัจุบนั บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีครอืงจกัรสาํหรบัตดัเหลก็แผน่บริษทัละ  เครอืง 

ซงึสามารถผลติเหลก็แผน่ไดป้ระมาณ ,000 ตนัต่อปี และ ,  ตนัต่อปี ตามลําดบั ทงันีเหล็ก

แผน่สามารถนําไปใชใ้นอุตสาหกรรมหลายประเภท ไดแ้ก ่อุตสาหกรรมกอ่สรา้ง อุตสาหกรรมผลิต

เฟอรน์ิเจอร ์และ อุตสาหกรรมการต่อเรอื เป็นต้น โดยจะนําไปใชเ้ป็นชนิส่วนในผลิตภณัฑ์ต่างๆ 

เชน่ พนืรอง ฉากกนั ชนัวางของ ตูเ้อกสาร ตูน้ิรภยั และโครงสรา้งเรอื เป็นตน้ 
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 ลวดตะแกรงเหลก็ (Wire Mesh)  

เป็นการนําเหล็กลวดผ่านกระบวนการดึง แล้วนําไปเชือมให้เป็น

ตะแกรงลวด ซงึมขีนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางลวดตงัแต่ .  - 5.5 มลิลิเมตรและมคีวามกวา้งสูงสุด 

.  เมตร ปจัจุบนั บรษิทัมเีครอืงจกัรสาํหรบัผลติลวดตะแกรงเหลก็ไดแ้ก ่เครอืงลดขนาดขดลวด 

 เครอืง เครอืงดดัตรง จํานวน เครอืง และ เครอืงทอตะแกรง จํานวน 2 เครอืง ซงึสามารถผลิตลวด

ตะแกรงเหลก็ไดป้ระมาณ ,8  ตนัต่อปี และบรษิทัย่อยมเีครอืงจกัรสําหรบัผลิตอย่างละ  เครอืง 

ดว้ยกําลังการผลิตประมาณ ,800ตันต่อปี ทงันีลวดตะแกรงเหล็กสามารถนํามาใช้สําหรบัเสริม

คอนกรตีเพอืป้ องกนัการหดตวั (Temperature Steel) หรอืป้องกนัแตกรา้ว ในงานคอนกรตี และงาน

ผวิถนน 

 

 

 

 

 ผลิตภณัฑเ์หลก็รปูพรรณอืนๆ 

บรษิทัสามารถผลิตและจําหน่ายเหล็กรูปพรรณอืนๆเช่น เหล็กฉากพบั เหล็กแบน

ตดั เหล็กตวัซีพบั และเหล็กรางพบั โดยนําแผ่นเหล็กรดีรอ้นชนิดมว้น (Hot Rolled Coil) มา

ตดัใหเ้ป็นเหล็กมว้นแถบเล็ก (Slitting Coil) ตามขนาดทีต้องการ ซึงมลีกัษณะการผลิตคล้าย

กบัการผลติเหลก็รางรปูตวัซ ีแลว้นํามาพบัในลกัษณะรูปต่างๆ ทีลูกคา้ต้องการ อีกทงั บรษิทัได้

เพมิผลติภณัฑใ์หม ่เชน่โครงครา่วC-line, เหลก็แปกลัวาไนซ์ และเหล็กปลอกเสา-คาน สําเรจ็รูป 

เป็นตน้  

 

 

 

การจดัหาผลิตภณัฑเ์หลก็เพือจาํหน่าย 

  นอกจากนี บริษทัยังเป็นผูจ้ ัดหาและจําหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็กชนิดอืนๆ เช่น ท่อ

เหลก็, เหลก็รางรปูตวัซ ีและลวดตะแกรงเหล็กในขนาดทีบรษิทัไม่สามารถผลิตเองได ้หรอื

ผลติภณัฑเ์หลก็อนืทบีรษิทัไมผ่ลติเอง เชน่ ท่อเหลก็ชบุสงักะส ีเหล็กฉาก เหล็ก H-Beam, I-Beam เหล็กราง

นํา เหล็กแผ่นลาย เหล็กมว้น และเหล็กเพลาขาว เหล็กเสน้ขอ้อ้อย เหล็กเสน้กลม เป็นต้น เพือให้บรษิทัมี

สินค้าสามารถตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าทีเ ป็นผู้ค้าส่งเหล็ก ลูกค้าในกลุ่ม

อุตสาหกรรมกอ่สรา้ง, อุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร ์และอุตสาหกรรมต่างๆ ทใีชส้นิคา้เหลก็เป็นวตัถุดบิ  
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ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

 อุตสาหกรรมเหลก็เป็นอุตสาหกรรมทีอ้างอิงตลาดในประเทศเป็นหลกั จากสถานการณ์การเมอืงทียืดเยือมา

ตงัแต่ชว่งปลายปี  จนถงึตน้ปี  ทําใหค้วามเชอืมนัในการลงทุนภาคเอกชนลดลง ขณะเดยีวกนัภาคครวัเรอืน

เองกย็งัไมม่คีวามเชอืมนัในภาวะเศรษฐกจิ ถงึสถานการณ์การเมอืงจะเรมิคลคีลายในช่วงครงึปีหลงั แต่กย็งัคงรอความ

ชดัเจนของนโยบายและมาตรการขบัเคลือนเศรษฐกจิของภาครฐั ซึงทําให้ค่าใชจ้่ายของภาครฐัล่าชา้ออกไปกว่าแผน 

ประกอบกบัมกีารระบายออกเหลก็ปลายนําทใีชแ้ผน่เหลก็รดีรอ้นเป็นวตัถุดบิ เช่น ท่อเหล็กและเหล็กรางนํา เขา้มาทุ่ม

ตลาดในตลาดไทย เป็นปจัจยัทกีดดนัใหธุ้รกจิเหลก็ในประเทศสามารถทํากาํไรไดต้ํา ถึงแมป้จัจุบนัสนิคา้ประเ ภทเหล็ก

รดีรอ้นชนิดมว้นมกีารออกมาตรการ Antidumping และ Safe Quardแต่กย็งัมกีารเจือปนและนําเขา้มา อย่างไรกต็าม 

คาดวา่ปี  เศรษฐกจิไทยจะมกีารขยายตวัทดีขีนึจากการฟืนตวัทางเศรษฐกจิโลกทีเรมิส่งสญัญาณทีดขีนึ และการ

ลงทุนรวม โครงสรา้งพนืฐานของภาครฐัทเีรมิมคีวามชดัเจน ซึงภาคอุตสาหกรรมการก่อสรา้งนับเป็นปจัจยัสําค ญัของ

อุตสาหกรรมเหลก็ดว้ย 
 

กลยุทธก์ารตลาด 

 

.กลยทุธด้์านผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product and Service) 

ผลิตภณัฑ์ทีบริษทัแปรรูป  มีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม

หลกัเกณฑ์ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  

ไดแ้ก่  เหลก็แผน่  มอก.เลขที -  และ -  /  

ท่อเหล็ก มอก.เลขที -   / เหล็กรางรูปตวัซี  มอก.

เลขที -   ด้วยเป้ าหมายทีจะตอบสนองความ

ตอ้งการดา้นผลติภณัฑเ์หลก็ทมีคีุณภาพ และหลากหลายแก่

ผูบ้ริโภค  บริษทัมุ่งม ันทีจะเป็นผูผ้ลิตและผู้ให้บริการเหล็ก

รูปพรรณครบวงจร (One-Stop Service) ในพืนทีภาคใต้และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีคลังสินค้า  แห่ง คือ 

จงัหวัดสงขลา, จงัหวัดสุราษฎร์ธานี, จงัหวัดนครราชสีมา 

และจงัหวดักรุงเทพมหานคร จงึทําให้สามารถจดัส่งสินค้าได้

รวดเรว็ทนัตามความตอ้งการของลูกคา้    

. กลยทุธด้์านราคา (Price) 

บรษิทัมนีโยบายการกําหนดราคาจําหน่ายสนิคา้ทเีหมาะสม โดย

ใชเ้กณฑก์ารพจิารณาจากราคาสนิคา้ตามภาวะของอุปสงค์และ

อุปทานของตลาดในขณะนนั ราคาวตัถุดบิทใีชป้ระกอบการผลิต 

และแนวโน้มของภาวะของอุปสงค์และอุปทานของตลาดใน

อนาคตเพอืใหไ้ดร้าคาทมีคีวามเหมาะสมกบัสภาวะตลาดและมี

ความสามารถในการแข่งขนัได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มี

นโยบายการลดราคาจําหน่ายสินค้าเพือให้ได้เปรียบในการ

แขง่ขนั แต่จะเน้นคุณภาพ และความหลากหลายของผลิตภณัฑ์

ประกอบกบัการให้บริการทีดีกบัลูกค้าในการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ เพอืสรา้งความแตกต่างกบัคู่แขง่มากกว่าการ

ใชร้าคาในการแขง่ขนั  

. กลยุทธ์ด้านการจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย (Place) 

ปจัจุบนั บรษิทัมชี่องทางในการจดัจําหน่ายทเีป็นตวัแทนการ

จดัจําหน่ายทงัผูค้้าส่งและผูค้้าปลีก ซึงครอบคลุมในภาคใต ้

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนืองด้วยบริษัทเป็นผูผ้ลิต

เหล็ก รูปพรรณทีมี โร งง านตังอยู่ ใ นภาค ใต้และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือซึงสะดวกต่อการคมนาคม เป็นผลให้

บรษิทัสามารถใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเนือง และจดัส่ง

สินค้าได้รวดเร็วกว่าผู้จดัหาผลิตภัณฑ์เหล็กรายอืน อีกทัง

บริษทัสร้างและรกัษาความสมัพันธ์อนัดีต่อตัวแทนการจัด

จําหน่ายทงัผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลกี จงึเป็นการยากทีจะมีบริษทั

คู่แขง่ขนัรายใหม่เขา้มาแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดของบรษิทั 

. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

บรษิทัมนีโยบายในการส่งเสริมการขายให้กบัลูกค้าทงัประเภท

ผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลกี ไดแ้ก่ การพจิารณาใหส้่วนลดแก่ลูกค้าราย

ใหญ่ทมีกีารสงัซอืในปรมิาณสูง หรือลูกค้าทีมีฐานะการเงินและ

ประวตัิการชําระเงินทีดี มีการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เพือ

ส่งเสริมชือเสียงของยีห้อสินค้า (Brand Awareness and 

Acceptance) ใหเ้ป็นทรูีจ้กัและเป็นทยีอมรบั โดยบรษิทัได้จดัให้

มี ก า ร ทํ า ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ่ า น  Website ข อ ง บ ริ ษั ท 

(www.ss.co.th) รวมถงึการเขา้พบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง

เป็นตน้    
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ลกัษณะลูกค้า 

ลูกค้าและตัวแทนจําหน่ายของบริษัทในพืนทีภาคใต้มีจํานวนประมาณ  รายและพืนทีภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือมีจํานวนประมาณ  ราย สําหรบัภาคกลางและภาคเหนือ จะมลีูกคา้ทีเป็นผูค้้าและลูกคา้ท ี

นําไปใชง้าน (End User) โดยลกัษณะของลูกคา้สว่นใหญ่ประมาณรอ้ยละ  ของรายไดจ้ากการขาย  เป็นกลุ่มผูค้า้ส่ง 

(Wholesalers)  คอืการซอืเพอืนําไปจําหน่ายต่อใหผู้บ้รโิภค ลูกคา้และตวัแทนจําหน่ายกลุ่มนีประกอบธุรกจิศูนย์บรกิาร

เหลก็, ธุรกจิกอ่สรา้ง, และธุรกจิเฟอรน์ิเจอร ์ซงึบรษิทัรกัษาความสมัพนัธ์อนัดกีบัลูกคา้ทุกประเภท และไม่มกีารพึงพา

ลูกคา้รายใดรายหนึงทมียีอดจําหน่ายเกนิกวา่รอ้ยละ  ของรายไดจ้ากการขาย 

 

การจดัหาวตัถดิุบและผลิตภณัฑ ์

 วตัถุดบิ 

วตัถุดบิหลกัทใีชใ้นการผลติเหลก็รปูพรรณต่างๆ เชน่ เหลก็แผน่ ท่อเหลก็ และเหลก็รางตวัซมีาจากเหล็กแผ่น

รดีรอ้นชนิดมว้น (Hot Rolled Coil) และลวดตะแกรงเหล็กมาจากเหล็กลวด (Wire Rod) ซึงบรษิทัไดท้ําการซือเหล็ก

ประเภทดงักล่าวจากผูผ้ลติและจําหน่ายเหลก็ในประเทศ โดยพิจารณาจากเงอืนไขต่างๆ ทงัในดา้นความน่าเชอืถือใน

การจดัหาและสง่มอบสนิคา้ คณุภาพของวตัถุดบิในราคาทเีหมาะสม และมกีารโดยอ้างอิงราคาเหล็กประเภทนันๆ จาก

ตลาดภายในประเทศเป็นหลกั โดยจะสงัซอืวตัถุดบิล่วงหน้า -  วนั ในราคา ปรมิาณ และคณุภาพทีตกลงกนัไวก้่อน

ล่วงหน้า เพอืใหไ้ดว้ตัถุดบิในปรมิาณทีเพียงพอและมคีุณภาพตรงตามความต้องการของลูกคา้  ในปี  บรษิัทได้

ปรบัเปลยีนการดําเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัย่อยมาเป็นรบัจ้างผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็กให้กบับรษิทั(ซึงเป็น

บรษิทัแม)่ ตงัแต่เดอืนกรกฎาคม  ทผีา่นมา ดงันนับรษิทัจงึเป็นผูจ้ดัการหาวตัถุดบิทงัหมด อกีทงับรษิทัมนีโยบาย

ทจีะสงัซอืเหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดมว้นและผลติภณัฑเ์หลก็ประเภทอนืในแต่ละครงัมปีรมิาณมากพอต่อการผลิต และการ

ไดส้ว่นลดราคาจากผูผ้ลติ  โดยสงัซือจากผูผ้ลิตในประเทศซึงในปจัจุบนัม ี  ราย ไดแ้ก่  บมจ.สหวริยิาสตีลอินดัสตร ี

บมจ.จ ีสตลีและบมจ.จ ีเจ สตลีรวมทงัสงัซอืผา่นตวัแทนจําหน่ายจากผูผ้ลติวตัถุดบิ  ซงึผูผ้ลติและจําหน่ายรายดงักล่าว

สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนได้คุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของบริษัทในราคาซือที

เหมาะสม  

สําหรบัเหล็กประเภทอืนๆ ทีบรษิัทจดัหาเพือจําหน่ายไดแ้ก่ ท่อเหล็กชุบสงักะส ีเหล็กฉาก เหล็กH-Beam 

เหลก็ I-Beam เหลก็รางนํา เหลก็แผน่ลายเหลก็มว้น, เหลก็เพลาขาว เหลก็เสน้ขอ้ออ้ย และเหลก็เสน้กลม เป็นตน้ 

 นโยบายสนิคา้คงคลงั 

บรษิทัมนีโยบายจดัเกบ็วตัถุดบิทเีป็นเหลก็แผน่รดีรอ้นและเหลก็ลวดสาํหรบัการผลิตประมาณ 15-30 วนั เพือ

ลดความเสยีงจากความผนัผวนของราคา และเพอืใหม้ปีรมิาณเพียงพอสําหรบัการผลิตไดอ้ย่างต่อเนือง ในการบรหิาร

สนิคา้คงคลัง บรษิัทมีคลังสินค้าอยู่  แห่ง คอื จังหวดัสงขลา (บริเวณโรงงานของบริษทั) , จงัหวดัสุราษฎร์ธานี, 

จงัหวดันครราชสมีา และจงัหวดักรุงเทพ  ซึงจดัเกบ็ผลิตภณัฑ์เหล็กไดป้ระมาณ , ตนั, ,000 ตนั, ,  ตนั 

และ ,  ตนั ตามลําดบั ทงันีการทีบรษิทัมกีารสํารองสนิคา้คงคลงัในปรมิาณดงักล่าว ทําให้บรษิทัสามารถส่งมอบ

สนิคา้ใหก้บัลูกคา้ในทนัท ีและรวดเรว็กว่าผูค้า้รายอืน  อย่างไรกต็าม จากแนวโน้มยอดขายทียงัคงมอีตัราการเติบโต

อย่างต่อเนือง บรษิทัจงึเรมิแผนการขยายพนืทีคลงัสนิคา้เพือรองรบักบัยอดขายทีเพิมมากขนึ โดยเฉพาะเขตภูมภิาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  
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 การผลติ 

บรษิทัใชน้โยบายการผลิตตามคําสงัซือของลูกคา้ (Made to Order) และการผลิตเพือกกัเกบ็ไวเ้ป็นสนิคา้คง

คลงัพรอ้มจําหน่าย โดยเรมิต้นวางแผนในการผลิตจากฝ่ ายขายทีรบัคําสงัซือสนิคา้จากลูกคา้ ต่อจากนันฝ่ ายผลิตจะ

พิจารณาปรมิาณการผลิตจากคําสงัซือทีไดร้บั ประกอบกบัประมาณการความต้องการของผลิตภณัฑ์เพือก่อให้เกิด

ความคุม้คา่ในการผลิต (Economy of Scale) ระยะเวลาในการผลิต และปรมิาณวตัถุดบิทีต้องใชซ้ึงฝ่ ายจดัซือจะเป็น

ผูด้ําเนินการจดัซือวตัถุดิบให้ไดต้ามคุณภาพ และปรมิาณทีลูกคา้ต้องการ สําหรบัการผลิตนัน โรงงานสามารถเปิด

ดาํเนินการผลติไดต้ลอด  ชวัโมงต่อวนั ซงึชว่งเวลาการผลติจะแบง่เป็น 2 กะโดยใชค้นงานหมนุเวยีนสลบักนัไป และ

เมือได้สินค้าสําเร็จรูปแล้ว ฝ่ ายตรวจสอบจะเข้าไปดําเนินการทดสอบคุณภาพสินค้าทีกําหนดไว้ตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรมและนโยบายควบคมุคณุภาพของบรษิทั กอ่นทจีะจดัเกบ็ไวใ้นคลงัสนิคา้เพอืสง่มอบใหก้บัลูกคา้ 

  

สิทธิพิเศษทีได้รบัจากการส่งเสริมการลงทุน     

บรษิทั 

บรษิทัไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนโดยคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ตามบตัรการส่งเสรมิการลงทุน

เลขท ี ( )/  ตงัแต่วนัท ี  พฤศจิกายน  อาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิการลงทุน พ.ศ.  โดย

บริษทัได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนในกิจการ ผลิตลวดตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh) ประเภท 4.19 กจิการผลิต

โครงสรา้งโลหะทีใชใ้นการก่อสรา้งหรอือุปกรณ์สําหรบังานอุตสาหกรรม (Fabrication Industry) ซึงสทิธิตามบตัร

สง่เสรมินี ไดห้มดอายุในเดอืนกนัยายน   

บรษิทัย่อย 

บรษิทัย่อยไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จํานวน  ฉบบั  

เลขที บตัรส่งเสรมิ 1573(5)/2554 ส่งเสรมิการลงทุน วนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2554  ตามพระราชบญัญญัติ
สง่เสรมิการลงทุน พ .ศ 2520 ตามมาตรา 25 26 28 31 34 และ 35(3) ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ยกเวน้ภาษีเงนิได ้นิติบุคคล 
จํานวน 8 ปี สาํหรบัการผลติผลติภณัฑโ์ลหะ และชนิสว่นโลหะ จํานวน 55,000 ตนั  /ปี  เรมิมรีายไดว้นัที 31 กรกฎาคม 
2554 ถงึ 30 กรกฎาคม 2562 

เลขที บตัรส่งเสรมิ 2488(2)/2557  ส่งเสรมิการลงทุน วนัที 25  สงิหาคม 2557ตามพระราชบญัญตัิส่งเสรมิ
การลงทุน พ.ศ. 2520  ตามมาตรา 25 26 28 31 34 35(3) ไดร้บัสทิธิประโยชน์ ยกเวน้ภาษีเงนิไดเ นิติบุคคล ของ
กจิการสง่เสรมิการลงทุน สาํหรบักาํไรสทุธ ิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไมร่วมคา่ทดีนิและเงนิทุนหมุนเวยีน มรีะยะเวลา
กําหนด  8 ปี ในทีนี บตัรส่งเสรมิการลงทุน ระบุ ภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลทีไดร้บัยกเวน้ ตามมาตรา 31 วรรคหนึง และ 
สาม มมีลูคา่ไมเ่กนิ 33 ลา้นบาท (ยงัไมม่รีายได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานประจําปี  2557          13 

บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 
 

 

.ความเสียงจากการทีผู้บริหารของบริษทัและบริษทัย่อยมีญาติสนิททีประกอบธรุกิจคล้ายคลึงกนั  

เนืองจากผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อย คอื นายสมบตั ิลสีวสัดติระกลู มพีีน้องทีดําเนินธุรกจิทีเกยีวขอ้งกบั

ผลิตภณัฑ์เหล็กตามพืนฐานดงัเดิมของครอบครวั โดยเป็นกรรมการและหรือผูถ้ือหุ้นใหญ่ในบริษทัทีดําเนินธุรกิจ

เกยีวขอ้งกบัผลติภณัฑเ์หลก็ ซงึอาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได ้แต่เนืองจากฐานลูกคา้ส่วนใหญ่ตงัอยู่

ในภมูภิาคทตี่างกนั ซงึไมเ่ป็นพนืททีบัซอ้นกนั ดงันนั บรษิทัจงึไดเ้ปรยีบในเรอืงของการขนส่งและความสะดวกในการ

ดแูลลูกคา้ไดด้กีวา่  

จากโครงสรา้งกลุ่มผูถ้อืหุน้มไิดม้สีว่นเกยีวขอ้งหรอืมอีทิธพิลซงึกนัและกนั อีกทงับรษิทัมกีรรมการอิสระจํานวน 

 ท่านจากคณะกรรมการทงัหมด  ท่าน จงึสามารถดแูลความโปรง่ใสใ่นการดาํเนินธุรกจิ และปกป้ องผลประโยชน์ของ

บรษิทัได ้ซึงบรษิทัไดม้อบหมายให้นายแสงรุ้ง นิติภาวะชน (กรรมการผู้จดัการ) ผูท้ีมิไดม้ีญาติสนิทดําเนินธุรกจิที

เกยีวขอ้งกบัธุรกจิเหลก็ เป็นผูอ้นุมตัริายการระหวา่งกนัทเีกยีวขอ้งกนั 

.  ความเสียงจากการจดัหาวตัถดิุบ 

เหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดมว้น (Hot Rolled Coil - HRC) เป็นวตัถุดบิทีสําคญัในการผลิตทงันียอดซือเหล็กแผ่นรดี

รอ้นชนิดมว้นของบรษิทัจากผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่ายเหลก็แผน่รดีรอ้น  กลุ่มคอื กลุ่มบรษิทั สหวริยิาสตีลอินดสัตร ี

จํากดั (มหาชน), กลุ่มบรษิัท จีสตีล จํากดั (มหาชน) และ กลุ่มบรษิัท จีเจสตีล จํากดั (มหาชน) ซึง เป็นการสงัซือ

วตัถุดบิในลกัษณะราคาตลาดจร (Spot Price) ดว้ยเหตุนี บรษิทัจงึอาจมคีวามเสยีงจากการขาดแคลนวตัถุดบิในกรณีที

บรษิทัไมส่ามารถจดัหาวตัถุดบิจากแหล่งอนืไดท้นัตามความตอ้งการใช ้  

อย่างไรกต็าม บรษิทัมกีารสงัซือเหล็กแผ่นรดีรอ้นจากผูผ้ลิตวตัถุดบิทงั  รายดงักล่าวมาเป็นเวลานาน และมี

ความสมัพนัธ์อนัดี ประกอบกบับริษทัมกีารวางแผนการผลิตทีชดัเจน โดยจะจดัเกบ็วตัถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต

ประมาณ -  วนั พรอ้มทงัมนีโยบายสงัซอืวตัถุดบิล่วงหน้าประมาณ 15-45 วนั ทําให้บรษิทัยงัไม่เคยประสบปญัหา

ขาดแคลนวตัถุดบิ ซงึหากเกดิภาวะดงักล่าวบรษิทัยงัสามารถนําเขา้วตัถุดบิจากต่างประเทศได ้  

.  ความเสียงจากความผนัผวนในราคาวตัถดิุบ  

เหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดมว้น เป็นวตัถุดบิหลกัของบรษิทัในการผลติสนิคา้ โดยมมีลูค่าการสงัซือซึงคดิเป็นสดัส่วน

ประมาณร้อยละ 96-97ของการสงัซือวตัถุดบิทงัหมด ถึงแม้ว่าบรษิทัไดส้งัซือเหล็กแผ่นรดีรอ้นชนิดมว้นจากผูผ้ลิต

ภายในประเทศ แต่ราคาเหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดมว้นจะมกีารเปลียนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ซึงหาก

ราคาเหลก็มกีารปรบัตวัลงอย่างรนุแรง อาจสง่ผลต่อมลูคา่ของวตัถุดบิในสนิคา้คงคลงั ในขณะทีหากราคาวตัถุดบิมกีาร

ปรบัตวัสงูขนึและสง่ผลกบัราคาขายสนิคา้และความสามารถการทํากําไร ดงันัน ความผนัผวนของราคาวตัถุดบิจึงเป็น

ปจัจยัหนึงจะกระทบต่อตน้ทุน, ราคาผลติภณัฑ ์และการบรหิารสนิคา้คงคลงั  

 อย่างไรกต็าม บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัในการบรหิารความเสยีงดงักล่าว มกีารติดตามการเปลียนแปลงราคาของ 

และประเมนิสถานการณ์ของราคาเหล็กอย่างสมําเสมอ  เพือบรหิารวตัถุดบิและสนิคา้สําเรจ็รูปให้เป็นไปตามความ

เหมาะสมทงัดา้นราคาและปรมิาณความตอ้งการ  ซงึจะลดผลกระทบจากการผนัผวนของราคาวตัถุดบิไดร้ะดบัหนึง  

ปัจจยัความเสียง 
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 หลกัทรพัยข์องบริษทัณ วนัท ี  กมุภาพนัธ์  มดีงันี 

ทุนจดทะเบยีน : , ,  บาท 

ทุนทเีรยีกชาํระแลว้ : , ,  บาท 

แบง่เป็นหุน้สามญั : , ,  หุน้ 

มลูคา่ทตีราไว ้ :  บาทต่อหุน้ 
 
ผูถ้ือหุ้น 

 รายชอืผูถ้อืหุน้ทถีอืหุน้สงูสดุ  รายแรกของบรษิทั ณ วนัท ี  กมุภาพนัธ ์  

 

กลุ่มผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ทีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายและการดาํเนินงานของบริษทั 

 

ลาํดบัที ชือ / สกลุ จาํนวนหุ้น % ของจาํนวนหุ้นทงัหมด 

    
 นายสมบตั ิ ลสีวสัดติระกลู , ,  18.31 

 นายแสงรุง้  นิตภิาวะชน , ,  5.78 

 นางสาวธนิกา  ตงัพูนผลววิฒัน์ , ,  4.75 

 นายปรดีา  วงศส์ถติย์พร , ,  4.48 

 นายไพบลูย์  ปิตทิรงสวสัด ิ , ,  4.20 

 นางสาวอมัพร  นิตภิาวะชน , ,  3.72 

7 นางสาวนิสาภ ์ รุง่รตันาอุบล , ,500 3.71 

 นายสนัต์  อมรเลศิวมิาน , ,  3.69 

9 นางสาวบญุศร ี ปญัญาเปียมศกัดิ 10,080,000 3.36 

10 นายสเุทพ  ศริพิทิยาคุณกจิ 9,274,920 3.09 

 รวม ,236,705 .  

ลาํดบัที ชือ / สกลุ จาํนวนหุ้น % ของจาํนวนหุ้น

 นายสมบตั ิ ลสีวสัดติระกลู , ,  18.31 

2 กลุ่มนิตภิาวะชน 47,324,249 15.79 

 นายแสงรุง้  นิตภิาวะชน , ,  5.78 

 นางสาวอมัพร  นิตภิาวะชน ,154,435 3.72 

 นางสพุร    นิตภิาวะชน , ,  2.73 

 นางสาวศวิพร  นิตภิาวะชน , ,  2.34 

 นางชนมส์ติา  วชัรพนัธ์จติ , ,  1.01 

 ดช. จริายุ   นิตภิาวะชน ,  0.21 

    

โครงสรา้งการผูถื้อหุน้ 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 

 

การออกหลกัทรพัยอื์น 

-ไมม่-ี 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไมต่ํากวา่รอ้ยละ  ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลของงบ

การเงนิเฉพาะ และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอนืๆ ตามทบีรษิทักาํหนด ทงันีการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าว

อาจมกีารเปลยีนแปลงขนึอยู่กบัฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็นและความเหมาะสมอืนๆ 

ในอนาคต ตามทคีณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร 

บรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ตํากว่ารอ้ยละ  ของกําไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิติบุคคล

ของงบการเงนิเฉพาะ และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอืนๆ ตามทีบรษิทัย่อยกําหนด ทงันีการจ่ายเงนิ

ปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลยีนแปลงขนึอยู่กบัฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็นและความ

เหมาะสมอนืๆ ในอนาคต ตามทคีณะกรรมการบรษิทัย่อย และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยเหน็สมควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 กลุ่มปญัญาเปียมศกัดิ 23,020,000 7.67 

 นางสาวบญุศร ี ปญัญาเปียมศกัดิ , ,  3.36 

 นายวชิยั    ปญัญาเปียมศกัดิ , ,  1.40 

 นายสมบตั ิ ปญัญาเปียมศกัดิ , ,  1.40 

 นายสมพร   ปญัญาเปียมศกัดิ , ,  0.83 

 นางสาวบญุชว่ย  ปญัญาเปียมศกัดิ ,040,000 0.68 
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 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 มจีํานวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชอื – สกุล ตําแหนง่ 
จํานวนทรีว่มประชุม/
การประชุมทงัหมด 

1. พล.ต.อ. อํานวย เพชรศริ ิ ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 4/5 

2. นายสมบตั ิลสีวสัดติระกลู ประธานกรรมการบรหิาร  5/5 

3. นายแสงรุง้ นิตภิาวะชน กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร  5/5 

4. นายครรชติ สงิห์สวุรรณ์ รองประธานกรรมการ /กรรมการอสิระ 5/5 

5. นางจนิตนา เตชะมนตรกีลุ กรรมการ / กรรมการอสิระ 5/5 

6. นายสรุพล สตมิานนท์ กรรมการ / กรรมการอสิระ/ 5/5 

7. นางสาวบญุศร ีปญัญาเปียมศกัดิ กรรมการ  / กรรมการบรหิาร 5/5 

8. นายธนทตั ชวาลดฐิ กรรมการ  5/5 

9. นายปรดีา  วงศส์ถติย์พร กรรมการ 5/5 

กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 

กรรมการผูม้อีํานาจลงลายมอืชอืแทนบรษิทั คอื  นายสมบตั ิลสีวสัดติระกลู หรอื นายแสงรุง้ นิตภิาวะชน หรอื นางสาว

บญุศร ีปญัญาเปียมศกัด ิกรรมการสองคนลงนามรว่มกนั และประทบัตราสาํคญัของบรษิทั  

 
ผู้บริหาร 

ณ วนัท3ี1 ธนัวาคม 2557 มจีํานวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชือ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1.   นายสมบตั ิ ลสีวสัดติระกลู ประธานกรรมการบรหิาร 

2.   นาย แสงรุง้ นิตภิาวะชน กรรมการผูจ้ดัการ 

3.   นางสาวบญุศร ีปญัญาเปียมศกัดิ ผูจ้ดัการฝ่ ายการเงนิ 

4.   นางทรรศนีย์  ภนุูชอภยั ผูจ้ดัการฝ่ ายขายและการตลาด 

.   นายปกรณ์ อ่อนแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ ายบญัช ี

6.   นางสาวกรรณิกา  องักรุวโิรจน์ ผูจ้ดัการสาขา 

.   นายพงษ์เดช  เลอสทิธศิกัด ิ ผูจ้ดัการสาขา 

.   นางสาวจารวุรรณ  จนัทรป์ระอบ ผูจ้ดัการฝ่ ายสารสนเทศ 

* .   นายสมคดิ  มณีสว่าง รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ ายโรงงาน 

  

 

เลขานุการบริษทั 

 นางสาวพรณิกา  เลิศอิทธิบาท ได้รบัการแต่งตงัตามมติทีประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครงัที /  เมือ

วนัท ี  มถิุนายน   

หมายเหตุ   นายสมคดิ  มณีสว่าง  ไดร้บัการแต่งตงัแทน นายพริพีฒัน์  ตนัตชิวโอชานนท ์ เมอืเดอืนตุลาคม  

โครงสรา้งการจดัการ 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 

โครงสร้างการจดัการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

สายสนับสนุน  

และอาํนวยการ 

- บญัช ี

- การเงนิ 

- ทรพัยากรบุคคล 

- สารสนเทศและส่งเสรมิทคีวิเอม็ 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการสรรหา และ

กาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 

เลขานุการบริษทั 

แผนกตรวจสอบภายใน 

สายการผลิต 

- ผลติ 

- วศิวกรรม 

- สงิแวดลอ้ม 

สาํนักงานสาขา 

- สาขากรุงเทพฯ 

- สาขาโคราช 

- สาขาสุราษฎรธ์านี 

สายธรุกิจและการตลาด 

- พฒันาธุรกจิ 

- การตลาด 

- การขาย 
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ประวติักรรมการและผู้บริหาร 

พล.ต.อ.อาํนวย  เพชรศิริ 

ประธานกรรมการบริษทั 

อาย ุ 68 ปี 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 รฐัศาสนศาสตรบ์ณัฑติ โรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจ 

 ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นท ี68/2551 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย 

การถือหุ้นในบริษทั(%) :  - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ปี  - ปจัจุบนั    ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

  บมจ. 2เอสเมทลั 

เม.ย.- ก.ย. 2554    ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิการจดั 

   ประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)  

 

นายสมบัติ  ลีสวัสดิตระกูล 

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

อาย ุ 55 ปี 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวยิาลยัมหดิล 

 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้ องกนั

ประเทศ (รุ่น 5222) 

 หลกัสูตรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสูง สถาบนั

พฒันาขา้ราชการฝา่ยตุลาการศาลยตุธิรรม (รุ่น 12) 

 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่น 8 

 ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น

ท ี68/2551 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถือหุ้นในบริษทั(%) : 18.31 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ปี 35- ปจัจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

บมจ. 2 เอสเมทลั 

ปี 33- ปจัจุบนั กรรมการ บจก. บางกอก วอเตอรร์ซีอรส์ 

ปี 5 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. บางเสาธงเพอืการเกษตร 

ปี 3  - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการบรหิาร บจก. นีสเทริน์สตลี 

 

นายแสงรุ้ง  นิติภาวะชน 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ 

อาย ุ 46 ปี 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 บรหิารธุรกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

 ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP)รุ่นท ี

68/2551 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถือหุ้นในบริษทั (%) :5.78 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ปี 36 - ปจัจุบนั    กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  

     บรษิทั  เอสเมทลั จํากดั (มหาชน) 

ปี 49 - ปจัจุบนั กรรมการ, กรรมการบรหิาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการ  บจก. นีสเทริน์สตลี 

 
 

ดร.ครรชติ  สิงห์สุวรรณ์ 

รองประธานกรรมการบริษทั/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 52 ปี 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 ปรญิญาเอก สาขาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 

มหาวทิยาลยันานาชาตแิห่งสหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาโท สาขาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 

มหาวทิยาลยันานาชาตแิห่งสหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์สาขากฎหมายแพ่งและอาญา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น

ท ี68/2551 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถือหุ้นในบริษทั (%) : - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ปี 50 - ปจัจุบนั รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ บมจ. 2เอสเมทลั 

ปี 53 - ปจัจุบนั    รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกจิรายใหญ่

     และ SMEs ธ.อสิลามแห่งประเทศไทย 

ปี 2552 - 2554 ประธานชมรมบรหิารความเสยีง สถาบนั

การเงนิเฉพาะกจิ(SFls) 

ปี 2552 - 2554 คณะกรรมการบรหิารความเสยีงบมจ.อสมท. 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวบุญศรี  ปัญญาเปียมศักด ิ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

อาย ุ 52 ปี 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสูง (ปวส.) วทิยาลยัเทคโนโลยี

อาชวีศกึษา วทิยาเขตเทคนิคภาคใต ้

 ผา่นการอบรม Director Accredition Program (DAP) รุ่นท ี

75/2551จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถือหุ้นในบริษทั (%):   3.36 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ปี  - ปจัจุบนักรรมการ และกรรมการบรหิารบมจ. 2เอสเมทลั 

ปี 4- ปจัจุบนักรรมการ และกรรมการบรหิาร  

บรษิทันิสเทริน์สตีล จํากดั 

 

 

นางจนิตนา  เตชะมนตรีกุล 

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 60 ปี 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ (สาขาการเงนิ)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 ปรญิญาโท ศลิปศาสตร ์(สาขากฎหมายเศรษฐกจิ) คณะนิตศิาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัรบณัฑติ การสอบบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรก์ารบญัช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาตร ีบญัช ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 ผา่นการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นท ี4/2543 

จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถือหุ้นในบริษทั (%) :  - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ปี  - ปจัจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ    

  บมจ. 2เอสเมทลั 

ปี - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

  บมจ. เจ พ ีมอเตอรเ์วริค์ 

ปี 2535 - ปจัจุบนั หุน้ส่วนผูจ้ดัการ สํานกังานสอบบญัชซี ีแอนด ์เอ 

 

นายสุรพล  สติมานนท์ 

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 54 ปี 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 ปรญิญาโท สาขาธุรกจิ Webster University, USA 

 ปรญิญาโท สาขากฎหมาย Howard University, USA 

 ปรญิญาโท สาขากฎหมาย Southern Methodist University, USA 

 ผา่นการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นท ี40/2547

จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 Anti - Corruption for Executive กรกฎาคม  สําหรบักรรมการ
และผูบ้รหิารกลุ่มบรษิทัธนชาต ิ

การถือหุ้นในบริษทั (%) :  - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ปี  - ปจัจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ    
  บมจ. 2เอสเมทลั 
ปี 2533 - ปจัจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. บา้นร๊อคการเ์ดน้ 
ปี 2545 - ปจัจุบนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
 บมจ. ราชธานี ลสิซงิ 
ปี  - ปจัจุบนั อนุกรรมการดา้นกฎหมายและสญัญาการรถไฟ 

แห่งประเทศไทย 
ปี  - ปจัจุบนั กรรมการทปีรกึษากฎหมาย, กระทรวงเทคโน 

โลยสีารสนเทศและการสอืสาร 

ปี  - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. เอราวณัประกนัภยั 

 
นายปรีดา  วงศ์สถติย์พร 

กรรมการ 

อาย ุ 59  ปี 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 มธัยมศกึษา, โรงเรยีนศกึษาวฒันา 

 ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น

ท ี92/2554 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถือหุ้นในบริษทั  (%) :  5.31 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ปี 4- ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั2เอสเมทลั จํากดั (มหาชน) 

ปี 49- ปจัจุบนั กรรมการผูม้อีํานาจ, บรษิทั ต.วบิูลยส์นิ

ผลติภณัฑไ์ม ้จํากดั 

ปี 2549 - ปจัจุบนั  กรรมการผูม้อีํานาจ, บจก. ธนพล   ลามเินต 

ปี 2549 - ปจัจุบนั กรรมการผูม้อีํานาจ, บจก. ชยัวสษิฐ ์พาราวูด้

(2002) 

ปี 2551 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. นีสเทริน์สตลี 
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นายธนทัต  ชวาลดิฐ 

กรรมการ 

อาย ุ 47 ปี 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 ปรญิญาโท สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิ ศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น

ท ี68/2551 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถือหุ้นในบริษทั  (%) :   2.47 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ปี 51- ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. 2 เอสเมทลั 

ปี 2547 - ปจัจุบนั กรรมการ บจก. รอยลัโฮมดวีลีอปเมน้ท ์

ปี 2545 - ปจัจุบนั    กรรมการ บจก. รแีลกซค์อมฟอรท์ 
ปี 2544 - ปจัจุบนั    กรรมการ และรองกรรมการผูอ้ํานวยการ บจก. 

สกัทอง (ไทย) 
ปี 2544 - ปจัจุบนั    กรรมการ และรองกรรมการผูอ้ํานวยการ บจก. 

เอส. บ.ี เฟอรนิ์เจอร ์เฮาส ์
ปี 2544 - ปจัจุบนั     กรรมการ และรองกรรมการผูอ้ํานวยการ บจก. 

เอส. บ.ี อุตสาหกรรมเครอืงเรอืน 
ปี 2544 - ปจัจุบนั     กรรมการ บจก. จ.ี ท.ี ท.ี มารเ์กต็ตงิ นางทรรศนีย์  ภูนุชอภัย   อาย ุ 40 ปี 

ผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ (การเงนิ) ม.สงขลานครนิทร ์

การถือหุ้นในบริษทั  (%) :  - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ปี 47- ปจัจุบนั ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด บมจ. 2 เอสเมทลั 
 

นายปกรณ์  อ่อนแก้ว   อาย ุ 41 ปี 

ผู้จดัการบญัชี 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีวทิยาลยัเมอืงหาดใหญ่ 

การถือหุ้นในบริษทั  (%) :  - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ปี 50- ปจัจุบนั ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ีบมจ. 2 เอสเมทลั 

ปี 2556 - ปจัจุบนั กรรมการ และผูจ้ดัการ บจก. เมกกา้ทรานส ์

แอนดโ์ลจสิต ์

นายพงษ์เดช  เลอสิทธิศักด ิ  อาย ุ 47ปี 

ผู้จดัการสาขา 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 บรหิารธุรกจิ การจดัการทวัไป จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ การเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การถือหุ้นในบริษทั  (%) :  - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ปี 53- ปจัจุบนั ผูจ้ดัการสาขา บมจ. 2 เอสเมทลั 

ปี 2551 - ปจัจุบนั     กรรมการและผูบ้รหิาร วฒันเดชแมนชนั 

นางสาวกรรณิการ์  อังกุรวิโรจน์  อาย ุ 49 ปี 
ผู้จดัการสาขา   

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 ปรญิญาตร ีอกัษรศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัศลิปกร 

การถือหุ้นในบริษทั  (%) :  - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ปี 53- ปจัจุบ ัน ผูจ้ดัการสาขา บมจ. 2 เอสเมทลั 

ปี 2552 - 2553 ผูจ้ดัการฝา่ยขายและการตลาด บจก.นีสเทรนิสตลี  

นางสาวจารุวรรณ  จันทร์ประอบ  อาย ุ 36 ปี 

ผู้จดัการฝ่ายสารสนเทศ 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาการจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

การถือหุ้นในบริษทั  (%) :  0.02 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ปี 53- ปจัจุบนั ผูจ้ดัการฝา่ยสารสนเทศ บมจ. 2 เอสเมทลั 

ปี 2548 - 2553 ผูจ้ดัการแผนกสารสนเทศ บจก. เซาทเ์ทริน์สตลี 

 

นายสมคิด มณีสว่าง   อาย ุ 35 ปี 

รกัษาการผู้จดัการโรงงาน 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 วศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้ ากําลงั มหาวทิยาลยัราชมงคลศรวีชิยั 

การถือหุ้นในบริษทั  (%) :  - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ปี 57- ปจัจุบนั ผูจ้ดัการโรงงาน บมจ. 2 เอสเมทลั 

ปี 2546 - 2557 ผูจ้ดัการแผนกไฟฟ้ า บจก. เซาทเ์ทริน์สตลี 

นางสาวพรณิกา  เลิศอิทธิบาท     อาย ุ 42 ปี 
เลขานุการบริษทั 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

 ผา่นการอบรม Company Secretary Program (CSP) รุ่นท ี27/2008 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
การถือหุ้นในบริษทั  (%) :  - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ปี 51- ปจัจุบนั เลขานุการบรษิทับมจ. 2 เอสเมทลั 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร 

1  ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน 

ตามมติทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี  เมือวนัที  เมษายน 2557 ได้มีมติกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการของบรษิทัและคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2557 ในจํานวนรวม .00 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น

ค่าเบยีประชุมสําหรบัประธานกรรมการ และกรรมการ เป็นจํานวน ,  บาทต่อครงั และ ,  บาทต่อครงั 

ตามลําดบั และคา่เบยีประชุมสําหรบัประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจํานวน , บาทต่อครงั 

และ ,  บาทต่อครงัสาํหรบักรรมการของบรษิทัทมีฐีานะเป็นพนกังานของบรษิทั จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการ

ตามรายละเอยีดดงักล่าวขา้งตน้ ทงันีทปีระชมุผูถ้อืหุน้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจในการพิจารณาเงนิค่าตอบแทน

พเิศษหรอืโบนสัใหแ้กก่รรมการทุกท่านตามทเีหน็สมควร แต่ทงันีตอ้งไมเ่กนิจํานวนปีละ .  ลา้นบาท 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ชือ-นามสกลุ ปี  ปี  

1. พล.ต.อ. อํานวย เพชรศิร ิ  450,000 550,000 

2. นายครรชติ สงิหส์ุวรรณ์  495,000 390,000 

3. นางจนิตนา เตชะมนตรกีุล 335,000 335,000 

4. นายสุรพล สตมิานนท ์ 335,000 335,000 

5. นายธนทตั ชวาลดฐิ  185,000 350,000 

.นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร 200,000 335,000 

รวม 2,000,000 2,295,000 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

  ปี 255  ปี 2557 

  จาํนวน จาํนวนเงิน จาํนวน จาํนวนเงิน 

(คน) (ล้านบาท) (คน) (ล้านบาท) 

เงนิเดอืน 9 12.90 9 12.54 

โบนสั 9 6.93 9 6.8 

อนืๆ – ค่าคอมมชิชนั และกองทุน

สํารองเลยีงชพี 
9 0.43 9 0.45 

รวม  20.26  19.79 

 

2   ค่าตอบแทนอืนๆ 

-ไมม่-ี 
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 บคุลากร 

จํานวนพนกังานทงัหมดของบรษิทั (ไมร่วมผูบ้รหิาร) ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 แบง่ตามสายงานดงันี 

ฝ่าย 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

ปี 255  ปี 2557 

. ฝา่ยโรงงาน    

. ฝา่ยขายและการตลาด  42 45 

. ฝา่ยบญัชี  22 25 

. ฝา่ยการเงนิ  2 3 

. ฝา่ยทรพัยากรบุคคล  13 13 

. ฝา่ยสารสนเทศ  5 7 

7. สํานกังานผูบ้รหิาร  1  1 

. แผนกตรวจสอบภายใน   

. คลงัสนิคา้สาขากรุงเทพ   

. คลงัสนิคา้สาขาสุราษฎร ์  6 

. คลงัสนิคา้สาขานครราชสมีา   

 รวม   

 

บริษทั นีสเทิรน์สตีล จาํกดั 

ฝ่าย 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

ปี 255  ปี 2557 

. ฝา่ยผลติ    

. ฝา่ยทรพัยากรบุคคล    

. ฝา่ยบญัชี    

. ฝา่ยการเงนิ    

 รวม 104 115 

 

บริษทั เมกก้าทรานส์แอนดโ์ลจิสต์ จาํกดั 

ฝ่าย 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

ปี  ปี 2557 

. จดัส่ง-สํานกังานใหญ่   

. จดัส่ง-นครราชสมีา   

 รวม   

ทงันีในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา บรษิทัไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานใดๆ 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

ค่าตอบแทนพนักงานปี 2557 

บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงนิให้แก่พนักงานทีไม่ใช่ผูบ้รหิาร อนัไดแ้ก่ เงนิเดอืน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา 

โบนสั  คา่ครองชพี เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลยีงชพี และสวสัดกิารอนืๆ  จํานวนรวม . ลา้นบาท 

บรษิทั นีสเทริน์สตลี จํากดั ไดจ้่ายคา่ตอบแทนทีเป็นตวัเงนิให้แก่พนักงานทีไม่ใช่ผูบ้รหิาร อนัไดแ้ก่ เงนิเดอืน 

คา่แรง คา่ล่วงเวลา โบนสั  คา่ครองชพี เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลียงชพี และสวสัดกิารอืนๆ  จํานวนรวม  . ล้าน

บาท 

บรษิทั เมกกา้ทรานส์แอนด์โลจิสต์ จํากดั ไดจ้่ายค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงนิให้แก่พนักงานทีไม่ใช่ผูบ้รหิาร อัน

ไดแ้ก ่เงนิเดอืน คา่แรง คา่ล่วงเวลา โบนสั  คา่ครองชพี เงนิสมทบกองทุนสํารองเลียงชพี และสวสัดกิารอืนๆ  จํานวน

รวม . ลา้นบาท 

นโยบายการพฒันาบคุลากร  

บริษัทให้ความสําคญัเป็นอย่างยิงในเรืองของการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน เพือเพิม

ประสทิธภิาพในการทํางาน คณุภาพของการใหบ้รกิาร โดยไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรม การสมัมนาโดยบุคคลจากทงัภายใน

และภายนอกทจีําเป็นต่อพนกังานโดยรวมและรายบคุคลอย่างสมาํเสมอ เพอืเพมิศกัยภาพในการทํางานและสามารถนํา

ความรูท้ไีดร้บัไปปรบัใชใ้นการทํางาน รวมทงัมนีโยบายในการใหผ้ลตอบแทนกบัพนกังานในอตัราทีเหมาะสมเพือจูงใจ

และรกัษาใหพ้นกังานทํางานกบับรษิทัในระยะยาว และนอกจากนีบรษิทัไดจ้ดักจิกรรมเพือสานสมัพนัธ์พนักงานเพือ

เป็นการสรา้งความสามคัคภีายในองค์กรอย่างสมําเสมอ 
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นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทงันีคณะกรรมการจะไดจ้ดัให้มี

การทบทวนนโยบายและทิศทางการดําเนินงานดงักล่าวเป็นประจําเพือเพิมมูลค่าทางธุรกจิสูงสุด และการเติบโตของ

บริษัทอย่างยังยืน โดยกํากบัดูแลให้ฝ่ ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายทีกําหนด รวมทังดูแลให้มีการ

ตรวจสอบภายในทมีปีระสทิธภิาพและประสทิธิผล โดยจะเปิดเผยรายงานการกํากบัดูแลกจิการไวใ้นรายงานประจําปี

และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี (แบบ - ) 

หลกัการเกยีวกบัการกาํกบัดแูลกจิการ เพอืเสรมิสรา้งความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของ

บริษัท อันจะทําให้เกดิความเชอืมนัในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผูท้ีเกียวข้องทุกฝ่ าย ซึงเป็นการปฏิบตัิตามแนว

ทางการกาํกบัดแูลกจิการทดีขีองโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทงั  หมวดหลกัดงันี 

หมวดที 1สิทธิของผูถ้ือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสทิธพินืฐานต่างๆของผูถ้อืหุน้ทงัในฐานะของเจา้ของบรษิทั และในฐานะ

นกัลงทุนในหลกัทรพัย์ เช่นสทิธิในการซือขายหรอืโอนหลกัทรพัย์ทีตนถืออยู่สทิธิในการไดร้บัขอ้มูลของบรษิทัอย่าง

เพียงพอ สทิธิในการทีจะไดร้บัส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษทัสิทธิต่างๆในการประชุมผูถ้ือหุ้นสทิธิในการแสดงความ

คดิเหน็สทิธใินการรว่มตดัสนิใจในเรอืงสาํคญัของบรษิทัเช่นการจดัสรรเงนิปนัผล , การแต่งตงัหรอืถอดถอนกรรมการ, 

การแต่งตงัผูส้อบบญัช,ี การอนุมตัธิุรกรรมทสีาํคญัและมผีลต่อทศิทางในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นตน้ 

นอกเหนือจากสทิธพินืฐานต่างๆขา้งตน้แลว้บรษิทัยงัไดด้าํเนินการในเรอืงต่างๆทเีป็นการอํานวยความสะดวก

ในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ดงันี 

1. บรษิทัจะจดัใหม้กีารประชมุใหญ่สามญัประจําปีทุกปี โดยจะจดัภายใน 4 เดอืนนบัจากวนัสนิสุดรอบบญัชใีน

แต่ละปีพรอ้มทงัจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุ และขอ้มลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆใหผู้ถ้ือหุ้นรบัทราบล่วงหน้าก่อน

วนัประชมุ 7 วนั กอ่นการประชมุและลงประกาศหนงัสอืพมิพ์แจง้วนันัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัก่อนที

จะถงึวนัประชมุโดยในแต่ละวาระการประชมุจะมคีวามเหน็ของคณะกรรมการประกอบไปดว้ย 

2. ในกรณีทผีูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองบรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอสิระหรอืบคุคลใดๆเขา้ร่วมประชุมแทนตนไดโ้ดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึงทีบรษิทัไดจ้ดัส่งไป

พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุ 

3. กอ่นการประชมุบรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งความคดิเห็นขอ้เสนอแนะขอ้ซกัถามไดล้่วงหน้า

กอ่นวนัประชมุผา่นอเีมล์แอดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 

4. ในการประชมุบรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตงัขอ้ซกัถาม ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืแสดงความเห็นต่อทีประชุม

ในประเดน็ต่างๆ อย่างอสิระและเท่าเทยีมกนั ทงันีในการประชมุผูถ้ือหุ้นจะมกีรรมการและผูบ้รหิารทีเกยีวขอ้งเขา้ร่วม

ประชมุเพอืตอบคาํถามและใหข้อ้มลูรายละเอยีดในทปีระชมุ 

5. ภายหลงัการประชุมแล้วเสรจ็บรษิทัจะจดัทํารายงานการประชุมโดยให้แสดงขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

เพอืใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้

หมวดที 2การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บรษิทัมนีโยบายทจีะสรา้งความเท่าเทียมกนัให้เกดิขนึกบัผูถ้ือหุ้นทุกราย โดยในการดําเนินการประชุมผูถ้ือ

หุน้แต่ละครงับรษิทัจะใหโ้อกาสแกผู่ถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัทุกรายโดยกาํหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทปีระชุมเป็นไปตาม

จํานวนหุ้นทีผูถ้ือหุ้นถืออยู่ คือ หนึงหุ้นมสีทิธิเท่ากบัหนึงเสยีงและในกรณีทีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดว้ย

การกํากบัดูแลกิจการ 



 
 

รายงานประจําปี  2557          25 

บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

ตนเองบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบคุคลใดๆเขา้ร่วมประชุมแทนตนไดโ้ดยใช้

หนงัสอืมอบฉนัทะทบีรษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุ 

นอกจากนี บรษิทัไดก้ําหนดมาตรการป้ องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบุคคลที

เกยีวขอ้งซงึหมายถงึกรรมการผูบ้รหิารและพนกังานในหน่วยงานทเีกยีวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน (รวมทงัคูส่มรสและบุตรที

ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว) โดยห้ามบุคคลทีเกยีวขอ้งทําการซือขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัเป็นระยะเวลา

อย่างน้อย 1 เดอืนก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปี และควรรอคอยอย่างน้อย  

ชวัโมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหแ้กส่าธารณชนแลว้ รวมทงัหา้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูนนัต่อบคุคลอนืดว้ย 

บรษิทัไดใ้หข้อ้มลูแกก่รรมการและผูบ้รหิารเกยีวกบัหน้าทีทีผูบ้รหิารต้องรายงานการถือหลกัทรพัย์ในบรษิทั 

และบทกาํหนดโทษตามพ.ร.บ.หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์พ.ศ.2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยและในกรณีทกีรรมการหรอืผูบ้รหิารมกีารซือขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัต้องรายงานการถือหลกัทรพัย์ใน

บรษิัทของตนเองคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทําการ ใหส้าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทราบเพือ

เผยแพรต่่อสาธารณะต่อไป 

หมวดที 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธิของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภายในไดแ้ก่ พนักงาน

และผูบ้รหิารของบรษิทัหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกเช่นคู่แข่ง คู่คา้ลูกคา้เป็นต้นโดยบรษิทัตระหนักดวี่าการสนับสนุน

และขอ้คดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินงานและการพฒันาธุรกจิของบรษิทัดงันันบรษิทั

จะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวขอ้งเพือให้สทิธิของผู้มีส่วนได้เสียดงักล่าวไดร้บัการดูแลเป็นอย่างดี

นอกจากนีบรษิทัยงัสง่เสรมิใหม้คีวามรว่มมอืระหวา่งบรษิทัและกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่มเพือสรา้งความมนัคงให้แก่

บรษิทัตามแนวทางดงัต่อไปนี 

ผูถ้อืหุน้ : บรษิทัมุง่มนัเป็นตวัแทนทดีขีองผูถ้อืหุน้ในการดาํเนินธุรกจิเพอืสรา้งความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูถ้ือหุ้น

โดยคาํนึงถงึการเจรญิเตบิโตของมลูคา่บรษิทัในระยะยาวรวมทงัการดําเนินการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

โปรง่ใสและเชอืถอืได ้

พนกังาน : บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของพนกังานบรษิทัซงึเป็นทรพัยากรทมีคี่ายงิของบรษิทับรษิทัจงึมุง่ 

  ใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาศกัยภาพของทรพัยากรบคุคลเพอืใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแกบ่รษิทัอกี 

ทงัยงัสง่เสรมิใหพ้นกังานมสีว่นรว่มในการสรา้งวฒันธรรมองคก์รทดีมีกีารทํางานเป็นทมีและ 

เสรมิสรา้งบรรยากาศและความรูส้กึปลอดภยัในการทํางาน 

คูแ่ขง่ : บรษิทัปฏบิตัิต่อคู่แข่งขนัตามกรอบกติกาการแข่งขนัทีเป็นธรรมโดยรกัษาบรรทดัฐานของขอ้พึง

ปฏบิตัใินการแขง่ขนั 

คูค่า้ : บรษิทัปฏบิตัติ่อคูค่า้ตามกรอบการคา้ทสีจุรติ โดยยดึถอืการปฏบิตัิตามสญัญาและคํามนัทีให้ไวก้บัคู่

คา้อย่างเครง่ครดั 

ลูกคา้ : บรษิทัมคีวามมุง่มนัทจีะตอบสนองและให้บรกิารทีดเีพือสรา้งความพึงพอใจและความเชอืมนัให้กบั

ลูกคา้ 

เจา้หนี : บรษิทัตระหนกัดวีา่การสรา้งความสมัพนัธ์กบัเจา้หนีเพอืใหเ้กดิความเชอืมนัและไวว้างใจเป็นภาระที

ตอ้งปฏบิตัคิวบคูไ่ปกบัการปฏบิตัติามเงอืนไขการกูย้มืเงนิดว้ยความซอืสตัย์สจุรติ 

ทงันีบรษิทัจะปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆทีเกยีวขอ้งเพือให้สทิธิของผูม้สี่วนได ้

เสยีเหล่านีไดร้บัการดแูลอย่างด ี
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หมวดที 4การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บรษิทัตระหนกัดถีงึความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มลูทีมคีวามถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทงัรายงานขอ้มูล

ทางการเงนิและขอ้มูลทวัไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอนืทสีาํคญัทมีผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัซงึลว้นมผีลต่อ

กระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัโดยบรษิทัไดเ้ผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศของบรษิทัต่อผูถ้ือ

หุน้นกัลงทุนและสาธารณชนผา่นชอ่งทางและสอืการเผยแพรข่อ้มลูต่างๆของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรวมถงึเวบ็ไซต์ของบรษิทัคอืwww.ss.co.th 

ในสว่นของงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์นนัปจัจุบนั อยู่ระหวา่งการจดัตงัหน่วยงานเฉพาะ ซงึไดม้อบหมายให้ นาย

สมบตั ิลสีวสัดติระกลู ตําแหน่งประธานกรรมการบรหิาร หรอื นายแสงรุง้  นิตภิาวะชน  ตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ทํา

หน้าทตีดิต่อสอืสารกบัผูล้งทุนผูถ้อืหุน้รวมทงันกัวเิคราะห์และภาครฐัทเีกยีวขอ้ง 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อยและสารสนเทศทางการเงนิที

ปรากฏในรายงานประจําปีงบการเงนิดงักล่าวจดัทําขนึตามมาตรฐานการบญัชทีรีบัรองทวัไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้

นโยบายบญัชทีเีหมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสมาํเสมอรวมทงัมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอในงบการเงนิซึงในการนี

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มลูสาํคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

หมวดที 5ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

หมวดที .1  โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยบุคคลซึงมคีวามรูค้วามสามารถโดยเป็นผูม้บีทบาทสําคญัในการกําหนด

นโยบายและภาพรวมขององค์กรตลอดจนมบีทบาทสําคญัในการกํากบัดูแลตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนินงาน

ของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามแผนทวีางไวอ้ย่างเป็นอสิระ 

ปจัจุบนัคณะกรรมการบรษิทัมจีํานวน  9 ท่านประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัทีไม่เป็นผูบ้รหิาร จํานวน  ท่าน 

โดยมคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระอยู่ 4 ท่าน (รวมกรรมการตรวจสอบ  ท่านแล้ว) ซึงจะทําให้เกดิการถ่วงดุลในการ

ออกเสยีงในการพิจารณาเรอืงต่างๆ ซึงเขม้งวดกว่าตามเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์กาํหนด 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทักาํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจําปีกรรมการต้องออกจากตําแหน่ง  ใน ถ้า

จํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกบัส่วนหนึงในสามกรรมการท ี

จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันันให้ใชว้ธิีจบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออกส่วนปี

หลงัๆต่อไปใหก้รรมการคนทอียู่ในตําแหน่งนานทสีดุนนัเป็นผูอ้อกจากตําแหน่งอย่างไรกต็ามกรรมการทีออกตามวาระ

นนัอาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดาํรงตําแหน่งใหมก่ไ็ด ้

นอกจากนีคณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตังคณะอนุกรรมการ  ชุดได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  เพอืปฏบิตัหิน้าทเีฉพาะเรอืงและเสนอเรอืงให้

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาหรอืรบัทราบซึงคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมสีิทธิหน้าทีตามทีไดก้ําหนดไวใ้นอํานาจ

หน้าทขีองคณะกรรมการแต่ละชดุ 

 บรษิทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าทีความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทักบัผูบ้ริหารอย่างชดัเจนโดย

คณะกรรมการบรษิทัทําหน้าทใีนการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของผูบ้รหิารในระดบันโยบายขณะที

ผูบ้รหิารทําหน้าทบีรหิารงานของบรษิทัในดา้นต่างๆใหเ้ป็นไปตามนโยบายทกีาํหนดดงันนัประธานกรรมการบรษิทัและ

กรรมการผูจ้ดัการจงึเป็นบคุคลคนละคนกนัโดยทงัสองตําแหน่งตอ้งผา่นการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบรษิทัเพือให้ได้

บคุคลทมีคีวามเหมาะสมทสีดุ 
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หมวดที .2  บทบาทหน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบคุคลทมีคีวามรูท้กัษะและความเชยีวชาญทหีลากหลายและมภีาวะผูนํ้า ซึง

เป็นทียอมรบัโดยคณะกรรมการบรษิัทจะมสี่วนร่วมในการกําหนดวสิยัทศัน์ภารกิจกลยุทธ์นโยบายแนวทางในการ

ประกอบธุรกจิและกํากบัดูแลการปฏบิตัิงานของบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมติของที

ประชุมผูถ้ือหุ้นและเพือประโยชน์ในการติดตามและกํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิัทอย่างใกล้ชดิคณะกรรมการ

บรษิทัจงึไดจ้ดัตงัคณะกรรมการชดุต่างๆเพอืตดิตามและดแูลการดําเนินงานของบรษิทั 

 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ

บรษิัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทงันีคณะกรรมการจะได้จัดให้มี

การทบทวนนโยบายและทศิทางการดําเนินงานดงักล่าวเป็น

ประจาํเพอืเพมิมลูค่าทางธุรกจิสงูสุด และการเตบิโตของบรษิัท

อย่างยงัยนื โดยกํากบัดแูลให้ฝ ่ ายบรหิารดําเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบายทกีําหนด รวมทงัดแูลใหม้กีารตรวจสอบภายในที

มปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล โดยจะเปิดเผยรายงานการ

กํากบัดแูลกจิการไวใ้นรายงานประจําปีและแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจาํปี (แบบ - ) 
 จรรยาบรรณธรุกิจ 

บรษิัทได้กําหนดหลกัปฏบิตัิเกียวกับจรรยาบรรณของ

คณะกรรมการฝ่ ายบรหิารและพนักงานเพือให้ผู้เกียวข้อง

ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทตีามภารกิจของบรษิัท

ดว้ยความซอืสตัยสุ์จรติและเทยีงธรรมทงัการปฏบิตัติ่อบรษิัทผู้

มส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มสาธารณชนและสงัคมรวมทงัการกําหนด

ระบบตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวเป็นประจาํ 
ทงันีบรษิัทได้มกีารประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคน

รบัทราบและยึดปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัรวมถึงให้มกีารปฏิบัติ

ตามแนวทางดงักล่าว 
 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิัทได้กําหนดนโยบายเกียวกับความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทวี่าการตดัสนิใจใดๆใน

การดาํเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะต้องทําเพอืผลประโยชน์สูงสุด

ของบริษัทเท่านันและควรหลีกเลยีงการกระทําทีก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกําหนดให้ผู้ทีมีส่วน

เกยีวขอ้งหรอืเกยีวโยงกบัรายการทพีจิารณาต้องแจ้งให้บรษิัท

ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกียวโยงของตนในรายการ

ดงักล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตดัสนิรวมถึงไม่มี

อาํนาจอนุมตัใิน ธุรกรรมนันๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบรษิัท

เกียวกับรายการทีเกียวโยงกันและรายการทมีีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ซึงได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่าง

รอบคอบและไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ตีลาดหลกัทรพัย์ 

  

แห่งประเทศไทยรวมทังจะได้มกีารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิ รายงานประจําปีและแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

 ระบบการควบคมุภายใน 

บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทงัใน

ระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพือให้เกิดความมี

ประสทิธภิาพในการดาํเนินงานบรษิทัจงึไดก้ําหนดภาระหน้าที

อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏบิตังิานและผู้บรหิารไว้เป็นลาย

ลกัษณ์อักษรอย่างชัดเจนมีการควบคุมดูแลการใช้ทรพัย์สิน

ของบริษัท ให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที

ผูป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกันโดย

บรษิทัไดม้กีารแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบเพอืทําหน้าทใีน

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในทเีหมาะสมและมปีระสทิธผิล 
 การบริหารความเสียง 

ในปี 2556 บรษิทัไดม้กีารทาํการประเมนิความเพยีงพอ

ของระบบควบคุมภายในทมีีอยู่เพอืรบัรู้ปจัจยัทอีาจจะส่งผล

กระทบให้กับบรษิัทและพจิารณาหาแนวทางในการปรบัปรุง

แก้ไขการปฏบิตังิานให้ผลการดําเนินงานมปีระสทิธภิาพมาก

ยงิขนึ 
  รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าทสีอบทานรายงาน

ทางการเงนิโดยมฝี ่ ายบญัชแีละผู้สอบบญัชมีาประชุมร่วมกัน

และนําเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิัททุก

ไตรมาสโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ร ับผิดชอบต่องบ

การเง ินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทังสารสนเทศ

ทางการเงนิ (รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อ

รายงานทางการเงนิ) ทปีรากฏในรายงานประจําปีงบการเงนิ

ดงักล่าวจดัทาํขนึตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองและตรวจสอบ

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที

สําคัญทังข้อมูลทางการเงนิและไม่ใช่การเงนิดําเนินการบน

พนืฐานของขอ้เทจ็จรงิอย่างครบถว้นและสมาํเสมอดว้ย 
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หมวดที .3 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมกีารกําหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจําทุก 3 เดอืนและอาจมกีารประชุมพิเศษเพิมเติม

ตามความจําเป็นโดยมกีารกําหนดวาระทีชดัเจนนําส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าเพือให้คณะกรรมการไดม้เีวลา

ศกึษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุมเวน้แต่กรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนและมีการบนัทึกรายงานการประชุมและ

จดัเกบ็รวบรวมเอกสารรายงานทรีบัรองแลว้เพอืใชใ้นการอา้งองิและสามารถตรวจสอบได ้

ในการประชุมประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จ ัดการเป็นผู้ร่วมกนักําหนดวาระการประชุมและ

พจิารณาเรอืงเขา้วาระการประชมุคณะกรรมการบรษิทัโดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรอืงต่างๆเพือ

เขา้รบัการพจิารณาเป็นวาระการประชมุได ้

ในการพจิารณาเรอืงต่างๆประธานกรรมการบรษิทัซงึทําหน้าทีประธานในทีประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ

แสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระโดยในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดบัสูง และหรอืผูเ้ชยีวชาญอิสระเขา้ร่วมประชุมดว้ย

เพอืใหส้ารสนเทศรายละเอยีดขอ้มลูทเีป็นประโยชน์เพมิเตมิในฐานะผูท้เีกยีวขอ้งรวมทงัจะไดร้บัทราบนโยบายโดยตรง

เพอืใหส้ามารถนําไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพทงันีในการลงมตใินทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทัใหถ้อืมตขิองเสยีงขา้ง

มากโดยใหก้รรมการคนหนึงมเีสยีงหนึงเสยีงโดยกรรมการทีมสี่วนไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ/หรอืไม่ใชส้ทิธิออก

เสยีงลงคะแนนในเรอืงนนัและถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัประธานในทปีระชมุจะออกเสยีงเพมิขนึอกีหนึงเสยีงเป็นเสยีงชขีาด 

หมวดที .4ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทีจูงใจในระดบัทีเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลการ

ดําเนินงานของบรษิทัและความสอดคล้องกบัธุรกจิ/อุตสาหกรรมเดยีวกนัรวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าทีและความ

รบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารแต่ละท่านโดยบรษิทัใชค้วามระมดัระวงัในการจ่ายคา่ตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทั

และบรษิทัย่อยใหอ้ยู่ในระดบัทเีหมาะสมโดยเป็นอตัราทแีขง่ขนัไดใ้นกลุ่มธุรกจิเดยีวกนัเพือทีจะดูแลและรกัษาผูบ้รหิาร

ทีมคีุณภาพไว้ผูบ้รหิารทีไดร้บัมอบหมายหน้าทีและความรบัผดิชอบเพิมขนึจะไดร้บัค่าตอบแทนเพิมทีเหมาะสมกบั

หน้าทแีละความรบัผดิชอบทไีดร้บัมอบหมายเพิมมากขนึทงันี บรษิทัจดัให้มคี่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและ

โปรง่ใส และไดผ้า่นการอนุมตัจิากทปีระชมุผูถ้อืหุน้ โดยกาํหนดให้มกีารเปิดเผยค่าตอบแทนทีจ่ายให้แก่กรรมการและ

ผูบ้รหิารตามแบบทสีาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์กาํหนด 

หมวดที .5 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ

ผูเ้กียวขอ้งในระบบการกํากบัดูแลกจิการของบริษทัเช่นกรรมการกรรมการตรวจสอบผูบ้ริหารเป็นต้นเพือให้มีการ

ปรบัปรงุการปฏบิตังิานอย่างต่อเนืองและในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงกรรมการหรอืแต่งตงักรรมการใหม่ฝ่ ายจดัการจะ

จดัใหม้เีอกสารและขอ้มลูทเีป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิหน้าทีของกรรมการใหม่รวมถึงการจดัให้มกีารแนะนําลักษณะ

ธุรกจิและแนวทางการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัใหแ้กก่รรมการใหม ่
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั   ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการบรษิทั 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

4. คณะกรรมการบรหิาร 

 

คณะกรรมการบริษทั  Board of Directors 

1. พล.ต.อ. อํานวย เพชรศริ ิ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2. นายครรชติ สงิห์สวุรรณ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

3. นายสมบตั ิลสีวสัดติระกลู ประธานกรรมการบรหิาร  

4. นายแสงรุง้ นิตภิาวะชน กรรมการผูจ้ดัการ 

5. นางจนิตนา เตชะมนตรกีลุ* กรรมการอสิระ  

6. นายสรุพล สตมิานนท์ กรรมการอสิระ 

7. นางสาวบญุศร ีปญัญาเปียมศกัดิ กรรมการ  

8. นายธนทตั ชวาลดฐิ กรรมการ  

9. นายปรดีา  วงศส์ถติย์พร กรรมการ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  

1. นายครรชติ สงิห์สวุรรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางจนิตนา เตชะมนตรกีลุ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสรุพล สตมิานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน(Nomination & Remuneration) 

.  นายครรชติ สงิห์สวุรรณ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

.  นายสมบตั ิ ลสีวสัดติระกลู กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

.  นางจนิตนา เตชะมนตรกีลุ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

.  นายสรุพล สตมิานนท์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)  

1. นายสมบตั ิลสีวสัดติระกลู ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายแสงรุง้ นิตภิาวะชน กรรมการบรหิาร 

3. นางสาวบญุศร ีปญัญาเปียมศกัดิ กรรมการบรหิาร 

 

 

หมายเหต:ุ   เป็นผูม้คีวามรูท้างดา้นบญัช ีและการเงนิ 

* 
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 คณะกรรมการแต่ละชุดมขีอบเขตอํานาจหน้าท ีและความรับผดิชอบเพอืประโยชน์ของบรษิัทและผู้ถอืหุ้น  โดยมี

รายละเอยีดขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบดงันี 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการมีอํานาจ หน้าทีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทปีระชมุผูถ้อืหุน้ทชีอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซอืสตัย์สุจรติและ

ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั โดยสรปุอํานาจหน้าท ีและความรบัผดิชอบทสีาํคญัไดด้งันี 

1. มีห น้าทีกํ าหนด  วิสัยทัศ น์  พันธกิจ  กลยุทธ์ก าร

ดําเนินงาน เป้ าหมาย และตัวชีว ัด เพือประเมินผล 

(KPIs) ตลอดจนแนวนโยบาย  แผนงาน แผน

งบประมาณ ทศิทางการดาํเนินงานของบรษิัท ตลอดจน

ควบคุม และกํากับดูแลการบริหารการจัดการให้ฝ ่ าย

บรหิารหรอืบุคคลใดๆ ซงึไดร้บัมอบหมายให้ดําเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทกีําหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

และประสิทธิผลเพือให้แน่ใจว่าฝ่ ายบริหารหรือบุคคล

ใดๆ นันได้ปฏบิตัติามนโยบายทคีณะกรรมการกําหนด 

เพอืเพมิมลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสุดให้แก่กิจการและกําไร

สงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย  

เดอืนต่อครงั 

3. มอีํานาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าทีให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 

ตลอดจนมตทิีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซอืสตัย์สุจริต 

และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั และมคีวาม

รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสมาํเสมอ 

4. มีอํานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย 

แนวทาง และแผนการดาํเนินงานสําหรบัโครงการลงทุน

ขน า ด ใ ห ญ่ ข อ ง บ ริษั ท  ต า มที ไ ด้ ร ั บ เ ส น อ จ า ก

คณะอนุกรรมการ และ/หรอืฝา่ยบรหิาร  

5. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมําเสมอ และ

ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง 

ครบถว้น มมีาตรฐานและโปร่งใส 

6. มีอํานาจติดตามผลการดําเ นินงานให้เ ป็นไปตาม

แผนการดาํเนินงานและงบประมาณการดําเนินงานของ

บริษัท ตลอดจนติดตามการดําเนินกิจการและการ

ปฏิบัตงิานของฝ่ ายจดัการอย่างสมําเสมอ เพือให้การ

ดาํเนินกจิการของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล 

7. มอีาํนาจแต่งตงั มอบหมาย หรอืแนะนําให้อนุกรรมการ

หรือคณะทํางาน เพือพิจารณาหรอืปฏิบตัิในเรืองหนึง

เรอืงใดทคีณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

8. ดําเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน 

เพือให้เกิดระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพ 

รวมทงัการจดัการความเสียง และความเชือถอืได้ของ

รายงานทางการเงนิ โดยจัดให้มหีน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเป็นผูต้ดิตามและดาํเนินการร่วมและประสานงาน

กบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. จดัทาํรายงานคณะกรรมการประจําปี และรบัผดิชอบต่อ

การจดัทําและการเปิดเผยงบการเงนิเพอืแสดงถงึฐานะ

การเงนิและผลการดําเนินงานในรอบปีทีผ่านมาเพือ

เสนอต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้ 

10. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปีภายใน 4 เดอืน 

นับแต่วนัสนิสุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง

เดยีวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบรษิัท หรือ

เขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่

จํากัดความรับผิดในห้างหุ้น ส่วนจํากัด  หรือ เป็น

กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอืนทีประกอบ

กจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการแข่งขนักับ

กิจการของบริษัทไม่ว่าจะทําเพอืประโยชน์ตนหรอืเพือ

ประโยชน์ผู้อืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีประชุมผู้ถือหุ้น

ทราบก่อนทจีะมมีตแิต่งตงั 

12. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมี

ส่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมในสญัญาทบีรษิัท

ทําขึน หรือถอืหุ้นหรือหุ้นกู้เพมิขนึหรอืลดลงในบรษิัท

หรอืบรษิทัในเครอื 

13. มีอํานาจพิจารณาและอนุมัติเร ืองใดๆ ทีจําเป็น และ

เกียวเนืองกับบริษัท หรือทีเห็นว่าเหมาะสมและเพือ

ผลประโยชน์ของบรษิัทเรอืงดังต่อไปนี คณะกรรมการ

บรษิทัจะกระทาํไดก้็ต่อเมอืไดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อื

หุน้คอื 

ก) เร ืองใดๆ ทีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้ร ับมติจากที

ประชุมผูถ้อืหุน้ และ 

ข) เรอืงใดๆ ทกีรรมการมสีว่นไดเ้สยี และอยู่ในข่ายที

กฎหมายหรอืประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการ 
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กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รบัอนุมตัจิากที

ประชุมผูถ้อืหุน้ 

กา รตัด สิน ใจของคณะ กร รมก าร บริษัท เพือ

ดําเนินการในเรืองดังต่อไปนี คณะกรรมการจะกระทําได้ก็

ต่อเมือได้ร ับอนุมตัจิากทปีระชุมผู้ถอืหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่า  ใน  ของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถอืหุ้นทีเข้า

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมด หรือ

บางส่วนทสีาํคญัใหแ้ก่บุคคลอนื 

ข) การซอืหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอนืมาเป็นของบรษิทั 

ค) การทาํ แก้ไข หรอืเลกิสญัญา เกยีวกบัการให้เช่ากิจการ

ของบรษิทัทงัหมดหรอืบางส่วนทสีําคญั การมอบหมาย

ให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม

กิจการกับบุคคลอืน โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไร

ขาดทุนกนั 

ง) การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

บรษิทั 

จ) การเพมิทุน การลดทุน หรอืการออกหุน้กู้ของบรษิทั 

ฉ) การควบกจิการ หรอืเลกิบรษิทั 

 

การอนืใดทกีําหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอืประกาศของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทตีอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทปีระชุมคณะกรรมการบรษิัท และทปีระชุมผู้ถอืหุ้นด้วยคะแนนเสยีง

ดงักล่าวขา้งตน้ 

ทงันี เรอืงใดทกีรรมการมส่ีวนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบรษิัท กรรมการซงึมส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรอืงนัน 

นอกจากนี คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทใีนการกาํกบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรพัย์ อาทิ การทํารายการเกียวโยงกนั การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง

ทรพัย์สนิตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงนิอย่าง

ถูกต้อง และ เ ปิดเผยอย่ าง เพียงพอ โดยการ

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผูบ้รหิารที

รบัผดิชอบจดัทํารายงานทางการเงนิทงัรายไตรมาส

และประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะ

ใหผู้ส้อบบญัชสีอบทาน หรอืตรวจสอบรายการใดๆ 

ทีเห็นว่าจําเป็นและเป็นเรืองสําคญัในระหว่างการ

ตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ

ระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้าง

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงาน

อนืใดทรีบัผดิชอบเกยีวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายทีเกยีวขอ้งกบัธุรกจิ

ของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตงับคุคลซึงมคีวามเป็น

อิสระเพือทําหน้าทีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยคํานึงถึง

ความน่าเชือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร 

ปรมิาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบญัชี

นนั และประสบการณ์ของบคุลากรทไีดร้บัมอบหมาย

ให้ทําการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัรวมทังเขา้ร่วม

ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ ายจัดการเขา้ร่วม

ประชมุดว้ยอย่างน้อยปีละ  ครงั 

5. พจิารณารายการทีเกยีวโยงกนั หรอืรายการทีอาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์  ทงันี 
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เพือให้มนัใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ

เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

เปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทั ซึงรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย

ดงัต่อไปนี 

(ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที

เชอืถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(ข) ความเห็นเกียวกับความเพยีงพอของระบบควบคุม

ภายในของบรษิทั 

(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทเีกียวข้องกับธุรกิจ

ของบรษิทั 

(ง) ความเหน็เกยีวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ) ความเหน็เกียวกับรายการทอีาจมคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรอืข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทตีามกฎบตัร 

(ซ) รายการอนืทเีห็นว่าผู้ถอืหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควร

ทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทแีละความรบัผดิชอบที

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏิบัติการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัท

มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

8. มอีํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวน

ตามทจีําเป็นในเรอืงต่างๆ ซึงอาจมผีลกระทบอย่าง

มนีัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ของบรษิทั ไดแ้ก ่

(ก)  รายการทเีกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจรติหรือมสีิงผิดปกติหรือมคีวามบกพร่องที

สาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค)  การฝ่ าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

 

 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมอีํานาจในการแสวงหาความเหน็ทเีป็นอสิระจากทปีรกึษาทางวชิาชพีอืนใดเมอืเห็น

ว่าจําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพือให้การปฏบิตัิงานภายใต้หน้าทีความรบัผิดชอบสําเร็จลุล่วงด้วยดี  ทังนี

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีรายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบรษิทั เพือดําเนินการ

ปรบัปรงุแกไ้ขภายในเวลาท ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควร 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กําหนดหลกัเกณฑ์ และวธิกีาร ในการสรรหากรรมการ

บรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย เมอืครบวาระ หรอืมี

ตําแหน่งว่าง เพอืนําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

บรษิัทพจิารณาอนุมตั ิและ/หรอืเสนอทปีระชุมผู้ถอืหุ้น

เพอืพจิารณาอนุมตัแิลว้แต่กรณ ี

2. กําหนดค่าตอบแทนทจีําเป็นและเหมาะสม ทงัทเีป็นตวั

เงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด

ย่อยในแต่ละ ปี  เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือ

พจิารณาอนุมตัแิลว้แต่กรณี 

3. กําหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการ

บรษิทัในแต่ละปี 

4. รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัท และมหีน้าทีให้คํา

ชแีจง ตอบคําถามเกียวกับค่าตอบแทนของกรรมการ

บรษิทัในทปีระชุมผูถ้อืหุน้ 

5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ  ครงั กรณีกรรมการท่าน

ใดมคีวามจาํเป็นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได ้

สามารถร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ 

หรอืผ่านระบบโทรศพัท ์(Teleconference) ได ้

6. ปฏบิตักิารอนืใดตามทคีณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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ขอบเขต อาํนาจหน้าที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. จดัทาํและนําเสนอนโยบายทางธุรกจิ เป้ าหมาย แผนการ

ดาํเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจแผนธุรกิจ แผนการลงทุน

และแผนงานงบประมาณประจําปีของบริษัท เพือขอ

อนุมตัติ่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. ตดิตาม บรหิาร และกํากบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิัท

ใหม้ปีระสทิธภิาพเป็นไปตามทศิทางหรอืเป้ าหมายของ

บรษิทั และมคีวามเข้มแข็งทางธุรกิจ ตามแนวนโยบาย

ของคณะกรรมการบรษิทั และกลนักรองเรอืงต่างๆ ทจีะ

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา และ

ดาํเนินการตามทคีณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย รวมทงั

รายงานผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

3. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบรษิัทให้เป็นไปตาม

นโยบายทางธุรกิจ เป้ าหมาย แผนการดําเนินงาน กล

ยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณทีได้ร ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการ 

4. พจิารณากําหนดผังโครงสร้างองค์กร และอํานาจการ

บรหิารจดัการ นโยบายอตัราค่าตอบแทน และโครงสร้าง

เงนิเดอืนของบรษิัท โดยให้ครอบคลุมรายละเอยีดการ

คดัเลอืก การว่าจ้าง การกําหนดผลประโยชน์ตอบแทน 

การโยกยา้ย การฝึกอบรม และการเลกิจา้งพนักงานของ

บรษิทั 

5. วางแผนและกลนักรองทงัแผนระยะสนัและแผนระยะยาว 

เพอืบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ าหมายบรษิทั 

6. แต่งตงัหรอืมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึงหรอืหลาย

ค น ก ร ะ ทํ า ก า ร อ ย่ า ง ห นึ ง อ ย่ า ง ใ ด แ ท น ค ณ ะ

กรรมการบรหิารตามทเีหน็สมควรได ้และคณะกรรมการ

บรหิารสามารถยกเลกิ เพกิถอน เปลยีนแปลง หรอืแก้ไข

อาํนาจนันๆ ได ้

7. มอีาํนาจพจิารณาอนุมตัใิหด้าํเนินการ หรอือนุมตักิารใช้

จ่ายเงนิเพือการดําเนินการต่างๆ ในส่วนทีเกินวงเงนิ

อนุมตัขิองผูบ้รหิารหรอืในการดาํเนินการตามปกตธุิรกจิ 

ของบริษัท  ทังนีให้เป็นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของ

บริษัท  หรือตามงบประ มาณราย จ่ายประจํา ปีที

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว เช่น การจัดซือ

ทรพัยส์นิ การใชจ่้ายเงนิลงทุนทสีําคญัเพอืผลประโยชน์

ของบรษิทัภายใตว้งเงนิอนุมตัทิกีําหนด 

8. พจิารณาระเบยีบอํานาจอนุมตัสิําหรบัระดบับรหิารและ

ระดบัปฏบิตักิาร ซงึครอบคลุมถงึด้านการเงนิ การบญัช ี

การจัดซอืจัดจ้าง การลงทุน การกู้ยืมเงนิ การจํานอง

จาํนํา การคาํประกนั การจาํหน่ายจ่ายโอนทรพัยส์นิ การ

ทําข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ การดําเนินงานอืนๆ ที

เหน็สมควร 

9. ปฏบิตัหิน้าทตีามทไีด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิทั 

10. ปฏิบัติหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์

ขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบของบรษิทั โดยเคร่งครดั 

11. วางแผนและกลนักรองการบรหิารการเงนิ เพอืลดภาระ

การเงนิ และมโีครงสรา้งทางการเงนิทเีขม้แขง็ 

12. วางแผนและกลนักรองการประชาสมัพนัธ์เชงิรุก เพอืให้

เกดิภาพลกัษณ์ทดีแีละยงัยนื 

ทงันีการอนุมตัริายการของคณะกรรมการบรหิารจะไม่

รวมถงึการอนุมตัริายการทคีณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลที

อาจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้ส่วนเสยีหรอือาจมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอนืใดกับบรษิัท และ/หรอื บรษิัท

ย่อย รวมทงัรายการทกีําหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้

ถอืหุ้นในการทํารายการทีเกียวโยงกัน และการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซงึสินทรัพย์ทีสําคัญของบริษัทและ/หรือบริษัท

ย่อย เพอืใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

 

 

การสรรหาและแต่งตงักรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

คณุสมบติักรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ หมายถงึบคุคลทมีคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี 

1. ถือหุ้นไม่เกนิ 1% ของจํานวนทุนจดทะเบียนทีออกและเรยีกชําระแล้วของบรษิัท และบรษิัททีเกียวขอ้ง

โดยรวมหุน้ทถีอืโดยบคุคลทเีกยีวขอ้งดว้ย 
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2. ไมเ่ป็นผูท้มีคีวามสมัพนัธ์กบับรษิทัและบรษิทัทเีกยีวขอ้งในลกัษณะทมีสีว่นไดเ้สยี หรอืไดผ้ลประโยชน์ในดา้น

การเงนิหรอืการบรหิารงาน ทงัในปจัจุบนัและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลกัษณะความสมัพนัธ์

ดงักล่าวดงัเชน่ 

-  เป็นกรรมการทมีสีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจ้าง ทีปรกึษาทีรบัเงนิเดอืนประจําหรอืผูม้อีํานาจ
ควบคมุ   

-  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น เป็นผูส้อบบญัช ีทีปรกึษากฎหมาย ทีปรกึษาทางการเงนิ หรอืผูป้ระเมนิ
ราคาทรพัย์สนิ 

-  เป็นผูท้ีมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ เช่น ซือ/ขายสนิคา้หรอืบรกิาร ซือขายสนิทรพัย์ ให้/รบัความช่วยเหลือ
ทางการเงนิ เป็นตน้ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีมคีวามสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็นบดิา

มารดา คูส่มรส พนี้อง และบตุร รวมทงัคูส่มรสของบตุรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอื

บคุคลทจีะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทั 

4. ไมม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัหรอืนิตบิคุคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการ

ใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ และไมม่ลีกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกยีวกบัการ

ดาํเนินงานของบรษิทั 

5. ไมเ่ป็นกรรมการตรวจสอบในบรษิทัอนื อนัมสีภาพธุรกจิอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 

กรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย  คน โดยมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ  ปี  

นอกจากนี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย  คน จะต้องเป็นบุคคลทีมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบญัชหีรือ

การเงนิเพยีงพอทจีะสามารถทําหน้าทใีนการสอบทานความน่าเชอืถือของงบการเงนิได ้รวมทงั บรษิทัจะพิจารณา

คณุสมบตัใินดา้นอนืๆ ประกอบดว้ย เชน่ประสบการณ์ในการธุรกจิ ความเชยีวชาญเฉพาะทางทีเกยีวขอ้งกบัธุรกจิ 

ความมจีรยิธรรม เป็นตน้ 

สําหรบัหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตังกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

วธิกีารแต่งตงักรรมการบรษิทั  ซงึหากพน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตงัให้กลบัมาดํารงตําแหน่งใหม่

ได ้กรณีทตีําแหน่งวา่งลงเพราะเหตุอนืใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตงับุคคลทีม ี

คณุสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  ให้มจีํานวนครบตามทีคณะกรรมการบรษิทักําหนด   

โดยบคุคลทเีป็นกรรมการทไีดร้บัแต่งตงัเขา้มาแทนจะอยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงวาระทเีหลืออยู่ของกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบซงึตนทดแทน  และบรษิทัตอ้งแจง้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทนัททีกีรรมการตรวจสอบลาออกหรอืถูก

ใหอ้อกกอ่นครบวาระ 

การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสูด 

การสรรหากรรมการ  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั กาํหนดใหก้ารประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจําปีทุกครงั กรรมการ

จะตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวน /   โดยแต่ละปีบรษิทัให้สทิธิผูถ้ือหุ้นในการเสนอชอืบุคคลเขา้รบัคดัเลือก

เป็นกรรมการบรษิทั   ซงึคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนของบรษิทัจะทําหน้าทีพิจารณาคดัเลือกบุคคลที

มคีวามเหมาะสมทงัในดา้นความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีเกยีวขอ้งกบัธุรกจิหรอืสามารถเอือประโยชน์ให้กบั

ธุรกจิของบรษิทัในอนาคตเพอืนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและทปีระชมุผูถ้อืหุน้ต่อไปกล่าวคอื 

1. กรรมการของบรษิทัตอ้งปฏบิตัหิน้าทใีหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจน

มตขิองทปีระชมุผูถ้อืหุน้ 

2. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากงึหนึงของจํานวน

กรรมการทงัหมดตอ้งมถีนิทอียู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการตอ้งมคีณุสมบตัติามทกีฎหมายกาํหนด 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

3. คณะกรรมการบรษิทัตอ้งมกีรรมการอสิระไมน่้อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทงัคณะ และมจีํานวนไม่ตํากว่า 3 

คนซงึกรรมการอสิระถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึงของจํานวนทุนจดทะเบยีนทีออกและเรยีกชําระแล้วของบรษิทั 

และบรษิทัทเีกยีวขอ้งโดยรวมหุน้ทถีอืโดยบคุคลทเีกยีวขอ้งดว้ยและหากดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ

บรษิทัอนืในกลุ่มดว้ย จะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวและคา่ตอบแทนทไีดร้บัจากบรษิทันนัดว้ย 

4. ทปีระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตงักรรมการ โดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี 

4.1. ผูถ้อืหุน้คนหนึง มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสยีง 

4.2. ในการเลอืกกรรมการ อาจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรอืคราว

ละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ ตามแต่ทีประชุมผูถ้ือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครงัผูถ้ือหุ้น

ตอ้งออกเสยีงดว้ยคะแนนทมีอียู่ทงัหมด จะแบง่คะแนนเสยีงแกค่นใดหรอืคณะใดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

4.3. การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตงักรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก  หากมคีะแนนเสยีงเท่ากนัให้ผูเ้ป็นประธาน

ในทปีระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชขีาด 

5. ในกรณีทตีําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอนืนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล

ซงึมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดัเขา้เป็นกรรมการแทนในการ

ประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดอืน โดยบุคคลซึงเขา้เป็น

กรรมการดงักล่าวแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน โดย

มตดิงักล่าวของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจํานวนกรรมการทียงั

เหลอือยู่ 

6. ทปีระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตําแหน่งกอ่นถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสยีง

ไมน่้อยกวา่สามในสขีองจํานวนผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากงึ

หนึงของจํานวนหุน้ทถีอืโดยผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

การสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบรษิทัจะทําหน้าที

พิจารณาคดัเลือกบุคคลผู้ทีมคีุณวุฒ ิ ความรู ้ความสามารถ  ประสบการณ์  และคุณสมบตัิเฉพาะต่อการดําเนิน

ธุรกจิของบรษิทักอ่น  โดยคณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาจากคุณสมบตัดิงัต่อไปนี 

1.  มีคุณสมบตัิสอดคล้องตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.  มาตรา  และประกาศหรือ

กฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสาํนกังาน ก.ล.ต.  

2. เป็นผู้มคีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์ทีหลากหลาย และมคีุณสมบตัิเฉพาะในดา้นต่างๆ ทีเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพ 

3. เป็นผูม้คีุณลกัษณะทีส่งเสรมิดา้นการกํากบัดูแลกจิการทีด ีอาทิ มคีุณธรรมจรยิธรรม มคีวามเป็นอิสระ  

กลา้แสดงความคดิเหน็ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ปฏบิตัหิน้าทดีว้ยความระมดัระวงัและความซือสตัย์  รวมถึง

มคีวามทุ่มเท อุทศิเวลาใหก้บับรษิทัอย่างเตม็ท ี 

การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทั นีสเทิร์นสตีล จํากดั และบรษิทั เมกก้าทรานส์แอนด์โลจิส จํากดั มีสถานะเป็นย่อยโดยบริษทัถือหุ้น

มากกวา่รอ้ยละ  จงึสามารถกาํหนดนโยบายและการจดัการ ทสีอดคลอ้งและสนับสนุนการดําเนินธุรกจิของบรษิทัได ้

ดงัเชน่   
 บรษิทัมกีารสง่บคุคล เพอืเป็นตวัแทนของบรษิทัไปเป็นกรรมการ, ผูบ้รหิาร ในบรษิทัย่อยทงัสอง 

 บรษิทัมกีารกาํหนดขอบเขตอํานาจหน้าท ีและความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย 

สอดคลอ้งกบันโยบายทสีาํคญัต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 
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 มกีารกําหนดระบบควบคุมภายในทีเหมาะสมและรดักุมในบรษิัทย่อย และกลไกอืนในการกํากบัดูแล

บรษิทัย่อย เชน่ กาํหนดขนาดรายการและอํานาจการทําธุรกรรม 
 บริษัทย่อยทังสองใช้หลักเกณฑ์เดียวกนักบับริษัท ในการกํากบัดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการทํา

รายการกบับคุคลทเีกยีวโยง, การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึสนิทรพัย์  รวมไปถึงการใชม้าตรฐานทางการ

บญัชเีดยีวกบับรษิทั  

การป้องกนัการนําข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร 

บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลกรรมการและผูบ้รหิารในการนําขอ้มลูภายในของบรษิทั ซึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณะชนไปใชเ้พอืแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทงัการซอืขายหลกัทรพัย์ ดงันี 

 ใหค้วามรูแ้กก่รรมการรวมทงัผูบ้รหิารฝ่ ายต่างๆ เกยีวกบัหน้าททีตีอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของตน คู่

สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตาม มาตรา  และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.   

 บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรพัย์ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์ และตลาด

หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน  วนัทําการถดัจากวนัทีเกดิรายการเปลียนแปลง และจดัส่งสําเนารายงานนี

ใหแ้กบ่รษิทัในวนัเดยีวกบัวนัทสีง่รายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

 บรษิทัดาํเนินการสง่หนงัสอืเวยีนแจง้ใหผู้บ้รหิารทราบว่า ผูบ้รหิารทีไดร้บัทราบขอ้มูลภายในทีเป็นสาระสําคญั 

ซงึมผีลต่อการเปลยีนแปลงราคาหลกัทรพัย์ จะตอ้งระงบัการซอืขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง  เดอืนก่อนที

งบการเงนิหรอืขอ้มลูภายในนนัจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลทีเป็นสาระสําคญันันต่อ

บคุคลอนื 

 บรษิทักาํหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมกีารฝ่ าฝืนนําขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน ซึงเรมิตงัแต่การ

ตกัเตือนเป็นหนังสอื ตดัค่าจ้าง พักงานชวัคราวโดยไม่ไดร้บัค่าจ้าง หรอืให้ออกจากงาน ทงันีการลงโทษจะ

พจิารณาจากเจตนาของการกระทําและความรา้ยแรงของความผดินนัๆ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายคา่ตอบแทนจากการตรวจสอบบญัชใีนรอบปี  และในปี  เป็นจํานวนเงนิรวม 

, ,000 บาท และ , ,  บาทตามลําดบั 

ค่าบริการอืน (Non-Audit fee) 

บรษิทัและบรษิทัย่อยไดจ้่ายคา่บรกิารอนื - คา่เดนิทางและทพีกั ให้แก่ผูส้อบบญัช ีในปี  และในปี 

เป็นจํานวนรวม 133,426  และ ,  บาท ตามลําดบั 

การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

บรษิทัให้ความสําคญัต่อการดําเนินงานตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด ี(Code of Best Practice) เพือ

เสรมิสรา้งความโปรง่ใส และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั อนัจะทําใหเ้กดิความเชอืมนัในกลุ่มผูถ้ือหุ้น ผู้

ลงทุน และผูท้เีกยีวขอ้งทุกฝ่ าย ทผีา่นมาบรษิทัปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีดสีําหรบับรษิทัจดทะเบยีน ตาม

แนวทางทตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมกีาํหนดไวแ้ละทําการเผยแพรบ่นเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
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นโยบายภาพรวม 

บริษัทตระหนักดีว่าสงัคมและสิงแวดล้อมเป็นสิงสําคัญทีจะนําไปสู่การพัฒนาทียังยืนในอนาคต ทังนี 

คณะกรรมการบรษิทั มีความตงัใจทีจะนําหลกัเกณฑ์และแนวกรอบการรายงานขอ้มูลดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

สงิแวดลอ้ม ต่อกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี ตามหลกัการ  ขอ้ มาปรบัและกําหนดใชใ้นการบรหิาร การจดัการองค์กร อีกทงั 

สนบัสนุนใหพ้นกังานมจีติสาํนึก รว่มกนัจดักจิกรรมเพอืพฒันาและสง่เสรมิสงัคม สงิแวดลอ้ม โดยเรมิต้นจากสงัคมทีอยู่

ใกลต้วั และชมุชนใกลอ้งคก์ร  ใหก้ลายเป็นวฒันธรรมองคก์รทชีดัเจน   

การดาํเนินธรุกิจทีอาจมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ในปี  บรษิทัไดศ้กึษาแนวทางการดาํเนินงานตามหลกัการความรบัผดิชอบต่อสงัคมทงั  ขอ้ ซึงไดนํ้ามา

ประมวล และปรบัปรุงกําหนดเป็นนโยบาย แนวทางปฏบิตัิให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ทีเปลียนแปลงไป ได้แก ่

นโยบายจรรยาบรรณธุรกจิ  และนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั  ซึงมแีนวปฏบิตัิทีสอดคล้องอยู่ในหลกัการทงั  

ขอ้ ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย ไดนํ้ามาปฏบิตัิใชอ้ย่างเคร่งครดั อีกทงั บรษิทัไดเ้ปิด

ชอ่งทางการแจง้เบาะแส และการรอ้งเรยีน (Whistle blow) เพอืใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทงัภายในและภายนอกองค์กรสามารถ

มสีว่นรว่มในการทําใหแ้นวปฏบิตัมิสีมัฤทธผิล 

ข้อ 1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายจรรยาบรรณธุรกจิไวเ้ป็นองคป์ระกอบในการดาํเนินธุรกจิทีมคีุณธรรม ซึงครอบคลุม

การเคารพตามกฎหมาย ปราศจากการมสี่วนไดเ้สยีและความขดัแย้งแห่งผลประโยชน์ การรกัษาความลบัและการใช้

ขอ้มลูภายใน ซงึประกอบดว้ย จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้รหิาร, จรรยาบรรณของพนกังานและจรรยาบรรณต่อผู้

มสีว่นไดเ้สยีซงึบรษิทัฯเผยแพรร่ายละเอยีดนโยบายและหลกัเกณฑ์ไวบ้นเวป็ไซต์ของบรษิทั เพือให้ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก

ฝ่ าย ตงัแต่กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน คู่คา้ และผูม้สี่วนไดเ้สยี ทงัของบรษิทัและบรษิทัย่อยไดร้บัทราบและยึดเป็น

หลกัปฏบิตั ิ ตลอดจนกาํหนดไวเ้ป็นหลกัสตูรใหผู้บ้รหิารและพนกังานในการอบรมปฐมนิเทศ และหลกัสตูรพฒันาอบรม

ทบทวนสาํหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน เพอืใหม้นัใจวา่ทุกฝ่ ายมคีวามตระหนกัและเขา้ใจอยู่เสมอ 

ข้อ .  การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชนั 

 บรษิทัไดม้กีารกาํหนดเป็นนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั โดยคณะกรรมการไดอ้นุมตัินโยบาย แนวทาง

ปฏบิตัิ และมอบหมายให้ฝ่ ายบรหิารกํากบัดูแล ออกมาตรการการปฏบิตัิ ซึงได้เผยแพร่รายละเอียดนโยบายไวบ้น

เวบ็ไซต์ของบรษิทั เพอืใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อยไดศ้กึษาเป็นแนวทางปฏบิตั ิ

โดยเมอืเดอืนสงิหาคม  ทผีา่นมา คณะกรรมการบรษิทัไดเ้ห็นชอบการเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็น

แนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (Collective Action Coalition)  และไดร้บัการตอบรบัเขา้

ร่วมจากทางโครงการฯ  ซึงฝ่ ายบริหารได้ดําเนินการประกาศและเผยแพร่ให้บุคคลากรภายในองค์กรและ

บคุคลภายนอกไดร้บัทราบเจตนารมณ์และแนวทางปฏบิตั ิ ผ่านบอร์ดประชาสมัพนัธ์ขององค์กรและสาขา,  แจ้งกล่าว

ผา่นระบบ Intranet ของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมไปถงึการอบรมพนกังาน และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ตลอดจน 

ออกหนังสอืเวียนแจ้งถึงคู่ค้าของบริษัทและบริษทัย่อยได้รบัทราบถึงความมุ่งมนัทีร่วมเป็นส่วนหนึงในการพฒันา

ศกัยภาพเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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ข้อ  3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บรษิทัมขีอ้กาํหนดการปฏบิตัิทีเกยีวขอ้งกบัพนักงานภายใต้หลกัการเกยีวกบัสทิธิมนุษยชนขนัพืนฐานตาม

สากล โดยไมแ่บง่แยกถนิกาํเนิด เชอืชาต ิศาสนา เพศ อายุ สผีวิ ความพกิาร ฐานะ สถานศกึษาหรอืสถานะอืนใดทีมไิด้

เกยีวขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน รวมทงัใหค้วามเคารพต่อการเป็นปจัเจกชนและศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์ ซึงถูก

ระบุเป็นส่วนหนึงของจรรยาบรรณต่อผู้มสี่วนได้เสีย โดยทีผ่านมาบรษิัทไม่เคยมีขอ้รอ้งเรียนเรืองการละเม ิดสิทธิ

มนุษยชน 

ข้อ  .  การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษทัฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า พนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรทีทรงคุณค่าของบริษทัฯ เป็นปจัจัยหนึงแห่ง

ความสาํเรจ็ของการบรรลุเป้ าหมายของบรษิทัฯ บรษิทัฯจงึกําหนดเป็นหลกัปฏบิตัิอยู่ในจรรยาบรรณต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี 

ใหก้ารดแูล และปฏบิตัทิเีป็นธรรมทงัในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตงั โยกย้าย และสวสัดกิารทีเหมาะสม และ

เป็นธรรมในดา้นต่าง ๆ เชน่  

 -  ดา้นการบรหิารค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ บรหิารโดยคํานึงถึงหลักการจูงใจพนักงาน ให้

พนกังานปฏบิตัิงานเต็มความสามารถ มคีวามเป็นธรรม เป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมายและมรีะบบแบบแผนใน

การปฏบิตัทิเีป็นมาตรฐานเดยีวกนั มกีารประเมนิและวเิคราะห์ค่างานให้มคีวามเป็นปจัจุบนั เหมาะสมกบัระดบัหน้าที

ความรบัผดิชอบสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิ และอยู่ในระดบัทีสามารถแข่งขนัไดห้รอืเทียบเท่ากบัอตัราค่าตอบแทน

ของบรษิทัอนื ๆ ในธุรกจิเดยีวกนั 

 - ด้านการพัฒนาศกัยภาพ  ให้ความสําคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ  โดยผ่าน

กระบวนการฝึกอบรม  การสมัมนา การดงูาน เพอืเพมิขดีความสามารถของพนกังานอย่างต่อเนือง 

 -  ดา้นการจ้างงาน การปฏบิตัิงาน ความกา้วหน้าในอาชพีการงาน บรษิทัฯ ไดก้ําหนดแนวปฏบิตัิทีชดัเจน

เป็นมาตรฐาน ตงัอยู่บนหลกัการทีไม่เลือกปฏบิตัิและสอดคล้องกบักฎหมายต่าง ๆ ทีเกยีวขอ้ง โดยให้โอกาสทุกคน

อย่างเท่าเทยีมกนั ทงัในดา้นสดัสว่นของหญิง ชาย เชอืชาติ ศาสนา ภูมลิําเนาเดมิ อายุ สภาพความพิการ ฐานะทาง

เศรษฐกจิสงัคม หรอืคณุวฒุกิารศกึษา 

-  ดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยัในททีํางาน บรษิทัฯ ไดห้่วงใยในชวีติ และสุขภาพของพนักงานทุกคน ดงันัน การ

บรหิารการจดัการดา้นความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน นอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานทีกฎหมาย

กาํหนดแลว้ บรษิทัฯ ยงัสนบัสนุนและสง่เสรมิใหม้กีารจดักจิกรรมความสะอาด และความปลอดภยัอย่างต่อเนืองอกีดว้ย 

ข้อ  .  ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการใหบ้รกิารของลูกคา้ และจดัทําแบบสํารวจความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นประจํา

ทุกปี เพอืนําผลการประเมนิมาปรบัปรงุและพฒันาการทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ 

ข้อ  .  การดแูลรกัษาสิงแวดล้อม  

 บรษิทัฯ ใหค้วามสําคญักบัสภาพแวดล้อม  ทงัดา้นมลภาวะเสยีง และมลภาวะทางอากาศ  มกีารตรวจสอบ

สภาพโรงงาน  และระบบการผลิตสมํา เสมอทุกปี  อีกทังกระบวนการผลิตของบริษัทมีการปล่อย ก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดใ์นประมาณทนี้อยมาก  ซงึไดต้ดิตามและควบคมุอย่างสมาํเสมอ 

ในปี 2557 บรษิทัเขา้รว่มโครงการอนุรกัษ์พลงังาน  และเรมิพฒันากระบวนการผลิต  โดยนํา Inverter เขา้มา

ใช ้เพอืลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้ า  รวมถงึการทดลองเปลยีนหลอดไฟฟ้ าปกต ิเป็นหลอด LED ซึงช่วยลดการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้ าดว้ย  นอกจากนี ไดร้ณรงค์ให้พนักงานช่วยกนัประหยดัการใชไ้ฟฟ้ าและ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่วงเวลาพกั

กลางวนั  12:00-13:00 น.  
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ข้อ  7.  การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

บรษิทัไดจ้ดัหมวดการพฒันาชมุชน และสงัคมในดา้นต่างๆ เพอืใหแ้ต่ละหมวดไดร้บัการช่วยเหลือและพฒันา

อย่างทวัถงึ  

ด้านสงัคมและสิงแวดล้อม  เรมิจากสงิแวดลอ้มในโรงงานและจติอาสาทชีว่ยเหลอืชมุชนใกลโ้รงงาน  

*  การเขา้รว่มโครงการอนุรกัษ์พลงังานกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน (พพ.) 

*บรษิทัจดักจิกรรมบรจิาคโลหติ  หรอืกจิกรรมพเิศษในยามภาวะฉุกเฉิน เช่นสถานการณ์นําท่วม ในอําเภอพิมาย  

จ. นครราชสมีา  

 

ด้านการศึกษาแต่ละปีบริษทัให้ความสําคญัในการพฒันาเยาวชน ไดพ้ิจารณากจิกรรมส่งเสรมิและสนับสนุน

การศกึษาทีเหมาะสม ทังโรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนทีห่างไกล ขาดแคลน การบริจาคคอมพิวเตอร์เก่าให้กบั

วทิยาลยั เพอืเป็นประโยชน์ในการเรยีนการสอน  และการสมทบทุนปรบัปรงุอาคารใหก้บัโรงเรยีน  

ด้านศาสนาและวฒันธรรมสง่เสรมิใหพ้นกังานรกัษาไวซ้งึวฒันธรรมอนัดงีามและทํานุบํารงุศาสนา การรว่ม

บรจิาคเงนิทํานุบาํรงุศาสนา บรูณะ สรา้งศาลาการเปรยีญ  จดักจิกรรมทําบญุ 

ข้อ  8.  การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึงได้จากการดําเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิงแวดล้อม และผูมี้ส่วนได้เสีย 

ปจัจุบนับรษิทัฯ มกีารศกึษาและวางแผนหาแนวคดิในการจดัหานวตักรรมใหม่ๆ เพือส่งเสรมิพฒันาธุรกจิของ

บรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ  ภายใตก้ระบวนการควบคมุทดีอีนัจะสรา้งประโยชน์ใหก้บัสงัคม สงิแวดลอ้ม และผูม้สี่วน

ไดเ้สยี 

การดาํเนินธุรกิจทอีาจมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

บรษิทัและบรษิทัย่อยให้ความสําคญัในการตรวจสอบสภาพโรงงาน และสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานอย่าง

สมาํเสมอทุกปี  สาํหรบัมลภาวะทางเสยีงจากกระบวนการผลติ บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารป้ องกนัและควบคุมอนัตราย

ดา้นเสยีง โดยกาํหนดใหพ้นกังานททีํางานอยู่ ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้ องกนัเสยีง เชน่ Ear Muff ตลอดระยะเวลาการทํางาน 

ทงันี บรษิทัและบรษิทัย่อยไมเ่คยมขีอ้พพิาทหรอืถูกฟ้ องรอ้งเกยีวกบัการสรา้งผลกระทบต่อสงิแวดลอ้มและไม่

เคยไดร้บัการตกัเตอืนจากหน่วยงานของรฐัตาม พรบ.โรงงานและพรบ. สง่เสรมิและรกัษาสงิแวดลอ้ม 
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ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครงัท ี1/ 58เมอืวนัที  กุมภาพนัธ์ โดยมกีรรมการอิสระเขา้ร่วม
ประชมุดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบการควบคมุภายในจากรายงานผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้ สรปุไดว้า่จากการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบคอื 

1  การควบคมุภายในองคก์ร คณะกรรมการและผูบ้รหิารกําหนดแนวทาง และมกีารดําเนินธุรกจิอยู่บนหลกั
ความซอืตรงและการรกัษาจรรยาบรรณในการดาํเนินงาน มขีอ้กาํหนดทเีป็นลายลกัษณ์อกัษร และประชาสมัพนัธ์ไวบ้น
เวบ็ไซต์ของบรษิทั เพอืใหผู้บ้รหิารและพนกังานปฏบิตัิหน้าทีดว้ยความซือตรง ตลอดจนกําหนดเป้ าหมายการดําเนิน
ธุรกจิทชีดัเจนและวดัผลได ้

2   การประเมนิความเสยีง  คณะกรรมการบรษิทั ไดพ้ิจารณาอนุมตัินโยบายบรหิารความเสยีง และกําหนด
แนวทางการปฏบิตัิ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกํากบัดูแลมาตรการปฏบิตัิ  และจดัทํารายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ  และทบทวนการประเมนิเป็นประจําทุกปี โดยการประเมนิแต่ละครงัผูบ้รหิารมสี่วนร่วม
ในการประเมนิความเสยีง โดยพจิารณาทงัโอกาสเกดิเหตุการณ์และผลกระทบทีอาจเกดิขนึในแต่ละดา้น รายงานทาง
การเงนิมกีารเปิดเผยขอ้มลูครบถว้นถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีรีบัรองโดยทวัไป 

3  การควบคมุการปฏบิตัิงาน บรษิทัไดจ้ดัให้มกีจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบายและขนัตอนปฏบิตัิงาน
ต่างๆ ซึงจะช่วยให้มนัใจว่าการควบคุมใดๆ ของฝ่ ายบรหิาร ทีได้นําไปปฏิบตัินัน สามารถจดัการความเสยีงเพือให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั กจิกรรมการควบคมุของบรษิทัจะถูกดาํเนินการ ในทุกระดบัขององค์กร ในแต่ละขนัตอน
ของกระบวนการทางธุรกจิและภายใต้สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี ซึงรวมถึง อํานาจการอนุมตัิ การสอบทาน การ
กระทบยอดและการแบง่แยกหน้าท ี 

4. ระบบสารสนเทศและการสอืสารขอ้มูล บรษิทัมกีระบวนการสอืสารจดัทําและใชข้อ้มูลทีเกียวขอ้งและมี
คณุภาพเพอืสนบัสนุนใหก้ารควบคมุภายในสามารถทําหน้าทไีดต้ามทวีางไว ้รวมทงัระบบการสอืสารขอ้มูลภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยจัดให้มีช่องทางการสอืสารพิเศษ เพือให้บุคคลต่างๆ ภายใน และผูม้ ีส่วนไดเ้สียจากภายนอก 
สามารถตดิต่อแจง้ขอ้มลูกบับรษิทัได ้(Whistle-blower)   

5. ระบบการติดตาม  บรษิทัไดจ้ดัให้มกีจิกรรมการติดตามประเมนิผลอย่างต่อเนืองและแบบแยกต่างหาก 
เพือให้มนัใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุม ภายในยังคงมีอยู่และทําหน้าทีอย่างเหมาะสม การติดตาม
ประเมนิผลอย่างต่อเนืองจะดําเนินการโดยผูจ้ดัการของแต่ละหน่วยงาน ซึงเป็นผูม้คีวามสามารถและมคีวามรูอ้ย่าง
เพียงพอทีจะเข้าใจถึงวตัถุประสงค์และขนัตอนการประเมิน รวมทังมีการพิจารณาข้อมูลทีได้รบัอย่าง ระมดัระวงั 
นอกจากนี บรษิัทยงัไดจ้ดัตังหน่วยงานตรวจสอบภายในขนึเพือทําหน้าทีสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการ
กํากบัดูแลระบบการควบคุมภายใน โดยมีหน้าทีสําคญัคือการทําให้มนัใจอย่างอิสระว่าการควบคุมภายในมีอย่าง
เพยีงพอและมปีระสทิธผิล 

คณะกรรมการเหน็วา่ ระบบการควบคมุภายในของบรษิทั มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม โดยบรษิทัไดจ้ดัให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอทีจะดําเนินการตามระบบ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมรีะบบควบคุมภายในในเรอืงการ
ติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงาน ของบรษิทัย่อยให้ สามารถป้ องกนัทรพัย์สนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยจากการที
กรรมการหรอื ผูบ้รหิารนําไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไมม่อีํานาจ รวมถงึการทําธุรกรรมกบับคุคลทอีาจมคีวามขดัแย้ง และ
บุคคลทีเกียวโยงกนั อย่างเพียงพอแล้ว สําหรบัการควบคุมภายในในหวัข้ออืน คณะกรรมการ เห็นว่าบรษิัทมีการ
ควบคมุภายในทเีพยีงพอแลว้เชน่กนั  

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ไดป้ฏบิตัิ
ตามมาตรฐานการบญัชทีรีบัรองทวัไป และประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ในการจดัทํารายงานงบการเงนิไม่พบขอ้บกพร่องทีเป็นสาระสําคญัซึงไม่สอดคล้องต่อการปฏบิตัิตามหลกัการกํากบั

การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสียง 
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ดแูลกจิการทีด ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีะบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมเพียงพอกบัสภาพธุรกจิ และสามารถ
ป้ องกนัทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจากการทผีูบ้รหิารนําไปใชโ้ดยมชิอบ  

นอกจากนีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั ไดป้ระเมนิประสทิธิภาพระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ
งบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยสําหรบัปีสนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ไม่พบขอ้บกพร่องของระบบการ
ควบคมุภายในทจีะมผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย  

 
 

 
 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารทําธุรกจิกบับุคคลทีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเกดิขนึในปีบญัช ี 7 

สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี  

 รายการคา้ปกตขิองผลติภณัฑเ์หลก็- ไมม่ ี- 

 รายการอนืๆ 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นละความ

สมเหตุสมผล 

บจก.เมกกา้ทรานสแ์อนด์

โลจสิ 

เป็นบรษิทัยอ่ย เปิด

ดําเนินการเมอืวนัท ี1 

สงิหาคม 2556 

บรษิทัไดว่้าจา้งบจก

เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ ใน

การขนส่งสนิคา้เหลก็ 

 

 - เจา้หนีอนืของบรษิทั - 

84.82 

 
 

 

 

3.68 

บรษิทัใชบ้รกิารขนส่งวตัถุดบิและ

สนิคา้สําเรจ็รูป โดยเป็นไปตาม

ราคาตลาด ไดม้กีารเปรยีบเทยีบ

ราคาค่าขนส่งดงักล่าวกบั

บุคคลภายนอก รวมทงัมกีาร

กําหนดราคาและเงอืนไข

เช่นเดยีวกบับุคคลรายอนืทไีม่

เกยีวขอ้ง 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดงักล่าวข้างต้นมคีวามเห็นว่าการทํารายการระหว่างกันดงักล่าวเป็น
รายการทมีคีวามจําเป็นและสมเหตุสมผลโดยการทํารายการดงักล่าวเป็นการดําเนินงานปกติทวัไปรวมทังบริษัท ดงักล่าว
สามารถอาํนวยความสะดวกในการจดัส่งสนิคา้ใหก้บับรษิทัและบรษิทัย่อยไดแ้ละเป็นรายการทมีลีกัษณะธุรกิจการค้าปกตทิวัไป
ซงึมรีาคาและเงอืนไขทเีป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

มาตรการหรือขนัตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

บรษิทัมขีนัตอนการอนุมตักิารทํารายการระหวา่งกนัเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
และขอ้บงัคบัประกาศคาํสงัหรอืขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยทกีรรมการหรอืบุคคลทีอาจมคีวาม
ขดัแย้งมีส่วนได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆกบับริษทัหรอืบรษิทัย่อยไม่มสีทิธิออกเสยีงในการ
พจิารณาอนุมตักิารเขา้ทํารายการระหวา่งกนันนัๆ 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

กรณีรายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตซิงึมเีงอืนไขทางการคา้ทวัไป 

รายการซอืและขายผลติภณัฑเ์หลก็ยงัคงมโีอกาสทีจะเกดิขนึเนืองจากยงัมผีลิตภณัฑ์เหล็กบางประเภททีบรษิัท
และบรษิทัย่อยไมส่ามารถผลติเองไดห้รอืไมคุ่ม้คา่ในการผลติและรายการสนิคา้ประเภททีซือมาเพือจําหน่ายโดยบรษิทั
และบรษิทัย่อยจะดาํเนินการเมอืพจิารณาแลว้เห็นว่ามคีวามจําเป็นเพือตอบสนองความต้องการของลูกคา้ให้ครบถ้วน
และบรษิทัสามารถทํากาํไรจากการดาํเนินการดงักล่าวในอตัราทเีหมาะสม 

รายการระหว่างกนั 
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ทงันีบรษิทัและบรษิทัย่อยไดก้าํหนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกนัให้มเีงอืนไขต่างๆเป็นไปตามลกัษณะ
การดาํเนินการคา้ปกตโิดยมรีาคาตลาดและเงอืนไขรายการต่างๆไวอ้ย่างชดัเจนเป็นธรรมซงึสามารถเปรยีบเทียบไดก้บั
ราคาทีเกิดขนึกบับุคคลภายนอกและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ทังนีแผนกตรวจสอบภายในจะทําหน้าที
ตรวจสอบขอ้มลูและจดัทํารายงานเพอืใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและใหค้วามเหน็ถงึความเหมาะสมของราคา
และความสมเหตุสมผลของการทํารายการทุกๆไตรมาส 

อย่างไรกต็าม เนืองจาก บคุคลทีอาจมคีวามขดัแย้งของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยมคีวามเกยีวขอ้งในธุรกจิ
ผลติภณัฑเ์หลก็จํานวนมาก และมคีวามเป็นไปไดท้ีจะมกีารทํารายการระหว่างกนัในอนาคตค่อนขา้งสูง ดงันัน บรษิทั
จงึกาํหนดมาตรการทเีขม้งวดเป็นพเิศษเกยีวกบัการกาํหนดผูม้อีํานาจอนุมตัิในการทํารายการระหว่างกนัดงักล่าวของ
บรษิทัและบรษิทัย่อยเพอืใหเ้กดิความมนัใจมากยงิขนึในดา้นความโปร่งใสของการทํารายการ ความสมเหตุสมผลของ
การทํารายการ และความเหมาะสมของราคา ซงึสรปุไดด้งันี 

วงเงนิต่อการอนุมตั ิ  รายการทเีกยีวขอ้งในธุรกจิผลติภณัฑ์

เหลก็ ต่อ 1 บุคคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ 

ผูม้อีาํนาจอนุมตั ิ

ไมเ่กนิ , ,  บาทต่อ  รอบสปัดาห ์

 

กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั 

โดยให้รายงานต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัททีมีกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมด้วยรบัทราบการทํารายการดงักล่าวเป็นประจํา

ทุกๆไตรมาส 

ตงัแต่ , ,  บาท แต่ไม่เกนิ , , บาทต่อ 

 รอบสปัดาห ์

 

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 

โดยให้รายงานต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัททีมีกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมด้วยรบัทราบการทํารายการดงักล่าวเป็นประจํา

ทุกๆไตรมาส 

มากกวา่ ,0 ,  บาทต่อ  รอบสปัดาห ์

 

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 

โดยคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัแจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบถงึรายละเอยีดของรายการก่อนเขา้ทํารายการ 

หมายเหต:ุ การอนุมตัริายการเบอืงตน้ของผูม้อํีานาจอนุมตัจิะไม่รวมถงึการอนุมตัริายการทผีูม้อํีานาจอนุมตัหิรอืบคุคลทอีาจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดส้ว่น

เสยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอนืใดกบับรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยรวมทงัรายการทกํีาหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบจากผู้ถือหุ้น

ในการทํารายการทเีกยีวโยงกนัและการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึงสนิทรัพย์ทีสําคญัของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

ทงันีกรรมการตรวจสอบทุกท่านไดร้บัทราบภาระหน้าทีดงักล่าวนีแล้วและในอนาคตหากมกีารแต่งตงักรรมการ
ตรวจสอบท่านใหม่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ทีจะได้รบัการเสนอชือเป็น
กรรมการตรวจสอบใหมทุ่กท่านรบัทราบภาระหน้าททีจีะตอ้งปฏบิตัติามมาตรการดงักล่าวนีไวก้่อนทีจะให้มกีารแต่งตงั
ดว้ย 

กรณีรายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตซิงึไมม่เีงอืนไขทางการคา้ทวัไป 

บรษิทัคาดวา่อาจมกีารทํารายการดงักล่าวเกดิขนึในอนาคตทงัในบรษิทัและบรษิทัย่อยโดยบรษิทัและบรษิทัย่อย
จะปฏบิตัใิหช้ดัเจนเป็นธรรมและไมก่อ่ใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์เพอืใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์และขอ้บงัคบัประกาศคาํสงัหรอืขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏบิตัิตาม
ขอ้กาํหนดเกยีวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทํารายการทเีกยีวโยงกนัและการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึงสนิทรพัย์ทงันีบรษิทั
และบรษิทัย่อยจะดาํเนินการใหม้กีารอนุมตัิตามขนัตอนการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกนัโดยบุคคลทีมสี่วนไดเ้สยี
หรอือาจมคีวามขดัแยง้จะตอ้งไมม่สีว่นในการพจิารณาอนุมตัซิงึคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกยีวกบั
การทํารายการดงักล่าวโดยจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีประชุมผูถ้ือหุ้นตามแต่กรณีเพือใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบในการพิจารณาเพืออนุมตัิการเข้าทํารายการนอกจากนันบริษทัได้จดัให้มีการดําเนินการติดตามดูแลการ
ปฏบิตัติามนโยบายทเีปิดเผยรายการระหวา่งกนัอย่างเครง่ครดัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทไีดร้บัการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัรวมทงัแบบ56-1 และรายงานประจําปี 
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ผลการดาํเนินงานของบริษทั 
ปี  บรษิทัมกีาํไรสทุธ ิ .  ลา้นบาท คดิเป็นลดลงรอ้ยละ .  เมอืเทียบกบักําไรสุทธิปี  โดยมี

ปจัจยัหลกัในเรอืงราคาขายทปีรบัตวัลดลงในไตรมาส 3 และ 4 จงึทําใหก้าํไรสทุธใินปี  ลดลงจากปีกอ่น 

รายได้รวมจากการขาย 

รายไดร้วมจากการขายในปี  มจีํานวน , .  ล้านบาท เพิมขนึในอตัรารอ้ยละ .  เมอืเทียบกบัปี 
 ตามปรมิาณการขายทีเพิมขนึรอ้ยละ .   และราคาขายเฉลียทีเพิมขนึรอ้ยละ 1.12 รายไดจ้ากการขายของ

บรษิทัมาจากการประกอบธุรกจิหลกัใน  ลกัษณะ คอื การแปรรูปผลิตภณัฑ์เหล็ก และการจดัหาผลิตภณัฑ์เหล็กเพือ
จําหน่าย โดยมสีดัสว่นเมอืเทยีบกบัรายไดร้วมจากการขาย ประมาณรอ้ยละ  และ รอ้ยละ  ตามลําดบั  

สําหรบัในปี  บรษิทัมรีายได้จากธุรกิจแปรรูปผลิตภณัฑ์เหล็ก เพิมขนึจํานวน .  ล้านบาทหรือ
เพิมขนึในอตัรารอ้ยละ .  เมอืเทียบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัในปี  ในขณะทีรายไดจ้ากธุรกจิจดัหาเพือจําหน่าย
ลดลงรอ้ยละ .   ผลติภณัฑท์มีอีตัราการจําหน่ายสูงขนึจากปี  ไดแ้ก่ ท่อเหล็ก, เหล็กรูปตวัซี, เหล ็กแผ่นและ
อนืๆ เพมิขนึประมาณรอ้ยละ . , . , .  และรอ้ยละ .  ตามลําดบั  

ปี  รายไดม้าจากการจําหน่ายภายในประเทศทงัหมด โดยสาขาสํานักงานใหญ่ (ภาคใต้) มปีรมิาณการ
จําหน่ายลดลงรอ้ย .  และสาขาโคราช (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) เพมิขนึรอ้ยละ .  และสาขากรุงเทพมปีรมิาณ
การจําหน่ายเพมิขนึรอ้ยละ .   
 

ต้นทนุขาย 

ปี  บรษิทัมตีน้ทุนขายรวม , .  ลา้นบาท เพิมขนึในอตัรารอ้ยละ  .  เมอืเทียบกบัปี   ซึง
ปรบัเพมิขนึตามปรมิาณการจําหน่าย  

ตน้ทุนขายสามารถแบง่เป็นตน้ทุนขายทเีกดิจากการแปรรปูเหลก็ คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ -    ซึง
สว่นใหญ่เป็นตน้ทุนวตัถุดบิใชไ้ป ไดแ้ก่เหล็กแผ่นรดีรอ้นชนิดมว้นทีผนัแปรเพิมขนึลดลงตามราคาเหล็กในตลาดโลก  
และตน้ทุนขายสว่นอนืเชน่ คา่ขนสง่เขา้วตัถุดบิ คา่แรงทางตรง คา่ใชจ้่ายในการผลติ เป็นตน้   

ในขณะทีต้นทุนขายจากธุรกจิจดัหาผลิตภณัฑ์เหล็กเพือเพือจําหน่าย จะมีสดัส่วนประมาณ - % ของ
ตน้ทุนขายรวม โดยการเพมิขนึหรอืลดลงจะผนัแปรตามมลูคา่ผลติภณัฑเ์หลก็ทบีรษิทัจําหน่ายได ้

 

กาํไรขนัต้น 

บรษิทัมกีําไรขนัต้นเป็นจํานวน .  ล้านบาท คดิเป็นอตัราส่วนกําไรขนัต้นต่อรายไดร้วมรอ้ยละ .  

ลดลงจากปี  ทมีอีตัราสว่นกาํไรขนัตน้รอ้ยละ .    โดยมสีาเหตุมาจากราคาขายทีลดลง ตามสภาวะการแข่งขนั

ทรีนุแรงจากผูผ้ลติรายใหญ่จากต่างประเทศระบายสนิคา้โดยการทุ่มตลาด ส่งผลให้การทํากําไรไม่สามารถสรา้งมูลค่า

ไดต้ามทวีางไว ้

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 คา่ใชจ้่ายในการขายทสีาํคญัของบรษิทัไดแ้ก ่คา่ใชจ้่ายเกยีวกบัค่าขนสง่, คา่นํามนั และค่าใชจ้่ายในการ

สง่เสรมิการขายอนัเนืองมาจากปรมิาณการขายของปี  เพิมสงูขนึในอตัรารอ้ยละ .  จากปีกอ่น สง่ผลให้

คา่ใชจ้่ายในการขายมจีํานวน .  ลา้นบาท เพมิขนึในอตัรารอ้ยละ .  จากปี   

การวิเคราะหแ์ละคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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 ในขณะท ีคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร มจีํานวน .  ลา้นบาท คดิเป็นอตัราสว่นคา่ใชจ้่ายในการบรหิารต่อ

รายไดร้วมรอ้ยละ .   ซงึประกอบดว้ย เงนิเดอืนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ, โบนสั และผลประโยชน์พนกังาน 

(ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี ) รวมถงึการตงัสํารองหนีสงสยัจะสญู และการขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา

ต่างประเทศ 

ต้นทนุทางการเงิน-ดอกเบียจ่าย 

บรษิทัมดีอกเบยีจ่ายเป็นจํานวน .  ล้านบาท ลดลงจากปี  ในอตัรารอ้ยละ .   เกดิขนึจากเงนิ

กูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพมิขนึเพอืใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของกจิการ 

ฐานะการเงิน 

สินทรพัย ์

บรษิทัมสีนิทรพัย์รวมจํานวน , .  ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ .  เมอืเทยีบกบั ณ สนิปี  โดยแบ่งเป็น 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนจํานวน .  ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ .  ของสินทรพัย์รวม ประกอบด้วยสนิคา้คงคลัง 

.  ลา้นบาท ปรบัเพมิขนึรอ้ยละ .  จากปี   และเงนิมดัจําจ่ายค่าสนิคา้ .  ล้านบาท  ปรบัลดลงรอ้ย

ละ .   สาํหรบัสนิทรพัย์ไมห่มุนเวยีนจํานวน  .  ล้านบาท เพิมขนึ .  ล้านบาทจากปี  ซึงเป็นการ

เพมิขนึในสว่นของการลงทุนในทดีนิ,อาคารคลงัสนิคา้ และเครอืงจกัรของบรษิทัย่อย 

ดงันนั อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ในปี  คดิเป็นรอ้ยละ .  ลดลงจากปี  ทีมอีตัราผลตอบแทน

จากทรพัย์สนิรอ้ยละ .  ตามการเพมิขนึสนิทรพัย์ดงักล่าวขา้งตน้ 

ลูกหนีการค้าและตวัเงินรบัการค้า-สุทธิ 

ปี  บรษิทัมลีูกหนีการคา้และตวัเงนิรบัสุทธิ เป็นจํานวน .  ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัราส่วนลูกหนี

การคา้และตัวรบัเงนิสุทธิต่อสินทรพัย์รวมรอ้ยละ .  ทงันี  ลูกหนีการค้าและตวัเงินรบัสุทธิในปี  ไดล้ดลง

จํานวน .  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นลดลงรอ้ยละ .  เมอืเทียบกบั ณ สนิปี  และไดม้กีารตงัสํารองหนีสงสยัจะ

สญูเพมิขนึจากปี  สาํหรบัลูกหนีบางสว่น 

ตารางแสดงอายุลูกหนีการค้าและตวัเงินรบั 

 
ปี  ปี 6 ปี 7 

ล้าน สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน 

ลูกหนีการคา้และตวัเงินรบัการคา้       

ลูกหนีการคา้และตวัเงินรบัทอียูใ่นกําหนดชําระ .  66.53% 169.83 58.35% .  . % 

ลูกหนีการคา้และตวัเงินรบัแยกตามอายหุนีทคีา้งชําระ ดงันี       

- ไม่เกนิ  เดอืน .  32.00% 114.36 39.29% .  3 . % 
- มากกว่า  เดอืน ถงึ  เดอืน   - - 0.59 0.20% .  . % 

- มากกว่า  เดอืน ถงึ  เดอืน - - 2.61 0.90% .  0. % 
- มากกว่า  เดอืนขนึไป .  1.47% 3.67 1.26% .  . % 

รวมลูกหนีการคา้และตวัเงินรบัการคา้ .  . % 291.06 . % .  . % 

หกั ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ ( . ) (1.47%) (3.67) (1.26%) ( . ) ( . %) 

รวมลกูหนีการค้าและตวัเงินรบัการค้า – สทุธิ .  98.53% 287.39 98.74% .  9 . % 



 
 

รายงานประจําปี  2557          45 

บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

สาํหรบันโยบายการขายสนิคา้และการใหเ้ครดติกบัลูกคา้ บรษิทัมนีโยบายทีชดัเจนในการพิจารณาให้เครดติ

เทอมแกลู่กคา้แต่ละราย โดยในกรณีทีเป็นลูกคา้รายใหม่ บรษิทัจะจําหน่ายสนิคา้เป็นเงนิสด และเมอืมกีารติดต่อซือ

ขายกนัเป็นระยะเวลานานพอสมควร บรษิทัจะเรมิให้เครดติระยะสนัก่อนทีจะขยายเวลาต่อไปภายหลงัซึงมรีะยะเวลา

เครดติประมาณ -  วนั  บรษิทัมหีลกัเกณฑ์การวเิคราะห์อายุของลูกหนี ประกอบกบัการประเมนิ โดยให้ผูจ้ดัการ

ฝ่ ายบญัชแีละผูจ้ดัการฝ่ ายการตลาด เป็นผูพ้จิารณา แลว้นําเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการ เพือพิจารณาอนุมตัิก่อนการตงั

สาํรองคา่เผอืหนีสงสยัจะสญูทุกครงั บรษิทัมหีลกัเกณฑใ์นการตงัคา่เผอืหนีสงสยัจะสญูดงันี 

1. ลูกหนีทมีอีายุหนีคา้งชาํระ เกนิวนัครบกาํหนดชาํระตงัแต่  เดอืนขนึไปแต่ไมเ่กนิ  เดอืน ซึงยงัสามารถ
ตดิต่อไดแ้ละลูกคา้แสดงเจตนาทจีะชาํระโดยไมบ่ดิพลวิ ใหเ้ฝ้ าระวงัดแูลอย่างใกล้ชดิและอาจให้ระงบัการ
ขายชวัคราวรวมถงึการใชม้าตรการเรง่รดัหนีสนิอนืรว่มดว้ย แต่หากว่ามแีนวโน้มว่าอาจจะไดร้บัชําระไม่
ครบจํานวนใหต้งัคา่เผอืฯไวร้อ้ยละ  ของมูลค่าหนี ถ้าติดต่อไม่ไดไ้ม่ว่าจะดว้ยวธิีใดให้ดําเนินการแจ้ง
ความฟ้ องรอ้งตามขนัตอนทางกฎหมายและตงัสาํรองคา่เผอืหนีสงสยัจะสญูรอ้ยละ  ของมลูหนีดงักล่าว 

2. ลูกหนีทีมอีายุหนีคา้งชําระเกินวนัครบกําหนดชําระตังแต่  เดอืนขนึไปแต่ไม่เกิน  ปี ซึงบริษทัยัง
สามารถตดิตอ่ไดแ้ละลูกคา้แสดงเจตนาทจีะชาํระโดยไมบ่ดิพลวิ ใหต้งัคา่เผอืหนีสงสยัจะสูญไวร้อ้ยละ  
ของมลูหนี แต่หากมแีนวโน้มวา่บรษิทัไม่สามารถติดต่อกบัลูกหนีรายนันๆ ได ้หรอืลูกคา้แสดงเจตนาที
จะไม่ชําระหนี หรืออยู่ในระหว่างการดําเนินการฟ้ องรอ้งและมีแนวโน้มทีบรษิัทจะได้รบัชําระหนีไม่
ครบถว้นใหต้งัคา่เผอืหนีสงสยัจะสญูไวร้อ้ยละ  ของมลูหนี แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามแีนวโน้มทีจะ
ไมไ่ดร้บัการชาํระหนีเลยใหต้งัคา่เผอืหนีสงสยัจะสญูไวร้อ้ยละ  

3. ลูกหนีทมีอีายุหนีคา้งชาํระเกนิวนัครบกําหนดชําระตงัแต่  ปีขนึไปทุกกรณีให้ตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ
ไวร้อ้ยละ  ของมลูหนีทเีกนิกาํหนดชาํระจํานวนดงักล่าว 

 

สินค้าคงเหลือ 

บรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืสทุธเิป็นจํานวน .  ลา้นบาท เพมิขนึจากปี  คดิเป็นรอ้ยละ .  ซึงบรษิทั

ไดจ้ดัเกบ็สนิคา้คงเหลอืในรปูแบบของวตัถุดบิ สนิคา้ระหวา่งผลติ สนิคา้สาํเรจ็รปู และสนิคา้ระหวา่งทางเพมิขนึ 

จากสถานการณ์ราคาเหลก็ในปี  มกีารปรบัตวัลดลงตงัแต่ชว่งกลางปี จนถงึปลายไตรมาสที  จึงมผีลให้

เกดิคา่เผอืมลูคา่ราคาทุนของสนิคา้สงูกวา่มลูคา่สทุธทิจีะไดร้บั ณ สนิปี  อยู่ที .  ล้านบาท(โปรดดูรายละเอียด

เพิมเติมในหวัขอ้ “ขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนของสนิคา้สูงกว่ามูลค่าทีจะไดร้บั”) โดยมรีะยะเวลาขายสนิคา้เฉลียอยู่

ประมาณ 2  วนั ทังนี บริษทัมนีโยบายทีจะบรหิารสนิค้าคงเหลือให้มีประสทิธิภาพเพือสอดคล้องตามปรมิาณการ

จําหน่ายสนิคา้ โดยพจิารณาจากทศิทางการเคลอืนไหวของราคาสนิคา้และปรมิาณความตอ้งการของลูกคา้ประกอบกนั 

ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์  – สุทธิ ณ สนิปี  มจีํานวน .  ล้านบาท เพิมขนึจากปี  จํานวน 

.  ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิมขึนร้อยละ .  ซึงเกิดการลงทุนในทีดินและอาคารคลังสินค้าพือขยายพืนที

คลงัสนิคา้และขยายกาํลงัการผลติรองรบัปรมิาณการขายทเีพมิขนึ 

สภาพคล่อง 

สาํหรบัในปี  บรษิทัมเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจํานวน .  ล้านบาท ซึงมาจากการที

บรษิทัมกีาํไรสทุธกิอ่นภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลจํานวน .  ลา้นบาท และปรบักระทบกาํไรสุทธิเป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จาก

การดําเนินงานซึงส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากค่าเสือมราคาเป็นจํานวน .  ล้านบาท เป็นผลให้มีกําไรจากการ
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ดาํเนินงานกอ่นการเปลยีนแปลงในสนิทรพัย์และหนีสนิดาํเนินงานเป็นจํานวน .  ลา้นบาท และไดป้รบัปรุงผลจาก

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัย์และหนีสนิดําเนินงาน  ซึงประกอบดว้ยการลดลงของลูกหนีการคา้ จํานวน .   ล ้าน

บาท และ เงนิมดัจําจ่ายคา่สนิคา้จํานวน .  ลา้นบาท และไดป้รบัลดเงนิสดรบัจากกจิกรรมดําเนินงานดว้ยดอกเบยี

จ่ายและภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลจํานวน .  ลา้นบาท และ .  ล้านบาท ตามลําดบั ในขณะทีบรษิทัมเีงนิสดสุทธิใช้

ไปจากกจิกรรมลงทุนจํานวน .  ลา้นบาท สาํหรบัเงนิสดสทุธใิชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิมจีํานวน .  ล้านบาท 

ซงึเกดิจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิ จํานวน .  ลา้นบาท และจ่ายปนัผล จํานวน .  ล้ านบาท ส่งผล

ใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของปี  ลดลงจํานวน .  ลา้นบาท และมเีงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิ

สด ณ วนัท ี  ธนัวาคม ปี  จํานวน .  ลา้นบาท 

เมอืพจิารณาอตัราสว่นสภาพคล่องในปี 255  มสีดัสว่นประมาณ 1.  เท่า และอตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ 

มสีดัสว่นประมาณ 0.  เท่า เนืองจากบรษิทัมกีารใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนเพือรองรบัปรมิาณขายทีเพิมขนึ และการขยาย

ธุรกจิโดยการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์เพมิขนึ 

โครงสร้างเงินทนุ 

โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัใน ปี 255  -  มอีตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผูถ้ือหุ้นประมาณ . เท่า .  

เท่า และ 0.7  เท่า ตามลําดบั นอกเหนือจากการพจิารณาผลการดําเนินงานทีผ่านมา อตัราส่วนดงักล่าวแสดงให้เห็น

วา่บรษิทัมฐีานะทางการเงนิทมีนัคง  

หนีสิน 

 ณ สินปี  บรษิัทมหีนีสินรวมเป็นจํานวน .  ล้านบาท ซึงประกอบดว้ยหนีสนิหมุนเวียนจํานวน  

.  ลา้นบาท และหนีสนิไมห่มนุเวยีนจํานวน .  ลา้นบาท  โดยหนีสนิรวมในปี  มจีํานวนลดลง .  ล้าน

บาท หรอืลดลงในอตัรารอ้ยละ .  เมอืเทียบกบั ณ สินปี  เป็นการปรบัลดในส่วนของเงินกูย้ืมระยะสนัจาก

สถาบนัการเงนิ ประกอบกบับรษิทัไดป้รบัประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานในปี  จํานวน .  ล้าน

บาท และมเีจา้หนีการคา้ จํานวน .  ลา้นบาท 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น  

 ณ สนิปี  บรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้เป็นจํานวน .  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วนประมาณรอ้ยละ 

.  ของสนิทรพัย์รวม ตามลําดบั เมอืพจิารณาถงึอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ จะพบวา่ปี   มอีตัรารอ้ยละ .   

ซงึเป็นไปตามความสามารถในการทํากาํไรสทุธขิองบรษิทัในแต่ละงวด และปจัจยัทกีล่าวขา้งตน้เป็นสาํคญั  

ปัจจยัทีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 ความเสียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

 เนืองจากเหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดมว้นเป็นวตัถุดบิหลกัทีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ์เหล็กของบรษิทัซึงจะมรีาคา

เปลยีนแปลงตามภาวะอุปสงค์และอุปทานของโลก หากราคาวตัถุดบิปรบัตวัเพิมขนึ และบรษิทัไม่สามารถผลกัภาระ

ตน้ทุนวตัถุดบิทเีพมิขนึใหก้บัลูกคา้ในบางส่วนหรอืทงัหมดโดยการปรบัราคาขายสนิคา้ให้สูงขนึในอตัราทีเท่ากบัหรอื

มากกวา่การเพมิขนึของราคาของวตัถุดบิปจัจยัดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรในอนาคต ซึ ง

บรษิทัมอีตัราสว่นกาํไรขนัตน้ต่อรายไดร้วมจากการขายรอ้ยละ .  รอ้ยละ .  และรอ้ยละ .  ในปี  -  

ตามลําดบั 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบซงึไดร้บัการแต่งตงัจากคณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจํานวน 

 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมคีุณสมบตัิตรงตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์กาํหนด 

ในรอบปี 557 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มกีารประชุม รวมทงัสิน  ครงั ไดป้ฏบิตัิหน้าทีอย่างเป็น

อิสระ ตามขอบเขตอํานาจหน้าทีทีกําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และทีได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั โดยไดร้บัความรว่มมอืจากทุกฝ่ ายทเีกยีวขอ้ง การปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได ้

ดงันี 

 

.  สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส งบการเงนิประจําปี รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิของ

บริษทัอย่างถูกต้องเพียงพอ โดยจดัทําขนึตามหลักการบญัชทีีรบัรองทวัไป และได้ปฎิบตัิตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีเพือให้

มนัใจวา่รายงานทางการเงนิแสดงฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานถูกต้องตามทีควร มกีารเปิดเผยขอ้มูลของ

รายงานทางการเงนิทเีพยีงพอ  

.  สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน และตดิตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ของบรษิทั และตดิตามความคบืหน้าในการปรบัปรงุแกไ้ขตามคําแนะนําของผูส้อบบญัชแีละหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน  

.  สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

.  พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง และกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต สําหรบัปี  ต่อ

คณะกรรมการบรษิทั เพอืใหท้ปีระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตั ิ 

.  พิจารณารายการทีเกียวโยงหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิทัไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกต้องครบถ้วน และรายการ

ดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายและขนัตอนการทํารายการระหว่างกนัของบรษิทั เป็นรายการธุรกจิปกติ มเีงอืนไข

การคา้โดยทวัไป และไมก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ ในรอบปี 7 บรษิทัฯ มกีารกาํกบัดแูลกจิการและการควบคุมภายใน

ทเีหมาะสม การจดัทํารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีรบัรองทวัไป และการเปิดเผย

ขอ้มลูเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทเีกยีวขอ้ง  

 

 

 

นายครรชติ สงิห์สวุรรณ์ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เสนอ    ผู้ถอืหุน้ของบรษิทั 2 เอสเมทลั จาํกดั(มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย ซงึประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิ
รวมณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นรวมและงบกระแสเงนิสด
รวมสาํหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีสีาํคญัและหมายเหตุเรอืงอนืๆและข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบ
การเงนิเฉพาะของบรษิทั 2เอสเมทลั จาํกัด (มหาชน) ซงึประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 งบกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นและงบกระแสเงนิสดสําหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกัน รวมถงึหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชทีสีาํคญัและหมายเหตุเรอืงอนืๆ 

ความรบัผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านีโดยถูกต้องตามทคีวรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
และรบัผดิชอบเกยีวกบัการควบคุมภายในทผีูบ้รหิารพจิารณาว่าจาํเป็นเพอืใหส้ามารถจดัทํางบการเงนิทปีราศจากการแสดงข้อมูล
ทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ โดยได้ปฏบิตังิานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซงึกําหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบ
เพอืใหไ้ดค้วามเชอืมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ 

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพอืใหไ้ดม้าซงึหลกัฐานการสอบบญัชเีกียวกับจํานวนเงนิและการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงนิ วธิกีารตรวจสอบทเีลอืกใชข้นึอยู่กบัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซงึรวมถงึการประเมนิความเสยีงจากการแสดงข้อมูลทขีดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสยีงดงักล่าว ผู้สอบ
บญัชพีจิารณาการควบคุมภายในทเีกยีวขอ้งกบัการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิโดยถกูตอ้งตามทคีวรของบรษิัท เพอืออกแบบ
วธิกีารตรวจสอบทเีหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพอืวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายใน
ของบริษัท การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชทีจีดัทาํขนึโดยผูบ้รหิาร รวมทงัการประเมนิการนําเสนองบการเงนิโดยรวม 

ขา้พเจา้เชอืว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีขีา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพอืใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้แสดงฐานะการเงนิรวมบรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม  
2557 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงนิสดรวมสาํหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกัน และแสดงฐานะการเงนิเฉพาะของบรษิัท 2 เอส 
เมทลั จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสด สาํหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกัน โดยถูกต้อง
ตามทคีวรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

เรืองอืน 

งบการเงนิรวมของบรษิัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย และงบการเงนิเฉพาะของบรษิัท 2 เอส เมทลั จํากัด 
(มหาชน) สําหรบัปีสนิสุดวนัท ี 31 ธนัวาคม  2556 ตรวจสอบโดยนางสาวศันสนีย์ พูลสวสัด ิซงึเป็นผู้สอบบญัชใีนสํานักงาน
เดยีวกนักบัขา้พเจา้ โดยแสดงความเหน็อย่างไม่มเีงอืนไขตามรายงานลงวนัท ี27 กุมภาพนัธ ์2557 

 

นายธีรศกัดิ ฉัวศรีสกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ทะเบยีนเลขท ี6624 
 

กรุงเทพมหานคร 
26กุมภาพนัธ ์2558 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั 2 เอสเมทลัจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
      

งบแสดงฐานะการเงิน 
       

        (หน่วย : บาท) 

   
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 หมายเหต ุ  31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 

สนิทรพัย ์
       

สนิทรพัยห์มนุเวยีน        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 5  65,467,772 87,609,205  62,944,649 66,425,534 

ลกูหนีการคา้ - ลกูคา้ทัวไป -สทุธ ิ 7  265,761,090 287,394,165  265,691,828 287,230,255 

ลกูหนีอนื - ลกูคา้ทัวไป   48,320 9,808  31,544 - 

ลกูหนีอนื - บรษัิททีเกยีวขอ้ง 6  - -  - 1,292,622 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 8  503,924,482 439,975,461  504,563,400 439,980,272 

เงนิมัดจําจา่ยคา่สนิคา้ -ผูค้า้ทัวไป   36,505,357 132,073,511  36,505,357 132,073,511 

เงนิใหกู้ย้ืมแกบ่รษัิทย่อย 6  - -  32,722,000 10,721,000 

ภาษีมลูคา่เพมิรอเรยีกคนื   5,785,269 3,302,698  5,597,670 2,846,384 

ภาษีเงนิไดร้อเรยีกคนื   1,407,686 -  1,065,437 - 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอนื   3,557,287 2,074,456  2,052,219 1,284,582 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน   882,457,263 952,439,304  911,174,104 941,854,160 

        
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน        

เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย 9  - -  115,999,670 115,999,670 

ทีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ -สทุธ ิ 10  301,977,850 246,199,033  125,596,305 127,034,983 

คา่เชา่ทีดนิจา่ยลว่งหนา้ -สทุธ ิ 11  3,535,182 4,112,543  3,535,182 4,112,543 

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน - สทุธ ิ 12  668,995 590,844  576,881 487,804 

เงนิฝากธนาคารทีมขีอ้จํากัดในการใช ้ 13  16,746,699 16,404,716  16,746,699 16,404,716 

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 14  1,454,201 2,165,230  1,335,507 2,017,544 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอนื   175,100 173,200  173,600 173,200 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน   324,558,027 269,645,566  263,963,844 266,230,460 

        
รวมสนิทรพัย ์   1,207,015,290 1,222,084,870  1,175,137,948 1,208,084,620 

        

        

        

        
 

 

 

                                                  กรรมการ                                                          กรรมการ 
(      นายสมบัต ิลสีวัสดติระกลู     )        (      นายแสงรุง้ นติภิาวะชน     )  

         
 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี     1 
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บริษทั 2 เอส  เมทลั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

       (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 หมายเหต ุ 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 

หนสีนิและส่วนของผูถ้อืหุน้       

หนสีนิหมนุเวยีน       
เงนิกูย้ืมระยะสนัจากสถาบันการเงนิ 15 459,975,300 471,569,589  459,975,300 471,569,589 

เจา้หนีการคา้ - ผูค้า้ทัวไป  12,962,222 9,412,076  8,882,452 9,026,103 

เจา้หนีการคา้ - บรษัิททีเกยีวขอ้ง 6 - -  9,785,709 6,561,168 

เจา้หนีอนื     - ผูค้า้ทัวไป  3,627,742 3,122,361  622,244 711,929 

เจา้หนีอนื     - บรษัิททีเกยีวขอ้ง 6 8,841 9,773  66,726 9,773 

สว่นของหนีสนิตามสัญญาเชา่การเงนิ       
ทีถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 16 304,207 275,367  304,207 275,367 

เงนิกูย้ืมระยะสนัจากบรษัิทย่อย 6 - -  - 13,000,000 

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 14 - 8,560,358  - 7,948,884 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย  21,101,302 25,742,319  16,482,155 21,279,283 

หนีสนิหมนุเวยีนอนื  1,081,627 1,729,238  556,785 1,065,437 

รวมหนสีนิหมนุเวยีน  499,061,241 520,421,081  496,675,578 531,447,533 

หนสีนิไมห่มนุเวยีน       

หนีสนิตามสัญญาเชา่การเงนิ - สทุธ ิ 16 548,491 152,132  548,491 152,132 

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 17 7,271,006 10,826,152  6,677,535 10,087,719 

รวมหนสีนิไมห่มนุเวยีน  7,819,497 10,978,284  7,226,026 10,239,851 

       
รวมหนสีนิ  506,880,738 531,399,365  503,901,604 541,687,384 

       
หนสีนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ (ตอ่)       
ส่วนของผูถ้อืหุน้       

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามัญ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท       
- ทุนจดทะเบยีน 300,000,000 หุน้  300,000,000 300,000,000  300,000,000 300,000,000 

- ทุนเรอืนหุน้ทีออกและรับชําระแลว้       
หุน้สามัญ 299,999,971 หุน้ 18 299,999,971 299,999,971  299,999,971 299,999,971 

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญ  121,760,624 121,760,624  121,760,624 121,760,624 

กําไรสะสม       
- จัดสรรเพือสํารองตามกฎหมาย 19 30,000,000 27,500,000  30,000,000 27,500,000 

- ยังไมไ่ดจั้ดสรร  276,385,823 269,436,776  219,475,749 217,136,641 

องคป์ระกอบอนืของสว่นของผูถ้ือหุน้  (28,011,866) (28,011,866)  - - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  700,134,552 690,685,505  671,236,344 666,397,236 

สว่นไดเ้สยีทีไมอ่ยู่ในอํานาจควบคมุ  - -  - - 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้  700,134,552 690,685,505  671,236,344 666,397,236 

       
รวมหนสีนิและส่วนของผูถ้อืหุน้  1,207,015,290 1,222,084,870  1,175,137,948 1,208,084,620 

 

 

                                                  กรรมการ                                                          กรรมการ 
(      นายสมบัต ิลสีวัสดติระกลู     )        (      นายแสงรุง้ นติภิาวะชน     )  

        
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี     2 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั  เอสเมทัล จาํกดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปี สินสุดวนัที  ธนัวาคม 

 

     
 (หน่วย : บาท) 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 
หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556 

รายได้จากการขาย 
 

    

รายไดจ้ากการขาย 
 

4,165,834,242 4,034,443,136 4,165,834,242 4,034,443,136 

รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑ์พลอยได ้
 

69,558,537 57,593,130 69,558,537 57,593,130 

รวมรายได้จากการขาย 23 4,235,392,779 4,092,036,266 4,235,392,779 4,092,036,266 

  
    

ต้นทุนขาย 
 

    

ตน้ทุนขาย 21 (4,025,430,092) (3,864,775,643) (4,041,614,557) (3,876,004,048) 

กาํไรขนัต้น 
 

209,962,687 227,260,623 193,778,222 216,032,218 

รายไดด้อกเบยีรบั 
 

2,074,273 1,030,460 3,174,989 1,067,385 

กําไรจากการขายสนิทรพัย ์
 

- 203,422 - 5,176,249 

รายไดอ้นื 
 

9,193,311 7,693,830 5,748,150 7,353,623 

คา่ใชจ่้ายในการขาย 21 (74,073,314) (67,969,468) (73,326,936) (68,659,942) 

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 21 (72,560,260) (62,667,920) (60,118,293) (50,520,798) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 
 

(20,400,696) (17,596,699) (20,560,379) (18,702,507) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 
 

54,196,001 87,954,248 48,695,753 91,746,228 

ภาษเีงนิได ้ 14 (12,298,105) (19,923,480) (11,221,670) (18,242,455) 

กาํไรสาํหรบัปี 
 

41,897,896 68,030,768 37,474,083 73,503,773 

  
    

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบั 
 

    

กําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

     

     - สทุธจิากภาษ ี
 

3,551,148 - 3,365,022 - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 
 

45,449,044 68,030,768 40,839,105 73,503,773 

  
    

การแบ่งปันกาํไร 
 

    

สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

41,897,896 68,030,768 37,474,083 73,503,773 

สว่นไดเ้สยีทไีม่อยู่ในอํานาจควบคมุ 
 

- - - - 

  
41,897,896 68,030,768 37,474,083 73,503,773 

  
    

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็ 

 

    

สว่นทเีป็นของบรษิทั 

 

45,449,044 68,030,768 40,839,105 73,503,773 

สว่นไดเ้สยีทไีม่อยู่ในอํานาจควบคมุ 

 

- - - - 

 
 

45,449,044 68,030,768 40,839,105 73,503,773 

  

    

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 
 

    

กําไรสว่นทเีป็นของบรษิทั (บาทต่อหุน้) 
 

0.15 0.23 0.14 0.25 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก (หน่วย : หุน้) 
 

299,999,971 299,999,971 299,999,971 299,999,971 

  
    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
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2S METAL PUBLIC COMPANY 

บริษทั 2 เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน)และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด 
       

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
       

        

       
 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 
2557 

 
2556 

 
2557 

 
2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
       

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 54,196,001 
 

87,954,248 
 

48,695,753 
 

91,746,228 

ปรบัปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน:- 
      

คา่เผอื (โอนกลบัรายการคา่เผอื) หนีสงสยัจะสญู 3,380,100 
 

(280,000) 
 

3,380,100 
 

(280,000) 

ขาดทุนจากมูลคา่ราคาทุนของสนิคา้สงูกว่ามูลคา่สทุธ ิ
       

ทคีาดว่าจะไดร้บั 5,572,182 
 

2,136,012 
 

5,572,182 
 

2,136,012 

คา่เสอืมราคา 26,274,247 
 

24,448,601 
 

10,278,865 
 

12,038,859 

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายและตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์ 348,780 
 

(203,422) 
 

290,091 
 

(5,316,249) 

คา่เช่าทดีนิจ่ายล่วงหน้าตดัจําหน่าย 577,361 
 

577,361 
 

577,361 
 

577,361 

คา่ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 334,165 
 

451,896 
 

263,139 
 

356,873 

ดอกเบยีรบั (2,074,273) 
 

(1,027,924) 
 

(3,174,989) 
 

(1,067,385) 

ดอกเบยีจ่าย 20,400,697 
 

17,088,485 
 

20,560,379 
 

18,194,292 

สาํรองผลประโยชน์พนักงาน 883,789 
 

1,634,633 
 

796,094 
 

1,526,342 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง 
       

ในส่วนของสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 109,893,049 
 

132,779,890 
 

87,238,975 
 

119,912,333 

        สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขึน) 
       

ลูกหนีการคา้ 18,252,975 
 

(22,733,315) 
 

18,158,327 
 

(23,862,026) 

สนิคา้คงเหลอื (69,521,203) 
 

(99,367,593) 
 

(70,155,310) 
 

(99,780,996) 

เงนิมดัจําจ่ายคา่สนิคา้ 95,568,154 
 

153,072,210 
 

95,568,154 
 

153,072,210 

ลูกหนีอนื (38,512) 
 

65,576 
 

1,261,078 
 

- 

ภาษมีูลคา่เพมิรอเรยีกคนื (2,482,571) 
 

10,128,339 
 

(2,751,286) 
 

10,584,653 

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอนื (1,483,371) 
 

595,086 
 

(791,521) 
 

360,501 

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอนื (1,900) 
 

(22,000) 
 

(400) 
 

(22,000) 

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง) 
       

เจา้หนีการคา้ 3,550,146 
 

2,520,574 
 

3,080,890 
 

3,872,501 

เจา้หนีอนื 504,449 
 

(305,097) 
 

(32,732) 
 

(1,733,861) 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (4,598,541) 
 

2,636,396 
 

(4,750,022) 
 

1,599,289 

หนีสนิหมนุเวยีนอนื (647,611) 
 

605,510 
 

(508,652) 
 

476,673 

จ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน - 
 

(72,807) 
 

- 
 

(20,525) 

เงินสดรบัจากการดาํเนินงาน 148,995,064 
 

179,902,769 
 

126,317,501 
 

164,458,752 

จ่ายดอกเบยี (20,443,173) 
 

(16,278,700) 
 

(20,607,485) 
 

(17,410,921) 

จ่ายภาษเีงนิได ้ (22,442,907) 
 

(16,788,620) 
 

(20,395,210) 
 

(15,707,868) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 106,108,984 
 

146,835,449 
 

85,314,806 
 

131,339,963 

        

        

        

        
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั 2 เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
       

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
    

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
       

        

       
 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 
2557 

 
2556 

 
2557 

 
2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
       

เงนิสดรบัจากดอกเบยี 2,074,813 
 

1,168,602 
 

3,198,873 
 

1,169,351 

ซอือาคารและอุปกรณ์ (81,866,919) 
 

(46,873,115) 
 

(8,579,119) 
 

(15,979,570) 

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 298,075 
 

1,157,973 
 

281,841 
 

7,191,350 

ซอืสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (412,316) 
 

(138,327) 
 

(352,216) 
 

(82,252) 

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใชล้ดลง (เพมิขนึ) (341,983) 
 

14,647,284 
 

(341,983) 
 

14,647,284 

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยเพมิขนึ - 
 

- 
 

(22,001,000) 
 

(10,721,000) 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพมิขนึ - 
 

- 
 

- 
 

(17,000,000) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (80,248,330) 
 

(30,037,583) 
 

(27,793,604) 
 

(20,774,837) 

        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

       
เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิลดลง (11,594,289) 

 
(106,265,516) 

 
(11,594,289) 

 
(106,265,516) 

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัย่อยลดลง - 
 

- 
 

(13,000,000) 
 

- 

จ่ายชําระหนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (407,801) 
 

(261,126) 
 

(407,801) 
 

(261,126) 

จ่ายเงนิปนัผล (35,999,997) 
 

(5,560,013) 
 

(35,999,997) 
 

(5,560,013) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (48,002,087) 
 

(112,086,655) 
 

(61,002,087) 
 

(112,086,655) 

        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ (22,141,433) 

 
4,711,211 

 
(3,480,885) 

 
(1,521,529) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วนัต้นปี 87,609,205 
 

82,897,994 
 

66,425,534 
 

67,947,063 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วนัสินปี 65,467,772 
 

87,609,205 
 

62,944,649 
 

66,425,534 

        
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม 

       
รายการทไีม่ใช่เงนิสด : 

       
        1.   ซอืสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ 833,000 

 
- 

 
833,000 

 
- 

        2.   เพมิทุนสาํหรบัจ่ายหุน้ปนัผล - 
 

49,999,984 
 

- 
 

49,999,984 

        
        
        
        
        
        
        
 

       
        
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

วนัที 31 ธนัวาคม 2557 

 

1. ขอ้มลูทวัไป 

บรษิทั 2เอสเมทลั จํากดั (มหาชน) จดทะเบยีนเป็นนิตบิคุคลประเภทบรษิทัจํากดั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ เมือวนัที 29 พฤษภาคม 2535 และจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั เมือวนัที 21 

พฤษภาคม 2551 โดยมสีาํนกังานใหญ่ตงัอยู่เลขท ี8/5 หมูท่ ี14 ตําบลท่าชา้ง อําเภอบางกลํา จงัหวดัสงขลาบรษิทั

มคีลงัสนิคา้ 3 แห่ง ตงัอยู่ทจีงัหวดันครราชสมีา กรงุเทพฯ และสรุาษฎรธ์านี 

บรษิทัดาํเนินธุรกจิหลกัในการผลติเหลก็ท่อ เหลก็แผน่ เหลก็ตวัซ ีและเหลก็ตะแกรง รวมทงัจําหน่ายวสัดุประเภท

เหลก็เพอืการกอ่สรา้ง 

2. เกณฑใ์นการจดัทํางบการเงนิและงบการเงนิรวม 

2.1 เกณฑใ์นการจดัทํางบการเงนิ 

งบการเงนินีไดจ้ดัทําขนึตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิทีออกภายใต้พระราชบญัญตัิวชิาชพีบญัช ีพ.ศ.

2547 และตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วยการจัดทําและ

นําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยใช้

เกณฑร์าคาทุนเดมิ เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอนืเป็นการเฉพาะ 

งบการเงนิฉบบันีจดัทําขนึเป็นภาษาไทย ซึงถือเป็นรายงานทางการเงนิทีเป็นทางการตามกฎหมาย การ

แปลงบการเงนิฉบบันีเป็นภาษาอนืใหย้ดึถอืงบการเงนิฉบบัภาษาไทย 

2.2 มาตรฐานการบญัชใีหม ่

 มาตรฐานการบญัชทีเีรมิมผีลบงัคบัในปีบญัชปีจัจุบนัและทจีะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีดดงันี  

 มาตรฐานการบญัชทีเีรมิมผีลบงัคบัในปีบญัชปีจัจุบนั 

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัท ี1 (ปรบัปรงุ 2555) การนําเสนองบการเงนิ 

ฉบบัท ี7 (ปรบัปรงุ 2555) งบกระแสเงนิสด 

ฉบบัท ี12 (ปรบัปรงุ 2555) ภาษเีงนิได ้

ฉบบัท ี17 (ปรบัปรงุ 2555) สญัญาเชา่ 

ฉบบัท ี18 (ปรบัปรงุ 2555) รายได ้

ฉบบัท ี19 (ปรบัปรงุ 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท ี21 (ปรบัปรงุ 2555) ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ 

ฉบบัท ี24 (ปรบัปรงุ 2555) การเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบับคุคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 

ฉบบัท ี28 (ปรบัปรงุ 2555) เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 

ฉบบัท ี31 (ปรบัปรงุ 2555) สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 

ฉบบัท ี34 (ปรบัปรงุ 2555) งบการเงนิระหวา่งกาล 

ฉบบัท ี36 (ปรบัปรงุ 2555) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 

ฉบบัท ี38 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท ี2 (ปรบัปรงุ 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัท ี3 (ปรบัปรงุ 2555) การรวมธุรกจิ 

ฉบบัท ี5 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนทถีอืไวเ้พอืขายและการดาํเนินงานทยีกเลกิ 

ฉบบัท ี8 (ปรบัปรงุ 2555) สว่นงานดาํเนินงาน 

  

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัท ี15 สญัญาเชา่ดําเนินงาน - สงิจูงใจทใีหแ้กผู่เ้ชา่ 

ฉบบัท ี27 การประเมนิเนือหาสญัญาเชา่ททีําขนึตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท ี29 การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 

ฉบบัท ี32 สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต์ 

 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท ี1 การเปลยีนแปลงในหนีสนิทเีกดิขนึจากการรอืถอน การบรูณะ และหนีสนิ

ทมีลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

ฉบบัท ี4 การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม ่

ฉบบัท ี5 สทิธิในส่วนไดเ้สยีจากกองทุนการรอืถอน การบูรณะและการปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัท ี7 การปรบัปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29 เรอืง การ

รายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทมีภีาวะเงนิเฟ้ อรนุแรง 

ฉบบัท ี10 งบการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 

ฉบบัท ี12 ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 

ฉบบัท ี13 โปรแกรมสทิธพิเิศษแกลู่กคา้ 

ฉบบัท ี17 การจ่ายสนิทรพัย์ทไีมใ่ชเ่งนิสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัท ี18 การโอนสนิทรพัย์จากลูกคา้ 

แนวปฏบิตัทิางการบญัชสีาํหรบัการบนัทกึบญัชหีุน้ปนัผล  

มาตรฐานการบญัชตีามทีกล่าวขา้งต้นไดร้บัการปรบัปรุงและจดัให้มขี ึนเพือให้มเีนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ ซึงโดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยคําและคําศพัท์ การตีความและการให้แนว

ปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน มาตรฐานการบญัชดีงักล่าวไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนินี  

มาตรฐานการบญัชีทีจะมีผลบงัคบัในอนาคต 

สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรบัปรุงและฉบบัใหม่เป็นจํานวนมาก ซึงมผีลบงัคบัใชส้ําหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชทีเีรมิในหรอืหลงัวนัที 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการบญัชดีงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัให้มขีนึ

เพอืใหม้เีนือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศโดยการเปลียนแปลงมาตรฐานการบญัชี

ในครงันีสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรงุถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตคีวามและการให้แนวปฏบิตัิทางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบญัชตีามทีกล่าวขา้งต้นบางฉบบัเป็นมาตรฐานการบญัชทีีมกีารเปลียนแปลงหลักการ

สาํคญัทเีกยีวขอ้งกบับรษิทั ซงึประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 (ปรบัปรงุ 2557) เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงนีกําหนดให้กจิการต้องรบัรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัทนัทีในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน ในขณะทีมาตรฐานฉบบัเดมิอนุญาตให้กจิการเลือกรบัรูร้ายการดงักล่าว

ทนัทใีนกาํไรขาดทุน หรอืในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื หรอืทยอยรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนกไ็ด ้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 10 เรือง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที 10 กําหนดหลกัเกณฑ์เกยีวกบัการจดัทํางบการเงนิรวม โดยใชแ้ทนเนือหา

เกยีวกบัการบญัชสีาํหรบังบการเงนิรวมทเีดมิกําหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที 27 เรอืง งบการเงนิรวมและงบ

การเงนิเฉพาะกจิการ มาตรฐานฉบบันีเปลยีนแปลงหลกัการเกยีวกบัการพจิารณาวา่ผูล้งทุนมอีํานาจการควบคุมหรอืไม ่

กล่าวคอื ภายใตม้าตรฐานฉบบันีผูล้งทุนจะถอืว่าตนควบคุมกจิการทีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมสีทิธิไดร้บัหรอืมสี่วนได้

เสยีในผลตอบแทนของกจิการทเีขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้ํานาจในการสงัการกจิกรรมทีส่งผลกระทบต่อจํานวน

เงนิผลตอบแทนนนัได ้ถงึแมว้า่ตนจะมสีดัสว่นการถอืหุ้นหรอืสทิธิในการออกเสยีงโดยรวมน้อยกว่ากงึหนึงกต็าม การ

เปลยีนแปลงทสีาํคญันีสง่ผลใหฝ้่ ายบรหิารต้องใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบรษิทั และบรษิทัย่อยมอีํานาจ

ควบคมุในกจิการทเีขา้ไปลงทุนหรอืไมพ่จิารณาวา่บรษิทัใดจะตอ้งมาจดัทํางบการเงนิรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 เรือง การวดัมลูค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบันีกาํหนดแนวทางเกยีวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกยีวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม 

กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์หรอืหนีสนิใดตามขอ้กําหนดของมาตรฐานทีเกียวขอ้งอืน 

กจิการจะต้องวดัมูลค่ายุติธรรมนันตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี และใชว้ิธีเปลียนทนัทีเป็นต้นไปในการรบัรู้

ผลกระทบจากการเรมิใชม้าตรฐานนี 

จากการประเมนิเบอืงต้น ฝ่ ายบรหิารของบรษิทัเชอืว่ามาตรฐานขา้งต้นจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ

การเงนิ 

2.3 เกณฑใ์นการจดัทํางบการเงนิรวม 

งบการเงนิรวมนีไดร้วมงบการเงนิของบรษิทั 2เอสเมทลั จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยทบีรษิทั 2เอสเมทลั 

จํากดั (มหาชน) ถอืหุน้ดงัต่อไปนี 

    สดัส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ)   

บรษิทั  จดัตงัใน  2557  2556  ลกัษณะธุรกจิ 

         

บรษิทั นีสเทริน์สตีล จํากดั 

 

 ไทย  99.99  99.99   รบัจา้งผลติและจาํหน่ายเหลก็ท่อ เหลก็แผน่ 

เหลก็ตวัซ ีและเหลก็ตะแกรง  

บรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ 

จํากดั 

 ไทย  99.99  99.99   ประกอบธุรกจิเกยีวกบัรบัจา้งขนส่งและขนถ่าย

สนิคา้ 
 

2.4 รายการบญัชกีบับรษิทัย่อยทมีสีาระสาํคญัไดถู้กหกัออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 
 

2.5 งบการเงนิรวมนีไดจ้ดัทําขนึโดยใชน้โยบายการบญัชเีดยีวกนัสําหรบัรายการบญัชทีีเหมอืนกนัสําหรบัการ

จดัทํางบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีคีลา้ยคลงึกนั 
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2.6 สดัสว่นงบการเงนิของบรษิทัย่อยในงบการเงนิรวม มดีงันี 
 รอ้ยละของสินทรพัยร์วม 

 2557  2556 

งบแสดงฐานะการเงิน   

สนิทรพัยร์วม    

บรษิทั นีสเทริน์สตีล จํากดั 13.14  11.87 

บรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จํากดั 3.56  2.37 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของบรษิทัย่อยส่วนใหญ่เป็นรายไดท้ีเกดิจากการรบัจ้างผลิตสนิคา้และบรกิารขนส่ง

สินค้าให้บริษัทใหญ่ ดงันัน ในงบการเงินรวมจึงมีรายได้จากการให้บริการของบริษัทย่อยอยู่อย่างไม่มี

สาระสาํคญั เนืองจากไดต้ดัรายการระหวา่งกนัออกทงัหมดแลว้ 

3. นโยบายการบญัชทีสีาํคญั 

นโยบายการบญัชทีสีาํคญัทใีชใ้นการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัมดีงัต่อไปนี 

3.1 การรบัรูร้ายได ้

รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากบัสนิคา้ (โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) ของสนิคา้ทีไดข้าย

และสง่มอบแลว้ หลงัจากหกัสว่นลดและรบัคนื 

รายไดอ้นืรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

3.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารทุกประเภท ทีมสีภาพคล่อง

สงู (ซงึไมม่ขีอ้จํากดัในการใช)้ และพรอ้มทจีะเปลยีนเป็นเงนิสดทแีน่นอนเมอืครบกาํหนด ซึงมคีวามเสยีงใน

การเปลยีนแปลงในมลูคา่น้อย 

3.3 ลูกหนีการคา้ 

ลูกหนีการค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิทีจะไดร้บั บรษิทับนัทึกค่าเผือหนีสงสยัจะสูญสําหรบัผล

ขาดทุนโดยประมาณทอีาจเกดิขนึจากการเกบ็เงนิลูกหนีไมไ่ด ้คา่เผอืหนีสงสยัจะสูญตงัขนึโดยพิจารณาจาก

ประสบการณ์ในการเกบ็หนีและความสามารถในการชําระหนีของลูกหนี ณ วนัสนิปี ประกอบกบัพิจารณา

โดยการประเมนิจากหนีทคีา้งเกนิกาํหนดชําระของลูกหนีแต่ละราย 

3.4 สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอื แสดงดว้ยราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะไดร้บัแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่าสุทธิดว้ยค่าเผอื

สนิคา้เสอืมสภาพ (ถา้ม)ี โดยราคาทุนมวีธิกีารคาํนวณ ดงันี 

- วตัถุดบิและสนิคา้ระหว่างผลติคาํนวณราคาทุนโดยวธิถีวัเฉลยีแบบถ่วงนําหนัก 

- สนิคา้สําเรจ็รปูคํานวณราคาทุนโดยวธิถีวัเฉลยีแบบเคลอืนท ี

มลูคา่สทุธทิคีาดวา่จะไดร้บัประมาณขนึจากราคาทจีะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกจิปกตหิกัดว้ยค่าใชจ้่ายที

จําเป็นในการขาย 

3.5 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทแีสดงในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทับนัทึกบญัชตีามวธิีราคาทุน การดอ้ยค่าของ

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย จะบนัทกึเป็นคา่เผอืการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน เมอืมขีอ้บง่ชถีงึการดอ้ยคา่ 
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3.6 ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน ซงึคํานวณจากราคาซือสนิทรพัย์ทงัทีเป็นเงนิสด และจํานวน
เทียบเท่าเงินสดในการทําให้สนิทรพัย์นันอยู่ในสถานทีหรือสภาพทีพร้อมจะใช้งานไดต้ามวตัถุประสงค์ 
อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัคา่เสอืมราคาสะสม ต้นทุนและค่าเสอืมราคาสะสมของทรพัย์สนิจะ
ถูกตดัออกจากบญัชเีมอืสนิทรพัย์ถูกขายหรอืเลกิใชง้าน สว่นกาํไรขาดทุนจากการขายทรพัย์สนิเหล่านันจะ
แสดงรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ค่าเสอืมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณโดยใชว้ธิีเสน้ตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

สนิทรพัย์ดงัต่อไปนี 

สว่นปรบัปรงุทดีนิ 5–20ปี 

อาคารและสงิปลูกสรา้ง 15–20 ปี 

เครอืงจกัรและเครอืงมอืและเครอืงใชโ้รงงาน 5–20 ปี 

เครอืงตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5–10 ปี 

ยานพาหนะ 5–15 ปี 

รายจ่ายเกยีวกบัการต่อเติม การต่ออายุ หรอืการปรบัปรุงสนิทรพัย์ให้ดขีนึ ซึงทําให้ราคาเปลียนแทนใน
ปจัจุบนัของสนิทรพัย์เพมิขนึอย่างเป็นสาระสาํคญัจะรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ สว่นค่าซ่อมแซมและค่า
บาํรงุรกัษารบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีเีกดิขนึ 

3.7 คา่เช่าทดีนิจ่ายล่วงหน้า 

คา่เชา่ทดีนิจ่ายล่วงหน้าประกอบดว้ยรายจ่ายในการก่อสรา้งสนิทรพัย์เพือให้ไดม้าซึงสทิธิในการเช่าทีดนิ 
โดยมเีงอืนไขการโอนกรรมสทิธิในสนิทรพัย์ให้ผูใ้ห้เช่าเมอืสนิสุดสญัญาเช่า ซึงถือเป็นค่าใชจ้่ายล่วงหน้า
เพอืตอบแทนจากการใชป้ระโยชน์บนทดีนิดงักล่าว บรษิทัจะทยอยตดัจําหน่ายเป็นคา่ใชจ้่ายตามวธิีเสน้ตรง
ตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ของสทิธดิงักล่าวภายใตอ้ายุสญัญาเชา่ 

3.8 สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 
โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์สดงตามราคาทุนหกัคา่ตดัจําหน่ายสะสม ค่าตดัจําหน่ายคํานวณจากราคาทุน โดย
วธิเีสน้ตรง ซึงผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อยไดป้ระเมนิไวป้ระมาณ 5-10 ปี และจะตดัรายการหากมี
การดอ้ยคา่เกดิขนึ 

3.9 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 
บรษิทัและบรษิทัย่อยจะประเมนิวา่มขีอ้บง่ชขีองสนิทรพัย์วา่มกีารดอ้ยคา่หรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชวี่ามกีารดอ้ย
ค่า บริษทัและบรษิัทย่อยจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รบัคืนของสินทรพัย์ หากราคาตามบญัชีของ
สนิทรพัย์สงูกวา่มลูคา่ทคีาดวา่จะไดร้บัคนื บรษิทัและบรษิทัย่อยปรบัปรงุลดมูลค่าของสนิทรพัย์นันลดลงให้
เท่ากบัมูลค่าทีคาดว่าจะได้รบัคืน และรบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ในงบกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ มลูคา่ทคีาดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัย์ หมายถงึราคาขายสทุธหิรอืมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัย์
นนัแลว้แต่จํานวนใดจะสงูกวา่ 

3.10 สญัญาเชา่ – กรณีทบีรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นผูเ้ชา่ 

การเชา่อุปกรณ์ ซงึพจิารณาวา่ความเสยีงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทงัหมดไดโ้อนให้บรษิทัและ

บรษิทัย่อยแลว้เป็นสญัญาเชา่การเงนิ บรษิทัและบรษิทัย่อยจะบนัทกึมลูคา่ของสนิทรพัย์เป็นรายจ่ายฝ่ ายทุน

ตามมลูคา่ยุตธิรรมสทุธขิองสนิทรพัย์ทีเช่าหรอืมูลค่าปจัจุบนัสุทธิของจํานวนเงนิทีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า 

แลว้แต่จํานวนใดจะตํากว่า โดยจํานวนเงนิทีต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนีสนิและค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 
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เพือให้จํานวนเงนิทีต้องจ่ายในแต่ละปีมีจํานวนคงที ค่าเช่าซึงต้องจ่ายตามภาระผูกพนัหกักบัค่าใช้จ่าย

ทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกในงบกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ตลอดอายุของสญัญาเชา่ สนิทรพัย์ภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ จะคดิค่าเสอืมราคาตลอดอายุ

ของการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์นนั   

การเช่าสนิทรพัย์ โดยทีความเสยีงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่า จะถูกจดัเป็น
สญัญาเช่าดําเนินงาน การชําระเงนิภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงาน จะถูกบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็โดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเชา่ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากการยกเลกิสญัญาเช่าดําเนินงาน
กอ่นหมดอายุการเชา่ เชน่ เบยีปรบัทตีอ้งจ่ายใหผู้ใ้หเ้ชา่ จะถูกบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีี
มกีารยกเลกิสญัญา 

3.11 เงนิปนัผล 

เงนิปนัผลจ่าย บนัทกึในงบการเงนิในรอบระยะเวลาบญัชซีงึทีประชุมผูถ้ือหุ้นหรอืคณะกรรมการของบรษิทั 
ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล 

3.12 สว่นตําจากการปรบัโครงสรา้งภายในกจิการภายใต้การควบคมุเดยีวกนั 

สว่นตําจากการปรบัโครงสรา้งภายในกจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนั เกดิจากผลต่างระหว่างมูลค่าของ
หุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทัทอีอกเพอืแลกซอืหุ้นสามญัของบรษิทัย่อยเทียบกบัมูลค่าตามบญัชขีองบรษิทั
ย่อยแสดงในสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นตําดงักล่าวจะลดลงหากบรษิทัจําหน่ายหรอืลดสดัส่วนการลงทุนในบรษิทั
ย่อย 

3.13 บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกิจการทีเกียวข้องกนักบับริษัท หมายถึง บุคคลหรือกจิการทีมีอํานาจควบคุมบริษทัหรอืถูก
ควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบับริษัท
นอกจากนีบุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนัยังหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึงมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสาํคญัทงัทางตรงและทางออ้มกบับรษิทั ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทั ทีมอีํานาจ
ในการกาํหนดทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทั 

3.14 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยแปลงคา่รายการทเีป็นเงนิตราต่างประเทศทเีกดิขนึใหเ้ป็นเงนิบาทเพือการบนัทึกบญัชี
โดยใชอ้ตัราแลกเปลยีน ณ วนัทเีกดิรายการ สนิทรพัย์และหนีสนิทเีป็นตวัเงนิทมีคีา่เป็นเงนิตราต่างประเทศ 
และมยีอดคงเหลอื ณ วนัสนิปี แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนันัน กําไรและขาดทุนที
เกดิจากการรบัหรอืจ่ายชาํระเงนิตราต่างประเทศและทเีกดิจากการแปลงคา่สนิทรพัย์และหนีสนิทีเป็นตวัเงนิ
ดงักล่าว รบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

3.15 ผลประโยชน์พนกังาน 

บรษิทัและบรษิทัย่อยรบัรูเ้งนิเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ้่ายตาม
เกณฑค์งคา้ง 

3.16 เงนิกองทุนสาํรองเลยีงชพี 

บรษิทัและบรษิทัย่อยไดจ้ดัตงักองทุนสํารองเลียงชพี ซึงกําหนดให้พนักงานและบรษิทัและบรษิทัย่อยจ่าย
สมทบเขา้กองทุน โดยทีสนิทรพัย์ของกองทุนไดแ้ยกออกจากสนิทรพัย์ของบรษิัทและบริษทัย่อย และ
บรหิารโดยผูจ้ดัการกองทุนสาํรองเลยีงชพีทไีดร้บัอนุญาต 

เงนิจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลยีงชพีของบรษิทัและบรษิทัย่อย บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีเีกยีวขอ้ง 
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3.17 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บรษิทัและบรษิทัย่อยรบัรูส้ํารองหนีสนิผลประโยชน์พนักงาน เนืองจากการจดัให้มผีลประโยชน์พนักงาน
หลงัการเลกิจา้งหรอืเกษยีณอายุ เพอืจ่ายใหแ้กพ่นกังานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย ซึงบรษิทัมี
การคาํนวณโดยผูเ้ชยีวชาญทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดว้ยเทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (ActuarialTechnique) ทงันีค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกบัผลประโยชน์พนักงานจะรบัรูใ้นงบกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็เพอืกระจายต้นทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน ผลกําไรและขาดทุนจากการ
เปลยีนแปลงขอ้สมมตฐิาน บรษิทัจะรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืเมอืเกดิรายการ 

3.18 ภาษเีงนิได ้

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี ประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดป้จัจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี ภาษีเงนิได ้
ปจัจุบนัและภาษีเงินได้รอการตัดบญัชรีบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุน เว้นแต่ในส่วนทีเกียวกบัรายการ ทีรบัรู้
โดยตรงในสว่นของผูถ้อืหุน้หรอืกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 

ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั  

ภาษีเงินได้ปจัจุบนั ได้แก่ ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชําระหรอืไดร้ ั บชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน
ประจําปีทีต้องเสยีภาษีด้วยอตัราภาษีทีประกาศใช้หรือทีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสนิรอบระยะเวลา
รายงาน ตลอดจนการปรบัปรงุทางภาษทีเีกยีวกบัรายการในปีกอ่นๆ 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชบีนัทกึโดยคํานวณจากผลแตกต่างชวัคราวทีเกดิขนึระหว่างมูลค่าตามบญัชขีอง
สนิทรพัย์และหนีสนิและจํานวนทีใชเ้พือการคํานวณภาษี ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชวีดัมูลค่าโดยใชอ้ตัรา
ภาษทีคีาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชวัคราวเมอืมกีารกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รอืทีคาดว่า
มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน 

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะบนัทกึต่อเมอืมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากําไรเพือเสยีภาษี
ในอนาคตจะมจีํานวนเพยีงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวดงักล่าว สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อ
การตดับญัชจีะถูกทบทวน ณ ทุกวนัสนิรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรบัลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษี
จะมโีอกาสถูกใชจ้รงิ 

3.19 กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรบัปีดว้ยจํานวนหุน้ถวัเฉลยีถ่วงนําหนกัระหวา่งปี  

3.20 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี

ในการจดัทํางบการเงนิเพือให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารต้องใชก้ารประมาณการ
และ ขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซงึมผีลกระทบต่อจํานวนเงนิทีเกยีวกบัรายได ้ค่าใชจ้่าย สนิทรพัย์หนีสนิ 
และการเปิดเผยข้อมูลเกยีวกบัสินทรพัย์และหนีสนิทีอาจจะเกดิขนึ ซึงผลทีเกดิขนึจริงอาจแตกต่างจาก
จํานวนทไีดป้ระมาณการไว ้

3.21 ประมาณการหนีสนิและคา่ใชจ้่าย และสนิทรพัย์ทอีาจจะเกดิขนึ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนีสนิและคา่ใชจ้่ายไวใ้นงบการเงนิ เมอืบรษิทัและบรษิทัย่อยมี
ภาระผกูพนัตามกฎหมายหรอืเป็นภาระผูกพนัทีค่อนขา้งแน่นอนทีมผีลสบืเนืองจากเหตุการณ์ในอดตี ซึง
อาจทําใหบ้รษิทัตอ้งชาํระหรอืชดใชต้ามภาระผกูพนันนั และจํานวนทตีอ้งชดใชด้งักล่าวสามารถประมาณได้
อย่างสมเหตุสมผล สนิทรพัย์ทอีาจเกดิขนึจะถูกรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์แยกต่างหาก เมอืมปีจัจยัสนับสนุนว่าจะ
ไดร้บัคนืแน่นอน 

4. ประมาณการทางบญัชทีสีาํคญั ขอ้สมมตฐิาน การใชด้ลุยพนิิจ และการจดัการความเสยีงในสว่นของทุน 

4.1 ประมาณการทางบญัชทีสีําคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชด้ลุยพนิิจ 

ก. การดอ้ยคา่ของลูกหนีการคา้ 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 บรษิทับนัทกึคา่เผอืหนีสงสยัจะสญูเพอืใหส้ะทอ้นถงึการดอ้ยคา่ของลูกหนีการคา้อนัเกดิมาจากการทีลูกคา้
ไม่มีความสามารถในการชําระหนี ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญนันเป็นการประเมินบนพืนฐานเกียวกับ
ประสบการณ์ในอดตีของการตดิตามทวงถามควบคูก่บัการสอบทานอายุของลูกหนีคงเหลอื ณ วนัสนิปี 

ข. คา่เผอืลดมลูค่าสําหรบัสนิคา้เก่า ลา้สมยั และเสอืมคุณภาพ 
 บรษิทัประมาณการคา่เผอืลดมลูคา่สาํหรบัสนิคา้เกา่ ลา้สมยั และเสอืมคณุภาพเพือให้สะท้อนถึงการดอ้ยค่า

ลงของสนิคา้คงเหลอื โดยการประมาณการนันจะพิจารณาจากการหมุนเวยีนและการเสอืมสภาพของสนิคา้
คงเหลอืประเภทต่างๆ โดยผูบ้รหิารเชอืว่าบรษิทัไม่ต้องบนัทึกค่าเผอืสนิคา้ล้าสมยัหรอืเสอืมสภาพสําหรบั
สนิคา้คงเหลอื ณ วนัสนิปี 

ค. อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 
 ฝ่ ายบรหิารเป็นผูป้ระมาณการวธิีการคดิค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่าย อายุการให้ประโยชน์และมูลค่า

คงเหลอืของอาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ของบรษิทัทุกสนิปีจะทบทวนและเปลียนการคดิ
ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่ายเมือวธิีการคดิค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่าย อายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในปีก่อน หรือมีการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ที
เสอืมสภาพหรอืไมไ่ดใ้ชง้านอีกต่อไป 

ง. คา่เผอืการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 
 บรษิทัพจิารณาคา่เผอืการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์เมอืพบวา่มูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ดงักล่าวลดลงอย่างมี

สาระสําคญั หรือเป็นระยะเวลานาน ซึงความมสีาระสําคญัและระยะเวลานันขนึอยู่กบัดุลยพินิจของฝ่ าย
บรหิาร 

จ. ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 
 ผลประโยชน์พนกังานหลงัเกษียณอายุทีจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย บรษิทั

คํานวณโดยผูเ้ชยีวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกนัภยัและบรษิัทย่อยคํานวณโดยผู้บรหิารของบรษิัทด้วย
เทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (ActuarialTechnique) โดยประมาณการจากมูลค่า
ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดทคีาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตคดิลดดว้ยอตัราดอกเบยีของพนัธบตัรรฐับาลทีครบ
กําหนดในเวลาใกล้เคยีงกบักําหนดชําระของหนีสนิดงักล่าว กระแสเงนิสดทีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต
ประมาณการจากเงนิเดอืนพนักงาน อตัราการหมนุเวยีน อตัราการตาย อายุงาน และปจัจยัอนื 

ขอ้สมมตฐิานทสีาํคญัสาํหรบัภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมดีงันี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

อตัราการคดิลด  

อา้งองิจากพนัธบตัรรฐับาล (รอ้ยละ) 

 

1.20–6.15 

  

4.40–4.41 

อตัราการเพมิของผลประโยชน์พนกังาน (รอ้ยละ) 4.32–7.11  4.32–7.11 

จํานวนพนกังาน (คน) 378  227 

อายเุกษยีณ (ปี) 55 - 60  55 

ฉ.  สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูโ้ดยการประมาณการในการประเมนิความสามารถในการทํากําไร

ทางภาษีในอนาคตของบริษทัทีนํามาหกักบัผลแตกต่างชวัคราวทีสามารถใชป้ระโยชน์ได ้ นอกจากนัน 
ผูบ้รหิารตอ้งใชด้ลุยพนิิจในการประเมนิผลกระทบของกฎหมายหรอืขอ้จํากดัทางดา้นเศรษฐกจิหรอืความไม่
แน่นอนของกฎหมายภาษเีงนิได ้
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ช.  สญัญาเชา่ 
 ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเชา่วา่เป็นสญัญาเชา่ดาํเนินงานหรอืสญัญาเช่าการเงนิ ฝ่ ายบรหิารไดใ้ช้

ดลุยพนิิจในการประเมนิเงอืนไขและรายละเอียดของสญัญาเพือพิจารณาว่า บรษิทัและบรษิทัย่อยไดโ้อน
หรอืรบัโอนความเสยีงและผลประโยชน์ในสนิทรพัย์ทเีช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม 

4.2   การจดัการความเสยีงในสว่นของทุน 
วตัถุประสงค์ของบริษทัในการบรหิารทุนของบริษทันันเพือดํารงไวซ้ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนืองของบรษิทั เพอืสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีมสี่วนไดเ้สยีอืน และเพือดํารงไว้
ซึงโครงสรา้งของทุนทีเหมาะสม เพือลดต้นทุนทางการเงนิของทุนในการดํารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน 
บรษิทัอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลหรอืออกหุ้นใหม่หรอืออกหุ้นกูเ้พือปรบั โครงสรา้งหนี หรอืการขาย
สนิทรพัย์เพอืลดภาระหน ี

 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2557  2556  2557  2556 

        

เงนิสด 89  107  48  48 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ        

- เงนิฝากกระแสรายวนั 20,389  23,541  20,296  23,360 

- เงนิฝากออมทรพัย ์ 44,990  63,961  42,601  43,018 

รวม 65,468  87,609  62,945  66,426 

 

 

6. รายการกบับคุคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั 

บรษิทัมรีายการทเีกดิขนึกบับคุคลและบรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั บรษิทัเหล่านีเกยีวขอ้งกนัโดยการมผีูถ้ือหุ้นและหรอื
กรรมการรว่มกนั ดงันนังบการเงนินีจงึแสดงรวมถึงผลของรายการเหล่านีตามมูลฐานทีพิจารณาร่วมกนัระหว่าง
บรษิทักบับคุคลและบรษิทัทีเกยีวขอ้งกนั ซึงมูลฐานทีใชบ้างกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานทีใชส้ําหรบัรายการที
เกดิขนึกบับคุคลหรอืบรษิทัทไีมเ่กยีวขอ้งกนั 

ชอืกจิการ  ความสมัพนัธ ์  ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทั นีสเทริน์สตลี จํากดั  บรษิทัยอ่ย  ผูถ้อืหุน้ทางตรง 

บรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จํากดั  บรษิทัยอ่ย  ผูถ้อืหุน้ทางตรง 

บรษิทั นานา วสัดุเฟอรนิ์เจอร ์จํากดั  บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั  ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 

บรษิทั พนิชสวสัด ิจํากดั  บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั  กลุ่มบุคคลทเีกยีวขอ้งกนั 

บรษิทั เอส.เอส.วเีนียร ์จํากดั  บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั  กรรมการและผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 

รา้นกวางฝาโลหะกจิ  กจิการทเีกยีวขอ้งกนั  ผูถ้อืหุน้ร่วมกนั 

ยอดคงเหลอืกบับรษิทัทเีกยีวขอ้งกนัอย่างมสีาระสําคญั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มดีงันี 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2557  2556  2557  2556 

ลูกหนีอนื        

บรษิทัยอ่ย        

บรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จํากดั       -        -        -  1,293 

        

(หน่วย : พนับาท) 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2557  2556  2557  2556 

ดอกเบยีคา้งรบั 

บรษิทัยอ่ย        

บรษิทันีสเทริน์สตีล จํากดั       -        -  10        - 

บรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จํากดั       -        -  6  41 

รวม       -        -  16  41 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนั        

บรษิทัยอ่ย        

บรษิทันีสเทริน์สตีล จํากดั       -        -  8,000        - 

บรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จํากดั       -        -  24,722  10,721 

รวม       -        -  32,722  10,721 

รายการเคลอืนไหวของเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัย่อยทมีสีาระสาํคญัสาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม2557 มดีงันี 
   (หน่วย:พนับาท) 

 1 มกราคม ในระหว่างปี 31 ธนัวาคม 

 2557 เพมิขนึ ลดลง 2557 

บรษิทัยอ่ย     

บรษิทันีสเทริน์สตีล จํากดั           - 13,000 (5,000) 8,000 

   บรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จํากดั 10,721 16,001 (2,000) 24,722 

รวม 10,721 29,001 (7,000) 32,722 

เงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัย่อย เป็นเงนิใหกู้ย้มืทีไม่มหีลกัประกนั โดยมอีตัราดอกเบยีรอ้ยละ MMR ต่อปี และกําหนด

ชาํระคนืเมอืทวงถาม 
     (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2557  2556  2557  2556 

เจา้หนีการคา้        

บริษทัย่อย        

บรษิทันีสเทริน์สตีล จํากดั           -            -  6,045  4,844 

บรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จํากดั           -            -  3,740  1,717 

รวม           -            -  9,785  6,561 

เจา้หนีอนื        

บริษทัย่อย        

บรษิทันีสเทริน์สตีล จํากดั           -            -  58            - 

กิจการทีเกียวข้องกนั        

   รา้นกวางฝาโลหะกจิ 2  4  2  4 

   บรษิทั นานา วสัดุเฟอรนิ์เจอร ์จํากดั 7  6  7  6 

รวม 9  10  9  10 

รวมเจา้หนีอนื 9  10  67  10 
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     (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2557  2556  2557  2556 

ดอกเบยีคา้งจ่าย 

บริษทัย่อย        

บรษิทันีสเทริน์สตีล จํากดั           -            -            -  5 

เงนิกูย้มืระยะสนั        

บริษทัย่อย        

บรษิทันีสเทริน์สตีล จํากดั           -            -            -  13,000 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน        

ผู้บริหารสาํคญั        

- ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,715  4,841  4,393  4,351 

 

รายการเคลอืนไหวของเงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั มดีงันี  

 สําหรบัปีสนิสุดวนัท3ี1ธนัวาคม 

 2557  2556 

    

ยอดยกมา 13,000  13,000 

กูเ้พมิขนึระหว่างปี       -  80,000 

จ่ายชําระระหว่างปี (13,000)  (80,000) 

สุทธ ิ       -  13,000 

เงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย เป็นเงนิกูย้มืทไีม่มหีลกัประกนั มอีตัราดอกเบยีรอ้ยละ MMR ต่อปี และกําหนดชําระคนื
เมอืทวงถาม 

รายการทีมสีาระสําคญักบับุคคลและกจิการทีเกยีวขอ้งกนัสําหรบัปีสนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มี

ดงันี 
    งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  

รายการบญัชกีบั  นโยบายการ  สําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

บรษิทัทเีกยีวขอ้ง  กําหนดราคา  2557  2556  2557  2556 

ขายสนิคา้           

บรษิทัยอ่ย  ราคาตลาด  -  -  303  107 

รายไดค้่าเช่าสนิทรพัยแ์ละค่าบรกิารอนื         

บรษิทัยอ่ย  ตามราคาทตีกลงรวมกนั  -  -  241  112 

ขายสนิทรพัย ์           

บรษิทัยอ่ย  ราคาจากผูป้ระเมนิอสิระ  -  -  -  6,356 

กําไรจากการขายสนิทรพัย ์           

บรษิทัยอ่ย  ราคาจากผูป้ระเมนิอสิระ  -  -  -  4,395 

ดอกเบยีรบั 
          

บรษิทัยอ่ย  ราคาตามสญัญา  -  -  1,124  61 

(หน่วย : พนับาท) 

(หน่วย : พนับาท) 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

    งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  

รายการบญัชกีบั  นโยบายการ  สําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

บรษิทัทเีกยีวขอ้ง  กําหนดราคา  2557  2556  2557  2556 

ซอืสนิคา้และบรกิาร 
          

กจิการทเีกยีวขอ้งกนั  ราคาตลาด  154  155  154  155 

ค่าจา้งผลติสนิคา้ 
          

บรษิทัยอ่ย  ตน้ทุนบวกกําไรขนัตน้ 

รอ้ยละ 20 - 24 

  

- 

  

- 

  

71,383 

  

57,984 

ค่าบรกิารขนส่งสนิคา้           

บรษิทัยอ่ย  ตามราคาตลาด  -  -  84,820  15,265 

ค่าเช่าสนิทรพัยแ์ละค่าบรกิารอนื         

บรษิทัยอ่ย  ตามราคาทตีกลงรวมกนั  -  -  2,902  1,948 

ดอกเบยีจ่าย           

บรษิทัยอ่ย  ราคาตามสญัญา  -  -  190  1,106 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสําคญั             

ผลประโยชน์ระยะสนั    24,611  24,920  19,908  20,269 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    745  717  692  640 

       รวม    25,356  25,637  20,600  20,909 

ภาระการคําประกนัระหวา่งกนั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 มดีงันี 

- บรษิทัคาํประกนัวงเงนิสนิเชอื จํานวน 65ลา้นบาทใหบ้รษิทัย่อย  

- บรษิทัย่อยรว่มคาํประกนัวงเงนิสนิเชอืของบรษิทักบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึง ในวงเงนิ 37.98ล้านบาท โดยนํา

ทดีนิจํานวน6ลา้นบาท รว่มจํานองเป็นหลกัประกนัลําดบัสอง  

7. ลูกหนีการคา้ - สทุธ ิ

ยอดคงเหลอืของลูกหนีการคา้ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จําแนกตามอายุหนีไดด้งันี 

 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2557  2556  2557  2556 

ลูกหนีการคา้ - ลูกคา้ทวัไป        

ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ 169,614  169,812  169,598  169,685 

เกนิกําหนดชําระเป็นเวลา :        

   น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 90,512  114,380  90,459  114,343 

ระหว่าง 3 เดอืนถงึ 6 เดอืน 3,046  593  3,046  593 

ระหว่าง 6 เดอืนถงึ 12 เดอืน 1,802  2,609  1,802  2,609 

มากกว่า 12 เดอืนขนึไป 7,837  3,670  6,811  2,644 

รวม 272,811  291,064  271,716  289,874 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (7,050)  (3,670)  (6,024)  (2,644) 

ลูกหนีการคา้- ลูกคา้ทวัไป - สุทธ ิ 265,761  287,394  265,692  287,230 
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ในระหวา่งปี บรษิทัมรีายการเคลอืนไหวของคา่เผอืหนีสงสยัจะสญูดงัต่อไปนี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

    

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2557 (3,670) (2,644) 

บวก ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (3,550)  (3,550) 

หกักลบัรายการค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 20  20 

หกัหนีสูญไดร้บัคนื 150  150 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 (7,050) (6,024) 

8. สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2557  2556  2557  2556 

        

วตัถุดบิ 201,272  175,913  201,272  175,913 

สนิคา้ระหว่างผลติ 45,497  37,604  45,497  37,604 

สนิคา้สําเรจ็รูป 259,908  225,540  261,506  226,165 

สนิคา้ระหว่างทาง 2,364  379  2,364  379 

วสัดุโรงงาน 2,903  2,987  1,944  2,367 

รวม 511,944  442,423  512,583  442,428 

หกั ค่าเผอืการตรีาคาสนิคา้คงเหลอืลดลง (8,020)  (2,448)  (8,020)  (2,448) 

สุทธ ิ 503,924  439,975  504,563  439,980 

ในระหวา่งปีมรีายการเคลอืนไหวของคา่เผอืการปรบัมลูค่าสนิคา้คงเหลอืลดลง ดงัต่อไปนี 

 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2557 (2,448) 

บวก ตงัค่าเผอืฯ เพมิระหว่างปี (14,327) 

หกักลบัรายการค่าเผอืฯ ระหว่างปี 8,755 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31ธนัวาคม2557 (8,020) 

 

9. เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  
     (หน่วย : พนับาท) 

     งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

   2557 2556 

 ทุนชําระแลว้ สดัสว่นรอ้ยละการลงทุน เงนิลงทุน เงนิลงทุน 

 2557 2556 2557 2556 วธิรีาคาทุน เงนิปนัผล วธิรีาคาทุน เงนิปนัผล 

บรษิทั นีสเทริ์นสตลี จํากดั 90,000 90,000 99.99 99.99 99,000 - 99,000 - 

บรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ 

จํากดั 

 

17,000 

 

17,000 

 

99.99 

 

99.99 17,000  - 17,000  - 

รวม     116,000  - 116,000  - 

 

(หน่วย : พนับาท) 

(หน่วย : พนับาท) 

(หน่วย : พนับาท) 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

10. ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์- สทุธ ิ
 งบการเงนิรวม 

 2556 เพมิขนึ ลดลง โอนเขา้ (ออก) 2557 

ราคาทนุ       

ทดีนิและส่วนปรบัปรุงทดีนิ 90,935 1,488           - 5,833 98,256 

อาคารและสงิปลูกสรา้ง 94,817 11,225 (91) 34,630 140,581 

เครอืงจกัรและเครอืงมอืเครอืงใชโ้รงงาน 278,595 5,906 (1,195) 24,361 307,667 

เครอืงตกแต่งและอุปกรณ์สํานกังาน 20,789 920 (789) 383 21,303 

ยานพาหนะ 47,872 16,547           -           - 64,419 

สนิทรพัยร์ะหว่างทางและระหว่างก่อสรา้ง 18,642 46,613           - (65,207) 48 

รวม  551,650 82,699 (2,075)           - 632,274 

ค่าเสือมราคาสะสม       

ส่วนปรบัปรุงทดีนิ (7,026) (723)           -           - (7,749) 

อาคารและสงิปลูกสรา้ง (53,051) (5,699) 19           - (58,731) 

เครอืงจกัรและเครอืงมอืเครอืงใชโ้รงงาน (197,779) (14,564) 658           - (211,685) 

เครอืงตกแต่งและอุปกรณ์สํานกังาน (15,628) (1,803) 751           - (16,680) 

ยานพาหนะ (31,967) (3,485)           -           - (35,452) 

    รวม  (305,451) (26,274) 1,428           - (330,297) 

      

มลูค่าสทุธิตามบญัชี 246,199    301,977 

      

ค่าเสือมราคาสาํหรบัปี      

ตน้ทุนขาย 17,369    19,865 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 7,080    6,409 

รวม 24,449    26,274 

 

 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2556 เพมิขนึ ลดลง โอนเขา้ (ออก) 2557 

ราคาทนุ       

ทดีนิและส่วนปรบัปรุงทดีนิ 51,371           -           -           - 51,371 

อาคารและสงิปลูกสรา้ง 58,735 4,742           - 5,443 68,920 

เครอืงจกัรและเครอืงมอืเครอืงใชโ้รงงาน 161,719 2,457 (1,073) 816 163,919 

เครอืงตกแต่งและอุปกรณ์สํานกังาน 10,962 822 (662)           - 11,122 

ยานพาหนะ 8,089 833           -           - 8,922 

สนิทรพัยร์ะหว่างทางและระหว่างก่อสรา้ง 5,749 558           - (6,259) 48 

รวม  296,625 9,412 (1,735)           - 304,302 

ค่าเสือมราคาสะสม       

ส่วนปรบัปรุงทดีนิ (2,671) (10)           -           - (2,681) 

อาคารและสงิปลูกสรา้ง (30,356) (2,922)           -           - (33,278) 

เครอืงจกัรและเครอืงมอืเครอืงใชโ้รงงาน (121,348) (5,460) 536           - (126,272) 

เครอืงตกแต่งและอุปกรณ์สํานกังาน (8,840) (952) 627           - (9,165) 

ยานพาหนะ (6,375) (935)           -           - (7,310) 

    รวม  (169,590) (10,279) 1,163           - (178,706) 

(หน่วย : พนับาท) 

(หน่วย : พนับาท) 



 

70          Annual  Report  2014 

2S METAL PUBLIC COMPANY 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี 127,035    125,596 

ค่าเสือมราคาสาํหรบัปี      

ตน้ทุนขาย 8,162    6,409 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 3,877    3,870 

รวม 12,039    10,279 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 และ2556 บรษิทัและบรษิทัย่อยไดจ้ดจํานองทีดนิพรอ้มสงิปลูกสรา้ง และเครอืงจกัร

สาํหรบัการผลติ ราคาตามบญัชใีนงบการเงนิรวม จํานวน92.61ล้านบาท และ 99.91ล้านบาท ตามลําดบั และใน

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั จํานวน 74.19 ลา้นบาท และ 77.08 ลา้นบาท ตามลําดบั เพือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิ

เบกิเกนิบญัช ีเงนิกูย้มืและวงเงนิสนิเชอือืนๆ จากสถาบนัการเงนิตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 15 และ 

24.4 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 และ2556 สนิทรพัย์ภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 16

มรีาคาตามบญัชใีนงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั จํานวน 0.80 ล้านบาท และ 0.39 ล้านบาท 

ตามลําดบั  

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 และ2556 สนิทรพัย์ราคาทุนในงบการเงนิรวม จํานวน 137.21 ล้านบาท และ 115.62 

ล้านบาท ตามลําดบั และในงบการเงินเฉพาะของบริษัท จํานวน 118.00 ล้านบาท และ 112.71 ล้านบาท 

ตามลําดบั ไดต้ดัคา่เสอืมราคาหมดแลว้ทงัจํานวน แต่ยงัคงใชง้านอยู่ 

 

11. คา่เชา่ทดีนิจ่ายล่วงหน้า – สทุธ ิ

 ในระหวา่งปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2557บรษิทัมรีายการเปลยีนแปลงในคา่เชา่ทดีนิจ่ายล่วงหน้าดงัต่อไปนี: 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2556 เพมิขนึ ลดลง โอนเขา้ (ออก) 2557 

ราคาทนุ       

อาคาร 8,656           -           -           - 8,656 

ส่วนปรบัปรุงทดีนิ 67           -           -           - 67 

รวม  8,723           -           -           - 8,723 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม       

อาคาร (4,543) (578)           -           - (5,121) 

ส่วนปรบัปรุงทดีนิ (67)           -           -           - (67) 

    รวม  (4,610) (578)           -           - (5,188) 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี 4,113    3,535 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี      

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 577    578 

 

คา่เชา่จ่ายล่วงหน้าเป็นคา่กอ่สรา้งอาคารคลงัสนิคา้ 2 แห่ง บนทดีนิซงึทําสญัญาเช่าจากบุคคลภายนอกจํานวน 2 

ฉบบั โดยมอีายุการเชา่ฉบบัละ 15 ปี และเมอืสนิสุดสญัญาเช่าอาคารคลงัสนิคา้ดงักล่าวจะตกเป็นกรรมสทิธิของ
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

ผูใ้หเ้ชา่ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 24.1 โดยบรษิทัไดบ้นัทึกตดัจ่ายค่าเช่าทีดนิจ่ายล่วงหน้าดงักล่าว

โดยวธิเีสน้ตรงตามอายุสญัญาเชา่ 

12. สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน– สทุธ ิ
    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 

2556 เพมิขนึ ลดลง 

โอนเขา้ 

(ออก) 2557 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3,907 412           -           - 4,319 

หกัค่าตดัจําหน่ายสะสม (3,316) (334)           -           - (3,650) 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์– สุทธ ิ 591    669 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี      

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 452    334 

     

     

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 

2556 เพมิขนึ ลดลง 

โอนเขา้ 

(ออก) 2557 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3,380 352           -           - 3,732 

หกัค่าตดัจําหน่ายสะสม (2,892) (263)           -           - (3,155) 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์– สุทธ ิ 488    577 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี      

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 357    263 

 

13. เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใช ้

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557และ 2556เงนิฝากประจําอายุ3 เดอืน และ 12 เดอืน มอีตัราดอกเบยีรอ้ยละ2.25 – 

2.73ต่อปี และ 2.25– 2.73 ต่อปี ตามลําดบั บรษิทันําไปคําประกนัเงนิกูย้ืมจากสถาบนัการเงนิตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิขอ้ 15 

14. ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละภาษเีงนิได ้

14.1 ภาษเีงนิได ้

ภาษเีงนิไดท้รีบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุน สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย :พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2557  2556  2557  2556 

ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนั 12,476  20,236  11,381  18,543 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากผลแตกต่างชวัคราว (178)  (312)  (159)  (301) 

รวมภาษเีงนิได ้ 12,298  19,924  11,222  18,242 

ภาษเีงนิไดท้รีบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื (889)            -  (841)            - 
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14.2 ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั 
  (หน่วย :พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2557  2556  2557  2556 

กําไรก่อนภาษ ี 54,196 87,954  48,696 91,746 

อตัราภาษ ี(รอ้ยละ) 20  20  20  20 

ภาษคีํานวณจากอตัราภาษ ี 10,839  17,591  9,739  18,349 

ผลกระทบ:        

ค่าใชจ้า่ยทไีมส่ามารถหกัภาษ ี 2,275  555  1,813  249 

รายไดท้ไีม่ตอ้งเสยีภาษแีละค่าใชจ้า่ยทหีกัเพมิได ้ (221)  (231)  (221)  (220) 

กําไรจากการไดร้บัส่งเสรมิการลงทุน (790)  (610)  (109)  (136) 

อนืๆ 195  2,619            -            - 

ภาษเีงนิได ้ 12,298  19,924  11,222  18,242 

        

อตัราภาษทีแีทจ้รงิ (รอ้ยละ) 22.69  22.65  23.04  19.88 

14.3 สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะห์ไดด้งันี 
   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2557         2556 2557. 2556 

     

สนิทรพัยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัช ี 1,454         2,165 1,335         2,017 

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงันี 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

  บนัทกึเป็นรายได ้(ค่าใชจ้่าย)  

 

1 มกราคม 

2557 งบกําไรขาดทุน 

กําไรขาดทุน 

เบด็เสรจ็อนื 

31 ธนัวาคม 

2557 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจาก :      

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,165 178 (889)         1,454 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  บนัทกึเป็นรายได ้(ค่าใชจ้่าย)  

 

1 มกราคม 

2557 งบกําไรขาดทุน 

กําไรขาดทุน 

เบด็เสรจ็อนื 

31 ธนัวาคม 

2557 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจาก :      

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,017        159           (841)         1,335 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 

15. เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2557 2556 2557 2556 

     

ตวัสญัญาใชเ้งนิ 401,006 412,910 401,006 412,910 

ขายลดตวัสญัญาใชเ้งนิ 58,969 58,659 58,969 58,659 

รวม 459,975 471,569 459,975 471,569 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 และ 2556เงนิกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ มอีตัราดอกเบยีรอ้ยละ MLR – 3.75 ถึง 

MRRและ MLR–3.75 ถงึ MMR – 1.00 ต่อปีตามลําดบั 

เงนิกูย้มืระยะสนัดงักล่าวคาํประกนัโดยบญัชเีงนิฝากประจํา ตามหมายเหต1ุ3ทดีนิพรอ้มสงิปลูกสรา้งและเครอืงจกัร

ตามหมายเหตุ10 รวมทังโอนสทิธิในการรบัผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกนัภยัสําหรบัการคําประกนัวงเงิน

สนิเชอืคําประกนัโดยผูถ้ือหุ้นและกรรมการของบรษิัท เพือเป็นหลกัประกนัในสนิเชือและกลุ่มบรษิทัร่วมคํา

ประกนัในวงเงนิ จํานวน 740 ลา้นบาท 

16. หนีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ – สทุธ ิ
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2557 2556 2557 2556 

ครบกําหนดภายใน 1 ปี 360 291 360 291 

ครบกําหนดเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 623 155 623 155 

รวม 983 446 983 446 

หกั ดอกเบยีรอตดับญัช ี (131) (19) (131) (19) 

มูลค่าปจัจุบนัของหนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 852 427 852 427 

หกั ส่วนทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี (304) (275) (304) (275) 

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ – สุทธ ิ 548 152 548 152 

 

17. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

-  รายการเคลอืนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน สําหรบัปีสนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556มี

ดงันี 
  (หน่วย :พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 สําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 10,826  9,264  10,088  8,582 

ตน้ทุนบรกิารปจัจุบนัรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 884  1,634  796  1,526 

กําไรจากการประมาณการตามหลกั 

    คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 

(4,439) 

 

          - 

  

(4,206) 

 

          - 

จ่ายชําระระหว่างปี           -  (72)            -  (20) 

ยอดคงเหลอืสนิปี 7,271  10,826  6,678  10,088 
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- คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานทรีบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็มดีงันี : 
  (หน่วย :พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 สําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

 2557  2556  2557  2556 

      

ตน้ทุนบรกิารปจัจุบนั 602  1,203  540  1,111 

ดอกเบยีจ่าย 282  431  256  415 

รวม 884  1,634  796  1,526 

18. ทุนเรอืนหุน้ 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2556 เมอืวนัที 25 เมษายน 2556 ผูถ้ือหุ้นมมีติให้ลดทุนจดทะเบยีนของ

บรษิทัจํานวน 13 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 250,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 249,999,987 บาท โดย

การตดัหุน้ทยีงัมไิดอ้อกจําหน่าย จํานวน 13 หุน้ นอกจากนี ผูถ้อืหุน้ยงัมมีตอินุมตัจิดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนจํานวน 

49,999,998 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นเงนิ 50.00 ลา้นบาท เพอืรองรบัการจ่ายหุน้ปนัผลตามหมายเหตุ

ขอ้ 20 จากเดมิทุนจดทะเบยีน 249,998,987 บาทเป็นทุนจดทะเบยีน 299,999,985 บาท โดยบรษิทัเปลียนแปลง

ทุนจดทะเบยีนและจดทะเบยีนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้เมอืวนัท ี23พฤษภาคม 2556 

19. สาํรองตามกฎหมาย 

เพือให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องจดัสรรกําไรสุทธิ

ประจําปีสว่นหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธปิระจําปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้า

ม)ี จนกว่าทุนสํารองนีจะมจีํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่

สามารถนําไปจ่ายเงนิปนัผลได้ 

20. เงนิปนัผลจ่าย 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2557 เมอืวนัที 24 เมษายน 2557 ผูถ้ือหุ้นมมีติให้จ่ายเงนิปนัผลจากกําไร

จากการดาํเนินงานสาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2556 ในสว่นของกจิการทีไม่ไดร้บัส่งเสรมิการลงทุน สําหรบั

หุน้สามญัจํานวน 300 ลา้นหุน้ หุน้ละ 0.12 บาท เป็นจํานวนเงนิ 36ลา้นบาท 

ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2556 เมอืวนัที 25 เมษายน 2556 ผูถ้ือหุ้นมมีติให้จ่ายเงนิปนัผลจากกําไร

สทุธใินสว่นของกจิการทไีมไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนประจําปี 2555 และกําไรสะสมให้แก่ผูถ้ือหุ้น โดยจ่ายเป็น

หุน้สามญัและเงนิสด ดงันี 

- จ่ายปนัผลเป็นเงนิสดในอตัราหุ้นละ 0.02224 บาท สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 250 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงนิ

ทงัสนิ 5.56 ลา้นบาท  

- จ่ายปนัผลเป็นหุน้สามญัในอตัรา 0.20 บาทต่อหุน้ สาํหรบัหุน้สามญัจํานวน 250 ล้านหุ้น เป็นจํานวนทงัสนิ 

50.00 ลา้นบาท  
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

21. คา่ใชจ้่ายตามลกัษณะ 

รายการคา่ใชจ้่ายตามลกัษณะทสีาํคญัไดแ้ก ่
 (หน่วย :พนับาท) 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 สําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 

 2557 2556 2557 2556 

     

เงนิเดอืน ค่าแรง และผลประโยชน์อนืของพนกังาน 70,658 62,325 48,263 45,473 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 25,356 25,637 20,600 20,909 

ค่าเสอืมราคาและตดัจําหน่าย 27,186 25,478 11,119 12,973 

ค่าใชจ้่ายในการขนส่ง 47,951 47,156 54,499 48,120 

ค่าจา้งผลติ 161 685 71,545 58,668 

ขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนของสินคา้สูงกว่ามูลค่าสุทธทิจีะได้รบั 5,572 2,136 5,572 2,136 

วตัถุดบิและวสัดุสนิเปลอืงใชไ้ป 3,287,573 3,088,475 3,277,586 3,080,727 

ซอืสนิคา้สําเรจ็รูป 692,992 717,408 692,992 717,408 

การเปลียนแปลงในสินคา้สําเรจ็รูปและสินคา้ระหว่างผลติ (42,260) (20,831) (43,234) (21,127) 

 

 

22. สทิธพิเิศษจากการสง่เสรมิการลงทุน 

บรษิทัและบรษิทัย่อยไดร้บัสทิธพิเิศษสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนตามบตัรส่งเสรมิการ

ลงทุนตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 ดงันี 

 

เลขท ี

 

ลงวนัท ี

กจิการทไีดร้บัการ

ส่งเสรมิ 

 

วนัทเีรมิมรีายได ้

วนัทสีนิสุดการไดส้ทิธิ

ประโยชน์ 

บรษิทั     

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

(WIRE MESH) 

18 ก.ย. 2549 18 ก.ย. 2557 

บรษิทัยอ่ย     

1573(5)/2554 14 ก.พ. 2554 ผลติโลหะรวมทงัชนิส่วน

โลหะ 

31 ก.ค.2554 30 ก.ค.2562 

บรษิทัและบรษิทัย่อยไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ดงัต่อไปนี 

- ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครอืงจกัรตามทคีณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ

- ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลสาํหรบักาํไรสทุธทิไีดจ้ากการประกอบกจิการทีไดร้บัการส่งเสรมิ มกีําหนดเวลา

แปดปีนบัแต่วนัทเีรมิมรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนนั 

- ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปนัผลจากกิจการที ได้รบัการส่งเสริม ซึงได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม

คาํนวณภาษเีพอืเสยีภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลาทผีูไ้ดร้บัการสง่เสรมิไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติบคุคลนนั  

เนืองจากเป็นบรษิทัทไีดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน บรษิทัและบรษิทัย่อยจะต้องปฏบิตัิตามเงอืนไขและขอ้กําหนด

ต่างๆตามทกีาํหนดไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทุน 

ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนท ีป. 14/2541 ลงวนัท ี30 ธนัวาคม 2541 บรษิทัตอ้ง 

แสดงยอดรายได้แยกเป็นส่วนทีไดร้บัการส่งเสริม และไม่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนสําหรบัปีสนิสุดวนัที 31

ธนัวาคม 2557 และ 2556 ในงบการเงนิรวม ดงันี 
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 พนับาท 

 กจิการทไีดร้บั 

การส่งเสรมิ 

 กจิการทไีม่ไดร้บัการ

ส่งเสรมิ 

  

รวม 

2557      

รายไดจ้ากการขาย 41,096  4,194,297  4,235,393 

      

2556      

รายไดจ้ากการขาย 58,373  4,033,663  4,092,036 

 

23. สว่นงานดาํเนินงาน 

ขอ้มลูสว่นงานดาํเนินงานทนํีาเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัฯทีผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการ

ดําเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใชใ้นการตัดสนิใจในการจัดสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและ

ประเมนิผลการดาํเนินงานของสว่นงาน 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีว่นงานทสีรา้งรายไดห้ลกั 2 สว่นงานหลกัคอื (1) ซอืมาขายไป (รวมวตัถุดบิ) และ(2) ผลิต

และจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์จากเหล็ก ขอ้มูลรายไดข้องส่วนงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยสําหรบัสนิสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2557 และ 2556 มดีงัต่อไปนี  

 
 (หน่วย :ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 

 ซอืมาขายไป 

(รวมวตัถุดบิ) 

ผลติและจําหน่าย

ผลติภณัฑ์จากเหลก็ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

         

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 721.67 781.75 3,513.72 3,310.29     -     - 4,235.39 4,092.04 

รายไดร้ะหว่างสว่นงาน    -    - 71.38 57.98 (71.38) (57.98)    -    - 

รวมรายได ้ 721.67 781.75 3,585.10 3,368.27 (71.38) (57.98) 4,235.39 4,092.04 

         

ดอกเบยีรบั 0.58 0.42 2.81 1.78 (1.31) (1.17) 2.08 1.03 

ดอกเบยีจ่าย 3.70 3.58 18.01 15.18 (1.31) (1.17) 20.40 17.59 

คา่เสอืมราคาและคา่ใชจ่้ายตดัจ่าย     -     - 30.40 26.47 (2.38) (1.00) 28.02 25.47 

         

กําไรของสว่นงาน (5.74) 1.44 51.21 73.23 (3.02) (6.63) 42.45 68.04 

         

สนิทรพัย์ของสว่นงาน     -     - 1,207.75 1,222.08     -     - 1,207.75 1,222.08 

การเพมิขนึของสนิทรพัย์ไม ่

หมุนเวยีนของสว่นงาน 

 

    - 

 

    - 

 

54.91 

 

6.27 

 

    - 

 

    - 

 

54.91 

 

6.27 

หนีสนิของสว่นงาน     -     - 507.06 531.39     -     - 507.06 531.39 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 

 ซอืมาขายไป 

(รวมวตัถุดบิ) 

ผลติและจําหน่าย

ผลติภณัฑ์จากเหลก็ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

         

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 721.67 781.75 3,513.72 3,310.29    -    - 4,235.39 4,092.04 

รวมรายได ้ 721.67 781.75 3,513.72 3,310.29    -    - 4,235.39 4,092.04 

         

ดอกเบยีรบั 0.54 0.20 2.63 0.87     -     - 3.17 1.07 

ดอกเบยีจ่าย 3.50 3.57 17.06 15.13     -     - 20.56 18.70 

คา่เสอืมราคาและคา่ใชจ่้ายตดัจ่าย - - 11.96 12.97     -     - 11.96 12.97 

         

กําไรของสว่นงาน (6.66) 5.61 44.69 67.89 - - 38.03 73.50 

         

สนิทรพัย์ของสว่นงาน     -     - 1,175.69 1,208.08     -     - 1,175.69 1,208.08 

การเพมิขนึของสนิทรพัย์ไม ่

หมุนเวยีนของสว่นงาน 

 

    - 

 

    - 

 

(2.27) 

 

3.89 

 

    - 

 

    - 

 

(2.27) 

 

3.89 

หนีสนิของสว่นงาน     -     - 503.90 541.69     -     - 503.90 541.69 

 

บริษัทมิได้นําเสนอข้อมูลจําแนกตามส่วนงานตามภูมิศาสตร์ เนืองจากบริษัทประกอบธุรกจิในการผลิตและ

จําหน่ายผลติภณัฑส์ว่นใหญ่ในประเทศไทยเท่านนั 

ลูกค้ารายใหญ่  

บรษิทัไมม่รีายไดจ้ากลูกคา้รายใดทมีมีลูคา่มากกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดต้ามงบการเงนิรวม 

24. ภาระผกูพนัและหนีสนิทอีาจเกดิขนึ 

ณ วนัท ี31ธนัวาคม2557บรษิทัมภีาระผกูพนัและหนีสนิทอีาจเกดิขนึดงันี 

24.1 บริษทัทําสญัญาเช่าทีดนิจากบุคคลภายนอกเพือก่อสรา้งอาคารคลงัสนิค้าจํานวน 2 แห่ง ในจงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี ลงวนัท ี5 มกราคม 2547 และวนัท ี19 พฤศจกิายน2550 อายุสญัญาเชา่ 15 ปี อตัราค่าเช่ารวม 

0.40 ล้านบาท ต่อปี ซึงเมือหมดอายุของสญัญาเช่าโครงสร้างอาคารคลังสินค้าบนทีดินเช่าให้ตกเป็น

กรรมสทิธขิองผูใ้หเ้ชา่ทงัหมด ยกเวน้อุปกรณ์สว่นควบต่างๆ ของอาคารใหก้ลบัคนืเป็นของผูเ้ชา่ 

 

24.2 บรษิทัสงัซือวตัถุดบิและสนิคา้สําเรจ็รูปล่วงหน้าซึงยงัไม่ไดร้บัสนิคา้ เป็นจํานวนเงนิ 116.71 ล้านบาท 

และ 41.55 ลา้นบาท ตามลําดบัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย : พนับาท) 
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24.3 บรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัตามสญัญาในงบการเงนิรวม ดงันี 
 ลา้นบาท 

 2557 2556 

สญัญา 

ภาระตาม

สญัญา 

บนัทกึบญัชี

แลว้ คงเหลอื 

ภาระตาม

สญัญา 

บนัทกึบญัชี

แลว้ คงเหลอื 

       

สญัญาจา้งถมทดีนิ      -      -      - 4.00 3.40 0.60 

สญัญาก่อสรา้งคลงัสนิคา้      -      -      - 38.00 9.46 28.54 

24.4ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557และ 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อยมวีงเงนิสนิเชอื ดงัต่อไปนี 

  งบการเงนิรวม 

  2557 2556 

 

สกุลเงนิ 

วงเงนิ

ทงัสนิ 

วงเงนิใช้

ไป 

วงเงนิ

คงเหลอื 

วงเงนิ

ทงัสนิ 

วงเงนิใช้

ไป 

วงเงนิ

คงเหลอื 

        

หนงัสอืคําประกนั บาท 9.55 2.21 7.34 9.55 2.21 7.34 

วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 15.00     - 15.00 15.00     - 15.00 

วงเงนิกูย้มืระยะสนั บาท 300.00 300.00     - 300.00 226.57 73.43 

วงเงนิสนิเชอือนืร่วม บาท 545.00 160.00 385.00 545.00 245.00 300.00 

วงเงนิซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า บาท 200.00     - 200.00 200.00     - 200.00 

วงเงนิซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า USD 8.57     - 8.57 8.57     - 8.57 

 

  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  2557 2556 

 

สกุลเงนิ 

วงเงนิ

ทงัสนิ 

วงเงนิใช้

ไป 

วงเงนิ

คงเหลอื 

วงเงนิ

ทงัสนิ 

วงเงนิใช้

ไป 

วงเงนิ

คงเหลอื 

        

หนงัสอืคําประกนั บาท 8.05 1.05 7.00 8.05 1.05 7.00 

วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 10.00     - 10.00 10.00     - 10.00 

วงเงนิกูย้มืระยะสนั บาท 300.00 300.00     - 300.00 226.57 73.43 

วงเงนิสนิเชอือนืร่วม บาท 545.00 160.00 385.00 545.00 245.00 300.00 

วงเงนิซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า บาท 200.00     - 200.00 200.00     - 200.00 

วงเงนิซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า USD 8.57     - 8.57 8.57     - 8.57 

ภาระผกูพนัดงักล่าวขา้งตน้ใชห้ลกัทรพัย์คาํประกนัรว่มกนักบัสนิเชอืทไีดร้บัจากสถาบนัการเงนิตามหมายเหตุ 1  

25. เครอืงมอืทางการเงนิ 

สนิทรพัย์ทางการเงนิและหนีสนิทางการเงนิทมีอียู่ในงบแสดงฐานะการเงนิไดร้วมเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สด เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใช ้ลูกหนีการคา้ ลูกหนีอนื เงนิใหกู้ย้มื เงนิลงทุน เจ้าหนีการคา้ เจ้าหนีอืน

และเงนิกูย้มื นโยบายการบญัชสีาํหรบัการบนัทกึและการวดัมลูคา่ของรายการเหล่านีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการ

บญัชทีเีกยีวขอ้งในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 

(หน่วย : ลา้น) 

(หน่วย : ลา้น) 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

ความเสยีงดา้นอตัราดอกเบยี 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของเครืองมือทางการเงินเปลียนแปลงไปเนืองจากการ

เปลยีนแปลงอตัราดอกเบยีในตลาด 

สนิทรพัย์และหนีสนิทางการเงนิทมีสีาระสาํคญัสามารถจดัแบง่ตามประเภทอตัราดอกเบยีไดด้งันี 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2557 

 อตัราดอกเบยีคงท ี อตัราดอกเบยี ไม่ม ี  อตัรา 

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขนึลง อตัรา  ดอกเบยี 

 1 ปี 1 ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบยี รวม (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน        

เงนิฝากธนาคาร       -       -       - 44,990 20,389 65,379 0.00 - 0.75 

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใช ้ 16,747       -       -       -       - 16,747 2.25 - 2.75 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื-สทุธ ิ       -       -       -       - 265,809 265,809  

รวม 16,747      -      - 44,990 286,198 347,935  

        

หนีสินทางการเงิน        

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ       -       -       - 459,975       - 459,975 MLR - 3.75 

ถงึMOR - 

1.00 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื       -       -       -              - 16,599 16,599 - 

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 304 548       -              -       - 852 5.32 

รวม 304 548      - 459,975 16,599 477,426  

  

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 
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 อตัราดอกเบยีคงท ี อตัราดอกเบยี ไม่ม ี  อตัรา 

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขนึลง อตัรา  ดอกเบยี 

 1 ปี 1 ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบยี รวม (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน        

เงนิฝากธนาคาร       -       -       - 63,961 23,541 87,502 0.00- 0.75 

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใช ้ 16,405       -       -       -       - 16,405 2.25 - 2.75 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื-สทุธ ิ       -       -       -       - 287,404 287,404 - 

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

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ       -       -       - 471,570       - 471,570 MLR - 3.50 

ถงึ MMR 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื       -       -       -       - 12,544 12,544 - 

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 275 152       -       -       - 427 5.32 

รวม 275 152      - 471,570 12,544 484,541  
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 อตัราดอกเบยีคงท ี อตัราดอกเบยี ไม่ม ี  อตัรา 

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขนึลง อตัรา  ดอกเบยี 

 1 ปี 1 ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบยี รวม (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน        

เงนิฝากธนาคาร       -       -       - 42,601 20,296 62,897 0.00 – 0.75 

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใช ้ 16,747       -       -       -       - 16,747 2.25 - 2.75 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื-สทุธ ิ       -       -       -       - 265,723 265,723  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อย 32,722       -       -       -       - 32,722  

รวม 49,469      -      - 42,601 286,019 378,089  

  

หนีสินทางการเงิน        

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ       -       -       - 459,975       - 459,975 MLR-3.50 

ถงึ MMR 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื       -       -       -       - 19,357 19,357 - 

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 304 548       -       -       - 852 5.32 

รวม 304 548      - 459,975 19,357 480,184  
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 อตัราดอกเบยีคงท ี อตัราดอกเบยี ไม่ม ี  อตัรา 

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขนึลง อตัรา  ดอกเบยี 

 1 ปี 1 ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบยี รวม (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน        

เงนิฝากธนาคาร       -       -       - 43,018 23,360 66,378 0.00- 0.75 

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใช ้ 16,405       -       -       - - 16,405 2.25 - 2.75 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื-สทุธ ิ       -       -       -       - 288,523 288,523 - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อย 10,721       -       -       -       - 10,721 MMR 

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

  

หนีสินทางการเงิน        

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ       -       -       - 471,570       - 471,570 MLR - 3.50 

ถงึ MMR 

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัย่อย 13,000       -       -       -       - 13,000 MMR 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื       -       -       -       - 16,309 16,309 - 

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 275 152       -       -       - 427 5.32 

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

 

(หน่วย : พนับาท) 
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

ความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน 

ความเสยีงดา้นอตัราแลกเปลยีนของบรษิทัและบรษิทัย่อยบางรายการเกยีวขอ้งกบัการซือขายสนิคา้เป็นเงนิตรา

ต่างประเทศโดย อย่างไรกต็าม ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 และ 2556  บรษิทัและบรษิทัย่อยไมม่สีนิทรพัย์และหนีสนิ

ทเีป็นเงนิตราต่างประเทศ  

ความเสยีงดา้นสภาพคล่อง 

ความเสยีงดา้นสภาพคล่องเกดิจากความเป็นไปไดท้ีลูกคา้อาจจะไม่สามารถจ่ายชําระหนีให้แก่บรษิทัไดภ้ายใน

กาํหนดเวลาโดยปกตขิองการคา้ เพือจดัการความเสยีงนี บรษิทัไดป้ระเมนิความสามารถทางการเงนิของลูกคา้

เป็นระยะๆ 

ความเสยีงดา้นการใหส้นิเชอื 

บรษิทัมคีวามเสียงจากการให้สินเชอื อย่างไรกต็าม บรษิทัจะพิจารณาการขายส่วนใหญ่ให้กบับรษิทัทีมคีวาม

มนัคงทางการเงินและมคีวามสามารถในการชําระหนี ซึงไดต้ิดต่อซือขายกบัลูกคา้เหล่านีมานาน นอกจากนี 

บรษิทัยงัมกีารพจิารณาคา่เผอืหนีสงสยัจะสูญอย่างเหมาะสม ซึงบรษิทัเชอืมนัว่า ลูกหนี ณ วนัสนิปีไดแ้สดงมูล

คา่ทคีาดวา่จะไดร้บัคนืแลว้ 

มลูคา่ยุตธิรรม 

เนืองจากสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนีสนิทางการเงนิ สว่นใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสนัและเงนิกูย้มืมอีตัรา

ดอกเบยีใกลเ้คยีงกบัอตัราในตลาด ฝ่ ายบรหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อยจงึเชอืวา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย์

และหนีสนิทางการเงนิดงักล่าว แสดงมลูค่าไมแ่ตกต่างจากมลูคา่ยุตธิรรมอย่างมสีาระสาํคญั 

 

26. กองทุนสาํรองเลยีงชพี 

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทและบริษทัย่อยได้ร่วมกนัจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพขึนตาม

พระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลยีงชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุน

เป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 3.00  ของเงนิเดอืน กองทุนสํารองเลียงชพีนีบรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน

กสกิรไทย จํากดัและบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมอืพนักงานนัน

ออกจากงานตามระเบยีบวา่ดว้ยกองทุนของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อยไดจ้่ายสมทบกองทุนตามงบการเงนิรวม

เป็นจํานวนเงนิ 0.88 ล้านบาท และ 0.83 ล้านบาท ตามลําดบั และงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั เป็นจํานวนเงนิ 

0.61 ลา้นบาท และ 0.57 ลา้นบาท ตามลําดบั 

27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาการรายงาน 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครงัที 1/2558เมอืวนัที 26 กุมภาพนัธ์2558 โดยมมีติให้จ่ายเงนิปนัผล ให้แก่ผู้

ถือหุ้นจากกําไรจากการดําเนินงานสําหรบัปีสนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 ในส่วนของกจิการทีไม่ไดร้บัส่งเสรมิ

การลงทุนจํานวนรวม30ลา้นบาท โดยจ่ายเงนิปนัผลในอตัรา 0.10 บาทต่อหุน้ 

28. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงนินีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั เมอืวนัท ี26 กมุภาพนัธ์ 2558 
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