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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

  

 

วิสยัทศัน์และเป้าหมายธรุกิจ 

 บรษิทัมเีป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเหล็กในประเทศที่สามารถผลติและจําหน่ายผลติภณัฑ์เหล็กใน
ลกัษณะของศนูยบ์รกิารครบวงจร (One-Stop Service) และใหเ้ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป ทัง้น้ีบรษิทัมนีโยบายในการผลติ
และจําหน่ายสนิค้าด้วยระบบการผลติที่ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยด้วยเครื่องจกัรที่ได้มาตรฐาน รวมถงึการ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหร้วดเรว็และมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหล้กูคา้ไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ 

 ในขณะเดยีวกนับรษิทัมนีโยบายการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ และควบคุมตน้ทุนในการดาํเนินการใหอ้ยูใ่น
ระดบัทีน้่อยทีสุ่ด ดว้ยการลดอตัราสว่นการสญูเสยีต่างๆ ในการผลติ ใชก้ําลงัการผลติอย่างเตม็ที ่บํารุงและดูแลรกัษา
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสร้างความได้เปรยีบทางด้านต้นทุนและเพิม่ความสามารถในการ
แขง่ขนัในระยะยาวได ้ซึง่จะสง่ผลตอบแทนสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        "ผูผ้ลติและบรกิารจดัจาํหน่ายผลติภณัฑเ์หลก็ทีส่รา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้" 

วิสยัทศัน์ 

 

1. ผลติและจดัหาผลติภณัฑเ์หลก็ ใหม้คีวามหลากหลายครบถว้นสาํหรบัลกูคา้ 

2. พฒันาระบบโลจสิตกิทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหส้ามารถบรกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ และตน้ทุน
ตํ่า ดว้ยการสรา้งความรว่มมอืกบัคูค่า้ 

3. พฒันาและสนบัสนุนบุคลากรใหม้คีุณธรรม มคีวามสามารถสงู และมคีวามสขุในองคก์ร 

พนัธกิจ 

“ ผูล้งทุนสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ของบรษิทัทีแ่สดงไว้
ในwww.sec.or.thหรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทัwww.ss.co.th” 
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ชื่อบรษิทั : บรษิทั 2 เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อยอ่ : 2S 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107551000100 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ประกอบธุรกิจแปรรูปผลิตภณัฑ์เหล็กรูปพรรณประเภท เหล็กตวัซี ท่อ
เหลก็ เหลก็แผ่น และลวดตะแกรงเหลก็ และธุรกจิจดัหาผลติภณัฑ์เหลก็
เพือ่จาํหน่าย 

ทุนจดทะเบยีน : 299,999,985 บาท 

ทุนจดทะเบยีนเรยีกชาํระแลว้ : 299,999,971 บาท 

ชนิดหุน้ : หุน้สามญั  299,999,971 หุน้ 

มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้ : 1 บาทต่อหุน้ 

ทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 8/5 หมู่ที่ 14 ตําบลท่าช้าง อําเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 90110 
โทรศพัท ์074-457161 โทรสาร  074-457165 

website : www.ss.co.th 

ทีต่ ัง้คลงัสนิคา้ : เลขที ่24/19 หมูท่ี ่4 ถนนกาญจนวถิตี.บางกุง้ อําเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี84000 

  โทรศพัท ์077-289957-8โทรสาร  077-224664 

ทีต่ ัง้สาขากรงุเทพ :  เลขที่ 200 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 
กรงุเทพฯ 10160 โทรศพัท ์082-7349461-3   โทรสาร 02-8075634 

ทีต่ ัง้สาขาโคราช : เลขที ่147 หมูท่ี ่9 ตาํบลหนองงเูหลอืม อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ 
  จงัหวดันครราชสมีา 30000 
  โทรศพัท ์ 044-207247-51 โทรสาร  044-207272 

สาํนกังานคณะกรรมการ : เลขที ่1 อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ ชัน้ 27ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขต
สาทร กรงุเทพ 10120โทรศพัท ์02-6103883 โทรสาร  02-6103871 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
  อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
  เลขที ่62 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
  โทรศพัท ์02 229-2800 หรอื 02 6545599 

ผูส้อบบญัช ี : นายสมคดิ เตยีตระกลู          ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2785 หรอื 
  นางสมุาล ีโชคดอีนนัต ์         ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3322 หรอื 
  นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัดิ ์     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6977 หรอื 

นายธรีศกัดิ ์  ฉัว่ศรสีกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6624 
  บรษิทั แกรนทธ์อนตนั จาํกดั87/1 อาคาแคปปิคอล ทาวเวอรอ์อลซซีัน่เพลส ชัน้ 18 

ถ.วทิย ุแขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทร. 02-2058222 
 

ขอ้มลูทัว่ไปของบริษทั  
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 
ช่ือบริษทั : บริษทั นีสเทิรน์สตีล จาํกดั 

ทีต่ ัง้สาํนกังาน  :  เลขที ่147 หมูท่ี ่9 ตาํบลหนองงเูหลอืม อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ 
  จงัหวดันครราชสมีา 30000โทร. 044-207247-51 โทรสาร  044-207272 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  :  ประกอบธุรกจิรบัจา้งแปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็รปูพรรณประเภท เหลก็ตวัซ ี
ทอ่เหลก็ เหลก็แผน่ และลวดตะแกรงเหลก็  

ทุนจดทะเบยีนและเรยีกชาํระแลว้ :  90,000,000 บาท 

ชนิดหุน้ : หุน้สามญั1,800,000หุน้ 

มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้ : 50บาทต่อหุน้ 

 

ช่ือบริษทั : บริษทั เมกก้าทรานสแ์อนดโ์ลจิส จาํกดั 

ทีต่ ัง้สาํนกังาน  :  เลขที ่8/5 หมูท่ี ่14 ตาํบลทา่ชา้ง อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 90110 
  โทรศพัท ์074-457161 โทรสาร  074-457165 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  :  บรกิารจดัการดา้นขนสง่สนิคา้ 

ทุนจดทะเบยีนและเรยีกชาํระแลว้ :  17,000,000 บาท 

ชนิดหุน้ : หุน้สามญั  170,000 หุน้ 

มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้ : 100 บาทต่อหุน้ 
 

ช่ือบริษทั : บริษทั แกรนดอ์ตุสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ จาํกดั 

ทีต่ ัง้สาํนกังาน  :  เลขที่ 121/10  หน่วย 2  ถนนท่าเดื่อ   บา้นเชยีงควน  เมอืงหาดซาย
ฟอง  นครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว   

  โทรศพัท ์+856 21 820112‐3 โทรสาร  +856 21 820222 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  :  ประกอบธุรกิจแปรรูปผลิตภณัฑ์เหล็กรูปพรรณประเภท เหล็กตวัซี ท่อ
เหลก็ เหลก็แผน่ และธุรกจิจดัหาผลติภณัฑเ์หลก็เพือ่จาํหน่าย 

ทุนจดทะเบยีนและเรยีกชาํระแลว้ :  8,000,000,000กบี  (1,000,000 USD) 

ชนิดหุน้ : หุน้สามญั1,000,000หุน้ 

มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้ :  8,000 กบี 
 
 
 

ขอ้มูลบริษทัย่อย (บริษทัฯ ถือหุน้มากกว่ารอ้ยละ 90 ) 
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จากปญัหาสภาวะเศรษฐกจิโลกทีส่ง่ผลต่อการคา้และการลงทุนในประเทศซบเซา ทาํใหค้วามตอ้งการ
บรโิภคเหลก็ลดลงต่อเน่ืองจากการชะลอตวัของอุตสาหกรรมก่อสรา้งทีย่งัรอท่าทใีนนโยบายจากภาครฐัตัง้แต่ปี 
2557 ต่อเน่ืองถึง 2558  ราคาเหลก็ลดลงรวดเรว็และต่อเน่ือง อกีทัง้การแข่งขนัในตลาดเหลก็ยงัเพิม่ความ
รุนแรงจากการนําเขา้สนิคา้เหลก็ราคาถูก การออกมาตรการป้องกนัการทุ่มตลาดสนิคา้เหลก็(Anti-Dumping) 
และมาตรการปกป้องการนําเขา้ (safe guard) มคีวามล่าชา้ไม่ทนัต่อเหตุการณ์  ทําใหผ้ลประกอบการกลุ่ม
ธุรกจิเหลก็ต่างตอ้งเผชญิกบัปญัหาอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้สง่ผลต่อผลประกอบการถดถอยลง 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัได้ปรบักลยุทธ์เฉพาะหน้าในการบรหิารเพื่อลดความเสี่ยง ทัง้ด้านการจดัการ
สนิคา้คงคลงั การผลติ และงานบรกิารลูกค้า เพื่อรกัษาฐานลูกคา้ไว ้ รวมถงึควบคุมปรบัลดค่าใช้จ่าย  เพื่อ
รกัษาผลประกอบการใหด้ทีี่สุด  ในขณะเดยีวกนับรษิทัได้ลงทุนขยายธุรกจิไปยงั สปป.ลาว ดว้ยโอกาสทาง
ธุรกจิทีม่คีวามเป็นไปไดใ้นการเพิม่ผลประกอบการทีด่ใีหก้บับรษิทัในอนาคต 

บรษิทัมุ่งพฒันาการกํากบัดูแลกจิการและกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมควบคู่ไปกบัการสรา้งผล
ประกอบ โดยในปี 2558 บรษิทัไดร้บัผลการประเมนิการกํากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย (CGR) และ
ผลการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คะแนนเพิม่ขึน้จากปีก่อนอย่างเป็นทีน่่าพอใจ  รวมถงึได้
พฒันากจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพือ่ประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ 

สุดทา้ยน้ี ในนามของคณะกรรมการและพนักงานของบรษิทั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ ผูจ้ดั
จาํหน่าย พนัธมติรทางธุรกจิ สถาบนัการเงนิ หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน ทีใ่หก้ารสนับสนุนบรษิทัดว้ยดี
เสมอมา และขอใหเ้ชื่อมัน่วา่ บรษิทัจะพฒันาธุรกจิเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลงานทีม่คีุณภาพ ไดม้าตรฐาน และมคีวาม
ปลอดภยั เพื่อสรา้งความเจรญิเตบิโตใหก้บับรษิทัอย่างต่อเน่ือง บรรลุถงึเป้าหมายทีว่างไว ้ภายใตก้ารดําเนิน
ธุรกจิอยา่งโปรง่ใส และเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล 

 

 

นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกลู 

ประธานกรรมการบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

สาสน์จากคณะกรรมการบริษทั 
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 

 

งบการเงนิรวม )ลา้นบาท(  2556 2557 2558 

รายไดจ้ากการขาย 4,092.04 4,235.39 3,698.07 

กําไรขัน้ตน้ 227.26 209.96 194.31 

กําไรสทุธสํิาหรับปี 68.03 41.90 33.20 

สนิทรัพยร์วม 1,222.08 1,207.02 1,210.54 

หนีส้นิรวม 531.40 506.88 449.45 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 690.68 700.14 761.09 

ทนุชาํระแลว้ 300 300 300 

อตัราสว่นทางการเงนิ 2556 2557 2558 

อตัรากําไรขัน้ตน้ (%) 5.55 4.96 5.25 

อตัรากําไรสทุธ ิ(%) 1.66 0.99 0.89 

กําไรตอ่หุน้  )บาท(  0.23 0.15 0.11 

มลูคา่หุน้ตามบญัช ี(บาท : หุน้)  2.30 2.33 2.54 

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(%) 5.49 3.45 2.75 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 10.32 6.02 4.54 

หนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ )เทา่(  0.77 0.72 0.59 

ความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ )เทา่(  10.48 6.80 15.76 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  )เทา่(  1.83 1.77 1.76 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วัน) 25 24 25 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วัน)  20 22 20 

อตัราการจา่ยปันผล (%)  52.9 71.60 88.96 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูท่ีสําคญัทางการเงิน 
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 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 

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

 ต่อมาในปี 2549 บรษิทัได้เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 85 ล้านบาท เพื่อนําไปลงทุนซื้อหุน้ของบรษิทั นีสเทริ์น
สตลี จาํกดั (“บรษิทัยอ่ย”) ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนบรษิทัยอ่ย ซึง่ประกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั
กบับรษิทั มโีรงงานตัง้อยูท่ีอ่ําเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครราชสมีา ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อขยายฐานลกูคา้ไปยงัเขต
ภมูภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 จากธุรกจิที่ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง บรษิทัได้แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ในปี 2551 และเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนเป็น 200 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหม่ 60 ลา้นหุน้ เสนอขายต่อประชาชน และเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีน
ใน ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ในเดอืนสงิหาคมปี 2552  

เดือน / ปี เหตกุารณ์ท่ีสาํคญั 

ปี 2553  

เมษายน -  บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงชื่อบรษิทั จากเดมิ บรษิทั เซาทเ์ทริน์สตลี จาํกดั (มหาชน) เป็นบรษิทั 

2 เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) พรอ้มทัง้ตราสญัลกัษณ์ใหมจ่าก   เป็น  

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

กรกฎาคม -  บรษิทัได้ปรบัเปลี่ยนธุรกิจหลกัของบรษิทั นีสเทริ์นสตีล จํากดั (บรษิทัย่อย) มาเป็นรบัจ้างผลติและ
จาํหน่ายผลติภณัฑเ์หลก็ใหก้บับรษิทั และจดัตัง้คลงัสนิคา้บนถนนพุทธมณฑลสาย 3 จงัหวดักรุงเทพฯ 
เพือ่เป็นศนูยก์ลางการจดัเกบ็และกระจายสนิคา้ไปยงัสาขาต่างๆ ของบรษิทั 

ปี 2554  

พฤษภาคม -  บรษิทัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนและทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ เป็น 250 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหม่
จาํนวน 50 ลา้นหุน้ ในมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท จดัสรรเป็นหุน้ปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ในอตัรา 4หุน้
เดมิ : 1 หุน้ปนัผล 

ธนัวาคม -  บรษิทัไดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน(ISO 9001:2008) 

ปี 2555  

มกราคม -  บรษิทัยอ่ยลงทุนซือ้ทีด่นิตดิโรงงาน เน้ือทีโ่ดยรวมประมาณ 42 ไร ่เพือ่ขยายพืน้ทีค่ลงัสนิคา้และเพิม่
กาํลงัการผลติ รองรบัการขยายพืน้ทีข่ายในเขตตะวนัออกเฉียงเหนือของบรษิทัแม ่

กนัยายน -  บรษิทัลงทุนซือ้ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบนถนนพทุธมณฑลสาย 3 แทนการเชา่ และขยายพืน้ทีส่ว่น
คลงัสนิคา้เพือ่รองรบัปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
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ปี 2556  

พฤษภาคม -  บรษิทัได้เพิม่ทุนจดทะเบยีนและทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ เป็น 300 ล้านบาท โดยออกหุน้สามญัใหม่
จาํนวน 50 ลา้นหุน้ ในมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท จดัสรรเป็นหุน้ปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ในอตัรา 5หุน้
เดมิ : 1 หุน้ปนัผล 

-  จดัตัง้บรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จํากดั โดยปจัจุบนัมทีุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ จํานวน 17 
ลา้นบาท ดาํเนินธุรกจิขนสง่สนิคา้ใหก้บับรษิทัในแต่ละสาขา ถอืหุน้โดยบรษิทัรอ้ยละ 99.9 

ปี 2557  

กนัยายน - บรษิทัเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจรติ (Collective 
Action Coalition) 

ปี 2558  
ตุลาคม - บรษิทัลงทุนซือ้หุน้ บรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ จาํกดั (GSP) ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน

จดัตัง้ภายใตก้ฎหมายของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ในสดัสว่นรอ้ยละ 90 ดําเนินธุรกจิ
ประเภท ผลติและจาํหน่ายเหลก็รปูพรรณ 

 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

 

 

 

บรษิทัประกอบธุรกจิแปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็รปูพรรณรายใหญ่ของภาคใต ้เช่น เหลก็แผ่น ท่อเหลก็ เหลก็ราง
รูปตวัซี ลวดตะแกรงเหล็ก เหล็กฉากพบั เหล็กแบนตดั เป็นต้น และธุรกิจจดัหาผลิตภณัฑ์เหล็กประเภทอื่นเพื่อ
จาํหน่าย เช่น ท่อเหลก็ชุบสงักะส ีเหลก็ฉาก เหลก็ H‐Beam, I‐Beam เหลก็รางน้ําเหลก็เส้นข้ออ้อย เหลก็เส้นกลมเป็น
ต้น เพื่อให้สนิค้ามคีวามหลากหลายสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร  โดยมสีํานักงานใหญ่และ
โรงงานของบรษิทัตัง้อยูท่ีอ่าํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา อนัเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของภาคใต ้ ดว้ยพืน้ทีป่ระมาณ 
33 ไร ่120 ตารางวาและกาํลงัการผลติกวา่ 145,800ตนัต่อปี 
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สาํหรบั บรษิทั นีสเทริ์นสตลี จํากดั ดําเนินธุรกจิรบัจ้างผลติผลติภณัฑ์เหลก็ใหก้บับรษิทัตัง้แต่ปี 2553  ซึ่ง
บรษิทัได้แยกงานบรหิารการขายและตลาดมาดูแลจดัการ โดยจดัตัง้เป็นสาขาหน่ึงของบรษิทั   โดยมสีํานักงานและ
โรงงานตัง้อยู่ที่อํ า เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  อันเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ อย่างไรกต็าม  ปจัจุบนั บรษิทัย่อยมพีืน้ที่โรงงานโดยรวมประมาณ 59 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา 
และมกีาํลงัการผลติโดยรวมมากกวา่ 164,300 ตนั 

ปจัจุบนั บริษัทมีคลงัสนิค้าในทําเลที่สําคญัได้แก่ คลงัสนิค้า-หาดใหญ่ ตัง้อยู่บนพื้นที่เดียวกนักบับริษัท,  
คลงัสนิคา้-สรุาษฎรธ์านี  ตัง้อยูใ่นอาํเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี, คลงัสนิคา้-โคราช ตัง้อยูบ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนักบับรษิทั
ยอ่ย คอืจงัหวดันครราชสมีา และคลงัสนิคา้-กรงุเทพฯ  ตัง้อยูบ่นถนนพุทธมณฑลสาย 3  ซึง่แต่ละคลงัสนิคา้อยูใ่นทาํเล 
ของศนูยก์ลางแต่ละภมูภิาค  ทาํใหบ้รษิทัมศีกัยภาพในดา้นการจดัสง่สนิคา้ทีส่ะดวกและประหยดัค่าใชจ้่ายในการรบั-สง่
สนิคา้ ของแต่ละภูมภิาคในประเทศ โดยบรษิทัได้จดัตัง้บรษิทัย่อย ในชื่อว่า บรษิทั เมกก้าทรานสแ์อนด์โลจสิ จํากดั 
บรหิารจดัการดา้นขนสง่สนิคา้ของบรษิทัในแต่ละสาขา 

ปี 2558 บรษิทัไดล้งทุนซือ้หุน้สามญัในบรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ จาํกดั (GSP) ซึง่เป็นบรษิทั
จดทะเบยีนจดัตัง้ภายใตก้ฎหมายของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ดาํเนินธุรกจิแปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็เพื่อ
จําหน่าย และธุรกจิจดัหาผลติภณัฑ์เหลก็เพื่อจําหน่าย  โดยมสีํานักงานและโรงงานตัง้อยู่ที่เมอืงหาดซายฟอง นคร
หลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว มพีืน้ทีโ่ดยรวมประมาณ 10 ไร ่และมกีาํลงัการผลติโดยรวมประมาณ 32,400 ตนัต่อปี 

 

โครงสร้างรายได้ 

รายไดจ้ากการขายของบรษิทัมาจากการประกอบธุรกจิหลกัใน 2 ลกัษณะ คอื เพือ่การแปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็
และการจดัหาผลภิณัฑเ์หลก็เพื่อจาํหน่ายโครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัและบรษิทัยอ่ยแบง่ตามประเภทของผลติภณัฑใ์น
รอบระยะเวลา 3 ปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2556-2558  สามารถแสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

หมายเหตุ: 
1 ผลติภณัฑพ์ลอยได ้หมายถงึ เหลก็เกรดบแีละซซีึง่เป็นเหลก็ทีม่ตีาํหนิหรอืมขีนาดความยาวทีไ่มต่รงกบัมาตรฐาน 

 
 

 
ประเภทผลิตภณัฑ ์ 

งบการเงินรวม 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ธรุกิจผลิตภณัฑเ์หลก็ 
แปรรปูผลิตภณัฑเ์หลก็ 

      

- เหลก็แผน่ 237.40 5.80 268.96 6.35 183.02 4.95 

- ทอ่เหลก็ 1,407.99 34.41 1,539.54 36.35 1,508.82 40.80 

- เหลก็รปูตวัซ ี 1,528.50 37.35 1,549.40 36.58 1,140.55 30.84 

- ลวดตะแกรงเหลก็ 70.74 1.73 63.51 1.50 65.52 1.77 

- อื่นๆ 16.79 0.41 22.75 0.54 4.23 0.11 

รวมรายได้จากการแปรรปูเหลก็รปูพรรณ 3,261.42 79.70 3,444.16 81.32 2,902.14 78.48 

ผลิตภณัฑเ์หลก็ท่ีบริษทัจดัหาเพ่ือจาํหน่าย  773.04 18.89 721.67 17.04 730.78 19.76 

รายได้จากผลิตภณัฑพ์ลอยได้ 1 57.58 1.41 69.56 1.64 65.15 1.76 

รายได้รวมจากการขาย 4,092.04 100.00 4,235.39 100.00 3,698.07 100.00 
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1.   ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื ธุรกจิแปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็รปูพรรณ และธุรกจิ
จดัหาผลติภณัฑเ์หลก็เพือ่จาํหน่าย รายละเอยีดดงัน้ี 

การแปรรปูผลิตภณัฑ์เหลก็รูปพรรณผลติภณัฑ์ที่ใช้เหล็กรดีร้อนชนิดม้วน(Hot Rolled Coil) มาผ่าน
กระบวนการขึน้รปูต่างๆ ไดแ้ก่ เหลก็แผน่ (Steel Sheet), ทอ่เหลก็ (Steel pipe) และเหลก็ตวัซ ี(C-Channel) และ
ผลติเหลก็รปูพรรณอื่นๆ ใหเ้ป็นไปตามขนาดทีต่อ้งการและไดม้าตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 ท่อเหลก็ (Steel Pipe) 

บริษัทผลิตท่อ เหล็กได้ทั ้ง  3  รูปทรง  ได้แก่  ท่อ เหล็กทรงกลมที่มีขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง1/2” - 3” และความหนา 1.20 - 4.00 มลิลเิมตร ท่อเหลก็ทรงสีเ่หลีย่มจตุัรสัที่
มขีนาด3/4”x  3/4” - 3” x 3” และความหนา 1.20 - 4.00 มลิลเิมตร และทอ่เหลก็ทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้
ทีม่ขีนาด 2”x  1” - 4” x 2” และความหนา 1.20 - 4.00 มลิลเิมตร โดยนําแผ่นเหลก็รดีรอ้นชนิด
มว้น(Hot Rolled Coil) มาตดัใหเ้ป็นเหลก็มว้นแถบเลก็ (Slitting Coil) ตามขนาดทีต่อ้งการ แลว้
นํามาขึ้นรูปเป็นท่อเหล็กทรงกลม ท่อเหล็กทรงสี่เหลี่ยมจตุัรสั และท่อเหล็กทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
ปจัจุบนั บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมเีครื่องจกัรสาํหรบัผลติท่อเหลก็บรษิทัละ 6 เครื่อง  ซึ่งสามารถผลติ
ท่อเหล็กได้ประมาณ 48,000 ตนัต่อปี และ 52,500 ตนัต่อปี ตามลําดบั ทัง้น้ีท่อเหล็กสามารถ
นําไปใชใ้นอุตสาหกรรมหลายประเภท ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมก่อสรา้ง อุตสาหกรรมผลติเฟอรนิ์เจอร ์
และอุตสาหกรรมยานยนต ์เป็นตน้ เพื่อนําไปใชเ้ป็นชิน้สว่นในผลติภณัฑต่์างๆ เช่น ท่อน้ํา ท่อรอ้ย
สายไฟ โต๊ะ เกา้อี ้คานกนักระแทก และเสาไฟ เป็นตน้ 

 

 

 เหลก็แผน่ (Steel Sheet) 
โดยนําเอาแผ่นเหลก็รดีรอ้นชนิดมว้น (Hot Rolled Coil) มาตดัเป็นแผ่นตามขนาด

ความต้องการของลูกค้า  โดยทัว่ไปเหล็กแผ่นที่จําหน่ายมคีวามกว้างประมาณ 1.22 และ1.52 
เมตร ความยาวประมาณ 2.44 เมตร 3.05 เมตร และ 6.10 เมตรและความหนาประมาณ 1.20 – 
25.00 มลิลเิมตร ปจัจุบนั บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมเีครื่องจกัรสาํหรบัตดัเหลก็แผ่นบรษิทัละ 1 เครื่อง 
ซึง่สามารถผลติเหลก็แผน่ไดป้ระมาณ 30,000 ตนัต่อปี และ 30,000 ตนัต่อปี ตามลาํดบั ทัง้น้ีเหลก็
แผน่สามารถนําไปใชใ้นอุตสาหกรรมหลายประเภท ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมก่อสรา้ง อุตสาหกรรมผลติ
เฟอรนิ์เจอร ์และ อุตสาหกรรมการต่อเรอื เป็นต้น โดยจะนําไปใชเ้ป็นชิ้นส่วนในผลติภณัฑ์ต่างๆ 
เชน่ พืน้รอง ฉากกัน้ ชัน้วางของ ตูเ้อกสาร ตูนิ้รภยั และโครงสรา้งเรอื เป็นตน้ 
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 เหลก็รางรปูตวัซี (C - Channel Steel) 
โดยนําแผ่นเหลก็รดีรอ้นชนิดมว้น (Hot Rolled Coil) มาตดัใหเ้ป็นเหลก็มว้นแถบเลก็ 

(Slitting Coil) ตามขนาดทีต่อ้งการ แลว้นํามาขึน้รปูในลกัษณะรปูตวัซ ีซึง่จะมคีวามหนาและความ
กวา้งของปีกทีแ่ตกต่างกนัหลายขนาดโดยผลติขนาดตัง้แต่ 3” - 8” น้ิว และมคีวามหนาตัง้แต่ 1.4 - 
4.0 มลิลเิมตร ซึง่ไดร้บัมอก.เลขที ่1228/2549ปจัจุบนั บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีครื่องจกัรสาํหรบัตดั
เหลก็รางรปูตวัซจีาํนวน 2 เครือ่ง และ 3 เครือ่ง ซึง่สามารถผลติเหลก็รางรปูตวัซไีดป้ระมาณ 58,000 
ตนัต่อปี และ 80,000ตนัต่อปี ตามลําดบั ทัง้น้ีส่วนใหญ่เหลก็รางรูปตวัซสีามารถนําไปใช้เป็นโครง
หลงัคาในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง  

 

 

 ลวดตะแกรงเหลก็ (Wire Mesh)  
เป็นการนําเหล็กลวดผ่านกระบวนการดึง แล้วนําไปเชื่อมให้เป็น

ตะแกรงลวด ซึง่มขีนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางลวดตัง้แต่ 3.6 - 5.5 มลิลเิมตรและมคีวามกวา้งสงูสดุ 
3.0 เมตร ปจัจุบนั บรษิทัมเีครือ่งจกัรสาํหรบัผลติลวดตะแกรงเหลก็ไดแ้ก่ เครื่องลดขนาดขดลวด 
1 เครือ่ง เครือ่งดดัตรง จาํนวน 6เครือ่ง และ เครื่องทอตะแกรง จาํนวน 2 เครื่อง ซึง่สามารถผลติลวด
ตะแกรงเหลก็ไดป้ระมาณ 4,800 ตนัต่อปี และบรษิทัย่อยมเีครื่องจกัรสาํหรบัผลติอย่างละ 1 เครื่อง 
ด้วยกําลงัการผลิตประมาณ 1,800ตนัต่อปี ทัง้น้ีลวดตะแกรงเหล็กสามารถนํามาใช้สําหรบัเสริม
คอนกรตีเพื่อป้องกนัการหดตวั (Temperature Steel) หรอืป้องกนัแตกรา้ว ในงานคอนกรตี และงาน
ผวิถนน 

 
 
 

 

 ผลิตภณัฑเ์หลก็รปูพรรณอ่ืนๆ 
บรษิทัสามารถผลติและจําหน่ายเหลก็รูปพรรณอื่นๆเช่น เหลก็ฉากพบั เหลก็แบน

ตดั เหลก็ตวัซพีบั และเหลก็รางพบั โดยนําแผ่นเหลก็รดีรอ้นชนิดมว้น (Hot Rolled Coil) มา
ตดัใหเ้ป็นเหลก็มว้นแถบเลก็ (Slitting Coil) ตามขนาดทีต่อ้งการ ซึง่มลีกัษณะการผลติคลา้ย

กบัการผลติเหลก็รางรปูตวัซ ีแลว้นํามาพบัในลกัษณะรปูต่างๆ ทีล่กูคา้ตอ้งการ อกีทัง้ บรษิทัได้
เพิม่ผลติภณัฑใ์หม ่เช่นโครงครา่วC-line, เหลก็แปกลัวาไนซ ์และเหลก็ปลอกเสา-คาน สาํเรจ็รปู 
เป็นตน้  
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

การจดัหาผลิตภณัฑเ์หลก็เพ่ือจาํหน่าย 
  นอกจากน้ี บรษิทัยงัเป็นผูจ้ดัหาและจําหน่ายผลติภณัฑเ์หลก็ชนิดอื่นๆ เช่น ท่อเหลก็, เหลก็รางรปู
ตวัซ ีและลวดตะแกรงเหลก็ในขนาดทีบ่รษิทัไมส่ามารถผลติเองได ้หรอืผลติภณัฑเ์หลก็อื่นทีบ่รษิทัไมผ่ลติเอง 
เชน่ ทอ่เหลก็ชุบสงักะส ีเหลก็ฉาก เหลก็ H-Beam, I-Beam เหลก็รางน้ํา เหลก็แผ่นลาย เหลก็มว้น และเหลก็
เพลาขาว เหลก็เสน้ขอ้ออ้ย เหลก็เสน้กลม เป็นตน้ เพื่อใหบ้รษิทัมสีนิคา้สามารถตอบสนองความตอ้งการอนั

หลากหลายของลกูคา้ทีเ่ป็นผูค้า้สง่เหลก็ ลกูคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้ง, อุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์
และอุตสาหกรรมต่างๆ ทีใ่ชส้นิคา้เหลก็เป็นวตัถุดบิ  
 

 

 

 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 
  คาดการณ์ว่าสถานการณ์อุตสาหกรรมเหลก็ในช่วงครึง่ปีแรก 2559  ยงัอยู่ในภาวะทรงตวัจากอตัราความ
ตอ้งการใชเ้หลก็ของภาคการก่อสรา้งของเอกชนที่ยงัชะลอตวัอยู่ ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกจิโลกที่ฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆ 
และเศรษฐกจิจนีทีช่ะลอตวัลง ความหวงัของผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกจิเหลก็อยูท่ีร่อการลงทุนขนาดใหญ่จากภาครฐัทีจ่ะ
เกดิขึน้รวมถงึรฐับาลจะตอ้งเรง่รดักําหนดมาตรการคุม้ครองผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเหลก็ไทย โดยเฉพาะมาตรการ
ตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti Dumping) และการต่ออายุมาตรการปกป้องจากการนําเขา้ทีเ่พิม่ขึน้ (เซฟการด์) เหลก็แผ่น
รดีรอ้นทีก่าํลงัจะหมดอายลุงในเดอืนกุมภาพนัธปี์ 2559  

 

กลยทุธก์ารตลาด 

1.กลยทุธด้์านผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product and Service) 

ผลติภณัฑ์ที่บรษิทัแปรรูป  มคีุณภาพและได้มาตรฐานตาม
หลกัเกณฑ์ของสํานักงานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม  
ไดแ้ก่  เหลก็แผ่น  มอก.เลขที ่528-2548 และ 1479-2541 /  
ท่อเหล็ก มอก.เลขที่ 107-2533  / เหล็กรางรูปตวัซ ี มอก.
เลขที่ 1228-2549  ด้วยเป้าหมายที่จะตอบสนองความ
ตอ้งการดา้นผลติภณัฑเ์หลก็ทีม่คีุณภาพ และหลากหลายแก่
ผูบ้รโิภค  บรษิทัมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้ผลติและผู้ให้บรกิารเหล็ก
รปูพรรณครบวงจร (One-Stop Service) ในพืน้ทีภ่าคใตแ้ละ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีคลังสินค้า 4 แห่ง คือ 
จงัหวดัสงขลา, จงัหวดัสุราษฎร์ธานี, จงัหวดันครราชสมีา 
และจงัหวดักรุงเทพมหานคร จงึทําใหส้ามารถจดัส่งสนิคา้ได้
รวดเรว็ทนัตามความตอ้งการของลกูคา้    

2. กลยทุธด้์านราคา (Price) 

บรษิทัมนีโยบายการกาํหนดราคาจาํหน่ายสนิคา้ทีเ่หมาะสม โดย
ใชเ้กณฑก์ารพจิารณาจากราคาสนิคา้ตามภาวะของอุปสงคแ์ละ
อุปทานของตลาดในขณะนัน้ ราคาวตัถุดบิทีใ่ชป้ระกอบการผลติ 
และแนวโน้มของภาวะของอุปสงค์และอุปทานของตลาดใน
อนาคตเพื่อใหไ้ดร้าคาทีม่คีวามเหมาะสมกบัสภาวะตลาดและมี
ความสามารถในการแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มี
นโยบายการลดราคาจําหน่ายสินค้าเพื่อให้ได้เปรียบในการ
แขง่ขนั แต่จะเน้นคุณภาพ และความหลากหลายของผลติภณัฑ์
ประกอบกบัการให้บรกิารที่ดกีบัลูกค้าในการตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ เพือ่สรา้งความแตกต่างกบัคู่แขง่มากกวา่การ
ใชร้าคาในการแขง่ขนั  
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3. กลยุทธ์ด้านการจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย (Place) 

ปจัจบุนั บรษิทัมชีอ่งทางในการจดัจาํหน่ายทีเ่ป็นตวัแทนการ
จดัจําหน่ายทัง้ผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลกี ซึ่งครอบคลุมในภาคใต ้
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เน่ืองด้วยบรษิัทเป็นผู้ผลิต
เหล็กรูปพรรณที่มีโ ร งงานตั ้งอยู่ ในภาคใต้และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือซึ่งสะดวกต่อการคมนาคม เป็นผลให้
บรษิทัสามารถใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง และจดัส่ง
สนิค้าได้รวดเรว็กว่าผู้จดัหาผลติภณัฑ์เหล็กรายอื่น อีกทัง้
บรษิทัสร้างและรกัษาความสมัพนัธ์อนัดตี่อตวัแทนการจดั
จาํหน่ายทัง้ผูค้า้สง่และผูค้า้ปลกี จงึเป็นการยากทีจ่ะมบีรษิทั
คูแ่ขง่ขนัรายใหมเ่ขา้มาแยง่สว่นแบง่ทางการตลาดของบรษิทั 

4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

บรษิทัมนีโยบายในการส่งเสรมิการขายใหก้บัลูกคา้ทัง้ประเภท
ผูค้า้สง่และผูค้า้ปลกี ไดแ้ก่ การพจิารณาใหส้ว่นลดแก่ลูกคา้ราย
ใหญ่ทีม่กีารสัง่ซื้อในปรมิาณสงู หรอืลูกคา้ทีม่ฐีานะการเงนิและ
ประวตัิการชําระเงนิที่ด ีมกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เพื่อ
ส่งเสรมิชื่อเสยีงของยี่ห้อสนิคา้ (Brand Awareness and 
Acceptance) ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและเป็นทีย่อมรบั โดยบรษิทัไดจ้ดัให้
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) รวมถงึการเขา้พบกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยตรง
เป็นตน้    

 

 

ลกัษณะลกูค้า 

ลูกค้าและตัวแทนจําหน่ายของบริษัทในพื้นที่ภาคใต้มีจํานวนประมาณ  200 รายและพื้นที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมจีํานวนประมาณ 150 ราย สําหรบัภาคกลางและภาคเหนือ จะมลีูกค้าที่เป็นผู้ค้าและลูกค้าที่
นําไปใชง้าน (End User) โดยลกัษณะของลกูคา้สว่นใหญ่ประมาณรอ้ยละ 80 ของรายไดจ้ากการขาย  เป็นกลุ่มผูค้า้สง่ 
(Wholesalers)  คอืการซือ้เพือ่นําไปจาํหน่ายต่อใหผู้บ้รโิภค ลกูคา้และตวัแทนจาํหน่ายกลุ่มน้ีประกอบธุรกจิศนูยบ์รกิาร
เหลก็, ธุรกจิก่อสรา้ง, และธุรกจิเฟอรนิ์เจอร ์ซึง่บรษิทัรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ทุกประเภท และไมม่กีารพึง่พา
ลกูคา้รายใดรายหน่ึงทีม่ยีอดจาํหน่ายเกนิกวา่รอ้ยละ 30 ของรายไดจ้ากการขาย 

 
การจดัหาวตัถดิุบและผลิตภณัฑ ์

 วตัถุดบิ 

วตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติเหลก็รปูพรรณต่างๆ เชน่ เหลก็แผน่ ทอ่เหลก็ และเหลก็รางตวัซมีาจากเหลก็แผ่น
รดีรอ้นชนิดมว้น (Hot Rolled Coil) และลวดตะแกรงเหลก็มาจากเหลก็ลวด (Wire Rod) ซึง่บรษิทัไดท้าํการซือ้เหลก็
ประเภทดงักล่าวจากผูผ้ลติและจําหน่ายเหลก็ในประเทศ โดยพจิารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ทัง้ในดา้นความน่าเชื่อถอืใน
การจดัหาและสง่มอบสนิคา้ คุณภาพของวตัถุดบิในราคาทีเ่หมาะสม และมกีารโดยอา้งองิราคาเหลก็ประเภทนัน้ๆ จาก
ตลาดภายในประเทศเป็นหลกั โดยจะสัง่ซือ้วตัถุดบิลว่งหน้า 15-45 วนั ในราคา ปรมิาณ และคุณภาพทีต่กลงกนัไวก้่อน
ล่วงหน้า  โดยสัง่ซื้อจากผูผ้ลติในประเทศซึ่งในปจัจุบนัม ี3 ราย ไดแ้ก่  บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีบมจ.จ ีสตลีและบ
มจ.จ ีเจ สตีลรวมทัง้ส ัง่ซื้อผ่านตวัแทนจําหน่ายจากผู้ผลติวตัถุดบิ  ซึ่งผู้ผลติและจําหน่ายรายดงักล่าวสามารถผลติ
เหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดมว้นไดคุ้ณภาพและมาตรฐานตรงตามความตอ้งการของบรษิทัในราคาซือ้ทีเ่หมาะสม  

บรษิทัยอ่ยอกี 2 แห่งไดแ้ก่ บรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั และบรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ จาํกดั 
มนีโยบายการกํากบัดแูลการสัง่ซือ้วตัถุดบิเดยีวกนับรษิทัฯ  โดยผูบ้รหิารชุดเดยีวกนัสรา้งกําลงัซือ้ในแต่ละครัง้มากพอ
ต่อการผลติ และการไดเ้งือ่นไขทีด่จีากผูผ้ลติ   
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 นโยบายสนิคา้คงคลงั 

บรษิทัมนีโยบายจดัเกบ็วตัถุดบิทีเ่ป็นเหลก็แผ่นรดีรอ้นและเหลก็ลวดสาํหรบัการผลติประมาณ 15-30 วนั เพื่อ
ลดความเสีย่งจากความผนัผวนของราคา และเพื่อใหม้ปีรมิาณเพยีงพอสาํหรบัการผลติไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ในการบรหิาร
สนิค้าคงคลงั บรษิัทมคีลงัสนิค้าอยู่ 4 แห่ง คือ จงัหวดัสงขลา (บรเิวณโรงงานของบรษิัท) , จงัหวดัสุราษฎร์ธานี, 
จงัหวดันครราชสมีา และจงัหวดักรุงเทพ  ซึ่งจดัเกบ็ผลติภณัฑ์เหลก็ไดป้ระมาณ 11,550ตนั, 5,000 ตนั, 25,000 ตนั 
และ 2,000 ตนั ตามลําดบั ทัง้น้ีการที่บรษิทัมกีารสาํรองสนิคา้คงคลงัในปรมิาณดงักล่าว ทําใหบ้รษิทัสามารถสง่มอบ
สนิคา้ใหก้บัลกูคา้ในทนัท ีและรวดเรว็กวา่ผูค้า้รายอื่น   

 

 การผลติ 

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

บรษิทัและ บรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั มกีาํลงัการผลติรวม 140,800 และ 164,300 ตนั/ปี ตามลาํดบั โดยในปี 
2558 มอีตัราการใชก้าํลงัการผลติจรงิอยูท่ี ่38.6% และ 50.7% ลดลงเลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัปี 2557  
  

สิทธิพิเศษทีไ่ด้รบัจากการส่งเสริมการลงทุน 

บรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั  (บรษิทัยอ่ย) 

บตัรสง่เสรมิการลงทุนโดยคณะกรรมการสง่เสรมิการลงาทุน (BOI) จาํนวน  2   ฉบบั  
ฉบบั ที ่1  เลขที ่บตัรสง่เสรมิ 1573(5)/2554 สง่เสรมิการลงทุน วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2554 ตามพระราชบญัญ

ญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ 2520 ตามมาตรา 25 26 28 31 34 และ 35(3) ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิได ้นิติ
บุคคล จํานวน 8 ปี สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ และชิ้นส่วนโลหะ จํานวน 55,000 ตัน/ปี เริ่มมีรายได้ว ัน
ท ี31 กรกฎาคม 2554 ถงึ 30 กรกฎาคม 2562 

ฉบบัที ่2 เลขที ่บตัรสง่เสรมิ 2488(2)/2557  สง่เสรมิการลงทุน วนัที ่25  สงิหาคม 2557ตามพระราชบญัญตัิ
สง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520  ตามมาตรา 25 26 28 31 34 35(3) ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ ยกเวน้ภาษเีงนิไดเ นิตบุิคคล 
ของกจิการส่งเสรมิการลงทุน สาํหรบักําไรสุทธ ิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่าที่ดนิและเงนิทุนหมุนเวยีน มี
ระยะเวลากําหนด  8 ปี ในทีน้ี่ บตัรสง่เสรมิการลงทุน ระบุ ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ ตามมาตรา 31 วรรค
หน่ึง และ สาม มมีลูคา่ไมเ่กนิ 33 ลา้นบาท (ยงัไมม่รีายได)้ 
บรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ จาํกดั (บรษิทัยอ่ย) 

ไดร้บัสทิธทิางภาษี ยกเวน้ภาษนํีาเขา้วตัถุดบิและรายการอื่นๆ อ้างองิ ออกโดย กระทรวงอุตสาหกรรมและ
การคา้  นครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป. ลาว  ฉบบัเลขที ่2104 ลงวนัที ่6 พฤศจกิายน 2558  เป็นเวลา 1 ปี สาํหรบัการ
นําเขา้เหลก็แผ่นมว้น 27,000 ตนั, เหลก็แผ่นหนา 3-25 มม. 500 ตนั, I-Beam เหลก็รางน้ํา และเหลก็ท่อขนาดใหญ่ 
อยา่งละ 200 ตนั  
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1    ความเส่ียงจากการที่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยมีญาตสินิทที่ประกอบธุรกจิคล้ายคลงึกัน  

เน่ืองจากผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อย คอื นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกูล มพีีน้่องทีด่ําเนินธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัผลติภณัฑ์เหลก็ตามพื้นฐานดัง่เดมิของครอบครวั โดยเป็นกรรมการและหรอืผู้ถอืหุน้ใหญ่ในบรษิทัที่ดําเนินธุรกจิ
เกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์เหลก็ ซึ่งอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ได ้แต่เน่ืองจากฐานลูกคา้สว่นใหญ่ตัง้อยู่
ในภูมภิาคทีต่่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นพืน้ทีท่บัซอ้นกนั ดงันัน้ บรษิทัจงึไดเ้ปรยีบในเรื่องของการขนสง่และความสะดวกในการ
ดแูลลกูคา้ไดด้กีวา่ 

จากโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้นมไิด้มสี่วนเกี่ยวข้องหรอืมอีิทธิพลซึ่งกนัและกนั อีกทัง้บรษิัทมกีรรมการอิสระ
จํานวน 4 ท่านจากคณะกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน จึงสามารถดูแลความโปร่งใส่ในการดําเนินธุรกิจ และปกป้อง
ผลประโยชน์ของบรษิทัได ้ซึ่งบรษิทัไดม้อบหมายใหน้ายแสงรุง้ นิตภิาวะชน (กรรมการผู้จดัการ)ผู้ที่มไิด้มญีาตสินิท
ดาํเนินธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิเหลก็ เป็นผูอ้นุมตัริายการระหวา่งกนัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

2 ความเส่ียงจากการจัดหาวัตถุดบิ 

เหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้น (Hot Rolled Coil - HRC) เป็นวตัถุดบิทีส่าํคญัในการผลติทัง้น้ียอดซือ้เหลก็แผ่น
รดีรอ้นชนิดมว้นของบรษิทัจากผูผ้ลติและตวัแทนจําหน่ายเหลก็แผ่นรดีรอ้น 3 กลุ่มคอื กลุ่มบรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสั
ตร ีจํากดั(มหาชน), กลุ่มบรษิทั จสีตลี จํากดั (มหาชน) และ กลุ่มบรษิทั จเีจสตลี จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นการสัง่ซื้อ
วตัถุดบิในลกัษณะราคาตลาดจร (Spot Price) ดว้ยเหตุน้ี บรษิทัจงึอาจมคีวามเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถุดบิในกรณีที่
บรษิทัไมส่ามารถจดัหาวตัถุดบิจากแหลง่อื่นไดท้นัตามความตอ้งการใช ้

อยา่งไรกต็าม บรษิทัมกีารสัง่ซือ้เหลก็แผ่นรดีรอ้นจากผูผ้ลติวตัถุดบิทัง้ 3 รายดงักล่าวมาเป็นเวลานาน และมี
ความสมัพนัธ์อนัด ีประกอบกบับรษิทัมกีารวางแผนการผลติที่ชดัเจน โดยจะจดัเก็บวตัถุดบิให้เพยีงพอต่อการผลติ
ประมาณ 15-30 วนั พรอ้มทัง้มนีโยบายสัง่ซือ้วตัถุดบิล่วงหน้าประมาณ 15-45 วนั ทาํใหบ้รษิทัยงัไมเ่คยประสบปญัหา
ขาดแคลนวตัถุดบิ ซึง่หากเกดิภาวะดงักลา่วบรษิทัยงัสามารถนําเขา้วตัถุดบิจากต่างประเทศได ้ 

 

3  ความเส่ียงจากความผันผวนในราคาวัตถุดบิ  

เหล็กแผ่นรดีร้อนชนิดม้วน เป็นวตัถุดิบหลกัของบริษัทในการผลิตสนิค้าโดยมีมูลค่าการสัง่ซื้อซึ่งคิดเป็น
สดัสว่นประมาณรอ้ยละ 96-97 ของการสัง่ซื้อวตัถุดบิทัง้หมด  ถงึแมว้า่บรษิทัไดส้ ัง่ซือ้เหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้นจาก
ผูผ้ลติภายในประเทศ แต่ราคาเหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้นจะมกีารเปลีย่นแปลงตามอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดโลก ซึ่ง
หากราคาเหลก็มกีารปรบัตวัลงอยา่งรุนแรง อาจสง่ผลต่อมลูค่าของวตัถุดบิในสนิคา้คงคลงั  ในขณะทีห่ากราคาวตัถุดบิ
มกีารปรบัตวัสงูขึน้และสง่ผลกบัราคาขายสนิคา้และความสามารถการทาํกําไร ดงันัน้ ความผนัผวนของราคาวตัถุดบิจงึ
เป็นปจัจยัหน่ึงจะกระทบต่อตน้ทุน, ราคาผลติภณัฑ ์และการบรหิารสนิคา้คงคลงั  

 อย่างไรกต็าม บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัในการบรหิารความเสีย่งดงักล่าว มกีารตดิตามการเปลี่ยนแปลงราคา
ของ และประเมนิสถานการณ์ของราคาเหลก็อยา่งสมํ่าเสมอ  เพื่อบรหิารวตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปูใหเ้ป็นไปตามความ
เหมาะสมทัง้ดา้นราคาและปรมิาณความตอ้งการ  ซึง่จะลดผลกระทบจากการผนัผวนของราคาวตัถุดบิไดร้ะดบัหน่ึง  
 

 

ปัจจยัความเส่ียง 
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 

 

4 ความเส่ียงจากความผันผวนในอัตราแลกเปล่ียน  

บรษิทัมกีารนําเขา้วตัถุดบิบางส่วน และเครื่องจกัรจากต่างประเทศ  ส่งผลให้บรษิทัเกดิความเสีย่งจากการ
เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา  เพื่อลดความเสีย่งบรษิทัไดนํ้าเครื่องมอืทางการเงนิ เช่น Forward และ 
Option มาใชเ้พือ่ลดความเสีย่งดงักลา่ว 
 

5.      ความเส่ียงจากการให้สนิเช่ือทางการค้า 

ในการทําธุรกจิของบรษิทันัน้จะมลีูกหน้ีการค้าซึ่งเกิดจากการจําหน่าย สนิค้าภายใต้เงื่อนไขการชําระเงนิ
ภายในกําหนดตามที่ไดต้กลงกนัซึ่งอาจเกดิความเสีย่งจากการไม่ชําระค่าสนิคา้หรอืการชําระที่ไม่ตรงเวลาที่กําหนด
บรษิทัมมีาตรการลดความเสีย่งดงักลา่วดว้ยการกาํหนดวงเงนิสนิเชื่อการคา้แก่ลกูคา้โดยวเิคราะหต์ามความตอ้งการซือ้
สนิค้าและความสามารถในการชําระหน้ีซึ่งต้องผ่านการอนุมตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้บรหิารที่มอีํานาจในเรื่อง
ดงักลา่ว 
 

6. ความเส่ียงจากการไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากกจิการใหม่ 

 บรษิัทฯ บรหิารจดัการความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่ากิจการใหม่ที่เข้าไปลงทุน สามารถสร้างมูลค่ารวมให้กบั
องคก์รไดต้ามทีค่าดการณ์ไวก้่อนการเขา้ซือ้กจิการนัน้ โดยการกาํหนดบุคลากรดา้นต่างๆทีม่คีวามรูค้วามสามารถ เพื่อ
ช่วยในการตดิต่อสื่อสารและประสานงานกบัพนักงานและผูบ้รหิารของกจิการใหม่ มกีารกําหนดลําดบัความสาํคญัและ
ความเร่งด่วนของเรื่องที่จะต้องทํางานร่วมกนัในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว รวมทัง้มกีารกําหนดกระบวนการ
และขัน้ตอนการทํางานร่วมกนัอย่างชดัเจน โดยเน้นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนั เพื่อให้สามารถบรหิารการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management) และให้การควบรวมกิจการนัน้เป็นไปอย่างราบรื่นสามารถสร้างความ
เจรญิเตบิโตในระยะยาว และใหผ้ลประกอบการทีเ่พิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง   
 

7. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน 

จากการทีบ่รษิทัฯ ลงทุนในกจิการทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ภายใตก้ฎหมายของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว  ซึ่งอาจมคีวามเสีย่งในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบและนโยบายภายในของประเทศนัน้ ทีเ่กดิขึน้อย่างหลกีเลี่ยง
ไมไ่ด ้  อาทเิชน่ กฎหมายดา้นภาษอีากร, กฎหมายดา้นแรงงาน, กฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 
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หลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2559 มดีงัน้ี 

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

 

ผูถื้อหุ้น 

 รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรกของบรษิทั ณ วนัที ่19 กุมภาพนัธ2์559 

 

กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายและการดาํเนินงานของบริษทั 

ลาํดบัท่ี ช่ือ / สกลุ จาํนวนหุ้น % ของจาํนวนหุ้นทัง้หมด 
    
1 นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกูล 54,920,430 18.31 
2 นายแสงรุง้  นิตภิาวะชน 17,329,120 5.78 
3 นางสาวธนิกา  ตัง้พนูผลววิฒัน์ 14,248,800 4.75 
4 นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร 13,438,300 4.48 
5 นางสาวอมัพร  นิตภิาวะชน 11,154,435 3.72 
6 นางสาวนิสาภ ์ รุง่รตันาอุบล 11,137,500 3.71 
7 นายสนัต ์ อมรเลศิวมิาน 11,064,750 3.69 
8 นางลออศร ี เลศิพรเจรญิ 10,643,025 3.55 
9 นางสาวบุญศร ี ปญัญาเป่ียวศกัดิ ์ 10,080,000 3.36 
10 นายสเุทพ  ศริพิทิยาคุณกจิ 9,099,820 3.03 
 รวม 163,116,180 54.37 

ลาํดบัท่ี ช่ือ / สกลุ จาํนวนหุ้น % ของจาํนวนหุ้น
1 นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกูล 54,920,430 18.31 

2 กลุม่นิตภิาวะชน 47,326,749 15.78 
 นายแสงรุง้  นิตภิาวะชน 17,329,120 5.78 
 นางสาวอมัพร  นิตภิาวะชน 11,154,435 3.72 
 นางสพุร    นิตภิาวะชน 8,172,894 2.72 
 นางสาวศวิพร  นิตภิาวะชน 7,015,650 2.34 
 นางชนมส์ติา  วชัรพนัธจ์ติ 3,024,650 1.01 
 ดช. จริาย ุ  นิตภิาวะชน 630,000 0.21 

     

โครงสรา้งการผูถื้อหุน้ 
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 

 

การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

-ไมม่-ี 

 

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เพ่ิม (ลด) 
ระหว่างรอบ
บญัช ี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
สดัส่วนการ
ถือหุน้ 

ตนเอง คูส่มรสและบุตร
ท่ียงัไม่บรรลนิุติ

ภาวะ 

ตนเอง คูส่มรสและ
บตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุติภาวะ 

1. นายครรชติ สิงหส์วุรรณ ์ - - - - - - 
2. นายสรุพล สติมานนท ์ - - - - - - 
3. นายสมบติั ลีสวสัดิต์ระกลู 54,920,430 - - 54,920,430 - 18.3% 
4. นายแสงรุง้ นิติภาวะชน 17,326,620 630,000 2,500 17,329,120 630,000 5.98% 
5. นางจนิตนา เตชะมนตรีกลุ - - - - - - 
6. นางสาวบญุศรี ปัญญาเป่ียมศกัดิ ์ 10,080,000 - - 10,080,000 - 3.36% 
7. นายธนทตั ชวาลดิฐ 8,100,206 - - 8,100,206 - 2.70% 
8. นายปรีดา  วงศส์ถิตยพ์ร 13,438,300 - - 13,438,300 - 4.48% 
9. พลเอก ไพรชั  โพธิอ์บุล - - - - - - 
10. นางทรรศนีย ์  ภนุูชอภยั - - - - - - 
11. นายปกรณ ์ ออ่นแกว้ - - - - - - 
12. นางสาวกรรณิกา  องักรุวิโรจน ์ - - - - - - 
13. นายพงษเ์ดช  เลอสิทธศิกัดิ ์ - - - - - - 
14. นางสาวจารวุรรณ  จนัทรป์ระอบ 67,500 - - 67,500 - 0.02% 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

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

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

 

3 กลุม่ปญัญาเป่ียมศกัดิ ์ 23,020,000 7.67 
 นางสาวบุญศร ี ปญัญาเป่ียมศกัดิ ์ 10,080,000 3.36 
 นายวชิยั    ปญัญาเป่ียมศกัดิ ์ 4,200,000 1.40 
 นายสมบตั ิ ปญัญาเป่ียมศกัดิ ์ 4,200,000 1.40 
 นายสมพร   ปญัญาเป่ียมศกัดิ ์ 2,500,000 0.83 
 นางสาวบุญชว่ย  ปญัญาเป่ียมศกัดิ ์ 2,040,000 0.68 
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คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  มจีาํนวน 9ทา่น ประกอบดว้ย 

ชือ่ – สกลุ ตาํแหนง่ 

1. นายครรชติ สงิหส์วุรรณ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ และ
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

2. นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกลู ประธานกรรมการบรหิาร / 
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

3. นายแสงรุง้ นิตภิาวะชน กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร  

4. นายสรุพล สตมิานนท ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระและ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

5. นางจนิตนา เตชะมนตรกุีล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

6. นางสาวบุญศร ีปญัญาเป่ียมศกัดิ ์ กรรมการ  / กรรมการบรหิาร 

* 7. พล.อ. ไพรชั  โพธิอุ์บล กรรมการ / กรรมการอสิระ 

8. นายธนทตั ชวาลดฐิ กรรมการ  

9. นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร กรรมการ 

* หมายเหต ุ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 แทนกรรมการท่ีออกไป  

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

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

 

ผูบ้ริหารณวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มจีาํนวน 8 ทา่น ประกอบดว้ย 
ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง 

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

เลขานุการบริษทั 
 นางสาวพรณิกา  เลศิอทิธบิาท ได้รบัการแต่งตัง้ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 5/2551 เมื่อ
วนัที ่10 มถุินายน 2551 หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทัปรากฎอยูใ่นหมวดการกาํกบัดแูล 

โครงสรา้งการจดัการ 

หมายเหต ุ  นายสมคดิ  มณสีวา่ง  ลาออกจากตาํแหน่ง เมือ่เดอืนตุลาคม 2558
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โครงสร้างการจดัการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

สายสนับสนุน  
และอาํนวยการ 

- บญัช ี
- การเงนิ 
- ทรพัยากรบุคคล 
- สารสนเทศและสง่เสรมิทคีวิเอม็ 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการสรรหา และ
กาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 

เลขานุการบริษทั 

แผนกตรวจสอบภายใน 

สายการผลิต 

- ผลติ 
- วศิวกรรม 
- สิง่แวดลอ้ม 

สาํนักงานสาขา 

- สาขากรุงเทพฯ 
- สาขาโคราช 
- สาขาสรุาษฎรธ์านี 

สายธรุกิจและการตลาด 

- พฒันาธุรกจิ 
- การตลาด 
- การขาย 
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ประวติักรรมการและผูบ้ริหาร 

นายสมบัต ิ ลีสวัสดิ์ตระกูล 

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

อาย ุ 56ปี 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวยิาลยัมหดิล 
 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ (รุน่ 5222) 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยุตธิรรมระดบัสงู สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝา่ยตุลาการศาลยุตธิรรม (รุน่ 12) 
 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุน่ 8 
 ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่68/2551 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถือหุ้นในบริษทั(%) : 18.31 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ปี 2535- ปจัจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. 2 เอสเมทลั 
ปี 2533- ปจัจบุนั กรรมการ บจก. บางกอก วอเตอรร์ซีอรส์ 
ปี 2545 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. บางเสาธงเพือ่การเกษตร 
ปี 2537 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจก. นีสเทริน์สตลี 
ปี 2558 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ จาํกดั  

ดร.ครรชิต  สิงห์สุวรรณ์ 

ประธานกรรมการบริษทั/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 53 ปี 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 ปรญิญาเอก สาขาการจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยันานาชาตแิหง่สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาโท สาขาการจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยันานาชาตแิหง่สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์สาขากฎหมายแพง่และอาญา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่68/2551 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถือหุ้นในบริษทั (%) : - ไมม่ ี- 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ปี 2558 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั 2 เอสเมทลั จาํกดั(มหาชน)  
ปี 2553 - ปจัจบุนั    รองกรรมการผูจ้ดัการธ.อสิลามแหง่ประเทศไทย 
ปี 2550 - 2558 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. 2เอสเมทลั 
ปี 2552 - 2554 ประธานชมรมบรหิารความเสีย่ง สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ(SFls) 
ปี 2552 - 2554 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งบมจ.อสมท. 
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุรพล  สตมิานนท์ 

รองประธานกรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 55ปี 
วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 ปรญิญาโท สาขาธุรกจิ Webster University, USA 
 ปรญิญาโท สาขากฎหมาย Howard University, USA 
 ปรญิญาโท สาขากฎหมาย Southern Methodist University, USA 
 ผา่นการอบรม Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่40/2547
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 Anti - Corruption for Executive กรกฎาคม 2557 สาํหรบักรรมการ
และผูบ้รหิารกลุ่มบรษิทัธนชาต ิ

การถือหุ้นในบริษทั (%) :  - ไมม่ ี- 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
ปี 2550 - ปจัจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ    
  บมจ. 2เอสเมทลั 
ปี 2533 - ปจัจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. บา้นรอ๊คการเ์ดน้ 
ปี 2545 - ปจัจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
 บมจ. ราชธานี ลสิซิง่ 
ปี 2552 - ปจัจบุนั อนุกรรมการดา้นกฎหมายและสญัญาการรถไฟ 

แหง่ประเทศไทย 
ปี 2557 - ปจัจบุนั กรรมการทีป่รกึษากฎหมาย, กระทรวงเทคโน 

โลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ปี 2557 - ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. เอราวณัประกนัภยั 
ปี 2558 -ปจัจบุนั - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธ. ซมูโิตโม 

มติซุย ทรสัต ์(ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

นางจนิตนา  เตชะมนตรีกุล 

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 61ปี 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ (สาขาการเงนิ)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 ปรญิญาโท ศลิปศาสตร ์(สาขากฎหมายเศรษฐกจิ) คณะนิตศิาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัรบณัฑติ การสอบบญัช ีคณะพาณชิยศาสตรก์ารบญัช ี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาตร ีบญัช ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ผา่นการอบรม Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่4/2543 
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถือหุ้นในบริษทั (%) :  - ไมม่ ี- 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ปี 2550 - ปจัจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ    
  บมจ. 2เอสเมทลั 
ปี 2535 - ปจัจบุนั   กรรมการผูจ้ดัการ สาํนกังานสอบบญัชซี ีแอนด ์เอ 
ปี 2557- 2558 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ. เจ พ ีมอเตอรเ์วริค์ 

พลเอกไพรัช  โพธ์ิอุบล 

กรรมการ / กรรมการอิสระ 
อาย ุ 59 ปี 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที ่52  
 ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ กรมแผนทีท่หาร  
 โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ (จปร. 27) 
 หลกัสตูรเสนาธกิารทหารอากาศ รุน่ที ่39 
 หลกัสตูรวทิยาลยัเสนาธกิารทหาร รุน่ที ่47 
 ผา่นการอบรมDirector Accreditation Program (DAP)รุน่ที ่

123/2559จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถือหุ้นในบริษทั (%) :- ไมม่ ี- 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
ปี 2558 - ปจัจบุนั    กรรมการ และกรรมการอสิระ  
     บรษิทั 2 เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2556 - ปจัจบุนั      เจา้กรมการสือ่สารทหาร 

 

นายแสงรุ้ง  นิตภิาวะชน 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 
อาย ุ 47ปี 
วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 บรหิารธุรกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP)รุน่ที ่

68/2551 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถือหุ้นในบริษทั (%) :5.78 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
ปี 2536 - ปจัจบุนั   กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  
    บรษิทั 2 เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2549 - ปจัจบุนั กรรมการ, กรรมการบรหิาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการ  บจก. นีสเทริน์สตลี 
ปี 2558 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็

รปูพรรณ จาํกดั 
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นางสาวบุญศรี  ปัญญาเป่ียมศักดิ์ 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
อาย ุ 53ปี 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 
 ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) วทิยาลยัเทคโนโลยี

อาชวีศกึษา วทิยาเขตเทคนิคภาคใต ้
 ผา่นการอบรม Director Accredition Program (DAP) รุน่ที ่

75/2551จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถือหุ้นในบริษทั (%):   3.36 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
ปี 2550 - ปจัจบุนั กรรมการ และกรรมการบรหิารบมจ. 2เอสเมทลั 
ปี 2554- ปจัจบุนั กรรมการ และกรรมการบรหิาร  

บรษิทันิสเทริน์สตลี จาํกดั 
ปี 2558 - ปจัจบุนั    กรรมการ บรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็

รปูพรรณ จาํกดั 
 

นายธนทตั  ชวาลดฐิ 

กรรมการ 

อาย ุ 48 ปี 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 ปรญิญาโท สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิ ศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่
ที ่68/2551 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถือหุ้นในบริษทั  (%) :   2.70 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
ปี 2551- ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. 2 เอสเมทลั 
ปี 2547 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. รอยลัโฮมดวีลีอปเมน้ท ์
ปี 2545 - ปจัจบุนั    กรรมการ บจก. รแีลกซค์อมฟอรท์ 
ปี 2544 - ปจัจบุนั    กรรมการ และรองกรรมการผูอ้าํนวยการ บจก. 

สกัทอง (ไทย) 
ปี 2544 - ปจัจบุนั    กรรมการ และรองกรรมการผูอ้าํนวยการ บจก. 

เอส. บ.ี เฟอรนิ์เจอร ์เฮาส ์
ปี 2544 - ปจัจบุนั     กรรมการ และรองกรรมการผูอ้าํนวยการ บจก. 

เอส. บ.ี อุตสาหกรรมเครือ่งเรอืน 
ปี 2544 - ปจัจบุนั     กรรมการ บจก. จ.ี ท.ี ท.ี มารเ์กต็ติง้ 
 

นายปกรณ์  อ่อนแก้ว   อาย ุ 41ปี 

ผูจ้ดัการบญัชี 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีวทิยาลยัเมอืงหาดใหญ่ 

การถือหุ้นในบริษทั  (%) :  - ไมม่ ี- 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
ปี 2550- ปจัจบุนั ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ีบมจ. 2 เอสเมทลั 
ปี 2556 - ปจัจบุนั กรรมการ และผูจ้ดัการ บจก. เมกกา้ทรานส ์

แอนดโ์ลจสิต ์
 

นายปรีดา  วงศ์สถติย์พร 

กรรมการ 

อาย ุ 60ปี 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 มธัยมศกึษา, โรงเรยีนศกึษาวฒันา 
 ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่

ที ่92/2554 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถือหุ้นในบริษทั  (%) :   4.48 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
ปี 2554- ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2549- ปจัจบุนั กรรมการผูม้อีาํนาจ, บรษิทั ต.วบิลูยส์นิ

ผลติภณัฑไ์ม ้จาํกดั 
ปี 2549 - ปจัจบุนั  กรรมการผูม้อีาํนาจ, บจก. ธนพล   ลามเินต 
ปี 2549 - ปจัจบุนั กรรมการผูม้อีาํนาจ, บจก. ชยัวสษิฐ ์พาราวูด้

(2002) 
ปี 2551 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. นีสเทริน์สตลี นายพงษ์เดช  เลอสทิธิศักดิ์  อาย ุ 48ปี 

ผูจ้ดัการสาขา 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 
 บรหิารธุรกจิ การจดัการทัว่ไป จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ การเงนิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การถือหุ้นในบริษทั  (%) :  - ไมม่ ี- 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
ปี 2553- ปจัจบุนั ผูจ้ดัการสาขา บมจ. 2 เอสเมทลั 
ปี 2551 - ปจัจบุนั     กรรมการและผูบ้รหิาร วฒันเดชแมนชัน่ 
ปี 2558 - ปจัจบุนัผูบ้รหิาร บรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็

รปูพรรณ จาํกดั  
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายการพฒันาบคุลากร  

บริษัทให้ความสําคญัเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการพฒันาความรู้และความสามารถของพนักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการทาํงาน คุณภาพของการใหบ้รกิาร โดยไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรม การสมัมนาโดยบุคคลจากทัง้ภายใน
และภายนอกทีจ่าํเป็นต่อพนกังานโดยรวมและรายบุคคลอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการทาํงานและสามารถนํา
ความรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้นการทาํงาน รวมทัง้มนีโยบายในการใหผ้ลตอบแทนกบัพนกังานในอตัราทีเ่หมาะสมเพื่อจงูใจ
และรกัษาใหพ้นักงานทํางานกบับรษิทัในระยะยาว และนอกจากน้ีบรษิทัไดจ้ดักจิกรรมเพื่อสานสมัพนัธ์พนักงานเพื่อ
เป็นการสรา้งความสามคัคภีายในองคก์รอยา่งสมํ่าเสมอ ดงัรายละเอยีดปรากฎในหมวดที ่10 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ของกจิการ เรือ่งการปฏบิตัต่ิอแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหาร 

1  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ตามมตทิี่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2558 ได้มมีติกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการของบรษิทัและคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2558ในจาํนวนรวม 4.00 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น
ค่าเบี้ยประชุมสําหรบัประธานกรรมการ และกรรมการ เป็นจํานวน 50,000 บาทต่อครัง้ และ 15,000 บาทต่อครัง้ 
ตามลําดบั และค่าเบี้ยประชุมสาํหรบัประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจํานวน 20,000บาทต่อครัง้ 
และ 15,000 บาทต่อครัง้สาํหรบักรรมการของบรษิทัทีม่ฐีานะเป็นพนกังานของบรษิทั จะไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนกรรมการ
ตามรายละเอยีดดงักล่าวขา้งตน้ ทัง้น้ีทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจในการพจิารณาเงนิค่าตอบแทน
พเิศษหรอืโบนสัใหแ้ก่กรรมการทุกทา่นตามทีเ่หน็สมควร แต่ทัง้น้ีตอ้งไมเ่กนิจาํนวนปีละ 4.00 ลา้นบาท 

นางสาวจารุวรรณ  จันทร์ประอบ  อาย ุ 37ปี 

ผูจ้ดัการฝ่ายสารสนเทศ 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 
 วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาการจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

การถือหุ้นในบริษทั  (%) :  0.02 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
ปี 2553- ปจัจบุนั ผูจ้ดัการฝา่ยสารสนเทศ บมจ. 2 เอสเมทลั 
ปี 2548 - 2553 ผูจ้ดัการแผนกสารสนเทศ บจก. เซาทเ์ทริน์สตลี 

นางสาวพรณิกา  เลศิอทิธิบาท อาย ุ 43 ปี 

เลขานุการบริษทั 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 
 ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
 ผา่นการอบรม Company Secretary Program (CSP) รุน่ที ่

27/2008 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถือหุ้นในบริษทั  (%) :  - ไมม่ ี- 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
ปี 2551- ปจัจบุนั เลขานุการบรษิทับมจ. 2 เอสเมทลั 

นางสาวกรรณิการ์  อังกุรวโิรจน์  อาย ุ 50ปี 

ผูจ้ดัการสาขา   

วฒิุการศึกษา / การอบรม 

 ปรญิญาตร ีอกัษรศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัศลิปกร 

การถือหุ้นในบริษทั  (%) :  - ไมม่ ี- 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
ปี 2553- ปจัจบุนั ผูจ้ดัการสาขา บมจ. 2 เอสเมทลั 
 

นางทรรศนีย์  ภูนุชอภัย   อาย ุ 41ปี 

ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 

วฒิุการศึกษา / การอบรม 
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ (การเงนิ) ม.สงขลานครนิทร ์

การถือหุ้นในบริษทั  (%) :  - ไมม่ ี- 

ประวติัการทาํงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
ปี 2547- ปจัจบุนั ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด บมจ. 2 เอสเมทลั 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
ช่ือ-นามสกลุ ปี 2557 ปี 2558 

1. พล.ต.อ. อาํนวย เพชรศริ ิ 550,000 150,000 
2. นายครรชติ สงิหส์วุรรณ์ 390,000 440,000 
3. นางจนิตนา เตชะมนตรกุีล 335,000 335,000 
4. นายสรุพล สตมิานนท ์ 335,000 350,000 
5. นายธนทตั ชวาลดฐิ  350,000 260,000 
6.นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร 335,000 275,000 

รวม 2,295,000 1,810,000 
 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  ปี 2557 ปี 2558 
  จาํนวน จาํนวนเงิน จาํนวน จาํนวนเงิน 

(คน) (ล้านบาท) (คน) (ล้านบาท) 
เงนิเดอืน 9 12.54 8 12.50 

โบนสั 9 6.8 8 6.69 

อื่นๆ – คา่คอมมชิชัน่ และกองทุน
สาํรองเลีย้งชพี 

9 0.45 8 0.42 

รวม  19.79  19.61 

 

 

2ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

-ไมม่-ี 

บคุลากร 
จาํนวนพนกังานทัง้หมดของบรษิทั (ไมร่วมผูบ้รหิาร) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 แบง่ตามสายงานดงัน้ี 

ฝ่าย 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

ปี 2557 ปี 2558 
1. ฝา่ยโรงงาน 88 88 
2. ฝา่ยขายและการตลาด 45 41 
3. ฝา่ยบญัช ี 25 25 
4. ฝา่ยการเงนิ 3 2 
5. ฝา่ยทรพัยากรบุคคล 13 14 
6. ฝา่ยสารสนเทศ 7 8 
7. สาํนกังานผูบ้รหิาร  1  1 
8. แผนกตรวจสอบภายใน 1 1 
9. คลงัสนิคา้สาขากรงุเทพ 9 9 
10. คลงัสนิคา้สาขาสรุาษฎร ์ 6 6 
11. คลงัสนิคา้สาขานครราชสมีา 20 20 

 รวม 218 213 

หมายเหต ุ  ผูบ้รหิารลาออกจากตาํแหน่ง 1 คน เมือ่เดอืนตุลาคม 2558



 
 

                                 รายงานประจาํปี  2558          25 

บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิทัย่อย ไดแ้ก่ บรษิทั นีสเทริน์สตลี จํากดั, บรษิทั เมกก้าทรานสแ์อนด์โลจสิต์ จํากดัและบรษิทั แกรนด์

อุตสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ จาํกดั มบุีคคลากรไมร่วมผูบ้รหิารทัง้หมด 188 คน 

ทัง้น้ีในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา บรษิทัไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงานใดๆ  

 

ค่าตอบแทนพนักงานปี 2558 

บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผูบ้รหิาร อนัไดแ้ก่ เงนิเดอืน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา 

โบนสั  คา่ครองชพี เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี และสวสัดกิารอื่นๆ  จาํนวนรวม 52.28ลา้นบาท 

บรษิทัยอ่ยทัง้ 3 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั, บรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิต ์จาํกดัและบรษิทั 

แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ จาํกดั (ขอ้มลูรวบรวม เดอืนตุลาคม-ธนัวาคม 2558)  ไดจ้่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวั

เงนิใหแ้ก่พนกังานทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิาร อนัไดแ้ก่ เงนิเดอืน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนสั  ค่าครองชพี เงนิสมทบกองทุนสาํรอง

เลีย้งชพี และสวสัดกิารอื่นๆ  จาํนวนรวม 16.92 ลา้นบาท 7.12 ลา้นบาท และ 0.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26       Annual  Report  2015 

2S METAL PUBLIC COMPANY 

 

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทัง้น้ีคณะกรรมการจะไดจ้ดัใหม้ี

การทบทวนนโยบายและทศิทางการดําเนินงานดงักล่าวเป็นประจําเพื่อเพิม่มูลค่าทางธุรกจิสงูสุด และการเตบิโตของ

บริษัทอย่างยัง่ยืน โดยกํากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด รวมทัง้ดูแลให้มีการ

ตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยจะเปิดเผยรายงานการกํากบัดูแลกจิการไวใ้นรายงานประจําปี

และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสามารถใช้สทิธขิองตนเองไดอ้ย่างเต็มที่โดยผูถ้อืหุ้นสามารถตดิต่อกบั

บรษิทัรวมถงึตดิต่อคณะกรรมการของบรษิทัดว้ยจดหมายหรอืตดิต่อผ่านเลขานุการบรษิทัหรอืนักลงทุนสมัพนัธ์ผ่าน

เวบ็ไซตข์องบรษิทัwww.ss.co.th หรอืที ่E-mail address: ir@irplus.in.thหรอืทางไปรษณีย ์

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น (The Rights of Shareholders)และ 
หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสทิธพิืน้ฐานต่างๆของผูถ้อืหุน้ทัง้ในฐานะของเจา้ของบรษิทั และในฐานะ
นักลงทุนในหลกัทรพัย์ เช่นสทิธใินการซื้อขายหรอืโอนหลกัทรพัยท์ี่ตนถอือยู่สทิธใินการได้รบัขอ้มูลของบรษิทัอย่าง
เพยีงพอ สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัสว่นแบง่ผลกาํไรจากบรษิทั 

ในทางปฏบิตัคิณะกรรมการสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธขิองตนโดยการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไม่
ว่าจะเป็นการแต่งตัง้ถอดถอนกรรมการสทิธิในการพจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการการแต่งตัง้และกําหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชหีรอืการมสี่วนร่วมในการพจิารณาจดัสรรเงนิปนัผล  รวมถงึผู้ถอืหุ้นสามารถสอบถามขอ้มูล
เกีย่วกบัผลการดาํเนินงานได ้ รวมถงึสามารถสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัพฒันาการต่างๆทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อบรษิทัได ้

นอกเหนือจากสทิธพิืน้ฐานต่างๆขา้งตน้แลว้บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าร ับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ก็สามารถนําส่งถึง
คณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้;  หรอืในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มคีําถามเกี่ยวกบัวาระ
การประชุมก็อาจส่งคําถามที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุมถงึคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้นได้โดย
นําเสนอเรื่อง/คําถามพรอ้มดว้ยขอ้มูลประกอบการพจิารณาเขา้มาจากนัน้เลขานุการบรษิทัจะรวบรวมนําเสนอเขา้ที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาตามลําดบัขัน้ตอนก่อนที่ประชุมคณะกรรมการมมีตเิรยีกประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้;  โดยเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเขา้มานัน้ คณะกรรมการจะพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้กต่็อเมื่อพจิารณา
แลว้เหน็วา่เรือ่งดงักลา่วมปีระโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม และเป็นประเดน็ทีอ่ยูใ่นวสิยัทีค่ณะกรรมการสามารถดาํเนินการ
ไดไ้มข่ดัต่อกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาแลว้ไมส่ามารถบรรจุเป็นวาระในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ จากหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีบ่รษิทักําหนด คณะกรรมการมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั ในการตดิต่อ
และชีแ้จงเหตุผลที่ไม่บรรจุเรื่องที่ผูถ้อืหุน้เสนอเป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้หรอืไม่เสนอชื่อบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้เสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ทา่นนัน้ไดร้บัทราบต่อไป 

การเรียกประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี บรษิทัจะจดัขึน้ภายใน 4 เดอืนนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชใีนแต่ละ
ปี   โดยบรษิทัจะแจง้สารสนเทศมตกิารเรยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ในวนัที่คณะกรรมการมมีติและแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงการเผยแพร่หนังสอืนัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้นไทย‐องักฤษที่
ประกอบดว้ยความเหน็ของคณะกรรมการแต่ละวาระ  พรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชุมรายงานประจําปีและงบ

การกาํกบัดแูลกิจการ 
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การเงนิหนังสอืมอบฉันทะ ขอ้มูลเกี่ยวกบักรรมการที่จะเสนอผู้ถอืหุ้นอนุมตักิารกลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง ฯลฯล่วงหน้า
ประมาณ 30  วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัซึ่งสามารถช่วยใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูประกอบการ
ประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนได้รบัหนังสอืเชญิฯทางไปรษณียซ์ึ่งสามารถช่วยให้ผูถ้อืหุ้นไดศ้กึษาขอ้มูลประกอบการ
ประชุมเป็นการลว่งหน้าก่อนไดร้บัหนงัสอืเชญิฯทางไปรษณีย ์

การจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้: บรษิทัมอบใหบ้รษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดัซึง่เป็น
นายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัเป็นผูจ้ดัส่งหนังสอืเชญิประชุมฯใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ามากกว่า 7 วนัก่อนถงึวนัประชุมฯ   
และลงประกาศโฆษณาหนังสอืเชญิประชุมผ่านหนังสอืพมิพส์ายกลาง 3วนัตดิต่อกนัล่วงหน้ามากกว่า 7 วนัเพื่อบอก
กลา่วเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ 

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นบรษิทัไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึเงื่อนไขและวธิกีารลงทะเบยีนเขา้
รว่มประชุมโดยไดแ้สดงรายละเอยีดไวใ้นเอกสารแนบของหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้โดยเอกสารดงักล่าวแสดงเวลารบั
ลงทะเบยีนผูเ้ขา้ประชุมอธบิายการมอบฉนัทะรวมถงึสทิธแิละวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 

บรษิทัไดส้ง่เสรมิการใชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนสาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทนได้โดยบรษิทัไดจ้ดัส่งหนังสอืมอบฉันทะแบบข
และแบบคไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม พรอ้มทัง้แสดงคาํอธบิายเอกสาร/หลกัฐานทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้ง
แสดงและ/หรอืประกอบการมอบฉันทะซึ่งไดจ้ดัทําเอกสารภาษาองักฤษสาํหรบัผู้ถอืหุน้ต่างชาตดิว้ยโดยบรษิทัไม่ได้
กาํหนดเงือ่นไขทีย่ากหรอืเป็นอุปสรรคต่อการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมไดแ้ละ
ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนแทนบรษิทัไดเ้สนอชื่อกรรมการอสิระใหผู้้
ถอืหุน้พจิารณามอบฉนัทะโดยระบุไวบ้นหนงัสอืฉนัทะทีแ่นบไวก้บัหนงัสอืเชญิประชุม__ 

การดาํเนินการประชุมเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นบรษิทัได้นําระบบคอมพวิเตอร์มาช่วยในการ
ลงทะเบยีนผูเ้ขา้ประชุมผูถ้อืหุน้, การพมิพบ์ตัรลงคะแนนซึง่ระบุรายละเอยีดผูเ้ขา้รว่มประชุมและจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนแยกรายวาระรวมถึงการประมวลผลในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุมระบบคอมพวิเตอร์จะประมวลผลปรบัฐานคะแนนเสยีงเพิม่ขึ้น
ตามลาํดบัการลงทะเบยีนของผูเ้ขา้รว่มประชุมโดยบรษิทัจะปิดรบัลงทะเบยีนก่อนลงมตใินวาระสดุทา้ย 

ก่อนเริม่การประชุมพธิกีรการประชุมจะแจง้องคป์ระชุมซึ่งประกอบดว้ยจํานวนรายของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและ
จํานวนคะแนนเสยีงนอกจากน้ีไดช้ี้แจงกฎเกณฑ์ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนใหท้ี่ประชุมไดร้บั
ทราบซึ่งการดําเนินการประชุมจะดําเนินการประชุมทลีะวาระตามลําดบัที่กําหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมที่ได้จดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยไม่มกีารสลบัวาระหรอืเพิม่วาระการประชุมที่ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเป็นการล่วงหน้ารวมถงึไม่มี
การเปลีย่นแปลงขอ้มลูประกอบการประชุม 

ประธานทีป่ระชุมฯเป็นผูค้วบคุมการประชุมใหอ้ยูใ่นความสงบเรยีบรอ้ยโดยไดจ้ดัสรรเวลาในการประชุมแต่ละ
วาระอยา่งเหมาะสมเพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมสามารถแสดงความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะรวมถงึสอบถามประเดน็ขอ้สงสยัใน
เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่โดยประธานฯได้พิจารณาจัดสรรเวลาพอสมควรให้
กรรมการบรหิารหรอืผูบ้รหิารที่เกี่ยวขอ้งไดม้โีอกาสชีแ้จง/ตอบขอ้ซกัถามแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและเพื่อเป็นการเคารพ
สทิธขิองผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนประธานฯจงึต้องพจิารณาควบคุมการประชุมไม่ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมต้องเสยีเวลามาก
ดงันัน้หากประเดน็ขอ้ซกัถามใดไม่เกี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุมก็จะขออนุญาตตอบผูเ้ขา้ร่วมประชุมหลงัจากปิดการ
ประชุมแลว้ 

การออกเสยีงลงคะแนนประธานทีป่ระชุมไดก้ําหนดใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชุมเพื่อให้
เกดิความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นกรณีมขีอ้โต้แยง้ในภายหลงัโดยบรษิทัไดจ้ดัทําบตัรลงคะแนนเสยีงสาํหรบัวาระ
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เพื่อพจิารณาทุกวาระบรษิทัให้สทิธแิก่ผู้ถอืหุ้นในการออกเสยีงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสยีง__  ในวาระ
เลอืกตัง้กรรมการประธานจะเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระโดยจะเสนอ
รายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพจิารณาเป็นรายคนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเลือกตัง้
กรรมการเป็นรายคน  โดยบรษิทัไดข้อความร่วมมอืผูถ้อืหุน้ใหส้่งใบลงคะแนนวาระเลอืกตัง้กรรมการเพื่อการจดัเก็บ
เป็นหลกัฐานดว้ย 

 

การจดัทาํรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมเลขานุการบรษิทัรบัผดิชอบจดัทํารายงาน
การประชุมผูถ้อืหุน้โดยไดร้ะบุวนัเวลาและสถานทีป่ระชุม,  องคป์ระชุมซึ่งแยกเป็นจํานวนหุน้และจํานวนผูถ้อืหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะ,  รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชุม,  แจง้ระเบยีบวธิกีารใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนและนบั
คะแนน,  วาระการประชุมและมตทิีป่ระชุมในแต่ละวาระโดยเฉพาะวาระทีต่อ้งออกเสยีงลงคะแนนจะมกีารแสดงคะแนน
เสยีงไวอ้ยา่งชดัเจนแยกเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย, ไมเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงพรอ้มประเดน็ขอ้ซกัถาม/ขอ้เสนอแนะ/
ขอ้คดิเหน็จากผูถ้อืหุน้รวมถงึคาํตอบจากกรรมการบรษิทัรวมถงึคาํชีแ้จงทีเ่ป็นสาระสาํคญั 

เมื่อการประชุมผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้ บรษิทัจะเผยแพร่มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์  จาก
จะนําส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ พร้อมทัง้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ภายใน
กําหนด 14 วนันับจากวนัประชุมฯ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมไดร้บัทราบ  รายละเอยีดการประชุมอยา่งเท่า
เทยีมกนัและเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมตรวจสอบ และแสดงความเหน็โดยไมต่อ้งรอถงึการประชุมครัง้ต่อไป 
 
ความขดัแย้งแห่งผลประโยชน์ 

คณะกรรมการของบรษิทักําหนดมาตรการดูแลขอ้มูลภายในเพื่อป้องกนัการนําไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน
ในทางมชิอบในคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ ว่าดว้ยจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงใน
หลกัสตูรการอบรมปฐมนิเทศ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานเขา้ใหม ่พรอ้มทัง้เผยแพรบ่นเวบ็ไซต์ของบรษิทั โดยมี
เน้ือหาสรปุไดด้งัน้ี  

1. คณะกรรมการและผู้บรหิารต้องไม่มสี่วนได้เสยีในกิจการที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกบับรษิัทฯ หรอืใน
กจิการทีม่ลีกัษณะเป็นการแขง่ขนักบับรษิทัฯ  ทัง้น้ี ไมว่า่โดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม 

2. คณะกรรมการและผู้บริหาร  พึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อ
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ  และต้องจะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสยีต่อบรษิทัก่อนเขา้ทํารายการหากมี
แนวโน้มหรืออยู่ระหว่างการทํารายการที่มีลักษณะเกี่ยวโยงกันกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยซึ่ง
ผลประโยชน์ขา้งตน้รวมถงึ 
 -  ไมห่าผลประโยชน์สว่นตวัจากการเป็นกรรมการ 
 -  ไมใ่ชค้วามลบัของบรษิทัฯ ในทางทีผ่ดิต่อกฎหมายและจรยิธรรม 
 -  ไมเ่ป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ป็นคูแ่ขง่ของบรษิทัฯ 
 -  ไมม่ผีลประโยชน์ในการทาํสญัญาของบรษิทัฯ 

3. คณะกรรมการและผู้บรหิารต้องไม่เป็นผู้ประกอบการหรอืเป็นผูถ้อืหุน้สาํคญั หรอืมบุีคคลในครอบครวั
เป็นกรรมการหรอืเป็นผูถ้อืหุน้สาํคญัในกจิการหรอืธุรกจิการคา้ใด อนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ
แขง่ขนัหรอืทาํธุรกจิบรษิทัฯ ไมว่า่กระทาํเพือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืของผูอ้ื่น 

4. ห้ามพนักงานบรษิทัที่มสี่วนได้เสยีเป็นผู้อนุมตัิในการตกลงเขา้ทํารายการหรอืกระทําการใดๆในนาม
บรษิทัเพือ่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ 

5. การเขา้ประชุมพจิารณาวาระใดทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมมสีว่นไดเ้สยีกรรมการผูบ้รหิารหรอืพนกังานบรษิทัผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีนัน้จะงดออกเสยีงและไมร่ว่มพจิารณาวาระนัน้  
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การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัไดก้ําหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งซึง่
หมายถงึกรรมการผูบ้รหิารและพนกังานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายใน (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุ
นิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) โดยหา้มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 1 
เดอืนก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงั
การเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทัง้หา้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูนัน้ต่อบุคคลอื่นดว้ย 

บรษิทัไดใ้หข้อ้มูลแก่กรรมการและผูบ้รหิารเกี่ยวกบัหน้าทีท่ีผู่บ้รหิารตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทั 
และบทกําหนดโทษตามพ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ.2535 และตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและในกรณีที่กรรมการหรอืผูบ้รหิารมกีารซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัต้องรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์น
บรษิทัของตนเองคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการ ใหส้าํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบเพื่อ
เผยแพรต่่อสาธารณะตอ่ไป 
 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภายในไดแ้ก่ พนักงาน
และผูบ้รหิารของบรษิทัหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกเช่นคู่แข่ง คู่คา้ลูกคา้เป็นต้นโดยบรษิทัตระหนักดวี่าการสนับสนุน
และขอ้คดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินงานและการพฒันาธุรกจิของบรษิทัดงันัน้บรษิทั
จะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สทิธิของผู้มสี่วนได้เสยีดงักล่าวได้รบัการดูแลเป็นอย่างดี
นอกจากน้ีบรษิทัยงัสง่เสรมิใหม้คีวามรว่มมอืระหวา่งบรษิทัและกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่มเพื่อสรา้งความมัน่คงใหแ้ก่
บรษิทัตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

ผูถื้อหุ้น : บรษิทัมุ่งมัน่เป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในการดาํเนินธุรกจิเพื่อสรา้งความพงึพอใจสงูสดุแก่ผูถ้อื
หุน้โดยคาํนึงถงึการเจรญิเตบิโตของมลูค่าบรษิทัในระยะยาวรวมทัง้การดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลู
อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้รวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถรายงานหรอืร้องเรยีนเรื่องที่อาจก่อให้เกิด
ความเสยีหายต่อบรษิทัผา่นชอ่งทางการตดิต่อ บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

พนักงาน : บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของพนกังานบรษิทัซึง่เป็นทรพัยากรทีม่คี่ายิง่ของบรษิทั บรษิทัจะ
คดัเลอืกบุคคลเพื่อว่าจา้งใหด้ํารงตําแหน่งต่างๆดว้ยความเป็นธรรมโดยคํานึงถงึคุณสมบตัขิอง
แต่ละตําแหน่งงานคุณวุฒทิางการศกึษาประสบการณ์และขอ้กําหนดอื่นๆที่จําเป็นกบังานและ
ปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกนัไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่มขีอ้กดีกนัเรื่องเพศอายุเชื้อชาติ
ศาสนาสถานศกึษาหรอืสถานะอื่นใดที่มไิด้เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิานบรษิทัสนับสนุน
การพฒันาศกัยภาพของพนักงาน เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการทํางาน ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่
บรษิทัอกีทัง้ยงัส่งเสรมิใหพ้นักงานมสี่วนร่วมในการสรา้งวฒันธรรมองค์กรทีด่มีกีารทํางานเป็น
ทมีและเสรมิสรา้งบรรยากาศและความรูส้กึปลอดภยัในการทาํงาน 

คู่แข่ง : บรษิทัปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ขนัตามกรอบกตกิาการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมโดยรกัษาบรรทดัฐานของขอ้พงึ
ปฏบิตัใินการแขง่ขนั 
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คู่ค้า : บรษิทัปฏบิตัต่ิอคู่คา้ตามกรอบการคา้ทีสุ่จรติ โดยยดึถอืการปฏบิตัติามสญัญาและคํามัน่ที่ใหไ้ว้
กบัคู่คา้อยา่งเครง่ครดั  พนกังานของบรษิทัจะตอ้งไมเ่รยีกรบัประโยชน์จากการจดัซือ้จดัหา รวม
ไปถงึการปฏบิตัต่ิอคูค่า้อยา่งเทา่เทยีมกนั ไมม่อีคตใินการเลอืกปฏบิตั ิ

ลกูค้า : จาํหน่ายและสง่มอบผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพตรงตามมาตรฐาน  และมุง่มัน่พฒันาสนิคา้และบรกิาร
ให้มคีุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตัง้อยู่บนพื้นฐานของการได้รบัผลตอบแทนที่เป็น
ธรรมทัง้สองฝา่ย  สรา้งความพงึพอใจและความเชื่อมัน่ใหก้บัลกูคา้  รวมไปถงึพงึรกัษาความลบั
ของลกูคา้อยา่งจรงิจงั และไมน่าขอ้มลูมาใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

เจ้าหน้ี : บรษิทัตระหนักดวี่าการสรา้งความสมัพนัธ์กบัเจ้าหน้ีเพื่อให้เกดิความเชื่อมัน่และไวว้างใจเป็น
ภาระทีต่อ้งปฏบิตัคิวบคูไ่ปกบัการปฏบิตัติามเงือ่นไขการกูย้มืเงนิดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 

ชมุชนและสงัคมโดยรวม   : ดําเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงัคมชุมชนและสิง่แวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอ
เพือ่ใหชุ้มชนทีบ่รษิทัฯตัง้อยูม่คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ทัง้ทีด่าํเนินการเองและรว่มมอืกบัรฐั และชุมชน  
บรษิทัปลกูฝงัจติสาํนึกกบัพนกังาน ในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การ
ใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ทัง้น้ีบรษิทัจะปฏบิตัติามขอ้กําหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นได้
เสยีเหลา่น้ีไดร้บัการดแูลอยา่งด ี

 หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บรษิทัตระหนักดถีงึความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้งครบถว้นและโปร่งใสทัง้รายงานขอ้มลู
ทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอื่นทีส่าํคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัซึง่ลว้นมผีลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัโดยบรษิทัไดเ้ผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศของบรษิทัต่อผูถ้อื
หุน้นกัลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพรข่อ้มลูต่างๆของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยรวมถงึเวบ็ไซตข์องบรษิทัคอื www.ss.co.th  

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสมัพนัธ์นัน้บรษิทัว่าจ้าง บรษิทั ออนไลน์ แอสเซ็ท จํากดั (IR plus) ดูแล
ระบบซอฟทแ์วรข์อ้มลูขา่วสารนกัลงทุนสมัพนัธบ์นหน้าเวบ็ไซตข์องบรษิทั และมอบหมายให ้นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกูล 
ตาํแหน่งประธานกรรมการบรหิาร หรอื นายแสงรุง้  นิตภิาวะชน  ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ทาํหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบั
ผูล้งทุนผูถ้อืหุน้รวมทัง้นกัวเิคราะหแ์ละภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยและสารสนเทศทางการเงนิที่
ปรากฏในรายงานประจาํปีงบการเงนิดงักลา่วจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยโดยเลอืกใช้
นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสมํ่าเสมอรวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอในงบการเงนิซึง่ในการน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคุมภายในรวมถงึการเปิดเผย
ขอ้มลูสาํคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

  
หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1    โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลซึ่งมคีวามรูค้วามสามารถโดยเป็นผู้มบีทบาทสาํคญัในการกําหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กรตลอดจนมบีทบาทสําคญัในการกํากบัดูแลตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนินงาน
ของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไวอ้ยา่งเป็นอสิระ 
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ปจัจุบนัคณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวน 9 ท่านประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร จาํนวน 6 ท่าน 
โดยมคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระอยู่ 4 ท่านซึ่งจะทําใหเ้กดิการถ่วงดุลในการออกเสยีงในการพจิารณาเรื่องต่างๆ  
คณะกรรมการบรษิทัยงัได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ2 ชุดได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาหรอืรบัทราบซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมสีทิธหิน้าทีต่ามทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ
แต่ละชุดโดยรายละเอยีดคุณสมบตัิของกรรมการแต่ละชุดปรากฏอยู่ในหมวด  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและ
ผูบ้รหิารระดบัสงู หน้า 39 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทักําหนดไวว้่าในการประชุมสามญัประจําปีกรรมการตอ้งออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3ถ้า
จํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสามกรรมการที่
จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ให้ใช้วธิจีบัฉลากกนัว่าผู้ใดจะออกส่วนปี
หลงัๆต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่งอยา่งไรกต็ามกรรมการทีอ่อกตามวาระ
นัน้อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหมก่ไ็ด ้

2    บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลทีม่คีวามรูท้กัษะและความเชีย่วชาญทีห่ลากหลายและมภีาวะผูนํ้า ซึง่
เป็นที่ยอมรบัโดยคณะกรรมการบรษิทัจะมสี่วนร่วมในการกําหนดวสิยัทศัน์ภารกิจกลยุทธ์นโยบายแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจและกํากบัดูแลการปฏบิตังิานของบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมตขิองที่
ประชุมผู้ถอืหุ้นและเพื่อประโยชน์ในการตดิตามและกํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิทัอย่างใกล้ชดิคณะกรรมการ
บรษิทัจงึไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการชุดต่างๆเพือ่ตดิตามและดแูลการดาํเนินงานของบรษิทั 

บรษิทัได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทักบัผู้บรหิารอย่างชดัเจนโดย
คณะกรรมการบรษิทัทาํหน้าทีใ่นการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของผูบ้รหิารในระดบันโยบายขณะที่
ผูบ้รหิารทาํหน้าทีบ่รหิารงานของบรษิทัในดา้นต่างๆใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ําหนดดงันัน้ประธานกรรมการบรษิทัและ
กรรมการผูจ้ดัการจงึเป็นบุคคลคนละคนกนัโดยทัง้สองตาํแหน่งตอ้งผ่านการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบรษิทัเพื่อใหไ้ด้
บุคคลทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุโดยขอบเขต อํานาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดปรากฏอยูใ่น
หมวดโครงสรา้งกรรมการของบรษิทั หน้า 34 

3การประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมกีารกําหนดการประชุมโดยปกตเิป็นประจําทุก 3 เดอืนและอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิ
ตามความจาํเป็นโดยมกีารกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี   และในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่ละ
ครัง้ บรษิทัจะสง่จดหมายนดัประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อน
วนัประชุมเพือ่ใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อนการประชุมเวน้แต่กรณีมเีหตุจาํเป็นเรง่ด่วนและ
มกีารบนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รบัรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถ
ตรวจสอบไดใ้นการประชุมประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้ว่มกนักําหนดวาระการประชุมและเปิด
โอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรือ่งต่างๆเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเป็นวาระการประชุมได ้

บรษิทักําหนดองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงเขา้ร่วมประชุม และพจิารณาเรื่องต่างๆประธานกรรมการ
บรษิทัซึง่ทาํหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมจะเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระโดยในบางวาระอาจมี
ผู้บรหิารระดบัสูง และหรอืผู้เชี่ยวชาญอสิระเขา้ร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดขอ้มูลที่เป็นประโยชน์
เพิม่เตมิในฐานะผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้จะไดร้บัทราบนโยบายโดยตรงเพือ่ใหส้ามารถนําไปปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ทัง้น้ีในการลงมตใินที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหถ้อืมตขิองเสยีงขา้งมากโดยใหก้รรมการคนหน่ึงมเีสยีง
หน่ึงเสยีงโดยกรรมการที่มสี่วนได้เสยีจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ/หรอืไม่ใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้และถ้า
คะแนนเสยีงเทา่กนัประธานในทีป่ระชุมจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
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ในปี 2558 กรรมการแต่ละทา่นไดเ้ขา้รว่มประชุมสรปุไดด้งัน้ี 

 จาํนวนคร ัง้ทีร่ว่มประชุม / จาํนวนคร ัง้ทีจ่ดัประชุม 

 กรรมการบริษทั กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

ผูถื้อหุ้น 

* 1. พล.ต.อ. อาํนวย เพชรศริ ิ 2/6 - - 1/1 

2. นายครรชติ สงิหส์วุรรณ์ 6/6 4/4 2/2 1/1 

3. นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกลู 6/6 1/4 2/2 1/1 

4. นายแสงรุง้ นิตภิาวะชน 6/6 1/4 - 1/1 

5. นายสรุพล สตมิานนท ์ 6/6 4/4 2/2 1/1 

6. นางจนิตนา เตชะมนตรกุีล 5/6 4/4 2/2 1/1 

7. นางสาวบุญศร ีปญัญาเป่ียมศกัดิ ์ 4/6 - - 1/1 

8. นายธนทตั ชวาลดฐิ 3/6 - - 1/1 

9. นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร 5/6 - - 1/1 

 

 

4 ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดบัที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลการ
ดําเนินงานของบรษิทัและความสอดคล้องกบัธุรกจิ/อุตสาหกรรมเดยีวกนัรวมถงึความเหมาะสมกบัหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารแต่ละทา่นโดยบรษิทัใชค้วามระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทั
และบรษิทัยอ่ยใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมโดยเป็นอตัราทีแ่ขง่ขนัไดใ้นกลุ่มธุรกจิเดยีวกนัเพื่อทีจ่ะดแูลและรกัษาผูบ้รหิาร
ที่มคีุณภาพไวผู้้บรหิารที่ได้รบัมอบหมายหน้าที่และความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้จะได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ที่เหมาะสมกบั
หน้าที่และความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมายเพิม่มากขึน้ทัง้น้ีบรษิทัจดัใหม้คี่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและ
โปรง่ใส และไดผ้่านการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยกําหนดใหม้กีารเปิดเผยค่าตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่กรรมการและ
ผูบ้รหิารตามแบบที่สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ําหนด ดงัรายละเอยีดวธิกีารจ่าย
ตอบแทนกรรมการปรากฎอยูใ่นหมวดที ่8.4 คา่ตอบแทนกรรมการ 

5 รายงานคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัมอบหมายสอบทานรายงานทางการเงนิโดยมฝี่ายบญัชีและผู้สอบบญัชีมา
ประชุมร่วมกนัและนําเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิัททุกไตรมาสโดยคณะกรรมการบรษิัทเป็น
ผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยรวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจาํปีเรื่อง
รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิงบการเงนิดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี
รบัรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชขีองบรษิทัการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที่สําคญัทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและไม่ใช่
การเงนิดาํเนินการบนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิอยา่งครบถว้นและสมํ่าเสมอดว้ย 

 

หมายเหต ุ  พล.ต.อ. อาํนวย  เพชรศริ ิ ออกจากตาํแหน่งกรรมการบรษิทั มผีลวนัที ่6 พฤศจกิายน 2558 
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6  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

กรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่จะไดร้บัทราบหลกัเกณฑ์ที่สาํคญัเกี่ยวกบัคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ รวมทัง้นโยบายและขอ้มูลที่สําคญัเกี่ยวกบับรษิทัเช่นคู่มอืกรรมการ นโยบายการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี 
จรยิธรรมธุรกจิและจรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้รหิาร  รวมถงึรวมถงึการจดัใหม้กีารแนะนําลกัษณะธุรกจิและแนว
ทางการดําเนินธุรกิจของบรษิทั  บรษิทัส่งเสรมิให้กรรมการใหม่เขา้ร่วมการอบรมอย่างน้อยหน่ึงหลกัสูตรซึ่งได้แก่ 
Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program 
(ACP) 

7 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ
ผู้เกี่ยวขอ้งในระบบการกํากบัดูแลกิจการของบรษิัทเช่นกรรมการกรรมการตรวจสอบผู้บรหิารเป็นต้นเพื่อให้มกีาร
ปรบัปรงุการปฏบิตังิานอยา่งต่อเน่ือง เพือ่นําความรูแ้ละประสบการณ์มาพฒันาองคก์รต่อไป 

8 การประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

บรษิทัได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานด้วยตนเองของคณะกรรมการบรษิทั  อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
โดยมวีตัถุประสงคม์ุง่เน้นใหก้ารประเมนิผลสามารถสะทอ้นถงึประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน  ตามหลกัการกํากบัดแูล
กจิการทีด่ ีเพือ่ใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพจิารณาทบทวนผลงานและการปรบัปรงุแกไ้ขปญัหาต่อไป  โดยคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบดว้ยหวัขอ้ โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ, บทบาทหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, การทาํหน้าทีข่องกรรมการ ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ และ
การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร   
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โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ย 
1. คณะกรรมการบรษิทั 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
4. คณะกรรมการบรหิาร 

 
 

คณะกรรมการบริษทั  Board of Directors 

1. นายครรชติ สงิหส์วุรรณ์ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2. นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกลู ประธานกรรมการบรหิาร  

3. นายแสงรุง้ นิตภิาวะชน กรรมการผูจ้ดัการ 

4. นายสรุพล สตมิานนท ์ รองประธานกรรมการ, กรรมการอสิระ 

5. นางจนิตนา เตชะมนตรกุีล* กรรมการอสิระ  

         6. พล.อ. ไพรชั  โพธิอุ์บล                  กรรมการ / กรรมการอสิระ 

7. นางสาวบุญศร ีปญัญาเป่ียมศกัดิ ์ กรรมการ  

8. นายธนทตั ชวาลดฐิ กรรมการ  

9. นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร กรรมการ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  
1. นายครรชติ สงิหส์วุรรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางจนิตนา เตชะมนตรกุีล กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสรุพล สตมิานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

 

 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน(Nomination & Remuneration) 

1.  นายครรชติ สงิหส์วุรรณ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
2.  นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกลู กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
3.  นางจนิตนา เตชะมนตรกุีล กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
4.  นายสรุพล สตมิานนท ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

 
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)  

1. นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกูล ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายแสงรุง้ นิตภิาวะชน กรรมการบรหิาร 
3. นางสาวบุญศร ีปญัญาเป่ียมศกัดิ ์ กรรมการบรหิาร 

 
 

หมายเหตุ:   เป็นผูม้คีวามรูท้างดา้นบญัช ีและการเงนิ 

* 
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการแต่ละชุดมขีอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบเพื่อประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้ือหุน้  โดยมี
รายละเอยีดขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัน้ี 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการมีอํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมายดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและ
ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั โดยสรปุอาํนาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบทีส่าํคญัไดด้งัน้ี 

1. มีห น้าที่กํ าหนด  วิสัยทัศ น์  พันธกิจ  กลยุทธ์การ
ดําเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้ว ัดเพื่อประเมินผล 
(KPIs) ตลอดจนแนวนโยบาย แผนงาน แผน
งบประมาณ ทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทั ตลอดจน
ควบคุม และกํากับดูแลการบริหารการจดัการให้ฝ่าย
บรหิารหรอืบุคคลใดๆ ซึง่ไดร้บัมอบหมายใหด้าํเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ําหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
และประสิทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคล
ใดๆ นัน้ไดป้ฏบิตัติามนโยบายทีค่ณะกรรมการกําหนด 
เพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่กจิการและกาํไร
สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 
เดอืนต่อครัง้ 

3. มอีํานาจและรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต 
และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั และมคีวาม
รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสมํ่าเสมอ 

4. มีอํานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย 
แนวทาง และแผนการดําเนินงานสาํหรบัโครงการลงทุน
ขน า ด ใ ห ญ่ ข อ ง บ ริษั ท  ต า มที่ ไ ด้ ร ั บ เ ส น อ จ า ก
คณะอนุกรรมการ และ/หรอืฝา่ยบรหิาร 

5. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมํ่าเสมอ และ
ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง 
ครบถว้น มมีาตรฐานและโปรง่ใส 

6. มีอํานาจติดตามผลการดําเนินงานให้เ ป็นไปตาม
แผนการดําเนินงานและงบประมาณการดําเนินงานของ
บริษัท ตลอดจนติดตามการดําเนินกิจการและการ
ปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้การ
ดาํเนินกจิการของบรษิทัเป็นไปอยา่งมปีระสทิธผิล 

7. มอีํานาจแต่งตัง้ มอบหมาย หรอืแนะนําใหอ้นุกรรมการ
หรือคณะทํางาน เพื่อพจิารณาหรอืปฏิบตัิในเรื่องหน่ึง
เรือ่งใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

8. ดําเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้การจดัการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน โดยจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นผูต้ดิตามและดาํเนินการร่วมและประสานงาน
กบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. จดัทํารายงานคณะกรรมการประจําปี และรบัผดิชอบต่อ
การจดัทําและการเปิดเผยงบการเงนิเพื่อแสดงถงึฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อ
เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

10. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปีภายใน 4 เดอืน 
นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั หรอื
เขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไม่
จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือ เ ป็น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบ
กจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบั
กจิการของบรษิทัไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรอืเพื่อ
ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

12. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมี
ส่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมในสญัญาทีบ่รษิทั
ทําขึ้น หรอืถือหุ้นหรอืหุ้นกู้เพิม่ขึ้นหรือลดลงในบรษิัท
หรอืบรษิทัในเครอื 

13. มีอํานาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จําเป็น และ
เกี่ยวเน่ืองกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อ
ผลประโยชน์ของบรษิทัเรื่องดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการ
บรษิทัจะกระทาํไดก้ต่็อเมือ่ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้คอื 

ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้ร ับมติจากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ และ 

ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่
กฎหมายหรอืประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ 
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กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดร้บัอนุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

การตัดสิน ใ จของคณะกรรมการบริษัท เพื่ อ
ดําเนินการในเรื่องดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการจะกระทําได้ก็
ต่อเมื่อได้รบัอนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้ือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมด หรือ
บางสว่นทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นของบรษิทั 
ค) การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญา เกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการ

ของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ําคญั การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไร
ขาดทุนกนั 

ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
บรษิทั 

จ) การเพิม่ทุน การลดทุน หรอืการออกหุน้กูข้องบรษิทั 
ฉ) การควบกจิการ หรอืเลกิบรษิทั 

 
การอื่นใดที่กําหนดไวภ้ายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืประกาศ

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีต่้องไดร้บัความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และที่ประชุมผูถ้อื
หุน้ดว้ยคะแนนเสยีงดงักลา่วขา้งตน้ 

ทัง้น้ี เรื่องใดทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีหรอื
มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ อาทิ การทํารายการเกี่ยวโยงกนั การได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์นิตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้ง
และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้บริหารที่รบัผิดชอบจดัทํา
รายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชี
สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็น
และเป็นเรื่องสําคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชขีอง
บรษิทั 

2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในและระบบ
การตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และ
พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 
โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็น
อสิระเพื่อทําหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคํานึงถึงความ
น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรพัยากร ปริมาณงาน
ตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั ้น  และ
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รบัมอบหมายใหท้ําการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับ
ผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์  ทัง้น้ีเพื่อให้มัน่ใจว่า
รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อ
บรษิทั 
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(ข) ความเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุม
ภายในของบรษิทั 

(ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ
ของบรษิทั 

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกี่ยวกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควร
ทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท
มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

8. มอีํานาจในการดาํเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่
จาํเป็นในเรือ่งต่างๆ ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคญั
ต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทั ไดแ้ก่ 

(ก)  รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่

สาํคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรพัย์ หรือ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมอีาํนาจในการแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดเมื่อเหน็
ว่าจําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุล่วงด้วยดี  ทัง้น้ี
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบรษิัท เพื่อดําเนินการ
ปรบัปรงุแกไ้ขภายในเวลาที ่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควร 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กําหนดหลกัเกณฑ ์และวธิกีาร ในการสรรหากรรมการ
บรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย เมื่อครบวาระ หรอืมี
ตําแหน่งว่าง เพื่อนําเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาอนุมตั ิและ/หรอืเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้น
เพือ่พจิารณาอนุมตัแิลว้แต่กรณี 

2. กําหนดค่าตอบแทนทีจ่ําเป็นและเหมาะสม ทัง้ทีเ่ป็นตวั
เงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อยในแต่ละปี  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตัิ และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พจิารณาอนุมตัแิลว้แต่กรณี 

3. กําหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการ
บรษิทัในแต่ละปี 

4. รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมหีน้าที่ให้คํา
ชี้แจง ตอบคําถามเกี่ยวกบัค่าตอบแทนของกรรมการ
บรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ กรณีกรรมการท่าน
ใดมคีวามจาํเป็นไมส่ามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้
สามารถร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ 
หรอืผา่นระบบโทรศพัท ์(Teleconference) ได ้

6. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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ขอบเขต อาํนาจหน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. จดัทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แผนการ
ดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจแผนธุรกิจ แผนการลงทุน
และแผนงานงบประมาณประจาํปีของบรษิทั เพือ่ขออนุมตัิ
ต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. ตดิตาม บรหิาร และกํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิทั
ให้มปีระสทิธิภาพเป็นไปตามทิศทางหรือเป้าหมายของ
บริษัท และมคีวามเข้มแขง็ทางธุรกิจ ตามแนวนโยบาย
ของคณะกรรมการบรษิทั และกลัน่กรองเรื่องต่างๆ ที่จะ
นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา และดาํเนินการ
ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย รวมทัง้รายงานผล
การปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

3. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตาม
นโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน กลยุทธ์
ท า ง ธุ ร กิ จ  แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม าณที่ ไ ด้ ร ั บ อ นุ มัติ จ า ก
คณะกรรมการ 

4. พิจารณากําหนดผังโครงสร้างองค์กร และอํานาจการ
บรหิารจดัการ นโยบายอตัราค่าตอบแทน และโครงสร้าง
เงินเดือนของบริษัท โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการ
คดัเลือก การว่าจ้าง การกําหนดผลประโยชน์ตอบแทน 
การโยกยา้ย การฝึกอบรม และการเลกิจ้างพนักงานของ
บรษิทั 

5. วางแผนและกลัน่กรองทัง้แผนระยะสัน้และแผนระยะยาว 
เพือ่บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายบรษิทั 

6. แต่งตัง้หรอืมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงหรอืหลายคน
กระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบรหิาร
ตามที่เหน็สมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถ
ยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆ ได ้

7. มอีํานาจพจิารณาอนุมตัิให้ดําเนินการ หรอือนุมตักิารใช้
จ่ายเงินเพื่อการดําเนินการต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงิน
อนุมตัขิองผูบ้รหิารหรอืในการดาํเนินการตามปกตธิุรกจิ 

ของบริษัท  ทัง้น้ีให้เป็นไปตามระเบียบอํานาจอนุมตัิของ
บริษัท  หรือตามงบประมาณรายจ่ ายประจํ า ปีที่
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว เช่น การจัดซื้อ
ทรพัยส์นิ การใชจ้่ายเงนิลงทุนทีส่าํคญัเพื่อผลประโยชน์
ของบรษิทัภายใตว้งเงนิอนุมตัทิีก่าํหนด 

8. พจิารณาระเบยีบอํานาจอนุมตัสิําหรบัระดบับรหิารและ
ระดบัปฏบิตักิาร ซึง่ครอบคลุมถงึดา้นการเงนิ การบญัช ี
การจดัซื้อจดัจ้าง การลงทุน การกู้ยืมเงนิ การจํานอง
จาํนํา การคํ้าประกนั การจาํหน่ายจา่ยโอนทรพัยส์นิ การ
ทําข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ การดําเนินงานอื่นๆ ที่
เหน็สมควร 

9. ปฏบิตัิหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั 

10. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์
ขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบของบรษิทั โดยเครง่ครดั 

11. วางแผนและกลัน่กรองการบรหิารการเงนิ เพื่อลดภาระ
การเงนิ และมโีครงสรา้งทางการเงนิทีเ่ขม้แขง็ 

12. วางแผนและกลัน่กรองการประชาสมัพนัธเ์ชงิรุก เพื่อให้
เกดิภาพลกัษณ์ทีด่แีละยัง่ยนื 

ทัง้น้ีการอนุมตัริายการของคณะกรรมการบรหิารจะไม่
รวมถงึการอนุมตัริายการทีค่ณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดส้่วนเสยีหรอือาจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั และ/หรอื บรษิทั
ย่อย รวมทัง้รายการทีก่ําหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบจากผู้
ถือหุ้นในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ที่สําคญัของบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอ่ย เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

 

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

เลขานุการบรษิทัมอีํานาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบในการดําเนินการในนามของบรษิทัหรอืคณะกรรมการของ
บรษิทั ดงัน้ี 
1.  จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ทะเบยีนกรรมการ 
(ข)  หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการและรายงานประจาํปีของบรษิทั 
(ค)   หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อื

หุน้ 

2. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการ
หรอืผูบ้รหิาร 

3.  ดาํเนินการอืน่ๆ ตามทีห่น่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื
บุคคล หรอืคณะบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากหน่วยงาน
ราชการดงักลา่วประกาศกาํหนด 
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การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 
 

 

คณุสมบติักรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระหมายถงึบุคคลทีม่คีุณสมบตัดิงัต่อไปน้ี 
1. ถอืหุ้นไม่เกนิ 1% ของจํานวนทุนจดทะเบยีนที่ออกและเรยีกชําระแล้วของบรษิทั และบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง

โดยรวมหุน้ทีถ่อืโดยบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไมเ่ป็นผูท้ีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีม่สีว่นไดเ้สยี หรอืไดผ้ลประโยชน์ในดา้น
การเงนิหรอืการบรหิารงาน ทัง้ในปจัจุบนัและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอสิระ โดยลกัษณะความสมัพนัธ์
ดงักลา่วดงัเชน่ 
-  เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจาํหรอืผูม้อีํานาจ

ควบคุม   
-  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น เป็นผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอืผูป้ระเมนิ

ราคาทรพัยส์นิ 
-  เป็นผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ เช่น ซื้อ/ขายสนิคา้หรอืบรกิาร ซื้อขายสนิทรพัย ์ให/้รบัความช่วยเหลอื

ทางการเงนิ เป็นตน้ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา
มารดา คูส่มรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอื
บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 

4. ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัหรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการ
ใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ และไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ําใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการ
ดาํเนินงานของบรษิทั 

5. ไมเ่ป็นกรรมการตรวจสอบในบรษิทัอื่น อนัมสีภาพธุรกจิอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 

6. วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอสิระไมเ่กนิ 3 วาระ (9 ปี)  กรรมการอสิระทีห่มดวาระสามารถไดร้บัการ
แต่งตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดโ้ดยผา่นการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
กรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี  

นอกจากน้ี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านการบญัชหีรอื
การเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถทําหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้รวมทัง้ บรษิทัจะพจิารณา
คุณสมบตัใินดา้นอื่นๆ ประกอบดว้ย เช่นประสบการณ์ในการธุรกจิ ความเชีย่วชาญเฉพาะทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ 
ความมจีรยิธรรม เป็นตน้ 

สําหรบัหลกัเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารแต่งตัง้กรรมการบรษิทั  ซึ่งหากพน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัมาดํารงตําแหน่งใหม่
ได ้กรณีทีต่ําแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลที่มี
คุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  ใหม้จีาํนวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทักําหนด   
โดยบุคคลทีเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เขา้มาแทนจะอยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการอสิระและ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน  และบรษิทัตอ้งแจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัททีีก่รรมการตรวจสอบลาออกหรอืถูก
ใหอ้อกก่อนครบวาระ 
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การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูสดู 

การสรรหากรรมการ  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั กําหนดใหก้ารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีทุกครัง้ กรรมการ
จะตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวน 1/3  โดยแต่ละปีบรษิทัใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ในการเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัคดัเลอืก
เป็นกรรมการบรษิทั   ซึง่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบรษิทัจะทาํหน้าทีพ่จิารณาคดัเลอืกบุคคลที่
มคีวามเหมาะสมทัง้ในดา้นความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิหรอืสามารถเอื้อประโยชน์ใหก้บั
ธุรกจิของบรษิทัในอนาคตเพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไปกลา่วคอื 

1. กรรมการของบรษิทัตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจน
มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการตอ้งมคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายกาํหนด 

3. คณะกรรมการบรษิทัตอ้งมกีรรมการอสิระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมจีาํนวนไมต่ํ่ากวา่ 3 
คนซึ่งกรรมการอสิระถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหน่ึงของจํานวนทุนจดทะเบยีนที่ออกและเรยีกชําระแลว้ของบรษิทั 
และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งโดยรวมหุน้ทีถ่อืโดยบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยและหากดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระของ
บรษิทัอื่นในกลุม่ดว้ย จะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วและคา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทันัน้ดว้ย 

4. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ โดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 
4.1. ผูถ้อืหุน้คนหน่ึง มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 
4.2. ในการเลอืกกรรมการ อาจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรอืคราว

ละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการลงมตแิต่ละครัง้ผูถ้อืหุน้
ตอ้งออกเสยีงดว้ยคะแนนทีม่อียูท่ ัง้หมด จะแบง่คะแนนเสยีงแก่คนใดหรอืคณะใดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

4.3. การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก  หากมคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหผู้เ้ป็นประธาน
ในทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

5. ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคล
ซึง่มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดัเขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็น
กรรมการดงักล่าวแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดย
มตดิงักล่าวของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจํานวนกรรมการทีย่งั
เหลอือยู ่

6. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสยีง
ไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่กึง่
หน่ึงของจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

การสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบรษิทัจะทาํหน้าที่
พจิารณาคดัเลอืกบุคคลผู้ที่มคีุณวุฒ ิ ความรู ้ความสามารถ  ประสบการณ์  และคุณสมบตัเิฉพาะต่อการดําเนิน
ธุรกจิของบรษิทัก่อน  โดยคณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาจากคุณสมบตัดิงัต่อไปน้ี 

1.  มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และประกาศหรือ
กฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสาํนกังาน ก.ล.ต.  
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2. เป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ มปีระสบการณ์ที่หลากหลาย และมคีุณสมบตัิเฉพาะในด้านต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพ 

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

 

การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัฯมบีรษิทัยอ่ย 3 แห่งคอืบรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั, บรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จาํกดั และบรษิทั 

แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จํากัด (ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนและจดัตัง้ภายใต้กฎหมายของสาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว  ทัง้หมดมสีถานะเป็นบรษิทัยอ่ย  ดว้ยบรษิทัถอืหุน้มากกว่ารอ้ยละ 90    โดยบรษิทัไดส้ง่

ตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยดงักล่าวเพื่อมสีว่นร่วมในการบรหิารงานและการกําหนดนโยบายการดําเนิน

ธุรกจิทีส่าํคญั  และเกดิผลประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัยอ่ยนัน้ๆ 

บรษิทัย่อยทัง้ 3 ใชร้ะบบควบคุมภายในและมาตรฐานทางบญัชเีดยีวกนักบับรษิทั  รวมไปถงึการทํารายการ

ระหว่างกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยง การทํารายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์ บรษิทัพยายามทีจ่ะดําเนินดําเนินการ

ตามขัน้ตอนใหค้รบถว้นถกูตอ้งตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัฯทีป่ระกาศหลกัเกณฑฯ์ 

 

การป้องกนัการนําข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ของผูบ้ริหาร 

บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลกรรมการและผูบ้รหิารในการนําขอ้มลูภายในของบรษิทั ซึง่ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณะชนไปใชเ้พือ่แสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงัน้ี 

 ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการรวมทัง้ผูบ้รหิารฝา่ยต่างๆ เกีย่วกบัหน้าทีท่ีต่อ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่
สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตาม มาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

 บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทําการถดัจากวนัที่เกดิรายการเปลี่ยนแปลง และจดัสง่สาํเนารายงานน้ี
ใหแ้ก่บรษิทัในวนัเดยีวกบัวนัทีส่ง่รายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 บรษิทัดําเนินการสง่หนังสอืเวยีนแจง้ใหผู้บ้รหิารทราบว่า ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระสาํคญั 
ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนที่
งบการเงนิหรอืขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระสาํคญันัน้ต่อ
บุคคลอื่น 

 บรษิทักําหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมกีารฝ่าฝืนนําขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริม่ตัง้แต่การ
ตกัเตือนเป็นหนังสอื ตดัค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง หรอืให้ออกจากงาน ทัง้น้ีการลงโทษจะ
พจิารณาจากเจตนาของการกระทาํและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 
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ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบญัชใีนรอบปี 2557 และในปี 2558 เป็นจาํนวนเงนิรวม
1,320,000 บาท และ 1,920,000บาท 

ทัง้น้ี ตามมตทิี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 ไดอ้นุมตัคิ่าตอบแทนจากการบญัชขีองบรษิทั เป็นจํานวน 
810,000 บาท แต่ระหว่างกาลบรษิทัได้เขา้ลงทุนซื้อหุ้นสามญับรษิทั แกรนด์อุตสาหกรรมเหลก็รูปพรรณ จํากดั ซึ่งจด
ทะเบยีนจดัตัง้ภายใต้กฎหมายของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว จงึเกิดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชเีพิม่จํานวน 
600,000 บาท ในการตรวจสอบบญัชเีพือ่จดัทาํงบการเงนิรวม 

ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit fee) 
บรษิทัและบรษิทัย่อยไดจ้่ายค่าบรกิารอื่น - ค่าเดนิทางและทีพ่กั ใหแ้ก่ผูส้อบบญัช ีในปี 2557 และในปี 2558

เป็นจาํนวนรวม 136,102  และ 174,772ตามลาํดบั 

 
การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อการดําเนินงานตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี(Code  of  Best  Practice) เพื่อ
เสรมิสรา้งความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทั อนัจะทําใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในกลุ่มผูถ้อืหุน้ ผู้
ลงทุน และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ที่ผ่านมาบรษิทัปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน ตาม
แนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมกีาํหนดไวแ้ละทาํการเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นโยบายภาพรวม 
บริษัทตระหนักดีว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญที่จะนําไปสู่การพัฒนาที่ย ัง่ยืนในอนาคต ทัง้น้ี 

คณะกรรมการบรษิทั มคีวามตัง้ใจที่จะนําหลกัเกณฑ์และแนวกรอบการรายงานขอ้มูลด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
สิง่แวดลอ้ม ต่อกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี ตามหลกัการ 8 ขอ้ มาปรบัและกําหนดใชใ้นการบรหิาร การจดัการองค์กร อกีทัง้ 
สนบัสนุนใหพ้นกังานมจีติสาํนึก รว่มกนัจดักจิกรรมเพือ่พฒันาและสง่เสรมิสงัคม สิง่แวดลอ้ม โดยเริม่ตน้จากสงัคมทีอ่ยู่
ใกลต้วั และชุมชนใกลอ้งคก์ร  ใหก้ลายเป็นวฒันธรรมองคก์รทีช่ดัเจน   

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงาน 

บริษัทจดัทํารายงานตามแนวทางการจดัทํารายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคมของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยเพื่อแสดงให้เห็นถงึแนวทางที่บรษิทัและบรษิทัย่อย ร่วมกนัดูแลผู้มสี่วนได้เสยีขององค์กรทุกกลุ่ม และ
พฒันาในแต่ละดา้นเพื่อนําไปสูก่ารเตบิโตของกจิการอยา่งยัง่ยนืบรษิทัไดร้วบรวมขอ้มลูของปี 2558 เพื่อเปิดเผยใหผู้้
ถอืหุน้ และนกัลงทุนรบัทราบและเขา้ใจถงึความรบัผดิชอบในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัในแต่ละมติไิมว่า่จะเป็นมติดิา้น
เศรษฐกจิดา้นสงัคมและดา้นสิง่แวดลอ้มการนําเสนอรายงานน้ีเป็นรายงานทีก่ลา่วถงึ 

ข้อ 1.  การประกอบกิจการด้วยความป็นธรรม 

 บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายจรรยาบรรณธุรกจิไวเ้ป็นองคป์ระกอบในการดาํเนินธุรกจิทีม่คีุณธรรม ซึง่ครอบคลุม
การเคารพตามกฎหมาย ปราศจากการมสี่วนไดเ้สยีและความขดัแยง้แห่งผลประโยชน์ การรกัษาความลบัและการใช้
ขอ้มลูภายใน ซึง่ประกอบดว้ย จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้รหิาร, จรรยาบรรณของพนกังานและจรรยาบรรณต่อผู้
มสีว่นไดเ้สยีซึ่งบรษิทัฯเผยแพรร่ายละเอยีดนโยบายและหลกัเกณฑไ์วบ้นเวป็ไซต์ของบรษิทัwww.ss.co.thเพื่อใหผู้ม้ ี
สว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย ตัง้แต่กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน คูค่า้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี ทัง้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดร้บัทราบ
และยดึเป็นหลกัปฏบิตั ิ ตลอดจนกําหนดไวเ้ป็นหลกัสตูรใหผู้บ้รหิารและพนกังานในการอบรมปฐมนิเทศ และหลกัสตูร
พฒันาอบรมทบทวนสาํหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ทุกฝา่ยมคีวามตระหนกัและเขา้ใจอยูเ่สมอ 

ข้อ 2.  การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่ 

 คณะกรรมการบรษิทัไดเ้หน็ชอบการเขา้รว่มประกาศเจตนารมยเ์ป็นแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจรติ (Collective Action Coalition)   ซึ่งไดก้ําหนดเป็นนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ แนวทาง
ปฏบิตั ิโดยเผยแพร่รายละเอยีดนโยบายไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทั
และบรษิทัยอ่ยไดศ้กึษาเป็นแนวทางปฏบิตั ิ   บรษิทัไดด้าํเนินการประกาศและเผยแพรใ่หบุ้คคลากรภายในองคก์รและ
บุคคลภายนอกไดร้บัทราบเจตนารมยแ์ละแนวทางปฏบิตั ิ ผ่านบอรด์ประชาสมัพนัธข์ององคก์รและสาขา,  แจง้กล่าว
ผ่านระบบ Intranet ของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมไปถงึกําหนดเป็นหวัขอ้การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ว่าด้วย
จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์ร ัปชัน่ ตลอดจน ออก
หนังสอืเวยีนแจง้ถงึคู่คา้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยไดร้บัทราบถงึความมุง่มัน่ทีร่่วมเป็นสว่นหน่ึงในการพฒันาศกัยภาพ
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  อกีทัง้บรษิทัไดเ้ปิดชอ่งทางการแจง้เบาะ และการรอ้งเรยีน (Whistle Blow) เพื่อใหผู้ม้ ี
สว่นไดเ้สยีต่อบรษิทัสามารถมสีว่นรว่มในการทาํใหแ้นวปฏบิตัมิสีมัฤทธิผ์ล โดยกําหนดมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
และการรอ้งเรยีน ซึ่งขณะน้ีบรษิทัเตรยีมการเพื่อยื่นขอรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจรติ  โดยมเีป้าหมายทีจ่ะผา่นการรบัรองภายในปี 2559 

ข้อ  3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บรษิทัมขีอ้กําหนดการปฏบิตัทิี่เกี่ยวขอ้งกบัพนักงานภายใต้หลกัการเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานตาม
สากล โดยไมแ่บง่แยกถิน่กาํเนิด เชือ้ชาต ิศาสนา เพศ อายุ สผีวิ ความพกิาร ฐานะ สถานศกึษาหรอืสถานะอื่นใดทีม่ไิด้
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน รวมทัง้ใหค้วามเคารพต่อการเป็นปจัเจกชนและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ซึง่ถูก
ระบุเป็นส่วนหน่ึงของจรรยาบรรณต่อผู้มสี่วนได้เสยี โดยที่ผ่านมาบรษิัทไม่เคยมีข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสทิธิ
มนุษยชน 



 

44      Annual  Report  2015 

2S METAL PUBLIC COMPANY 

ข้อ  4.  การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บรษิัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า พนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัทฯ เป็นปจัจยัหน่ึงแห่ง
ความสาํเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิทัฯ บรษิทัฯจงึกําหนดเป็นหลกัปฏบิตัอิยู่ในจรรยาบรรณต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 
ใหก้ารดูแล และปฏบิตัทิี่เป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกยา้ย และสวสัดกิารที่เหมาะสม และ
เป็นธรรมในดา้นต่าง ๆ เชน่  

 -  ดา้นการบรหิารค่าจา้ง ผลตอบแทนและสวสัดกิาร
ต่าง ๆ บริหารโดยคํานึงถึงหลักการจูงใจพนักงาน ให้
พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม 
เป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมายและมรีะบบแบบแผนใน
การปฏิบัติที่ เ ป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและ
วิเคราะห์ค่างานให้มีความเป็นปจัจุบนั เหมาะสมกบัระดบั
หน้าที่ความรบัผดิชอบสอดคลอ้งกบัการดําเนินธุรกจิ และอยู่
ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือ เทียบเท่ ากับอัตรา
คา่ตอบแทนของบรษิทัอื่น ๆ ในธุรกจิเดยีวกนั 

 - ด้านการพฒันาศักยภาพ  บริษัทกําหนด
แผนพฒันาบุคคลากรว่าดว้ยหลกัสูตรการอบรมเป็นรายปี ที่
เหมาะสมแต่ละส่วนงาน ทัง้การอบรมภายในสํานักงาน (In-
house training)  การสง่อบรมภายนอก (Public training)  
และการอบรมทางไกลผ่านระบบ video conference เพื่อให้
พนกังานสามารถนําความรูม้าพฒันาในสายงานของตนใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากขึน้  

 

- กจิกรรมสงัสรรค ์ระหว่างผูบ้รหิารและพนักงานของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย จดัใน 2 รูปแบบ ทัง้การสงัสรรค์
ประจําเดือน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถแจ้งข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกนัแลว้ ยงัจดัเค้กอวยพรวนัเกดิให้กบั
พนักงานที่เกิดเดือนนัน้ๆ ด้วย  ส่วนอีกรูปแบบการ
สงัสรรค ์เป็นกจิกรรมเลีย้งสงัสรรคปี์ใหม่ โดยมุง่หวงัให้
เป็นรางวลัตอบแทนต่อตวามทุ่มเทในการทํางานของ
พนกังานตลอดทัง้ปีทีผ่า่นมา 

 

 

 

 

 

พัฒนาศักยภาพ สร้างทีมงานที่แขง็แกร่ง 

 
ผูบ้ริหารและพนกังานรว่มเลีย้งอาหารกลางวนัเด็ก  หนึง่

ในกจิกรรมคลา้ยวนัเกดิ 



 
 

                                 รายงานประจาํปี  2558          45 

บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 

 

-  ดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในทีท่ํางาน บรษิทัฯ 
ได้ห่วงใยในชีวิต  และสุขภาพของพนักงานทุกคน 
กิจกรรมการออกกําลังกายยามเช้าก่อนเริ่มงาน เพื่อ
สุขภาพที่แขง็แรงและร่างกายมีความพร้อมสําหรบัการ
ทาํงาน  เน่ืองจาก กจิการของบรษิทัมสีว่นเกี่ยวขอ้งกบัเค
รี่องจกัร บริษัทจึงจดัส่วนงานบริหารจดัการด้านความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้
พนักงานมคีวามปลอดภยัในการทํางาน และมสีุขอนามยั
ที่ดีจากสภาพแวดล้อมที่ทํางานนอกเหนือจากตาม
มาตรฐานทีก่ฎหมายกาํหนด 

 

 

 
 
 
ข้อ  5.  ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

 บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการใหบ้รกิารของลกูคา้ และคาํนึงถงึความตอ้งการ ความพงึพอใจของลกูคา้มาก่อน 
ในแต่ละปี บรษิทัจะจดัทําการสาํรวจ และประเมนิความพงึพอใจของลูกคา้ที่มต่ีอสนิคา้และบรกิารของบรษิทั  เพื่อนํา
ขอ้มูลมาประเมนิและปรบัปรุงพฒันาสนิคา้และบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ในอนาคต  โดยในปี 2558 ผลจาก
การสุ่มสํารวจความพงึพอใจของลูกค้าจํานวนประมาณ 200 ราย รวมทุกสาขาได้แก่ หาดใหญ่ กรุงเทพ และสาขา
โคราช มคีะแนนความพงึพอใจเฉลีย่ 75% ซึ่งลูกคา้ใหค้วามสนใจใน 3 ดา้นหลกัๆ คอื การจดัสง่สนิคา้ตรงตามเวลา 
ราคาทีเ่หมาะสม และคุณภาพสนิคา้ 

 นอกจากน้ี บรษิทัไดจ้ดัช่องทางการรบัข่าวสารหลายช่องทาง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเขา้ถงึขอ้มูลสนิค้า และ
ขา่วสารที่เป็นประโยชน์ ทัง้ดา้นการดําเนินธุรกจิ และความรูด้า้นความปลอดภยัเกี่ยวกบัผลติภณัฑเ์หลก็ รวมถงึเป็น
ชอ่งทางใหล้กูคา้สามารถแจง้เบาะแสรอ้งเรยีนถงึบรษิทัไดส้ะดวก 

ข้อ  6.  การจดัการส่ิงแวดล้อม  

 บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัสภาพแวดลอ้ม  ทัง้ด้านมลภาวะเสยีง และมลภาวะทางอากาศ  มกีารตรวจสอบ
สภาพโรงงาน   และระบบการผลิตสมํ่ า เสมอทุกปี   อีกทัง้กระบวนการผลิตของบริษัทมีการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดใ์นประมาณทีน้่อยมาก  ซึง่ไดต้ดิตามและควบคุมอยา่งสมํ่าเสมอ   

มาตรการหลกัในการอนุรกัษ์พลงังาน บรษิทักําหนดปรบัปรุงการใชพ้ลงังาน 2 ส่วน คอื ส่วนของสาํนักงาน
และส่วนของการผลติ โดยส่วนของสํานักงาน บรษิัทรณรงค์ให้พนักงานช่วยกนัประหยดัการใช้ไฟฟ้าและ ปิดหน้า
จอคอมพวิเตอร ์ช่วงเวลาพกักลางวนั  12:00-13:00 น.และสว่นกระบวนการผลติ  บรษิทัไดเ้ริม่ทะยอยเปลีย่นการใช้

 

สมองปลอดโปร่ง ร่างกายแขง็แรง พร้อมทาํงาน 
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หลอดไฟฟ้าเป็น LED มาตัง้แต่ปี 2557 จนถงึปจัจุบนั  และการนํา Inverter มอเตอรฟี์ดเหลก็เขา้มาใช ้ รวมถงึแผนการ
ตรวจเชค็ระบบลมรัว่ภายในเครือ่งจกัร ซึง่จะชว่ยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

ข้อ  7.  การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 

บรษิทัไดจ้ดัหมวดการพฒันาชุมชน และสงัคมในดา้นต่างๆ เพื่อใหแ้ต่ละหมวดไดร้บัการช่วยเหลอืและพฒันา
อยา่งทัว่ถงึ  

ด้านส่ิงแวดล้อมเริม่จากสิง่แวดลอ้มในโรงงานและจติอาสาทีช่่วยเหลอืชุมชนใกลโ้รงงาน  

โครงการจติอาสา ปรบัปรงุ พฒันาชุมชน เป็นโครงการทีร่ว่มกบัชุมชนในการทาํความสะอาดชุมชน และวดัโนน
หมนั อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครราชสมีา  

ด้านสงัคมบรษิทัจดักจิกรรมบรจิาคโลหติเป็นประจาํทุกปี   หรอืกจิกรรมพเิศษในยามภาวะฉุกเฉิน เชน่สถานการณ์น้ํา
ทว่ม สถานการณ์ภยัหนาว การมอบอุปกรณ์เครือ่งเขยีน ของขวญัรว่มในงานวนัเดก็แหง่ชาต ิรวมถงึจดัเลีย้งอาหาร
กลางวนัแก่เดก็นกัเรยีนพกิารทางสายตา 

ด้านการศึกษาแต่ละปีบรษิัทให้ความสําคญัในการ
พัฒนาเยาวชน ได้พิจารณากิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการศกึษาที่เหมาะสม ทัง้โรงเรยีนใกลเ้คยีง
และโรงเรียนที่ห่างไกล  ขาดแคลน  การบริจาค
คอมพิว เ ต อ ร์ เ ก่ า ใ ห้ กับ วิท ย า ลัย ส า รพัด ช่ า ง
นครราชสมีา เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรยีนการสอน 
การเขา้ชมโรงงานของคณะนักศกึษา วทิยาลยัสารพดั
ช่าง นครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานการผลิต เห็น
กระบวนการทาํงานจรงิ 

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  บริษัทส่งเสริมให้
พนักงานรกัษาไวซ้ึ่งวฒันธรรมอนัดงีามและทาํนุบํารุง
ศาสนา การร่วมบรจิาคเงนิทํานุบํารุงศาสนา บูรณะ 
สร้างศาลาการเปรียญ  จดักิจกรรมทําบุญตกับาตร 
ทาํบุญถวายกฐนิ เป็นตน้ 

ด้านการศึกษาแต่ละปีบรษิัทให้ความสําคญัใน
การพฒันาเยาวชน ได้พจิารณากจิกรรมส่งเสรมิและ
สนับสนุนการศกึษาที่เหมาะสม ทัง้โรงเรยีนใกลเ้คยีง
และโรงเรียนที่ห่างไกล  ขาดแคลน  การบริจาค
คอมพวิเตอรเ์ก่าใหก้บัวทิยาลยั เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การเรยีนการสอน  และการสมทบทุนปรบัปรุงอาคาร
ใหก้บัโรงเรยีน  

ด้านศาสนาและวฒันธรรมสง่เสรมิใหพ้นักงาน
รกัษาไว้ซึ่งวฒันธรรมอนัดงีามและทํานุบํารุงศาสนา 
การร่วมบริจาคเงินทํานุบํารุงศาสนา บูรณะ สร้าง
ศาลาการเปรยีญ  จดักจิกรรมทาํบุญ 

 
นักศกึษา วทิยาลัยสารพัดช่าง 

กีฬาสามัคคี 

วันเดก็แห่งชาต ิ
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ข้อ  8.  การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการดําเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสังคม 

ส่ิงแวดล้อม และผูมี้ส่วนได้เสีย 
ปจัจุบนับรษิทัฯ มกีารศกึษาและวางแผนหาแนวคดิในการจดัหานวตักรรมใหม่ๆ เพื่อสง่เสรมิพฒันาธุรกจิของ

บรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ  ภายใตก้ระบวนการควบคุมทีด่อีนัจะสรา้งประโยชน์ใหก้บัสงัคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้สีว่น
ไดเ้สยี 

การดาํเนินธุรกจิที่อาจมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
บรษิทัและบรษิทัย่อยใหค้วามสาํคญัในการตรวจสอบสภาพโรงงาน และสภาพแวดลอ้มตามมาตรฐานอย่าง

สมํ่าเสมอทุกปี  สาํหรบัมลภาวะทางเสยีงจากกระบวนการผลติ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารป้องกนัและควบคุมอนัตราย
ดา้นเสยีง โดยกาํหนดใหพ้นกังานทีท่าํงานอยู ่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัเสยีง เชน่ Ear Muff ตลอดระยะเวลาการทาํงาน 

ทัง้น้ี บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไมเ่คยมขีอ้พพิาทหรอืถกูฟ้องรอ้งเกีย่วกบัการสรา้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและไม่
เคยไดร้บัการตกัเตอืนจากหน่วยงานของรฐัตาม พรบ.โรงงานและพรบ. สง่เสรมิและรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
 

 

 

 

การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

1 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2559เมือ่วนัที ่25กุมภาพนัธ ์2559  คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบ
การควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้สรุปไดว้า่จากการประเมนิระบบ
การควบคุมภายในของบรษิทัในดา้นต่างๆ 5องคป์ระกอบ คอื การควบคุมภายในองคก์ร การประเมนิความเสีย่ง 
การควบคุมการปฎบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และระบบตดิตาม คณะกรรมการเหน็วา่บรษิทั
มรีะบบการควบคุมภายในอยา่งเพยีงพอแลว้  

2 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ได้ปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป และประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ในการจดัทํารายงานงบการเงนิไม่พบขอ้บกพร่องที่เป็นสาระสําคญัซึ่งไม่สอดคลอ้งต่อการปฏบิตัิ
ตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมเพยีงพอกบั
สภาพธุรกจิ และสามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจากการทีผู่บ้รหิารนําไปใชโ้ดยมชิอบ 

นอกจากน้ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั ไดป้ระเมนิประสทิธภิาพระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบงบ
การเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ไมพ่บขอ้บกพรอ่งของระบบการ
ควบคุมภายในทีจ่ะมผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัและบรษิทั
ยอ่ย  

3 บรษิทัมอบหมายให้ นางสาวการะวรรณ  ไมตรภีริมย์  ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน  มหีน้าที่และความ
รับผิดชอบ งานด้านตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั โดยทาํหน้าทีส่อบทานความถูกตอ้ง เชื่อถอืไดข้องขอ้มลูทาง

การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
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บญัชแีละการเงนิ ควบคุมดูแลการเกบ็รกัษาและการใชท้รพัยส์นิ ประเมนิความเพยีงพอและประสทิธภิาพของ
ระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ พรอ้มทัง้วางแผนการตรวจสอบและจดัใหม้กีารปฎบิตัติามแผน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองผูด้าํรงตําแหน่ง หวัหน้างานตรวจสอบภายใน แลว้เหน็วา่มี
ความเหมาะสมทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีด่งักลา่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากน้ี เพื่อส่งเสรมิการควบคุมภายในและการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี(Good Corporate Governance) 
คณะกรรมการบรษิทัยงัไดส้ง่เสรมิใหผู้บ้รหิารดําเนินการพฒันาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในตลอดจน 
สนับสนุนใหผู้บ้รหิารและพนักงานทุกระดบัชัน้ไดป้ฏบิตัติามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทัอย่าง
ต่อเน่ืองอกีดว้ย    

 

การบริหารความเสีย่ง  

การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือสําคญัและมีประโยชน์ใน การบริหารจดัการ
องค์การให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ตามที่กําหนดไวไ้ดอ้ย่างม ีประสทิธภิาพและประสทิธผิลดว้ย
การบรหิารปจัจยัและควบคุมกิจกรรมทัง้กระบวนการ การดําเนินงานต่างๆ โดยลดโอกาสที่จะก่อให้เกิดความ
เสยีหาย ทัง้น้ีเพื่อให้ระดบัและขนาดของความเสยีหายที่จะเกิดขึ้นกบัองค์การในอนาคตอยู่ในระดบัที่องค์การ
ยอมรบัไดห้รอืควบคุมได ้อยา่งเป็นระบบทัว่ทัง้องคก์ร นโยบายการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน จดัทาํ
ขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการ ดําเนินงานบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน และเป็นเครื่องมอืสําคญัสําหรบั
รองรบัต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของ สภาพแวดล้อมภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานภายใน
บรษิทั 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง  และแนวทางการปฏิบตัิ  โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบรหิาร เป็นผูก้ํากบัดูแล  กระบวนการบรหิารความเสีย่ง  การตรวจสอบและประเมนิ  โดยนําเสนอ
รายงานผลการประเมนิความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาและทบทวนมาตรการการปฏิบตัิอย่าง
สมํ่าเสมอ   

ในปี 2558  ผูบ้รหิารของบรษิทัแต่ละฝา่ย ทีไ่ดท้าํการวเิคราะหร์ะบุปจัจยัเสีย่งทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการ
บรรลุวตัถุประสงค ์ ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์ความเสีย่งดา้นการดาํเนินงาน ความเสีย่งดา้นการเงนิ 
และความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  รวมถึงกําหนดมาตรการและกิจกรรมควบคุม  โดยมี
ทางเลอืกทีจ่ะจดัการกบัความเสีย่งอยู่ดว้ยกนั 4 วธิ ีคอื  ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(acceptance)  การลดความเสีย่ง  
(reduction) การหลกีเลีย่งความเสีย่ง (avoidance) และการรว่มรบัความเสีย่ง (sharing)  โดยฝา่ยตรวจสอบภายใน
ไดท้าํการประเมนิการปฏบิตังิานบรหิารความเสีย่งในแต่สว่นดงัน้ี  

1.  องค์กรมกีารกําหนดวตัถุประสงค์ไวอ้ย่างชดัเจนเพยีงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมนิความเสีย่ง
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2. องค์การมกีารระบุและวเิคราะห์ความเสีย่งทุกประเภทที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้
อยา่งครอบคลุมทัว่ทัง้องคก์ร 

3. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจรติ ในการประเมนิความเสี่ยงที่จะบรรลุวตัถุประสงค์ของ
องคก์ร 

4. องคก์รสามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารทาํธุรกจิกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในปีบญัช ี2558 

สิน้สดุณวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 รายการคา้ปกตขิองผลติภณัฑเ์หลก็    
 ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการ 

มลูค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตสุมผล 

บจก.นีสเทริน์สตลี - เป็นบรษิทัยอย บริษทัขายสนิค้าสําเร็จรูป
ให ้บจก.นีสเทริน์สตลี เช่น 
ท่อเหลี่ยม  ท่อกลม  ท่อ
แบน เพือ่ใชง้าน   
 
- ลกูหน้ีการคา้ของบรษิทั  

0.07 

 

 

0.00 

เ ป็นรายการที่ เ กิดขึ้นตาม

การค้าปกต ิโดยมกีารกําหนด

ราคาซือ้ขายตามราคาตลาด 

GrandSteelPipeCo.,L

td 

- เป็นบรษิทัยอ่ย  บ ริษั ท ข า ย วัต ถุ ดิ บ ใ ห้
GrandSteel Pipe Co.,Ltd 
เพื่อผลิตสินค้า เช่น ท่อ
เ ห ลี่ ย ม  ท่ อ แ บน  เ พื่ อ
จาํหน่ายต่อ   
 
 
- ลกูหน้ีการคา้ของบรษิทั 

6.83 

 

 

 

5.11 

เ ป็นรายการที่ เ กิดขึ้นตาม

การค้าปกต ิโดยมกีารกําหนด

ราคาซือ้ขายตามราคาตลาด 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ: 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการดงักล่าวขา้งตน้ มคีวามเหน็วา่ การทํารายการระหวา่งกนัดงักล่าวเป็นรายการทีม่คีวาม
จาํเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นรายการการคา้ปกตโิดยมกีารกําหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาด ทัง้น้ี บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายใน
การกําหนดราคาซื้อขายสาํหรบัธุรกรรมดงักล่าวใหม้คีวามเขม้งวดมากขึน้ และไมใ่หผู้ท้ีอ่าจมสีว่นไดเ้สยีรว่มในการตดัสนิใจ 

 

 รายการอื่นๆ 

 ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตสุมผล 

บจก.เมกกา้ทรานส์

แอนดโ์ลจสิ 

เป็นบรษิทัยอ่ย  บรษิทัไดว้า่จา้งบจก.
เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ 
ในการขนสง่สนิคา้ 
 
- เจา้หน้ีอื่นของบรษิทั  

75.35 

 
 
 

0.95 

บรษิทัใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้
สาํเรจ็รปู โดยคดิราคาคา่
ขนสง่เทา่กบับรษิทัขนสง่
ทัว่ไป นอกจากน้ีบรษิทัยงัมี
ความสะดวกในการใชบ้รกิาร
ไดร้วดเรว็ในกรณีทีต่อ้งการ
ความเรง่ดว่น  

 
ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ : 

รายการระหว่างกนั 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการดงักลา่วขา้งตน้มคีวามเหน็วา่การทาํรายการระหวา่งกนัดงักลา่วเป็นรายการทีม่ ี
ความจาํเป็นและสมเหตุสมผลโดยการทาํรายการดงักลา่วเป็นการดาํเนินงานปกตทิัว่ไปรวมทัง้บรษิทัดงักลา่วสามารถอาํนวย
ความสะดวกในการจดัสง่สนิคา้ใหก้บับรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดแ้ละเป็นรายการทีม่ลีกัษณะธุรกจิการคา้ปกตทิัว่ไปซึง่มเีงือ่นไขที ่
เป็นธรรมและเป็นราคาเดยีวกบัการทาํรายการกบับุคคลภายนอกและไมก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

บรษิทัมขี ัน้ตอนการอนุมตักิารทํารายการระหวา่งกนัเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
และขอ้บงัคบัประกาศคาํสัง่หรอืขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยโดยทีก่รรมการหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแย้งมสี่วนได้เสยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการ
พจิารณาอนุมตักิารเขา้ทาํรายการระหวา่งกนันัน้ๆ 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

กรณีรายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตซิึง่มเีงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป 

รายการซื้อและขายผลติภณัฑเ์หลก็ยงัคงมโีอกาสทีจ่ะเกดิขึน้เน่ืองจากยงัมผีลติภณัฑเ์หลก็บางประเภทที่บรษิทั
และบรษิทัยอ่ยไมส่ามารถผลติเองไดห้รอืไมคุ่ม้ค่าในการผลติและรายการสนิคา้ประเภททีซ่ือ้มาเพื่อจาํหน่ายโดยบรษิทั
และบรษิทัย่อยจะดําเนินการเมื่อพจิารณาแลว้เหน็ว่ามคีวามจําเป็นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหค้รบถว้น
และบรษิทัสามารถทาํกาํไรจากการดาํเนินการดงักลา่วในอตัราทีเ่หมาะสม 

ทัง้น้ีบรษิทัและบรษิทัย่อยไดก้ําหนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกนัใหม้เีงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามลกัษณะ
การดาํเนินการคา้ปกตโิดยมรีาคาตลาดและเงือ่นไขรายการต่างๆไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นธรรมซึง่สามารถเปรยีบเทยีบไดก้บั
ราคาที่เกิดขึ้นกบับุคคลภายนอกและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ทัง้น้ีแผนกตรวจสอบภายในจะทําหน้าที่
ตรวจสอบขอ้มลูและจดัทาํรายงานเพือ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและใหค้วามเหน็ถงึความเหมาะสมของราคา
และความสมเหตุสมผลของการทาํรายการทุกๆไตรมาส 

อย่างไรกต็าม เน่ืองจาก บุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยมคีวามเกี่ยวขอ้งในธุรกจิ
ผลติภณัฑเ์หลก็จํานวนมาก และมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารทํารายการระหว่างกนัในอนาคตค่อนขา้งสงู ดงันัน้ บรษิทั
จงึกําหนดมาตรการทีเ่ขม้งวดเป็นพเิศษเกี่ยวกบัการกําหนดผูม้อีํานาจอนุมตัใินการทาํรายการระหว่างกนัดงักล่าวของ
บรษิทัและบรษิทัย่อยเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจมากยิง่ขึน้ในดา้นความโปร่งใสของการทํารายการ ความสมเหตุสมผลของ
การทาํรายการ และความเหมาะสมของราคา ซึง่สรปุไดด้งัน้ี 

วงเงนิต่อการอนุมตั ิ1 รายการทีเ่กีย่วขอ้งในธรุกจิผลติภณัฑ์
เหลก็ ต่อ 1 บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

ผูม้อีาํนาจอนุมตั ิ

ไมเ่กนิ 10,000,000 บาทต่อ 1 รอบสปัดาห ์
 

กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั 
โดยให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมด้วยรบัทราบการทํารายการดงักล่าวเป็นประจํา
ทุกๆไตรมาส 

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

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 
โดยให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมด้วยรบัทราบการทํารายการดงักล่าวเป็นประจํา
ทุกๆไตรมาส 

มากกวา่ 25,000,000 บาทต่อ 1 รอบสปัดาห ์
 

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 
โดยคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัแจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบถงึรายละเอยีดของรายการก่อนเขา้ทาํรายการ 

หมายเหตุ: การอนุมตัริายการเบือ้งตน้ของผูม้อีาํนาจอนุมตัจิะไมร่วมถงึการอนุมตัริายการทีผู่ม้อีาํนาจอนุมตัหิรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดส้ว่น
เสยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยรวมทัง้รายการทีก่ําหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้
ในการทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัและการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ทีส่ําคญัของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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ทัง้น้ีกรรมการตรวจสอบทุกท่านไดร้บัทราบภาระหน้าที่ดงักล่าวน้ีแลว้และในอนาคตหากมกีารแต่งตัง้กรรมการ
ตรวจสอบท่านใหม่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ที่จะได้รบัการเสนอชื่อเป็น
กรรมการตรวจสอบใหมทุ่กท่านรบัทราบภาระหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามมาตรการดงักล่าวน้ีไวก้่อนทีจ่ะใหม้กีารแต่งตัง้
ดว้ย 

กรณีรายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตซิึง่ไมม่เีงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป 

บรษิทัคาดว่าอาจมกีารทาํรายการดงักล่าวเกดิขึน้ในอนาคตทัง้ในบรษิทัและบรษิทัยอ่ยโดยบรษิทัและบรษิทัย่อย
จะปฏบิตัใิหช้ดัเจนเป็นธรรมและไมก่่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบัประกาศคาํสัง่หรอืขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรวมถงึการปฏบิตัติาม
ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ัง้น้ีบรษิทั
และบรษิทัย่อยจะดําเนินการใหม้กีารอนุมตัติามขัน้ตอนการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนัโดยบุคคลทีม่สี่วนไดเ้สยี
หรอือาจมคีวามขดัแยง้จะตอ้งไม่มสีว่นในการพจิารณาอนุมตัซิึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบั
การทาํรายการดงักล่าวโดยจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณีเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลู
ประกอบในการพจิารณาเพื่ออนุมตัิการเขา้ทํารายการนอกจากนัน้บรษิทัได้จดัให้มกีารดําเนินการติดตามดูแลการ
ปฏบิตัติามนโยบายทีเ่ปิดเผยรายการระหวา่งกนัอยา่งเครง่ครดัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัรวมทัง้แบบ56-1 และรายงานประจาํปี 

 
 
 
 

 
ผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ปี 2558 บรษิทัมกีําไรสทุธ ิ33.72 ลา้นบาท คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 19.52 เมื่อเทยีบกบักําไรสทุธปีิ 2557 โดยมี
ปจัจยัหลกัในเรือ่งราคาเฉลีย่เหลก็ในตลาดปรบัลดลงในไตรมาส 3 และ 4 จงึทาํใหก้าํไรสทุธใินปี 2558 ลดลงจากปีก่อน 
 

รายได้รวมจากการขาย 

รายไดร้วมจากการขายในปี 2558 มจีํานวน 3,698.07 ลา้นบาท ลดลงในอตัรารอ้ยละ 12.69 เมื่อเทยีบกบัปี 
2557 โดยปรมิาณการขายที่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.67   และราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงรอ้ยละ 18.15 รายได้จากการขายของ
บรษิทัมาจากการประกอบธุรกจิหลกัใน 2 ลกัษณะ คอื การแปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็ และการจดัหาผลติภณัฑเ์หลก็เพื่อ
จาํหน่าย โดยมสีดัสว่นเมือ่เทยีบกบัรายไดร้วมจากการขาย ประมาณรอ้ยละ 78.00 และ รอ้ยละ 22.00 ตามลาํดบั  

สาํหรบัในปี 2558 บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิแปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็ ลดลงจาํนวน 542.02 ลา้นบาทหรอืลดลง
ในอตัรารอ้ยละ 15.74 เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัในปี 2557ในขณะทีร่ายไดจ้ากธุรกจิจดัหาเพือ่จาํหน่ายเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 1.25  ผลติภณัฑท์ีม่อีตัราการจําหน่ายลดลงจากปี 2557 ไดแ้ก่ ท่อเหลก็, เหลก็รปูตวัซ,ี เหลก็แผ่นและอื่นๆ ลดลง
ประมาณรอ้ยละ 2.00, 26.39, 31.95 และรอ้ยละ 81.41 ตามลาํดบั  

ปี 2558 รายไดม้าจากการจําหน่ายภายในประเทศทัง้หมด โดยสาขาสาํนักงานใหญ่ (ภาคใต้) มปีรมิาณการ
จําหน่ายเพิม่ขึ้นร้อย 5.71 และสาขาโคราช (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) เพิม่ขึ้นร้อยละ 6.55 และสาขากรุงเทพมี
ปรมิาณการจาํหน่ายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.58  
 

การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ 
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ต้นทุนขาย 

ปี 2558 บรษิทัมตีน้ทุนขายรวม 3,503.76 ลา้นบาท ลดลงในอตัรารอ้ยละ12.96เมื่อเทยีบกบัปี 2557ซึ่งปรบั
ลดลงตามราคาตน้ทุนวตัถุดบิ  

ตน้ทุนขายสามารถแบ่งเป็นตน้ทุนขายที่เกดิจากการแปรรปูเหลก็ คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 80-85 ซึ่ง
สว่นใหญ่เป็นต้นทุนวตัถุดบิใชไ้ป ไดแ้ก่เหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้นที่ผนัแปรเพิม่ขึน้ลดลงตามราคาเหลก็ในตลาดโลก  
และตน้ทุนขายสว่นอื่นเชน่ คา่ขนสง่เขา้วตัถุดบิ คา่แรงทางตรง คา่ใชจ้า่ยในการผลติ เป็นตน้   

ในขณะที่ต้นทุนขายจากธุรกจิจดัหาผลติภณัฑ์เหลก็เพื่อเพื่อจําหน่าย จะมสีดัส่วนประมาณ 15-20%  ของ
ตน้ทุนขายรวม โดยการเพิม่ขึน้หรอืลดลงจะผนัแปรตามมลูคา่ผลติภณัฑเ์หลก็ทีบ่รษิทัจาํหน่ายได ้
 

กาํไรขัน้ต้น 

บรษิทัมกีําไรขัน้ต้นเป็นจํานวน 194.31 ล้านบาท คดิเป็นอตัราส่วนกําไรขัน้ต้นต่อรายได้รวมรอ้ยละ 5.25
เพิม่ขึน้จากปี 2557 ทีม่อีตัราสว่นกําไรขัน้ตน้รอ้ยละ 4.96โดยมสีาเหตุมาจากตน้ทุนวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติลดลง ตาม
สภาวะการแขง่ขนัทีร่นุแรงจากผูผ้ลติรายใหญ่จากต่างประเทศระบายสนิคา้โดยการทุม่ตลาด 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายที่สําคญัของบรษิัทได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัค่าขนส่ง, ค่าน้ํามนั และค่าใช้จ่ายในการ
สง่เสรมิการขาย ถงึแมว้่าปรมิาณการขายของปี 2558 เพิม่สงูขึน้ในอตัรารอ้ยละ 6.67 จากปีก่อน แต่ค่าใชจ้่ายในการ
ขายมจีาํนวน 74.04 ลา้นบาท ลดลงในอตัรารอ้ยละ 0.04 จากปี 2557  

ในขณะที ่คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารมจีาํนวน 73.88 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราสว่นค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายได้
รวมรอ้ยละ 2.00  ซึ่งประกอบดว้ย เงนิเดอืนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ, โบนัส และผลประโยชน์พนักงาน (ตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19) รวมถึงการตัง้สํารองหน้ีสงสยัจะสูญ และการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศ 
 

ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบีย้จ่าย 

บรษิทัมดีอกเบี้ยจ่ายเป็นจํานวน 16.95 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 ในอตัรารอ้ยละ 16.91  เกดิขึน้จากเงนิ
กูย้มืจากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของกจิการลดลง 
 

ฐานะการเงิน 

สินทรพัย ์

บรษิัทมสีนิทรพัย์รวมจํานวน 1,210.54 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 0.29 เมื่อเทียบกบั ณ สิ้นปี 2557 โดย
แบ่งเป็น สนิทรพัยห์มุนเวยีนจาํนวน 732.93 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 60.55 ของสนิทรพัยร์วม ประกอบดว้ยสนิคา้คง
คลงั 321.41 ลา้นบาท ปรบัลดลงรอ้ยละ 36.22 จากปี 2557  และเงนิมดัจาํจ่ายค่าสนิคา้ 92.45 ลา้นบาท  ปรบัเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 253.22  สาํหรบัสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนจํานวน  477.62 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 47.16 ลา้นบาทจากปี 2557 ซึ่งเป็น
การเพิม่ขึน้ในสว่นของการตรีาคาทีด่นิ, คา่ความนิยมและทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ของบรษิทัยอ่ย 
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ดงันัน้ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยใ์นปี 2558 คดิเป็นรอ้ยละ2.75 ลดลงจากปี 2557 ทีม่อีตัราผลตอบแทน
จากทรพัยส์นิรอ้ยละ3.45 ตามการเพิม่ขึน้สนิทรพัยด์งักลา่วขา้งตน้ 

 

ลกูหน้ีการค้าและตัว๋เงินรบัการค้า-สทุธิ 

ปี 2558 บรษิทัมลีูกหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบัสุทธ ิเป็นจํานวน 239.82 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัราส่วนลูกหน้ี
การค้าและตัว๋รบัเงนิสุทธต่ิอสนิทรพัย์รวมร้อยละ 19.81 ทัง้น้ี  ลูกหน้ีการค้าและตัว๋เงนิรบัสุทธใินปี 2558 ได้ลดลง
จาํนวน 25.94 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นลดลงรอ้ยละ 9.76 เมื่อเทยีบกบั ณ สิน้ปี 2557 และไดม้กีารตัง้สาํรองหน้ีสงสยัจะ
สญูเพิม่ขึน้จากปี 2557 สาํหรบัลกูหน้ีบางสว่น 

ตารางแสดงอายลุกูหน้ีการค้าและตัว๋เงินรบั 

 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน 
ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบัการคา้       
ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบัทีอ่ยูใ่นกาํหนดชาํระ 169.81 58.34% 169.61 62.17% 205.46 82.55% 
ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบัแยกตามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระ ดงัน้ี       

- ไมเ่กนิ 3 เดอืน 114.38 39.30% 90.51 33.18% 32.69 13.14% 
- มากกวา่ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน   0.59 0.20% 3.05 1.12% 1.29 0.52% 

- มากกวา่ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 2.61 0.90% 1.80 0.66% 1.13 0.45% 
- มากกวา่ 12 เดอืนขึน้ไป 3.67 1.26% 7.84 2.87% 8.32 3.34% 

รวมลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบัการคา้ 291.06 100.00% 272.81 100.00% 248.89 100.00% 

หกั คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (3.67) (1.26%) (7.05) (2.58%) (9.07) (3.64%) 

รวมลกูหน้ีการค้าและตัว๋เงินรบัการค้า – สทุธิ 287.39 98.74% 265.76 97.42% 239.82 96.36% 

 

สาํหรบันโยบายการขายสนิคา้และการใหเ้ครดติกบัลูกคา้ บรษิทัมนีโยบายทีช่ดัเจนในการพจิารณาใหเ้ครดติ
เทอมแก่ลูกค้าแต่ละราย โดยในกรณีที่เป็นลูกค้ารายใหม่ บรษิทัจะจําหน่ายสนิคา้เป็นเงนิสด และเมื่อมกีารตดิต่อซื้อ
ขายกนัเป็นระยะเวลานานพอสมควร บรษิทัจะเริม่ใหเ้ครดติระยะสัน้ก่อนที่จะขยายเวลาต่อไปภายหลงัซึ่งมรีะยะเวลา
เครดติประมาณ 7-60 วนั  บรษิทัมหีลกัเกณฑ์การวเิคราะห์อายุของลูกหน้ี ประกอบกบัการประเมนิ โดยให้ผูจ้ดัการ
ฝา่ยบญัชแีละผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด เป็นผูพ้จิารณา แลว้นําเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อพจิารณาอนุมตักิ่อนการตัง้
สาํรองคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูทุกครัง้ บรษิทัมหีลกัเกณฑใ์นการตัง้คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูดงัน้ี 

1. ลกูหน้ีทีม่อีายหุน้ีคา้งชาํระ เกนิวนัครบกาํหนดชาํระตัง้แต่ 4 เดอืนขึน้ไปแต่ไมเ่กนิ 6 เดอืน ซึง่ยงัสามารถ
ตดิต่อไดแ้ละลกูคา้แสดงเจตนาทีจ่ะชาํระโดยไมบ่ดิพลิว้ ใหเ้ฝ้าระวงัดแูลอยา่งใกลช้ดิและอาจใหร้ะงบัการ
ขายชัว่คราวรวมถงึการใชม้าตรการเรง่รดัหน้ีสนิอื่นรว่มดว้ย แต่หากว่ามแีนวโน้มวา่อาจจะไดร้บัชําระไม่
ครบจํานวนใหต้ัง้ค่าเผื่อฯไวร้อ้ยละ 25 ของมูลค่าหน้ี ถา้ตดิต่อไม่ไดไ้ม่ว่าจะดว้ยวธิใีดใหด้ําเนินการแจง้
ความฟ้องรอ้งตามขัน้ตอนทางกฎหมายและตัง้สาํรองคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 50 ของมลูหน้ีดงักลา่ว 

2. ลูกหน้ีที่มีอายุหน้ีค้างชําระเกินวนัครบกําหนดชําระตัง้แต่ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งบริษัทยงั
สามารถตดิต่อไดแ้ละลกูคา้แสดงเจตนาทีจ่ะชาํระโดยไมบ่ดิพลิว้ ใหต้ัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูไวร้อ้ยละ 50 
ของมลูหน้ี แต่หากมแีนวโน้มว่าบรษิทัไม่สามารถตดิต่อกบัลูกหน้ีรายนัน้ๆ ได ้หรอืลูกคา้แสดงเจตนาที่
จะไม่ชําระหน้ี หรอือยู่ในระหว่างการดําเนินการฟ้องร้องและมแีนวโน้มที่บริษัทจะได้รบัชําระหน้ีไม่
ครบถว้นใหต้ัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูไวร้อ้ยละ 75 ของมลูหน้ี แต่หากพจิารณาแลว้เหน็ว่ามแีนวโน้มทีจ่ะ
ไมไ่ดร้บัการชาํระหน้ีเลยใหต้ัง้คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูไวร้อ้ยละ 100 
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3. ลูกหน้ีทีม่อีายุหน้ีคา้งชําระเกนิวนัครบกําหนดชําระตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปทุกกรณีใหต้ัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู
ไวร้อ้ยละ 100 ของมลูหน้ีทีเ่กนิกาํหนดชาํระจาํนวนดงักลา่ว 

 

สินค้าคงเหลือ 

บรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืสทุธเิป็นจาํนวน 321.41 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 คดิเป็นรอ้ยละ 36.22 ซึง่บรษิทัได้
จดัเกบ็สนิคา้คงเหลอืในรปูแบบของวตัถุดบิ สนิคา้ระหวา่งผลติ สนิคา้สาํเรจ็รปู และสนิคา้ระหวา่งทางลดลง 

จากสถานการณ์ราคาเหลก็ในปี 2558 มกีารปรบัตวัลดลงตัง้แต่ช่วงกลางปี จนถงึปลายไตรมาสที ่4 จงึมผีลให้
เกดิคา่เผื่อมลูคา่ราคาทุนของสนิคา้สงูกวา่มลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั ณ สิน้ปี 2558 อยูท่ี ่3.01 ลา้นบาท (โปรดดรูายละเอยีด
เพิม่เตมิในหวัขอ้ “ขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนของสนิค้าสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รบั”) โดยมรีะยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ยอยู่
ประมาณ 20วนั ทัง้น้ี บรษิัทมนีโยบายที่จะบรหิารสนิค้าคงเหลือให้มปีระสทิธิภาพเพื่อสอดคล้องตามปรมิาณการ
จาํหน่ายสนิคา้ โดยพจิารณาจากทศิทางการเคลื่อนไหวของราคาสนิคา้และปรมิาณความตอ้งการของลกูคา้ประกอบกนั 

 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  – สุทธ ิณ สิน้ปี 2558 มจีํานวน435.50 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 จํานวน 
133.52 ล้านบาท หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 44.21 ซึ่งเกดิจากการตรีาคาที่ดนิ และการเพิม่ขึน้ของที่ดนิอาคารและ
อุปกรณ์ของบรษิทัยอ่ย 

 

สภาพคล่อง 

สาํหรบัในปี 2558 บรษิทัมเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 237.86 ลา้นบาท ซึง่มาจากการที่
บรษิทัมกีาํไรสทุธกิ่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลจาํนวน 45.37 ลา้นบาท และปรบักระทบกําไรสทุธเิป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จาก
การดําเนินงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากค่าเสื่อมราคาเป็นจํานวน30.47 ล้านบาทเป็นผลให้มีกําไรจากการ
ดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงานเป็นจาํนวน 87.20 ลา้นบาท และไดป้รบัปรุงผลจาก
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงานซึง่ประกอบดว้ยการลดลงของลกูหน้ีการคา้จาํนวน 23.92  ลา้นบาท 
และ เงนิมดัจําจ่ายค่าสนิค้าที่เพิม่ขึ้นจํานวน 55.95 ล้านบาท และได้ปรบัลดเงนิสดรบัจากกิจกรรมดําเนินงานด้วย
ดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลจํานวน 15.91 ลา้นบาท และ 9.30 ลา้นบาท ตามลําดบั ในขณะทีบ่รษิทัมเีงนิสด
สุทธใิชไ้ปจากกจิกรรมลงทุนจํานวน 30.16 ลา้นบาท สาํหรบัเงนิสดสุทธใิชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิมจีํานวน 211.44 
ลา้นบาท ซึ่งเกดิจากการจ่ายคนืเงนิกู้ยมืสถาบนัการเงนิ จํานวน 181.14 ลา้นบาท และจ่าย54ปนัผล จํานวน 30.00 
ลา้นบาท สง่ผลใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของปี 2558ลดลงจาํนวน 3.72 ลา้นบาท และมเีงนิสดและรายการ
เทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2558 จาํนวน 61.75 ลา้นบาท 

เมือ่พจิารณาอตัราสว่นสภาพคลอ่งในปี 2558 มสีดัสว่นประมาณ 1.76 เทา่ และอตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ 
มสีดัส่วนประมาณ 0.72 เท่า เน่ืองจากบรษิทัมกีารใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนเพื่อรองรบัปรมิาณขายที่เพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย
และรายจา่ยทีเ่กีย่วกบัการลงทุนลดลง 
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

โครงสร้างเงินทนุ 

โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัใน ปี 2556 - 2558 มอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ประมาณ0.77เท่า 0.72 
เท่า และ 0.59 เท่า ตามลาํดบั นอกเหนือจากการพจิารณาผลการดําเนินงานทีผ่่านมา อตัราสว่นดงักล่าวแสดงใหเ้หน็
วา่บรษิทัมฐีานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง 

 

หน้ีสิน 

ณ สิ้นปี 2558 บรษิัทมหีน้ีสนิรวมเป็นจํานวน 449.45 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหน้ีสนิหมุนเวยีนจํานวน  
416.63 ลา้นบาท และหน้ีสนิไมห่มนุเวยีนจาํนวน 32.82 ลา้นบาท  โดยหน้ีสนิรวมในปี 2558 มจีาํนวนลดลง57.43 ลา้น
บาท หรอืลดลงในอตัราร้อยละ 11.33 เมื่อเทยีบกบั ณ สิน้ปี 2557เป็นการปรบัลดในส่วนของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิเป็นหลกั 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ สิน้ปี 2558 บรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้เป็นจํานวน 761.09 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราสว่นประมาณรอ้ยละ 
62.88 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบัเมื่อพจิารณาถงึอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ จะพบว่าปี 2558  มอีตัรารอ้ยละ 4.54  
ซึง่เป็นไปตามความสามารถในการทาํกาํไรสทุธขิองบรษิทัในแต่ละงวด และปจัจยัทีก่ลา่วขา้งตน้เป็นสาํคญั 

 
ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

 เน่ืองจากเหลก็แผน่รดีรอ้นชนิดมว้นเป็นวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติผลติภณัฑเ์หลก็ของบรษิทัซึง่จะ
มรีาคาเปลีย่นแปลงตามภาวะอุปสงคแ์ละอุปทานของโลก หากราคาวตัถุดบิปรบัตวัเพิม่ขึน้ และบรษิทัไม่สามารถผลกั
ภาระตน้ทุนวตัถุดบิทีเ่พิม่ขึน้ใหก้บัลูกคา้ในบางสว่นหรอืทัง้หมดโดยการปรบัราคาขายสนิคา้ใหส้งูขึน้ในอตัราทีเ่ท่ากบั
หรอืมากกวา่การเพิม่ขึน้ของราคาของวตัถุดบิปจัจยัดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกําไรในอนาคต 
ซึ่งบรษิทัมอีตัราส่วนกําไรขัน้ต้นต่อรายได้รวมจากการขายรอ้ยละ 5.55 รอ้ยละ 4.96 และรอ้ยละ 5.25 ในปี 2556 - 
2558 ตามลาํดบั 
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คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจาํนวน
3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมคีุณสมบตัติรงตามที่สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยก์ําหนด ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้กีารประชุม รวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ ไดป้ฏบิตัหิน้าที่
อย่างเป็นอสิระ ตามขอบเขต อํานาจหน้าที่ทีก่ําหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทั โดยไดร้บัความร่วมมอืจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง การปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ
สรปุได ้ดงัน้ี 

1.  สอบทานขอ้มูลที่สาํคญัของรายงานทางการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจําปี รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษิทัอย่างถูกตอ้งเพยีงพอ โดยจดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และ
ไดป้ฎบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีอ่อกโดย
สภาวชิาชพีบญัช ีเพื่อใหม้ ัน่ใจว่ารายงานทางการเงนิแสดงฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานถูกตอ้งตามทีค่วร มี
การเปิดเผยขอ้มลูของรายงานทางการเงนิทีเ่พยีงพอ เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงนิ 

2.  สอบทานการปฎิบตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามแผนงานตรวจสอบประจําปี 2558 ที่ไดร้บั
อนุมตั ิตดิตามการรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั และความคบืหน้าใน
การปรบัปรงุแกไ้ขตามคาํแนะนําของผูส้อบบญัชแีละหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

4.  พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต สําหรบัปี 2559 ต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตั ิ 

5.  พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิทัไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถูกตอ้งครบถว้น และรายการดงักล่าวเป็นไป
ตามนโยบายและขัน้ตอนการทํารายการระหว่างกนัของบรษิัท เป็นรายการธุรกิจปกติ มเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป 
สมเหตุสมผล มคีวามเป็นธรรม และไมก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์    

 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ ในรอบปี 2558 บรษิทัฯ มกีารกาํกบัดแูลกจิการและการควบคุมภายใน
ทีเ่หมาะสม การจดัทํารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป และการเปิดเผย
ขอ้มลูเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเ่ก่ียวข้อง  
 
 
นายครรชติ สงิหส์วุรรณ์ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน 

 
รายงานทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจาํปี  ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิงบกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้งบกระแสเงนิสดและหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิที่จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปคณะกรรมการบรษิัท สนับสนุนข้อมูลและ
เอกสารต่างๆ ทีส่ําคญัอย่างเพยีงพอ เพื่อใหผู้ส้อบบญัชสีามารถตรวจสอบ และแสดงความเหน็ไดต้าม
มาตรฐานการบญัชทีัว่ไป  และบนัทกึบญัชดี้วยความระมดัระวงั ประกอบกบัการใช้ดุลยพนิิจในการ
ประมาณในการจดัทาํงบการเงนิทีส่ะทอ้นผลการดาํเนินงานทีเ่ป็นจรงิของบรษิทัและเปิดเผยขอ้มลูสาํคญั
อยา่งเพยีงพอ 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้แีละดํารงไวซ้ึง่ระบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิลเพื่อใหม้ัน่ใจได้
อยา่งมเีหตุผลว่าการบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถูกตอ้งครบถว้นและเพยีงพอทีจ่ะดแูลรกัษาสนิทรพัย์
และป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทุจรติหรอืการดาํเนินการเนินการทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระสาํคญั 

คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัที่เป็นอสิระ
จากการบรหิารงานเป็นผูดู้แลและสอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเพยีงพอมี
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัเรื่องน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจาํปีน้ีแลว้ 

จากโครงสรา้งการบรหิารและระบบควบคุมภายในโดยรวมของบรษิทัอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ และ
สามารถสรา้งความเชื่อมัน่อย่างมเีหตุผลไดว้่า  รายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย สาํหรบัปี 
2558 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ไดแ้สดงฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสด
ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป   
 
 
 
นายครรชติ สงิหส์วุรรณ์ 
ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
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เสนอ    ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 2 เอสเมทลั จาํกดั(มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั 2เอสเมทลั จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงนิรวมณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมงบแสดงการเปลีย่นแปลง
สว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั
และหมายเหตุเรื่องอื่นๆและข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท 2เอสเมทัล จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้นและงบกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชทีีส่าํคญัและหมายเหตุเรือ่งอื่นๆ 
 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทํางบการเงนิที่
ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกดิการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า โดยได้
ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่กําหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึ
วางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจํานวนเงนิและการเปิดเผย
ขอ้มลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจาก
การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงนิ ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการ
ประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิ
โดยถกูตอ้งตามทีค่วรของบรษิทั เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพื่อวตัถุประสงคใ์น
การแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของบรษิทั การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชทีี่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีี่จดัทําขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้
การประเมนิการนําเสนองบการเงนิโดยรวม 

ขา้พเจา้เชื่อวา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของ
ขา้พเจา้ 
 

 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิดงักลา่วขา้งตน้แสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั 2 เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน)และบรษิทัยอ่ย 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงนิสดรวมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และแสดงฐานะ
การเงนิเฉพาะของบรษิทั 2 เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และผลการดาํเนินงานและกระแส
เงนิสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงนิรวมของบรษิทั 2 เอสเมทลัจาํกดั (มหาชน)และบรษิทัยอ่ย และงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 2 เอสเมทลัจาํกดั 
(มหาชน)สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557ที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชอีื่นใน
สาํนกังานเดยีวกนักบัขา้พเจา้ โดยแสดงความเหน็อยา่งไมม่เีงือ่นไขตามรายงานลงวนัที ่26กุมภาพนัธ2์558 
 

 
 
นางสาวศนัสนียพ์ลูสวสัด์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่6977 
 
กรงุเทพมหานคร 
25 กุมภาพนัธ ์2559 
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หาชน) และบริษทัทย่อย 

 

                                  ร

บริษทั 2เอส

รายงานประจาํปี 

สเมทลั จาํกดั (ม

 2558          61

มหาชน) 

 

1 



 

62      Ann

2S ME

บริษทั 2 เอ
งบกาํไรขาด
สาํหรบัปี ส้ิ

nual  Report  20

ETAL PUBLIC C

สเมทลั จาํกดั (ม
ดทุนเบด็เสรจ็ 
้นสุดวนัท่ี 31 ธนัว

015 

COMPANY 

หาชน)และบริษทั

วาคม 
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                                  ร

บริษทั 2เอส

รายงานประจาํปี 

สเมทลั จาํกดั (ม

 2558          63

มหาชน) 
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บริษทั 2เอส

รายงานประจาํปี 

สเมทลั จาํกดั (ม
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มหาชน) 
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 

บรษิทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) จดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคลประเภทบรษิทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2535 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2551 โดยมสีํานักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 8/5 หมู่ที่ 14 ตําบลท่าช้าง อําเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา
บรษิทัมคีลงัสนิคา้ 3 แหง่ ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดันครราชสมีา กรงุเทพฯ และสรุาษฎรธ์านี 

กลุ่มบรษิทัดําเนินธุรกจิหลกัในการผลติ รบัจ้างผลติเหล็กท่อ เหลก็แผ่น เหลก็ตวัซี และเหลก็ตะแกรง รวมทัง้
จาํหน่ายวสัดุประเภทเหลก็เพือ่การก่อสรา้ง และใหบ้รกิารรบัจา้งขนสง่และขนถ่ายสนิคา้ 

รายละเอยีดของบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6 
 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิ 

2.1การดาํเนินการตามมาตรฐาน 

งบการเงนิเหล่าน้ีจดัทําขึน้ตามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัสิภาวชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 ตามทีก่ําหนดโดยคณะกรรมกํากบัตลาด
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยจดัทําขึน้เป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิ
ฉบบัน้ีเป็นภาษาอื่นใหย้ดึถอืฉบบัภาษาไทยเป็นเกณฑ ์

2.2 มาตรฐานทีอ่อกใหม ่

สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหลายฉบบั ซึ่งมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่
รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2558 ในเบือ้งตน้การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหมน่ัน้ มผีลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชขีองบรษิทัในบางเรื่อง
ดงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 เรือ่ง การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเกีย่วกบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมและการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการวดัมลูค่า
ยตุธิรรม กลา่วคอื หากกจิการตอ้งวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิใดตามขอ้กําหนดของมาตรฐาน
ทีเ่กี่ยวขอ้งอื่น กจิการจะตอ้งวดัมูลค่ายุตธิรรมนัน้ตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี โดยใชว้ธิเีปลีย่นทนัที
เป็นตน้ไปในการรบัรูผ้ลกระทบจากการเริม่ใชม้าตรฐานน้ี 

จากการประเมนิเบือ้งตน้ ฝา่ยบรหิารของบรษิทัเชื่อว่ามาตรฐานขา้งตน้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญั
ต่องบการเงนิงวดปจัจุบนั 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหมข่า้งตน้ สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกและ
ปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัอื่นๆ ซึ่งมผีลบงัคบัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอื
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป ซึง่ยงัไมไ่ดม้กีารนํามาใชส้าํหรบัการจดัทาํงบการเงนิน้ี  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหมห่ลายฉบบัไดม้กีารประกาศและยงัไมม่ผีลบงัคบัใช้
และไมไ่ดนํ้ามาใชใ้นการจดัทาํงบการเงนิน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหมเ่หล่าน้ี
อาจเกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินงานของบรษิทั และถอืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ใน
หรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2559ซึ่งมีรายละเอียดตามที่แสดงไว้ข้างล่างน้ี โดยบริษัทไม่มีแผนที่จะนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเหลา่น้ีมาใชก้่อนวนัถอืปฏบิตั ิ

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

กรอบแนวคดิสาํหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2558) 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 2558) การนําเสนองบการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2558) สนิคา้คงเหลอื 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2558) งบกระแสเงนิสด 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2558) นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละ

ขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2558) ภาษเีงนิได ้
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2558) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2558) สญัญาเชา่ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2558) รายได ้
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2558) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2558) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่23 (ปรบัปรงุ 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2558) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2558) งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่33 (ปรบัปรงุ 2558) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2558) งบการเงนิระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2558) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่37 (ปรบัปรงุ 2558) ประมาณการหนี้สนิ หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2558) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3  (ปรบัปรงุ 2558) การรวมธุรกจิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2558) สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2558)  สว่นงานดาํเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2558) งบการเงนิรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2558) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอื่น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2558) การวดัมลูคา่ยุตธิรรม 
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2558) สญัญาเชา่ดาํเนินงาน-สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่ 
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่25 (ปรบัปรงุ 2558) ภาษเีงนิได-้การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืของผู้

ถอืหุน้ 
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2558) การประเมนิเน้ือหาสญัญาเชา่ทีท่าํขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่1(
ปรบัปรงุ 2558) 

การเปลีย่นแปลงในหน้ีสนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การการบรูณะ และ
หน้ีสนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 
(ปรบัปรงุ 2558) 

การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม ่

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10 
(ปรบัปรงุ 2558) 

งบการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่14 

(ปรบัปรงุ 2558) 
ขอ้จาํกดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงนิทุนขัน้ตํ่าและ
ปฏสิมัพนัธข์องรายการเหลา่น้ี สาํหรบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 
 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่17 
(ปรบัปรงุ 2558) 

การจา่ยสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดใหเ้จา้ของ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรงุ 2558) 

การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

 

กลุ่มบรษิทัไดป้ระเมนิในเบือ้งต้นถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่องบการเงนิของกลุ่มบรษิทัจากการถอืปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรบัปรุงใหม่เหล่าน้ี  แล้วคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มี
สาระสาํคญัต่องบการเงนิในงวดทีถ่อืปฏบิตั ิ

2.3 เกณฑก์ารวดัมลูคา่  

งบการเงนิน้ีจดัทําขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ีทีใ่ชท้างเลอืก
ในการวดัมลูคา่ในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 

 
รายการ 
ทีด่นิ 

เกณฑก์ารวดัมลูค่า 
มลูคา่ยตุธิรรม 

หน้ีสนิผลประโยชน์ทีก่าํหนดไวส้ทุธ ิ
 

มลูคา่ปจัจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชน์ทีก่ําหนด
ไว ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 21 

 

2.4 การใชว้จิารณญาณและการประมาณการ  

ในการจดัทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารต้องใชว้จิารณญาณ การ
ประมาณและขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึ่งมผีลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบญัชแีละการรายงาน
จาํนวนเงนิทีเ่กีย่วกบั สนิทรพัย ์หน้ีสนิ รายได ้และคา่ใชจ้า่ย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากทีป่ระมาณไว ้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจดัทํางบการเงนิจะได้รบัการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรบั
ประมาณการทางบญัชจีะบนัทกึโดยวธิเีปลีย่นทนัทเีป็นตน้ไป 

 

ขอ้สมมตฐิานและความไมแ่น่นอนของการประมาณการ 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาํคญัซึ่งมคีวามเสีย่งอย่างมนีัยสาํคญัที่เป็นเหตุให้
ตอ้งมกีารปรบัปรงุจาํนวนเงนิทีร่บัรูใ้นงบการเงนิ ซึง่ประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงนิต่อไปน้ี  
หมายเหตุขอ้  13 
หมายเหตุขอ้  18 

การตรีาคาทีด่นิ 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

หมายเหตุขอ้  21 การวดัมลูคา่ของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั เมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2559 

 
3 นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

นโยบายการบญัชทีีส่าํคญัทีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัมดีงัต่อไปน้ี 
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3.1 การรบัรูร้ายได ้
รายไดท้ีร่บัรูไ้มร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ และแสดงสทุธจิากสว่นลดการคา้ และสว่นลดพเิศษ 

การขายสนิคา้และใหบ้รกิาร 
รายได้รบัรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มี
นยัสาํคญัไปใหก้บัผูซ้ือ้แลว้ และจะไม่รบัรูร้ายไดถ้า้ยงัมกีารควบคุมหรอืบรหิารสนิคา้ทีข่ายไปแลว้นัน้หรอืมี
ความไมแ่น่นอนทีม่นียัสาํคญัในการไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจากการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารนัน้ ไมอ่าจ
วดัมูลค่าของจํานวนรายไดแ้ละต้นทุนที่เกดิขึน้ได้อย่างน่าเชื่อถอื หรอืมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนที่
จะตอ้งรบัคนืสนิคา้ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัรูเ้มือ่มกีารใหบ้รกิาร   

ดอกเบี้ยรบั 
ดอกเบีย้รบับนัทกึในกาํไรหรอืขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   

3.2 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารทุกประเภท ทีม่สีภาพคล่อง
สงู (ซึง่ไมม่ขีอ้จาํกดัในการใช)้ และพรอ้มทีจ่ะเปลีย่นเป็นเงนิสดทีแ่น่นอนเมื่อครบกําหนด ซึง่มคีวามเสีย่งใน
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่น้อย 

3.3 ลกูหน้ีการคา้ 
ลกูหน้ีการคา้ แสดงดว้ยมลูค่าสุทธทิีค่าดวา่จะไดร้บั บรษิทัตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูตามจาํนวนหน้ีทีค่าดว่า
จะเรยีกเกบ็จากลูกหน้ีไม่ได ้ทัง้น้ีโดยการประมาณจากประสบการณ์การเรยีกเกบ็หน้ีในอดตีควบคู่กบัการ
วเิคราะหส์ถานะปจัจุบนัของลกูหน้ี 

3.4 สนิคา้คงเหลอื 
สนิคา้คงเหลอื แสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิี่คาดว่าจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่าสุทธดิว้ยค่าเผื่อ
สนิคา้เสือ่มสภาพ (ถา้ม)ี โดยราคาทุนมวีธิกีารคาํนวณ ดงัน้ี 

- วตัถุดบิและสนิคา้ระหวา่งผลติคาํนวณราคาทุนโดยวธิถีวัเฉลีย่แบบถ่วงน้ําหนกั 
- สนิคา้สาํเรจ็รปูคาํนวณราคาทุนโดยวธิถีวัเฉลีย่แบบเคลื่อนที ่

มูลค่าสุทธทิี่คาดว่าจะไดร้บัประมาณขึน้จากราคาที่จะขายไดจ้ากการดําเนินธุรกจิปกตหิกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่
จาํเป็นในการขาย 

3.5 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั บนัทกึบญัชตีามวธิรีาคาทุน กรณีทีเ่งนิลงทุนดงักล่าว
เกดิการด้อยค่า บรษิทัจะรบัรูผ้ลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูร้ายไดเ้งนิปนัผลเมือ่มกีารประกาศจา่ยจากบรษิทัยอ่ย 

3.6 การรวมธุรกจิ 

บรษิทับนัทกึบญัชสีาํหรบัการรวมธุรกจิโดยถอืปฏบิตัติามวธิซีือ้ บรษิทั (ผูซ้ื้อ) วดัมลูค่าตน้ทุนการซื้อธุรกจิ
ดว้ยผลรวมของสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหซ้ึ่งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ และจํานวนของสว่นของผูท้ี่
ไม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้กซื้อ ในการรวมธุรกจิแต่ละครัง้ บรษิทัจะวดัมลูค่าสว่นของผูท้ีไ่ม่มอีํานาจควบคุม
ในผูถ้กูซือ้ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมหรอืมลูคา่ของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดข้องผูถู้กซือ้ตามสดัสว่นของหุน้ทีถ่อืโดยผู้
ทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมนัน้  
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ค่าความนิยมถูกวดัมลูค่า ณ วนัทีซ่ื้อ โดยวดัจากมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหซ้ึ่งรวมถงึการรบัรู้
จาํนวนสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุมในผูถู้กซือ้หกัดว้ยมลูค่าสทุธ(ิมลูค่ายุตธิรรม)ของสนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ี่
ไดม้าและหน้ีสนิทีร่บัมาซึง่วดัมลูคา่ ณ วนัทีซ่ือ้ 

หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ของบรษิทัทีถู่กซือ้ทีร่บัมาจากการรวมธุรกจิ รบัรูเ้ป็นหน้ีสนิหากมภีาระผกูพนัในปจัจุบนั
ซึง่เกดิขึน้จากเหตุการณ์ในอดตีและสามารถวดัมลูคา่ยตุธิรรมไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่ เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 
คา่ธรรมเนียมวชิาชพีและคา่ทีป่รกึษาอื่นๆ ถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยเมือ่เกดิขึน้ 

นโยบายการบญัชขีองบรษิทัย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจําเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดยีวกนักบัของกลุ่ม
บรษิทัผลขาดทุนในบรษิทัยอ่ยจะถูกปนัสว่นไปยงัสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุมแมว้า่การปนัสว่นดงักล่าว
จะทาํใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมมยีอดคงเหลอืตดิลบกต็าม 

 
3.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ แสดงราคาเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่คาํนวณจากราคาซือ้สนิทรพัยท์ัง้ทีเ่ป็นเงนิสด 
และจํานวนเทียบเท่าเงนิสดในการทําให้สนิทรพัย์นัน้อยู่ในสถานที่หรือสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตาม
วตัถุประสงค์ อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนและค่าเสื่อมราคาสะสม
ของทรพัย์สนิจะถูกตดัออกจากบญัชเีมื่อสนิทรพัย์ถูกขายหรอืเลกิใช้งาน ส่วนกําไรขาดทุนจากการขาย
ทรพัยส์นิเหลา่นัน้จะแสดงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 

กลุ่มบริษัทบนัทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาที่ดิน โดยบนัทึกมูลค่าของที่ดินที่เพิ่มขึ้นเข้าในบญัช ี
“สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ” ในองคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิ อยา่งไรก็
ตาม หากทีด่นินัน้เคยมกีารตรีาคาลดลงและกลุ่มบรษิทัไดร้บัรูร้าคาทีล่ดลงเป็นค่าใชจ้่ายในงบกําไรขาดทุน
ไปแล้ว ส่วนที่เพิม่ขึ้นจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรบัรู้เป็นรายได้ไม่เกินจํานวนที่เคยลดลงซึ่งได้รบัรู้เป็น
ค่าใชจ้่ายในงบกําไรขาดทุนงวดก่อนแลว้ และสว่นทีเ่กนิจะบนัทกึเป็น “สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ” ใน
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ 

สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ ไมส่ามารถนํามาหกักบัขาดทุนสะสมและไมส่ามารถจา่ยเป็นเงนิปนัผลได ้

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของ
สนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 

สว่นปรบัปรงุทีด่นิ 5–20ปี 
อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 15–50 ปี 
เครือ่งจกัรและเครือ่งมอืและเครือ่งใชโ้รงงาน 5–20 ปี 
เครือ่งตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5–10 ปี 
ยานพาหนะ 5–15 ปี 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการต่อเตมิ การต่ออายุ หรอืการปรบัปรุงสนิทรพัย์ให้ดขีึน้ ซึ่งทําให้ราคาเปลี่ยนแทนใน
ปจัจุบนัของสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้อยา่งเป็นสาระสาํคญัจะรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย ์สว่นค่าซ่อมแซมและค่า
บาํรงุรกัษารบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิขึน้ 
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3.8 คา่เชา่ทีด่นิจา่ยลว่งหน้า 

ค่าเช่าที่ดนิจ่ายล่วงหน้าประกอบดว้ยรายจ่ายในการก่อสรา้งสนิทรพัยเ์พื่อใหไ้ดม้าซึ่งสทิธใินการเช่าที่ดนิ 
โดยมเีงือ่นไขการโอนกรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยใ์หผู้ใ้หเ้ชา่เมือ่สิน้สดุสญัญาเช่า ซึง่ถอืเป็นค่าใชจ้่ายล่วงหน้าเพื่อ
ตอบแทนจากการใช้ประโยชน์บนที่ดนิดงักล่าว บรษิทัจะทยอยตดัจําหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีสน้ตรง
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสทิธดิงักลา่วภายใตอ้ายสุญัญาเชา่ 

3.9 สทิธกิารเชา่ 

สทิธกิารเช่าทีด่นิเป็นสว่นเกนิจากราคาตลาดของค่าเช่าทีด่นิกบัราคาค่าเช่าทีด่นิตามสญัญา ซึง่ถูกประเมนิ
มูลค่าเพื่อประกอบการซื้อบรษิทัย่อย สทิธกิารเช่าแสดงรายการสุทธจิากค่าตดัจําหน่ายสะสมและขาดทุน
จากการดอ้ยค่า (ถ้าม)ี ค่าตดัจําหน่ายบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวธิเีสน้ตรงตาม
เกณฑร์ะยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิของสทิธกิารเชา่เป็นเวลา 15 และ 30 ปี 

3.10 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์สดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม ค่าตดัจําหน่ายคํานวณจากราคาทุน โดย
วธิเีสน้ตรง ซึง่ผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดป้ระเมนิไวป้ระมาณ 5-10 ปี และจะตดัรายการหากมกีาร
ดอ้ยคา่เกดิขึน้ 

3.11 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีข้องสนิทรพัยว์า่มกีารดอ้ยค่าหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชีว้า่มกีารดอ้ย
ค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของสนิทรพัย์ หากราคาตามบญัชีของ
สนิทรพัยส์งูกวา่มลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื บรษิทัและบรษิทัยอ่ยปรบัปรุงลดมลูค่าของสนิทรพัยน์ัน้ลดลงให้
เท่ากบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ในงบกําไรขาดทุน มูล
ค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์หมายถงึราคาขายสุทธหิรอืมลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัยน์ัน้แลว้แต่
จาํนวนใดจะสงูกวา่ 

3.12 สญัญาเชา่ – กรณีทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยเป็นผูเ้ชา่ 

การเชา่อุปกรณ์ ซึง่พจิารณาวา่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทัง้หมดไดโ้อนใหบ้รษิทัและ
บรษิทัยอ่ยแลว้เป็นสญัญาเชา่การเงนิ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะบนัทกึมลูคา่ของสนิทรพัยเ์ป็นรายจ่ายฝา่ยทุน
ตามมูลค่ายุตธิรรมสุทธขิองสนิทรพัยท์ี่เช่าหรอืมูลค่าปจัจุบนัสุทธขิองจํานวนเงนิที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่า 
แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงนิที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหน้ีสนิและค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
เพื่อให้จํานวนเงนิที่ต้องจ่ายในแต่ละปีมจีํานวนคงที่ ค่าเช่าซึ่งต้องจ่ายตามภาระผูกพนัหกักบัค่าใช้จ่าย
ทางการเงนิจะบนัทึกเป็นหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทึกในงบกําไร
ขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ จะคดิค่าเสื่อมราคาตลอดอายุของการ
ใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยน์ัน้   

การเช่าสนิทรพัย์ โดยที่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยู่กบัผู้ให้เช่า จะถูกจดัเป็น
สญัญาเช่าดําเนินงาน การชําระเงนิภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงาน จะถูกบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากการยกเลกิสญัญาเช่าดําเนินงานก่อน
หมดอายกุารเชา่ เชน่ เบีย้ปรบัทีต่อ้งจา่ยใหผู้ใ้หเ้ชา่ จะถกูบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีาร
ยกเลกิสญัญา 
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3.13 เงนิปนัผล 

เงนิปนัผลจ่าย บนัทกึในงบการเงนิในรอบระยะเวลาบญัชซีึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการของบรษิทั 
ไดอ้นุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล 

3.14 สว่นตํ่าจากการปรบัโครงสรา้งภายในกจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

สว่นตํ่าจากการปรบัโครงสรา้งภายในกจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั เกดิจากผลต่างระหว่างมูลค่าของ
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัทีอ่อกเพื่อแลกซื้อหุน้สามญัของบรษิทัย่อยเทยีบกบัมลูค่าตามบญัชขีองบรษิทั
ยอ่ยแสดงในสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นตํ่าดงักล่าวจะลดลงหากบรษิทัจําหน่ายหรอืลดสดัสว่นการลงทุนในบรษิทั
ยอ่ย 

3.15 บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนักบับรษิัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มอีํานาจควบคุมบรษิัทหรือถูก
ควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบับริษัท 
นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสาํคญัทัง้ทางตรงและทางออ้มกบับรษิทั ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทั ทีม่อีํานาจ
ในการกาํหนดทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทั  

3.16 การแปลงคา่เงนิตราต่างประเทศ 

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

3.17 ผลประโยชน์พนกังาน 

บรษิทัและบรษิทัย่อยรบัรู้เงนิเดอืน ค่าจ้าง โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใช้จ่ายตาม
เกณฑค์งคา้ง 

3.18 เงนิกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

บรษิทัและบรษิทัย่อยไดจ้ดัตัง้กองทุนสาํรองเลี้ยงชพี ซึ่งกําหนดใหพ้นักงานและบรษิทัและบรษิทัย่อยจ่าย
สมทบเขา้กองทุน โดยทีส่นิทรพัยข์องกองทุนไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และบรหิาร
โดยผูจ้ดัการกองทุนสาํรองเลีย้งชพีทีไ่ดร้บัอนุญาต 

เงนิจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลี้ยงชพีของบรษิทัและบรษิทัย่อย บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบกําไรขาดทุน
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

3.19 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรบัรูส้าํรองหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน เน่ืองจากการจดัใหม้ผีลประโยชน์พนกังานหลงั
การเลกิจา้งหรอืเกษยีณอายุ เพื่อจ่ายใหแ้ก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย ซึ่งบรษิทัมกีาร
คํานวณโดยผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัด้วยเทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (ActuarialTechnique) ทัง้น้ีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์พนักงานจะรบัรู้ในงบกําไร
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ขาดทุนเบด็เสรจ็เพื่อกระจายต้นทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน ผลกําไรและขาดทุนจากการ
เปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิาน บรษิทัจะรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเมือ่เกดิรายการ 
 

3.20 ภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี ประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดป้จัจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี ภาษเีงนิได้
ปจัจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีรบัรู้ในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกบัรายการที่รบัรู้
โดยตรงในสว่นของผูถ้อืหุน้หรอืกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั 
ภาษีเงนิได้ปจัจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรอืได้รบัชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรอืขาดทุน
ประจําปีที่ต้องเสยีภาษีด้วยอตัราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ตลอดจนการปรบัปรงุทางภาษทีีเ่กีย่วกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชบีนัทกึโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่คราวที่เกดิขึน้ระหว่างมูลค่าตามบญัชขีอง
สนิทรพัย์และหน้ีสนิและจํานวนที่ใช้เพื่อการคํานวณภาษี ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชวีดัมูลค่าโดยใช้อตัรา
ภาษทีีค่าดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเมือ่มกีารกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษทีีป่ระกาศใชห้รอืทีค่าดวา่มี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะบนัทกึต่อเมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสยีภาษี
ในอนาคตจะมจีํานวนเพยีงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อ
การตดับญัชจีะถูกทบทวน ณ ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรบัลดลงเท่าทีป่ระโยชน์ทางภาษี
จะมโีอกาสถกูใชจ้รงิ 

 
3.21 กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรบัปีดว้ยจาํนวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัระหวา่งปี 
 

3.22 ประมาณการหน้ีสนิและคา่ใชจ้่าย และสนิทรพัยท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหน้ีสนิและค่าใชจ้่ายไวใ้นงบการเงนิ เมื่อบรษิทัและบรษิทัยอ่ยมี
ภาระผูกพนัตามกฎหมายหรอืเป็นภาระผูกพนัที่ค่อนขา้งแน่นอนที่มผีลสบืเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดตี ซึ่ง
อาจทาํใหบ้รษิทัตอ้งชาํระหรอืชดใชต้ามภาระผกูพนันัน้ และจาํนวนทีต่อ้งชดใชด้งักล่าวสามารถประมาณได้
อย่างสมเหตุสมผล สนิทรพัยท์ี่อาจเกดิขึน้จะถูกรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยแ์ยกต่างหาก เมื่อมปีจัจยัสนับสนุนว่าจะ
ไดร้บัคนืแน่นอน 
 

4 ประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั ขอ้สมมตฐิาน การใชดุ้ลยพนิิจ และการจดัการความเสีย่งในสว่นของทุน 
 
4.1 ประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ 

ก. การดอ้ยคา่ของลกูหน้ีการคา้ 
บรษิทับนัทกึค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเพื่อให้สะท้อนถงึการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าอนัเกดิมาจากการที่
ลูกคา้ไม่มคีวามสามารถในการชําระหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูนัน้เป็นการประเมนิบนพืน้ฐานเกี่ยวกบั
ประสบการณ์ในอดตีของการตดิตามทวงถามควบคูก่บัการสอบทานอายขุองลกูหน้ีคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 
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ข. คา่เผื่อลดมลูคา่สาํหรบัสนิคา้เก่า ลา้สมยั และเสือ่มคุณภาพ 

บรษิทัประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสาํหรบัสนิคา้เก่า ลา้สมยั และเสื่อมคุณภาพเพื่อใหส้ะทอ้นถงึการ
ด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนัน้จะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการ
เสื่อมสภาพของสนิค้าคงเหลือประเภทต่างๆ โดยผู้บรหิารเชื่อว่าบรษิัทไม่ต้องบนัทึกค่าเผื่อสนิค้า
ลา้สมยัหรอืเสือ่มสภาพสาํหรบัสนิคา้คงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 

ค. อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ฝ่ายบรหิารเป็นผู้ประมาณการวธิกีารคดิค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย อายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลอืของอาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ของบรษิทัทุกสิน้ปีจะทบทวนและ
เปลีย่นการคดิค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่ายเมื่อวธิกีารคดิค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย อายุการ
ใหป้ระโยชน์และมลูคา่คงเหลอืมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในปีก่อน หรอืมกีารตดัจาํหน่าย
สนิทรพัยท์ีเ่สือ่มสภาพหรอืไมไ่ดใ้ชง้านอกีต่อไป 

ง. คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

บรษิทัพจิารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสนิทรพัย์เมื่อพบว่ามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ดงักล่าวลดลง
อย่างมสีาระสาํคญั หรอืเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมสีาระสาํคญัและระยะเวลานัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจ
ของฝา่ยบรหิาร 

จ. ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 

ผลประโยชน์พนักงานหลงัเกษียณอายุที่จ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย 
บรษิัทคํานวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกนัภยัและบรษิทัย่อยคํานวณโดยผู้บรหิารของ
บริษัทด้วยเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  (ActuarialTechnique) 
โดยประมาณการจากมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคดิลดด้วยอตัรา
ดอกเบีย้ของพนัธบตัรรฐับาลทีค่รบกําหนดในเวลาใกลเ้คยีงกบักําหนดชาํระของหน้ีสนิดงักล่าว กระแส
เงนิสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจากเงนิเดอืนพนักงาน อตัราการหมุนเวยีน อตัรา
การตาย อายงุาน และปจัจยัอื่น 

ฉ. สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูโ้ดยการประมาณการในการประเมนิความสามารถในการทํา
กําไรทางภาษีในอนาคตของบริษัทที่นํามาหักกับผลแตกต่างชัว่คราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได ้ 
นอกจากนัน้ ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิผลกระทบของกฎหมายหรอืขอ้จํากดัทางด้าน
เศรษฐกจิหรอืความไมแ่น่นอนของกฎหมายภาษเีงนิได ้

ช. สญัญาเชา่ 

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรอืสญัญาเช่าการเงนิ ฝา่ยบรหิาร
ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื่อพจิารณาวา่ บรษิทัและบรษิทัยอ่ย
ไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ชา่ดงักลา่วแลว้หรอืไม ่

4.2 การจดัการความเสีย่งในสว่นของทุน 
วตัถุประสงคข์องบรษิทัในการบรหิารทุนของบรษิทันัน้เพื่อดํารงไวซ้ึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองของบรษิทั เพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีอื่น และเพื่อดํารง
ไวซ้ึ่งโครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม เพื่อลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน ในการดาํรงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของ
ทุน บรษิทัอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลหรอืออกหุ้นใหม่หรอืออกหุน้กู้เพื่อปรบั โครงสรา้งหน้ี หรอื
การขายสนิทรพัยเ์พือ่ลดภาระหน้ี 
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5. การซือ้บรษิทัยอ่ย 
 

เมือ่วนัที ่8 ตุลาคม 2558 กลุม่บรษิทัไดม้าซึง่อาํนาจควบคุมในบรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ จาํกดั 
ซึ่งเป็นผูผ้ลติและจําหน่ายเหลก็ท่อ เหลก็แผ่น และเหลก็ตวัซ ีโดยการซื้อหุน้ทุนและสทิธอิอกเสยีงในบรษิทัรอ้ย
ละ 90 การมอีาํนาจควบคุมในดงักลา่วจะทาํใหก้ลุม่บรษิทัมกีารขยายฐานลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหน้ีสนิทีร่บัมา  
 (หน่วย : บาท) 
 มลูคา่ยตุธิรรม 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 3,234,940 
สทิธกิารเชา่ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สทุธ ิ 63,752,619 
คา่เชา่ทีด่นิจา่ยลว่งหน้า 567,717 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (66,051,480) 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (3,389,626) 
เงนิกูย้มืกรรมการ (70,205) 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (13,694,591) 
รวมหน้ีสินสทุธิท่ีระบไุด้ (15,650,626) 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (1,565,063) 
หน้ีสินสทุธิท่ีซ้ือ (14,085,563) 
คา่ความนิยมจากการซือ้ธุรกจิ 15,085,563 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ 1,000,000 

เงนิสดสทุธทิีไ่ดม้าจากการซือ้บรษิทัยอ่ย 3,234,940 
เงนิสดทีจ่า่ย (1,000,000) 
กระแสเงนิสดรบัสทุธ ิ 2,234,940 
 

มลูคา่ยตุธิรรมต่อไปน้ีไดพ้จิารณาโดยเกณฑใ์นการประมาณการ 

 มลูคา่ยตุธิรรมของสทิธกิารเชา่ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ซึง่ประกอบดว้ย  
- สทิธกิารเชา่ทีด่นิจาํนวน 2.96 ลา้นบาท คาํนวณจากมลูค่าปจัจุบนัของสว่นเกนิของราคาค่าเช่าทีด่นิ

ตามตลาดกบัราคาคา่เชา่ทีด่นิตามสญัญา  
- อาคาร จํานวน 40.88 ลา้นบาท และ เครื่องจกัร จํานวน 19.91 ลา้นบาท ประเมนิมลูค่าโดยวธิี

วเิคราะหต์น้ทุน (Cost Approach)  

 หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีคาํนวณจากอตัรารอ้ยละ 24 ของสว่นเกนิของมลูค่ายุตธิรรมทีส่งูกวา่ราคา
ทุนของสทิธกิารเชา่ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้กจิการ 
 
คา่ความนิยม 
มลูค่ายุตธิรรมของสว่นไดเ้สยีทีม่อียู่ก่อนของกลุ่มบรษิทัในผูถู้กซื้อรอ้ยละ 90 มจีํานวน 15.08ลา้นบาท (1.00 
ล้านบาท หกัมูลค่าตามบญัชขีองบญัชสี่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกลงทุน ณ วนัที่ซื้อธุรกิจจํานวน (14.08) ล้าน
บาท) ซึง่ไดร้บัรูไ้วส้นิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนภายใตช้ื่อ “คา่ความนิยม” 
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ค่าความนิยมส่วนใหญ่เกิดจากโอกาสในการขยายฐานลูกค้าของบรษิทั แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ 
จาํกดัซึง่คาดวา่จะมกีําไรจากการดาํเนินงานในอนาคต ทัง้น้ีไม่มคี่าความนิยมทีค่าดว่าจะนํามาหกัเป็นค่าใชจ้่าย
ทางภาษเีงนิได ้
 

 ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อ 

กลุม่บรษิทัมคี่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้จาํนวน 0.63 ลา้นบาท ทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่าทีป่รกึษากฎหมายภายนอก
และค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบสถานะทางการเงนิ ค่าที่ปรกึษากฎหมายและค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบสถานะ
ทางการเงนิไดถ้กูรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารในงบกาํไรขาดทุนของกลุม่บรษิทั 

 
6. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงนิรวมน้ีได้รวมงบการเงนิของบรษิทั 2 เอสเมทลั จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยที่บรษิทั 2 เอสเมทลั 
จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้ดงัต่อไปน้ี 

    สดัสว่นเงนิลงทุน (รอ้ยละ)   
บรษิทั  จดัตัง้ใน  2558  2557  ลกัษณะธุรกจิ 

บรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั 

 

 ไทย  99.99  99.99   รบัจา้งผลติและจาํหน่ายเหลก็ทอ่ เหลก็แผน่ 
เหลก็ตวัซ ีและเหลก็ตะแกรง  

บรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จาํกดั  ไทย  99.99  99.99   ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัรบัจา้งขนสง่และขนถ่าย
สนิคา้ 

บรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็
รปูพรรณ จาํกดั 

 ลาว  90.00          -   ผลติและจาํหน่ายเหลก็ทอ่ เหลก็แผน่ และ
เหลก็ตวัซ ี 

 

บรษิทัยอ่ย 

บรษิทัย่อยเป็นกจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบรษิทั  การควบคุมเกดิขึน้เมื่อกลุ่มบรษิทัเปิดรบัหรอืมสีทิธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบักจิการนัน้และมคีวามสามารถในการใช้อํานาจเหนือกจิการนัน้ทําให้
เกดิผลกระทบต่อจํานวนเงนิผลตอบแทนของบรษิทั  งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวม นับแต่
วนัที่มกีารควบคุมจนถงึวนัที่การควบคุมสิน้สุดลงรายการบญัชกีบับรษิทัย่อยที่มสีาระสาํคญัไดถู้กหกัออกจากงบ
การเงนิรวมแลว้ 

รายการบญัชกีบับรษิทัยอ่ยทีม่สีาระสาํคญัไดถ้กูหกัออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 

งบการเงนิรวมน้ีไดจ้ดัทําขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีดยีวกนัสาํหรบัรายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัสาํหรบัการจดัทาํงบ
การเงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืเหตุการณ์ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนั 

 
7. สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 

บรษิทัยอ่ยทมีสีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุมทีเ่ป็นสาระสาํคญัสาํหรบังวดระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่8 ตุลาคม 2558 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558ดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 
 สดัสว่นการถอืของ       

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจ
ควบคุม (รอ้ยละ) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็
จดัสรรใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี

อาํนาจควบคุม 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจ

ควบคุมสะสม 

บรษิทั วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
31 ธนัวาคม 

2558 
8 ตุลาคม 

2558 

บรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ จาํกดั 10.00 (520) (2,085) (1,565) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และสําหรบังวด
ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่8 ตุลาคม 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มดีงัน้ี 

 (หน่วย :บาท) 
 งบการเงนิของบรษิทัยอ่ย 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
รอ้ยละของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 10% 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 12,002,431 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 65,605,352 
หน้ีสนิหมนุเวยีน (6,689,795) 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน (91,769,764) 
หน้ีสินสทุธิ (20,851,776) 
มลูคา่ตามบญัชขีองสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (2,085,178) 

 

 สาํหรบังวดระยะเวลาตัง้แต่
วนัที ่8 ตุลาคม 2558 ถงึวนัที ่

31 ธนัวาคม 2558 
รายได ้ 4,165,461 
ขาดทุนสาํหรบัปี (5,201,150) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม (5,201,150) 

ขาดทุนทีแ่บง่ใหก้บัสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (520,115) 
กาํไรเบด็เสรจ็อืน่ทีแ่บง่ใหก้บัสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - 
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (520,115) 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน (8,803,615) 
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (3,060,420) 
เงนิสดสทุธไิดม้าจากจากกจิกรรมจดัหาเงนิ  10,278,570 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (1,585,465) 

 
ไมม่กีารจา่ยเงนิปนัผลใหก้บัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมในระหวา่งสาํหรบังวดระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่8 
ตุลาคม 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 

8. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2558  2557  2558  2557 

เงนิสด 89  89  30  48 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิ        

- เงนิฝากกระแสรายวนั 23,557  20,389  23,365  20,296 
- เงนิฝากออมทรพัย ์ 38,099  44,990  34,259  42,601 

รวม 61,745  65,468  57,654  62,945 
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9. รายการกบับุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บรษิทัมรีายการทีเ่กดิขึน้กบับุคคลและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั บรษิทัเหล่าน้ีเกี่ยวขอ้งกนัโดยการมผีูถ้อืหุน้และหรอื
กรรมการร่วมกนั ดงันัน้งบการเงนิน้ีจงึแสดงรวมถงึผลของรายการเหล่าน้ีตามมลูฐานที่พจิารณาร่วมกนัระหว่าง
บรษิทักบับุคคลและบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งมูลฐานที่ใช้บางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใชส้ําหรบัรายการที่
เกดิขึน้กบับุคคลหรอืบรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 

ชื่อกจิการ  ความสมัพนัธ ์  ลกัษณะความสมัพนัธ ์
     

บรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั  บรษิทัยอ่ย  ผูถ้อืหุน้ทางตรง 
บรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จาํกดั  บรษิทัยอ่ย  ผูถ้อืหุน้ทางตรง 
บรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ 

จาํกดั  บรษิทัยอ่ย  ผูถ้อืหุน้ทางตรง 
บรษิทั นานา วสัดุเฟอรนิ์เจอร ์จาํกดั  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ผูถ้อืหุน้รว่มกนั 
บรษิทั พนิชสวสัดิ ์จาํกดั  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  กลุม่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั เอส.เอส.วเีนียร ์จาํกดั  บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  กรรมการและผูถ้อืหุน้รว่มกนั 
รา้นกวางฝาโลหะกจิ  กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ผูถ้อืหุน้รว่มกนั 

ยอดคงเหลอืกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอยา่งมสีาระสาํคญั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มดีงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2558  2557  2558  2557 
ลกูหน้ีอื่น        
บรษิทัยอ่ย        
   บรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ 

จาํกดั           - 
 

          - 
 

5,109 
 

          - 
        
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้        
บรษิทัยอ่ย        
บรษิทันีสเทริน์สตลี จาํกดั           -            -  2,000  8,000 
   บรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จาํกดั           -            -  27,561  24,722 
   บรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ 

จาํกดั           - 
 

          - 
  

75,052 
 

          - 
รวม           -            -  104,613  32,722 
ดอกเบีย้คา้งรบั        
บรษิทัยอ่ย        
บรษิทันีสเทริน์สตลี จาํกดั           -            -            -  10 
   บรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จาํกดั           -            -  6  6 
   บรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ 

จาํกดั           - 
 

          - 
  

1,818 
 

          - 
รวม           -            -  1,824  16 
คา่เชา่จา่ยลว่งหน้า        
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,246            -            -            - 
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รายการเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ยทีม่สีาระสาํคญัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มดีงัน้ี 

   (หน่วย:พนับาท) 
 1 มกราคม ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 
 2558 เพิม่ขึน้ ลดลง 2558 
บรษิทัยอ่ย     
บรษิทันีสเทริน์สตลี จาํกดั 8,000           - (6,000) 2,000 
   บรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จาํกดั 24,722 2,839           - 27,561 
   บรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ จาํกดั           - 75,052           - 75,052 

รวม 32,722 77,891 (6,000) 104,613 

 

เงนิให้กู้ยมืแก่บรษิทั นีสเทิร์นสตีล จํากดั และบรษิัท เมกก้าทรานส์แอนด์โลจสิ จํากดั เป็นเงนิให้กู้ยมืที่ไม่มี
หลกัประกนั โดยมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MMR ต่อปี และกาํหนดชาํระคนืเมือ่ทวงถาม 

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทั แกรน์อุตสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ จาํกดั เป็นเงนิใหกู้ย้มืทีใ่ชส้ทิธใินการใชท้ีด่นิทีน่ครหลวง
เวยีงจนัทร ์เป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัการชาํระคนืเงนิกู ้โดยมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 12 ต่อปี และกําหนดชาํระคนื
เมือ่ทวงถาม 

     (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2558  2557  2558  2557 
เจา้หน้ีการคา้        
บรษิทัยอ่ย        
บรษิทันีสเทริน์สตลี จาํกดั           -            -  6,766  6,045 
   บรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ จาํกดั           -            -  952  3,740 
รวม           -            -  7,718  9,785 

เจา้หน้ีอื่น        

บรษิทัยอ่ย        
บรษิทันีสเทริน์สตลี จาํกดั           -            -  74  58 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั        

   รา้นกวางฝาโลหะกจิ 3  2  3  2 
   บรษิทั นานา วสัดุเฟอรนิ์เจอร ์จาํกดั 15  7  15  7 
รวม 18  9  18  9 

รวมเจา้หน้ีอื่น 18  9  92  67 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน        

ผูบ้รหิารสาํคญั        
- ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6,065  4,715  5,685  4,393 
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

รายการทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มี
ดงัน้ี 

     (หน่วย : พนับาท) 
    งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  

รายการบญัชกีบั  นโยบายการ  สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  กาํหนดราคา  2558  2557  2558  2557 

ขายสนิคา้           

บรษิทัยอ่ย  ราคาตลาด  -  -  6,827  303 

รายไดค้า่เชา่สนิทรพัยแ์ละ
คา่บรกิารอื่น 

          

บรษิทัยอ่ย  ตามราคาทีต่กลงรวมกนั  -  -  410  241 

ดอกเบีย้รบั           

บรษิทัยอ่ย  ราคาตามสญัญา  -  -  3,128  1,124 

ซือ้สนิคา้และบรกิาร           

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ราคาตลาด         116  154         116  154 

คา่จา้งผลติสนิคา้           

บรษิทัยอ่ย  ตน้ทุนบวกกาํไรขัน้ตน้ 
รอ้ยละ 24 

  
- 

  
- 

  
74,906 

  
71,383 

คา่บรกิารขนสง่สนิคา้           

บรษิทัยอ่ย  ตามราคาตลาด  -  -  75,179  84,820 

คา่เชา่สนิทรพัยแ์ละคา่บรกิารอื่น           

บรษิทัยอ่ย  ตามราคาทีต่กลงรวมกนั  -  -  5,427  2,902 
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั    383  -  -  - 
       รวม    383  -  5,427  2,902 

ดอกเบีย้จา่ย           

บรษิทัยอ่ย  ราคาตามสญัญา  -  -         158  190 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั             

ผลประโยชน์ระยะสัน้    24,681  24,611  19,947  19,908 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    803  745  746  692 

       รวม    25,484  25,356  20,693  20,600 
 

ภาระการคํ้าประกนัระหวา่งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มดีงัน้ี 
- บรษิทัคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อ จาํนวน 65ลา้นบาทใหบ้รษิทัยอ่ย  
- บรษิทัยอ่ยรว่มคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อของบรษิทักบัสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง ในวงเงนิ 37.98ลา้นบาท โดยนํา

ทีด่นิจาํนวน6ลา้นบาท รว่มจาํนองเป็นหลกัประกนัลาํดบัสอง  
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10. ลกูหน้ีการคา้ - สทุธ ิ

ยอดคงเหลอืของลกูหน้ีการคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จาํแนกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2558  2557  2558  2557 
ลกูหน้ีการคา้ - ลกูคา้ทัว่ไป        
ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 205,461  169,614  204,053  169,598 
เกนิกาํหนดชาํระเป็นเวลา :        
   น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 3 เดอืน 32,688  90,512  32,545  90,459 
ระหวา่ง 3 เดอืนถงึ 6 เดอืน 1,289  3,046  1,289  3,046 
ระหวา่ง 6 เดอืนถงึ 12 เดอืน 1,133  1,802  1,091  1,802 
มากกวา่ 12 เดอืนขึน้ไป 8,321  7,837  7,292  6,811 
รวม 248,892  272,811  246,270  271,716 
หกั  คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (9,069)  (7,050)  (8,047)  (6,024) 
ลกูหน้ีการคา้- ลกูคา้ทัว่ไป - สทุธ ิ 239,823  265,761  238,223  265,692 

 

ในระหวา่งปี บรษิทัมรีายการเคลื่อนไหวของคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 (7,050) (6,024) 
บวก คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (3,161)  (3,161) 
หกักลบัรายการคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 1,142  1,138 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 (9,069) (8,047) 

 
 

11. สนิคา้คงเหลอื – สทุธ ิ
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2558  2557  2558  2557 
        
วตัถุดบิ 149,356  201,272  149,356  201,272 
สนิคา้ระหวา่งผลติ 33,363  45,497  33,363  45,497 
สนิคา้สาํเรจ็รปู 132,058  259,908  133,058  261,506 
สนิคา้ระหวา่งทาง 56  2,364  56  2,364 
วสัดุโรงงาน 9,592  2,903  1,767  1,944 
รวม 324,425  511,944  317,600  512,583 
หกั คา่เผือ่การตรีาคาสนิคา้คงเหลอืลดลง (3,012)  (8,020)  (3,012)  (8,020) 
สทุธ ิ 321,413  503,924  314,588  504,563 
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

ในระหวา่งปี มรีายการเคลื่อนไหวของคา่เผื่อการปรบัมลูคา่สนิคา้คงเหลอืลดลง ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 (8,020) 
บวก ตัง้คา่เผือ่ฯ เพิม่ระหวา่งปี (21,873) 
หกักลบัรายการคา่เผือ่ฯ ระหวา่งปี 26,881 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31ธนัวาคม 2558 (3,012) 

 

12. เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย  
     (หน่วย : พนับาท) 
     งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
   2558 2557 
 ทุนชาํระแลว้ สดัสว่นรอ้ยละการลงทุน เงนิลงทุน เงนิลงทุน 
 2558 2557 2558 2557 วธิรีาคาทุน เงนิปนัผล วธิรีาคาทุน เงนิปนัผล 

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

บรษิทั เมกกา้ทรานสแ์อนดโ์ลจสิ 
จาํกดั 

17,000 17,000 99.99 99.99     17,000  -     17,000  - 

บรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรม
เหลก็รปูพรรณ จาํกดั 

31,680  - 90.00  -     1,000 - - - 

รวม     117,000  - 116,000  - 

เมื่อวนัที ่8 ตุลาคม 2558 บรษิทัไดซ้ือ้หุน้สามญัของบรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ จาํกดั จากผูถ้อื
หุน้รายหน่ึงจาํนวน 900,000 หุน้ทาํใหบ้รษิทัมสีดัสว่นการลงทุนในบรษิทัยอ่ยเป็นรอ้ยละ 90(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้1 
เหรยีญสหรฐัต่อหุน้) เป็นจาํนวนเงนิ 1.00 ลา้นบาท  
 

13. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์- สทุธิ 
  (หน่วย :พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

   เครือ่งจกัร   สนิทรพัย ์  
 ทีด่นิและ  และเครือ่งมอื เครือ่งตกแต่ง  ระหวา่งทาง  
 สว่นปรบัปรุง 

ทีด่นิ 
อาคารและ 
สิง่ปลกูสรา้ง 

เครือ่งใช้
โรงงาน 

และอุปกรณ์ 
สาํนกังาน 

 
ยานพาหนะ 

และระหวา่ง    
ก่อสรา้ง 

 
รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2557 90,935 94,817 278,595 20,789 47,872 18,642 551,650 
ซือ้เพิม่  1,488 11,225 5,906 920 16,547 46,613 82,699 
จาํหน่าย - (91) (1,195) (789) - - (2,075) 
โอนเขา้ / (โอนออก) 5,833 34,630 24,361 383 - (65,207) - 
31 ธนัวาคม 2557 98,256 140,581 307,667 21,303 64,419 48 632,274 
ซือ้เพิม่  470 - 5,258 653 8,077 14,671 29,129 
สว่นเกนิทุนจากการตรีาคา
สนิทรพัย ์ 74,152 - - - - - 74,152 

เพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ - 81,549 60,446 - - - 141,995 
จาํหน่าย - - - (599) (1,975) - (2,574) 
โอนเขา้ / (โอนออก) 1,284 237 363 11 - (1,895) - 
31 ธนัวาคม 2558 174,162 222,367 373,734 21,368 70,521 12,824 874,976 
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   งบการเงนิรวม   
   เครือ่งจกัร   สนิทรพัย ์  
 ทีด่นิและ  และเครือ่งมอื เครือ่งตกแต่ง  ระหวา่งทาง  

 
สว่นปรบัปรุง 

ทีด่นิ 
อาคารและ 
สิง่ปลกูสรา้ง 

เครือ่งใช้
โรงงาน 

และอุปกรณ์ 
สาํนกังาน 

 
ยานพาหนะ 

และระหวา่ง    
ก่อสรา้ง 

 
รวม 

ค่าเสือ่มราคาสะสม        

1 มกราคม 2557 (7,026) (53,051) (197,779) (15,628) (31,967) - (305,451) 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี (723) (5,699) (14,564) (1,798) (3,490) - (26,274) 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัสว่นทีจ่าํหน่าย - 19 659 750 - - 1,428 
31 ธนัวาคม 2557 (7,749) (58,731) (211,684) (16,676) (35,457) - (330,297) 

คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี (965) (7,369) (16,621) (1,552) (3,964) - (30,471) 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัสว่นที่ - - -  1,919 - 2,492 
เพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ - (40,668) (40,534) - - - (81,202) 
31 ธนัวาคม 2558 (8,714) (106,768) (268,839) (17,655) (37,502) - (439,478) 

มูลค่าสทุธิตามบญัชี        

31 ธนัวาคม 2557 90,507 81,850 95,983 4,627 28,962 48 301,977 
31 ธนัวาคม 2558 165,448 115,599 104,895 3,713 33,019 12,824 435,498 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัปี 2557        
ตน้ทุนขาย       19,865 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร       6,409 
รวม       26,274 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัปี 2558        
ตน้ทุนขาย       22,913 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร       7,558 
รวม       30,471 

 

  (หน่วย :พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

   เครือ่งจกัร   สนิทรพัย ์  
 ทีด่นิและ  และเครือ่งมอื เครือ่งตกแต่ง  ระหวา่งทาง  
 สว่นปรบัปรุง 

ทีด่นิ 
อาคารและ 
สิง่ปลกูสรา้ง 

เครือ่งใช้
โรงงาน 

และอุปกรณ์ 
สาํนกังาน 

 
ยานพาหนะ 

และระหวา่ง    
ก่อสรา้ง 

 
รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2557 51,371 58,735 161,719 10,962 8,089 5,749 296,625 
ซือ้เพิม่  - 4,742 2,457 822 833 558 9,412 
จาํหน่าย - - (1,073) (662) - - (1,735) 
โอนเขา้ / (โอนออก) - 5,443 816 - - (6,259) - 
31 ธนัวาคม 2557 51,371 68,920 163,919 11,122 8,922 48 304,302 
ซือ้เพิม่  469 - 963 512 939 1,737 4,620 
สว่นเกนิทุนจากการตรีาคา
สนิทรพัย ์

55,477 - - - - - 55,477 

จาํหน่าย - - - (532) (1,275) - (1,807) 
โอนเขา้ / (โอนออก) 1,283 17 363 11 - (1,674) - 
31 ธนัวาคม 2558 108,600 68,937 165,245 11,113 8,586 111 362,592 
        

ค่าเสือ่มราคาสะสม        
1 มกราคม 2557 (2,671) (30,356) (121,348) (8,840) (6,375) - (169,590) 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี (10) (2,922) (5,460) (952) (935) - (10,279) 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัสว่นที่
จาํหน่าย - - 536 627 - - 1,163 
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 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
   เครือ่งจกัร   สนิทรพัย ์  
 ทีด่นิและ  และเครือ่งมอื เครือ่งตกแต่ง  ระหวา่งทาง  
 สว่นปรบัปรุง 

ทีด่นิ 
อาคารและ 
สิง่ปลกูสรา้ง 

เครือ่งใช้
โรงงาน 

และอุปกรณ์ 
สาํนกังาน 

 
ยานพาหนะ 

และระหวา่ง    
ก่อสรา้ง 

 
รวม 

31 ธนัวาคม 2557 (2,681) (33,278) (126,272) (9,165) (7,310) - (178,706) 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี (75) (3,015) (5,601) (751) (755) - (10,197) 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัสว่นที่
จาํหน่าย 

- - - 505 1,276 - 1,781 

31 ธนัวาคม 2558 (2,756) (36,293) (131,873) (9,411) (6,789) - (187,122) 
มูลค่าสทุธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2557 48,690 35,642 37,647 1,957 1,612 48 125,596 
31 ธนัวาคม 2558 105,844 32,644 33,372 1,702 1,797 111 175,470 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัปี 2557        
ตน้ทุนขาย       6,409 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร       3,870 
รวม       10,279 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัปี 2558        
ตน้ทุนขาย       6,474 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร       3,723 
รวม       10,197 

 
กลุม่บรษิทัไดว้า่จา้งผูป้ระเมนิราคาอสิระใหต้รีาคาทีด่นิใหมใ่นเดอืนมนีาคม 2558 ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด 
(Market Approach) ซึง่กลุม่บรษิทัรบัรูส้ว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปีสิน้สดุ
วนัที ่31ธนัวาคม 2558 แลว้ทัง้จาํนวน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
  

ราคาทุน 
 

ราคาตลาด 
 

รบัรูส้ว่นเกนิทุนฯ 
หน้ีสนิภาษเีงนิ
ไดร้อตดับญัช ี

สว่นเกนิทุนฯ
สทุธ ิ

ปีทีเ่กดิ
รายการ 

งบการเงนิรวม 77.77 151.92 74.15 14.83 59.32 2558 
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 48.68 104.16 55.48 11.10 44.38 2558 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บรษิทัและบรษิทัย่อยไดจ้ดจํานองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง และเครื่องจกัร
สาํหรบัการผลติ ราคาตามบญัชใีนงบการเงนิรวม จาํนวน87.46 ลา้นบาท และ 92.61ลา้นบาท ตามลาํดบั และใน
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั จาํนวน 73.44 ลา้นบาท และ 74.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิ
เบกิเกนิบญัช ีเงนิกู้ยมืและวงเงนิสนิเชื่ออื่นๆ จากสถาบนัการเงนิตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 19และ 
28.4 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ2557 สนิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงนิตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 20
มรีาคาตามบญัชใีนงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั จํานวน 0.83 ลา้นบาท และ 0.80 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ2557 สนิทรพัยร์าคาทุนในงบการเงนิรวม จาํนวน 167.44 ลา้นบาท และ 137.21 
ลา้นบาท ตามลําดบั และในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั จํานวน 120.35 ล้านบาท และ 118.00 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ไดต้ดัคา่เสือ่มราคาหมดแลว้ทัง้จาํนวน แต่ยงัคงใชง้านอยู ่

ภาระการคํ้าประกนัระหวา่งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มดีงัน้ี 
- บรษิทัคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อ จาํนวน 65ลา้นบาทใหบ้รษิทัยอ่ย  
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- บรษิทัยอ่ยรว่มคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อของบรษิทักบัสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง ในวงเงนิ 37.98ลา้นบาท โดยนํา
ทีด่นิจาํนวน6ลา้นบาท รว่มจาํนองเป็นหลกัประกนัลาํดบัสอง  

 

14. คา่เชา่ทีด่นิจา่ยลว่งหน้า – สทุธ ิ
 ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558บรษิทัมรีายการเปลีย่นแปลงในคา่เชา่ทีด่นิจา่ยลว่งหน้าดงัต่อไปน้ี: 

    (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 อาคาร สว่นปรบัปรงุทีด่นิ รวม อาคาร สว่นปรบัปรงุทีด่นิ รวม 
ราคาทนุ       
1 มกราคม 2557 8,656 67 8,723 8,656 67 8,723 
31 ธนัวาคม 2557 8,656 67 8,723 8,656 67 8,723 
เพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ - 568 568 - - - 
จา่ยเพิม่ - 3,060 3,060 - - - 
31 ธนัวาคม 2558 8,656 3,695 12,351 8,656 67 8,723 

 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2557 (4,543) (67) (4,610) (4,543) (67) (4,610) 
คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี (578) - (578) (578) - (578) 
31 ธนัวาคม 2557 (5,121) (67) (5,188) (5,121) (67) (5,188) 
คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี (577) (383) (960) (577) - (577) 
31 ธนัวาคม 2558 (5,698) (450) (6,148) (5,698) (67) (5,765) 
มลูค่าสทุธิตามบญัชี      
31 ธนัวาคม 2557 3,535 - 3,535 3,535 - 3,535 
31 ธนัวาคม 2558 2,958 3,245 6,203 2,958 - 2,958 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 2557       
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร   578   578 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 2558       
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร   960   577 

 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าก่อสรา้งอาคารคลงัสนิคา้ 2 แห่ง บนทีด่นิซึง่ทาํสญัญาเช่าจากบุคคลภายนอกจาํนวน 2 
ฉบบั โดยมอีายุการเช่าฉบบัละ 15 ปี และเมื่อสิน้สุดสญัญาเช่าอาคารคลงัสนิคา้ดงักล่าวจะตกเป็นกรรมสทิธิข์อง
ผูใ้หเ้ช่าตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 28.1 โดยบรษิทัไดบ้นัทกึตดัจ่ายค่าเช่าที่ดนิจ่ายล่วงหน้าดงักล่าว
โดยวธิเีสน้ตรงตามอายสุญัญาเชา่ 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าของบรษิทัย่อยในประเทศลาวเป็นค่าเช่าที่ดนิ เพื่อก่อสรา้งอาคารคลงัสนิคา้ซึ่งทําสญัญาเช่า
กบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัจาํนวน 2 ฉบบั โดยมรีะยะเวลา 15 - 30 ปี และเมื่อสิน้สดุสญัญาเช่าอาคารคลงัสนิคา้
ดงักลา่วจะตกเป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้หเ้ชา่ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 28.2 โดยบรษิทัไดบ้นัทกึตดัจ่ายค่า
เชา่ทีด่นิจา่ยลว่งหน้าดงักลา่วโดยวธิเีสน้ตรงตามอายสุญัญาเชา่ 
 

15. สทิธกิารเชา่ – สทุธ ิ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 สทิธกิารเช่าทีด่นิ จาํนวน 2.96 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากการซือ้บรษิทัยอ่ยในระหวา่งปี 
2558 
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16. สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน– สทุธ ิ

รายการเคลื่อนไหวของโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มดีงัน้ี 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
ราคาทนุ    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 3,907  3,380 
ซือ้เพิม่ 412  352 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 4,319  3,732 
ซือ้เพิม่ 279  279 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 4,598  4,011 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 (3,316)  (2,892) 
คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี  (334)  (263) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 (3,650)  (3,155) 
คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี  (235)  (212) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 (3,885)  (3,367) 

มลูค่าสทุธิทางบญัชี    
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 669  577 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 713  644 

 

17. เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เงนิฝากประจาํอายุ 3 เดอืน และ 12 เดอืน มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.50 – 
2.25 ต่อปี และ 2.25– 2.73 ต่อปี ตามลาํดบั บรษิทันําไปคํ้าประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 19 

 

18. ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละภาษเีงนิได ้

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิได ้มดีงัน้ี     
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

   บนัทกึเป็นรายได ้(คา่ใชจ้า่ย)  

 
1 มกราคม 

2558 
เพิม่ขึน้จากการ

รวมธุรกจิ งบกาํไรขาดทุน 
กาํไรขาดทุน 
เบด็เสรจ็อืน่ 

31 ธนัวาคม 
2558 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจาก :       
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,454 - 241 - 1,695 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจาก :      
  สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ อาคาร และ

อุปกรณ์ - 
(13,694) 258 

(14,829) 
(28,265) 

สินทรพัย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินได้ 
รอการตดับญัชีสทุธิ: 

 
1,454 

 
(13,694) 

 
499 (14,829) 

 
(26,570) 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

  บนัทกึเป็นรายได ้(คา่ใชจ้า่ย)  

 
1 มกราคม 

2557 งบกาํไรขาดทุน 
กาํไรขาดทุน 
เบด็เสรจ็อืน่ 

31 ธนัวาคม 
2557 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจาก :      

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,165 178 (889)         1,454 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  บนัทกึเป็นรายได ้(คา่ใชจ้า่ย)  

 
1 มกราคม 

2558 งบกาํไรขาดทุน 
กาํไรขาดทุน 
เบด็เสรจ็อืน่ 

31 ธนัวาคม 
2558 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจาก :      
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  1,335 222 - 1,557 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจาก :     
  สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ - - (11,095) (11,095) 

สินทรพัย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินได้ 
รอการตดับญัชีสทุธิ : 

 
1,335 

 
222 (11,095) 

 
(9,538) 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  บนัทกึเป็นรายได ้(คา่ใชจ้า่ย)  

 
1 มกราคม 

2557 งบกาํไรขาดทุน 
กาํไรขาดทุน 
เบด็เสรจ็อืน่ 

31 ธนัวาคม 
2557 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจาก :      

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,017        159           (841)         1,335 

 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 

รายการกระทบยอดภาษเีงนิได ้
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2558  2557  2558  2557 

กาํไรก่อนภาษ ี 45,373  54,196  36,627       48,696 
อตัราภาษ ี(รอ้ยละ) 20  20  20  20 
ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษ ี 9,075  10,839  7,325  9,739 
     ผลกระทบ :        
คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี 223  1,829  357  1,972 
     รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษแีละคา่ใชจ้า่ยทีห่กัเพิม่ได ้ (169)  (221)  (372)  (221) 
กาํไรจากการไดร้บัสง่เสรมิการลงทุน (561)  (790)            -  (109) 
รายการระหวา่งกนั (870)  195            -            - 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
     ทีไ่มร่บัรู ้

 
1,155 

  
624 

 
          - 

 
          - 

ภาษเีงนิได ้ 8,853  12,476  7,310  11,381 
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    (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2558  2557  2558  2557 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วย 

ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนั 

 

8,853 

  

12,476 

  

7,310 

  

11,381 
ภาษเีงนิไดง้วดก่อน 3,818         -         -         - 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากผลแตกต่างชัว่คราว (499)  (178)  (222)  (159) 
รวมภาษเีงนิได ้ 12,172  12,298  7,088  11,222 

 
ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2558  2557 
 ก่อน 

ภาษเีงนิได ้
คา่ใชจ้า่ย 
ภาษเีงนิได ้

สทุธจิาก 
ภาษเีงนิได ้

ก่อน 
ภาษเีงนิได ้

คา่ใชจ้า่ย
ภาษเีงนิได ้

สทุธจิาก 
ภาษเีงนิได ้

กาํไรจากการประมาณ 
ตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั -  -  -  4,440  (889)  3,551 
สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ  74,151  (14,829)  59,322  -  -  - 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2558  2557 
 ก่อน 

ภาษเีงนิได ้
คา่ใชจ้า่ย 
ภาษเีงนิได ้

สทุธจิาก 
ภาษเีงนิได ้

ก่อน 
ภาษเีงนิได ้

คา่ใชจ้า่ย 
ภาษเีงนิได ้

สทุธจิาก 
ภาษเีงนิได ้

กาํไรจากการประมาณ 
ตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั -  -  -  4,206  (841)  3,365 
สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ 55,477  (11,095)  44,382  -  -  - 

 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัไม่ไดบ้นัทกึสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชใีนงบการเงนิรวม สาํหรบั
ขาดทุนทางภาษขีองบรษิทัยอ่ย จาํนวน 6.20 ลา้นบาท (2557 : 3.12 ลา้นบาท) และกําไรจากการขายสนิทรพัย์
ระหวา่งกนั จาํนวน 7.05 ลา้นบาท (2557 : 9.42 ลา้นบาท) เน่ืองจากพจิารณาแลว้เหน็วา่บรษิทัยอ่ยอาจไมม่กีําไร
ทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะนําผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้

นอกจากน้ี ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัไม่ได้บนัทกึสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี
สาํหรบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 9.07 ลา้นบาท และ 8.05 ลา้นบาทตามลาํดบั (2557: จํานวน 7.05 ลา้นบาทและ 
6.02 ลา้นบาทตามลาํดบั) เน่ืองจากโอกาสทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทางภาษใีนอนาคตอยูใ่นระดบัตํ่า 
 

19. เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
      (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2558 2557 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 344,890 401,006 
ขายลดตัว๋สญัญาใชเ้งนิ - 58,969 

รวม 344,890 459,975 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR – 3 ถงึ 
MRRและ MLR–3.75 ถงึ MMR ต่อปีตามลาํดบั 

เงนิกู้ยืมระยะสัน้ดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบญัชีเงนิฝากประจํา ตามหมายเหตุ 17 ที่ดินพร้อมสิง่ปลูกสร้างและ
เครือ่งจกัรตามหมายเหตุ 13 รวมทัง้โอนสทิธใินการรบัผลประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัภยัสาํหรบัการคํ้าประกนั
วงเงนิสนิเชื่อคํ้าประกนัโดยผูถ้อืหุน้และกรรมการของบรษิทั เพื่อเป็นหลกัประกนัในสนิเชื่อและกลุ่มบรษิทัรว่มคํ้า
ประกนัในวงเงนิ จาํนวน 740 ลา้นบาท 

 

20. หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ – สทุธ ิ
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2558 2557 2558 2557 
ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 205 360 205 360 
ครบกาํหนดเกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 418 623 418 623 
รวม 623 983 623 983 
หกั ดอกเบีย้รอตดับญัช ี (75) (131) (75) (131) 
มลูคา่ปจัจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 548 852 548 852 
หกั สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (165) (304) (165) (304) 
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ – สทุธ ิ 383 548 383 548 

 

บรษิทัทาํสญัญาลสิซิง่สาํหรบัยานพาหนะ ซึง่มอีายสุญัญาเชา่ 5 ปี โดยมสีนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งเป็นหลกัประกนั  

21. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนักงานมกีารเปลีย่นแปลงมี
ดงัน้ี: 

   (หน่วย :พนับาท) 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2558  2557  2558 2557 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 7,271  10,826  6,678  10,088 
ตน้ทุนบรกิารปจัจุบนับนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ย 
     ในงบกาํไรขาดทุน 

852  902  788  840 

ดอกเบีย้จา่ยบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ย 
     ในงบกาํไรขาดทุน 

354  336  323            309 

จา่ยชาํระระหวา่งปี        -  (353)         -  (353) 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกั 

คณิตศาสตรป์ระกนัภยับนัทกึในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

       -  (4,440)         -  (4,206) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 8,477  7,271  7,789  6,678 
หกั สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,605)  (427)  (2,605)  (427) 
ยอดคงเหลอืสทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 5,872  6,844  5,184  6,251 
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

ประมาณการทางคณิตศาสตรป์ระกนัภยัภายใตข้อ้สมมตฐิานทีส่าํคญัมดีงัน้ี 

 บรษิทั 2 เอส จาํกดั 
(มหาชน) 

 บรษิทั นีสเทริน์สตลี 
จาํกดั 

    
อตัราคดิลดสาํหรบัพนกังานรายเดอืน รอ้ยละ 4.59 ต่อปี  รอ้ยละ 4.62 ต่อปี 
อตัราคดิลดสาํหรบัพนกังานรายวนั รอ้ยละ 4.67 ต่อปี  รอ้ยละ 4.83 ต่อปี 
อตัราการตาย ตารางมรณะไทยปี 2551  ตารางมรณะไทยปี 2551 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนสาํหรบัพนกังานรายเดอืน รอ้ยละ 6.73 ต่อปี  รอ้ยละ 6.93 ต่อปี 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนสาํหรบัพนกังานรายวนั รอ้ยละ 9.17 ต่อปี  รอ้ยละ 5.59 ต่อปี 
อายุเกษยีณ 55ปี  60 ปี 
จาํนวนพนกังาน 222 คน  121 คน 

กําไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (Actuarial gains or losses) เกดิจากการ
เปลีย่นแปลงอตัราการขึน้เงนิเดอืนและค่าแรงและอื่นๆในการคาํนวณผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน
แสดงไวภ้ายใตส้ว่นของผูถ้อืหุน้ 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่อาจ
เป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที่รายงาน โดยถอืว่าขอ้สมมตฐิานอื่นๆ คงที่ จะมผีลกระทบต่อภาระผูกพนั
ผลประโยชน์ทีก่าํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงนิดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย : บาท)
 เพิม่ (ลด) ภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่าํหนดไว ้
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
อตัราคดิลด  
(เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 ต่อปี) 

 
(220,881) 

 
(193,872) 

อตัราคดิลด 
 (เปลีย่นแปลงลดลงรอ้ยละ 0.5 ต่อปี) 

 
232,101 

 
203,162 

การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต  
(เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 ต่อปี) 

 
211,539 

 
183,376 

การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต 
 (เปลีย่นแปลงลดลงรอ้ยละ 0.5 ต่อปี) 

 
(201,428) 

 
(174,857) 

อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน 
 (เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.0 ต่อปี) 

 
482,581 

 
(420,399) 

อตัราการหมนุเวยีนพนกังาน 
 (เปลีย่นแปลงลดลงรอ้ยละ 1.0 ต่อปี) 

 
305,489 

 
233,867 
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22. ประมาณการหน้ีสนิภาษอีากรคา้งจา่ย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม2558 บรษิทัยอ่ยประมาณการภาษอีากรคา้งจา่ย ดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 31 ธนัวาคม

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 ธนัวาคม

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
ภาษเีงนิได ้ 1,752           -           -           - 
ภาษมีลูคา่เพิม่ 175           -           -           - 
เบีย้ปรบัเงนิเพิม่ 582           -           -           - 

รวม 2,509           -           -           - 

บริษัท นีสเทิร์นสตีล จํากัด (บริษัทย่อย) ถูกประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม เน่ืองจาก
กรมสรรพากรเหน็วา่รายไดข้องบรษิทัยอ่ยไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขของบตัรสง่เสรมิการลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2558 บรษิทัยอ่ยไดป้ระมาณการหน้ีสนิภาษอีากรทีอ่าจตอ้งจ่ายสาํหรบัปีภาษ ี2556 – 2558 จาํนวน 2.51 ลา้น
บาท และรบัรูร้ายการหน้ีสนิดงักล่าวในงบการเงนิแลว้ อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อยอยู่ระหวา่งการดําเนินการในชัน้
ศาลภาษอีากรกลางกบักรมสรรพากรเพือ่โตแ้ยง้การประเมนิภาษเีงนิไดด้งักลา่ว 

 
23. สาํรองตามกฎหมาย 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งจดัสรรกําไรสทุธิ
ประจําปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้ม)ี จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่
สามารถนําไปจา่ยเงนิปนัผลได ้

 
24. เงนิปนัผลจา่ย 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 เมื่อวนัที ่ 10 เมษายน 2558 ผูถ้อืหุน้มมีตใิหจ้่ายเงนิปนัผลจากกําไร
จากการดาํเนินงานสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ในสว่นของกจิการทีไ่มไ่ดร้บัสง่เสรมิการลงทุน สาํหรบั
หุน้สามญัจาํนวน 300 ลา้นหุน้ หุน้ละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงนิ 30 ลา้นบาทซึง่บรษิทัไดจ้่ายเงนิปนัผลแลว้ใน
วนัที ่8 พฤษภาคม 2558 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 เมื่อวนัที ่ 24 เมษายน 2557 ผูถ้อืหุน้มมีตใิหจ้่ายเงนิปนัผลจากกําไร
จากการดาํเนินงานสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ในสว่นของกจิการทีไ่มไ่ดร้บัสง่เสรมิการลงทุน สาํหรบั
หุน้สามญัจาํนวน 300 ลา้นหุน้ หุน้ละ 0.12 บาท เป็นจาํนวนเงนิ 36ลา้นบาท 
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 
25. คา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะ 

รายการคา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะทีส่าํคญัไดแ้ก่ 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2558 2557 2558 2557 
     
เงนิเดอืน คา่แรง และผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 77,013 70,658 52,279 48,263 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 25,571 25,356 20,695 20,600 
คา่เสือ่มราคาและตดัจาํหน่าย 31,636 27,186 10,987 11,119 
คา่ใชจ้า่ยในการขนสง่ 44,679 47,951 53,690 54,499 
คา่จา้งผลติ         - 161 74,906 71,545 
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากมลูคา่ราคาทุนของสนิคา้สงูกวา่
มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั (5,008) 5,572 (5,008) 5,572 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น         - 2,523         - 2,447 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 2,664,119 3,287,573 2,654,192 3,277,586 
ซือ้สนิคา้สาํเรจ็รปู 627,294 692,992 618,479 692,992 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปูและสนิคา้ระหวา่งผลติ 139,984 (42,260) 140,582 (43,234) 

 

26. สทิธพิเิศษจากการสง่เสรมิการลงทุน 
บรษิทัและบรษิทัย่อยไดร้บัสทิธพิเิศษสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนตามบตัรสง่เสรมิการ
ลงทุนตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 ดงัน้ี 

 
เลขที ่

 
ลงวนัที ่

กจิการทีไ่ดร้บัการ 
สง่เสรมิ 

 
วนัทีเ่ริม่มรีายได ้

วนัทีส่ ิน้สุดการไดส้ทิธิ
ประโยชน์ 

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

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

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

โลหะ 
31 ก.ค. 2554 30 ก.ค. 2562 

 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

- ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ
- ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ มกีําหนดเวลา

แปดปีนบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 
- ยกเว้นไม่ต้องนําเงนิปนัผลจากกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิ ซึ่งได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลไปรวม

คาํนวณภาษเีพือ่เสยีภาษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลาทีผู่ไ้ดร้บัการสง่เสรมิไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลนัน้  

เน่ืองจากเป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน บรษิทัและบรษิทัย่อยจะตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้กําหนด
ต่างๆตามทีก่าํหนดไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทุน 

ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่ป. 14/2541 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2541 บรษิทัตอ้ง
แสดงยอดรายได้แยกเป็นส่วนที่ได้รบัการส่งเสรมิ และไม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31
ธนัวาคม 2558 และ 2557ในงบการเงนิรวม ดงัน้ี 
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 พนับาท 
 กจิการทีไ่ดร้บั 

การสง่เสรมิ 
 กจิการทีไ่มไ่ดร้บั

การสง่เสรมิ 
  

รวม 
2558      
รายไดจ้ากการขาย 21,259  3,676,811  3,698,070 

2557      
รายไดจ้ากการขาย 41,096  4,194,297  4,235,393 

 
27. สว่นงานดาํเนินงาน 

ขอ้มลูสว่นงานดําเนินงานที่นําเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัที่ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการ
ดําเนินงานได้รบัและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมนิผลการดาํเนินงานของสว่นงาน 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมสี่วนงานทีส่รา้งรายไดห้ลกั 2 ส่วนงานหลกัคอื (1) ซื้อมาขายไป (รวมวตัถุดบิ)และ (2) 
ผลติและจดัจาํหน่ายผลติภณัฑจ์ากเหลก็ ขอ้มลูรายไดข้องสว่นงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยสาํหรบัสิน้สดุวนัที3่1 
ธนัวาคม 2558และ 2557 มดีงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ซือ้มาขายไป 

(รวมวตัถุดบิ) 
ผลติและจาํหน่าย
ผลติภณัฑจ์ากเหลก็ ตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายไดจ้ากการขายใหล้กูคา้ภายนอก 732.69 721.67 2,965.38 3,513.72      - 3,698.07 4,235.39 
รายไดร้ะหวา่งสว่นงาน 2.26    - 74.91 71.38 (77.17) (71.38)     - 
รวมรายได ้ 734.95 721.67 3,040.29 3,585.10 (77.17) (71.38) 3,698.07 4,235.39 

ดอกเบีย้รบั 0.99 0.58 4.10 2.81 (3.13) (1.31) 1.96 2.08 
ดอกเบีย้จา่ย 3.91 3.70 16.16 18.01 (3.13) (1.31) 16.94 20.40 
คา่เสือ่มราคาและคา่ใชจ้า่ยตดัจา่ย     -     - 34.02 29.56 (2.38) (2.38) 31.64 27.18 

กาํไรของสว่นงาน 7.35 (5.74) 29.41 50.66 (3.56) (3.02) 33.20 41.90 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน     -     - 1,210.54 1,207.02     -     - 1,210.54 1,207.02 
การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยไ์ม ่
     หมนุเวยีนของสว่นงาน 

 
    - 

 
    - 

 
153.05 

 
54.91 

 
    - 

 
    - 

 
153.05 

 
54.91 

หน้ีสนิของสว่นงาน     -     - 449.45 506.88     -     - 449.45 506.88 
 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ซือ้มาขายไป 

(รวมวตัถุดบิ) 
ผลติและจาํหน่าย
ผลติภณัฑจ์ากเหลก็ ตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
         
รายไดจ้ากการขายใหล้กูคา้ภายนอก 730.78 721.67 2,965.38 3,513.72    -    - 3,696.17 4,235.39 
รวมรายได ้ 730.78 721.67 2,965.38 3,513.72    -    - 3,696.17 4,235.39 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ซือ้มาขายไป 

(รวมวตัถุดบิ) 
ผลติและจาํหน่าย
ผลติภณัฑจ์ากเหลก็ ตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
ดอกเบีย้รบั 1.00 0.54 4.08 2.63     -     - 5.08 3.17 
ดอกเบีย้จา่ย 3.27 3.50 13.25 17.06     -     - 16.52 20.56 
คา่เสือ่มราคาและคา่ใชจ้า่ยตดัจา่ย - - 10.99 11.12     -     - 10.99 11.12 
         

กาํไรของสว่นงาน 6.73 (6.66) 22.81 44.13 - - 29.54 37.47 

         
สนิทรพัยข์องสว่นงาน     -     - 1,140.88 1,175.14     -     - 1,140.88 1,175.14 
การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยไ์ม ่
      หมนุเวยีนของสว่นงาน 

 
    - 

 
    - 

 
49.26 

 
(2.27) 

 
    - 

 
    - 

 
49.26 

 
(2.27) 

หน้ีสนิของสว่นงาน     -     - 425.72 503.90     -     - 425.72 503.90 

 
บรษิทัมไิดนํ้าเสนอขอ้มลูจาํแนกตามสว่นงานตามภมูศิาสตร ์เน่ืองสว่นงานในประเทศลาวยงัไมม่สีาระสาํคญั 

ลกูค้ารายใหญ่  

บรษิทัไมม่รีายไดจ้ากลกูคา้รายใดทีม่มีลูคา่มากกวา่รอ้ยละ10 ของรายไดต้ามงบการเงนิรวม 

 
28.  ภาระผกูพนัและหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558บรษิทัมภีาระผกูพนัและหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ดงัน้ี 

28.1 บรษิัททําสญัญาเช่าที่ดินจากบุคคลภายนอกเพื่อก่อสร้างอาคารคลงัสนิค้าจํานวน 2 แห่ง ในจงัหวดัสุ
ราษฎรธ์านี ลงวนัที ่5 มกราคม 2547 และวนัที ่19 พฤศจกิายน2550 อายุสญัญาเช่า 15 ปี อตัราค่าเช่ารวม 
0.40 ล้านบาท ต่อปี ซึ่งเมื่อหมดอายุของสญัญาเช่าโครงสร้างอาคารคลงัสินค้าบนที่ดินเช่าให้ตกเป็น
กรรมสทิธิข์องผูใ้หเ้ชา่ทัง้หมด ยกเวน้อุปกรณ์สว่นควบต่างๆ ของอาคารใหก้ลบัคนืเป็นของผูเ้ชา่ 

28.2 บรษิทัยอ่ยทาํสญัญาเชา่ทีด่นิจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพื่อก่อสรา้งอาคารคลงัสนิคา้และสทิธใินการใชท้ีด่นิ
จาํนวน 2 ฉบบั ซึง่ตัง้อยูท่ีน่ครหลวงเวยีงจนัทน์ ประเทศลาว ลงวนัที ่2 สงิหาคม 2554 และ 1 สงิหาคม 
2558 อายุสญัญาเช่า 15 และ 30 ปี ตามลาํดบั อตัราค่าเช่ารวม 0.46 ลา้นบาท ต่อปี ซึง่เมื่อหมดอายุของ
สญัญาเชา่โครงสรา้งอาคารคลงัสนิคา้บนทีด่นิเชา่ใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้หเ้ชา่ทัง้หมด 

28.3 บรษิทัสัง่ซื้อวตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปูล่วงหน้าซึ่งยงัไม่ไดร้บัสนิคา้ เป็นจํานวนเงนิ 333.68 ลา้นบาท 
และ 30.01 ลา้นบาท ตามลาํดบัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
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28.4  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมวีงเงนิสนิเชื่อ ดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : ลา้น) 
  งบการเงนิรวม 
  2558 2557 

 
สกุลเงนิ 

วงเงนิ
ทัง้สิน้ 

วงเงนิใช้
ไป 

วงเงนิ
คงเหลอื 

วงเงนิ
ทัง้สิน้ 

วงเงนิใช้
ไป 

วงเงนิ
คงเหลอื 

        
หนงัสอืคํ้าประกนั บาท 9.61 2.61 7 9.55 2.21 7.34 
วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 14.94     - 14.94 15     - 15 
วงเงนิกูย้มืระยะสัน้ บาท 300 300     - 300 300     - 
วงเงนิสนิเชือ่อื่นรว่ม บาท 545 45 500 545 160 385 
วงเงนิซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า บาท 200 68.40 131.60 200     - 200 
วงเงนิซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า USD 8.57     - 8.57 8.57     - 8.57 

 

 (หน่วย : ลา้น) 
  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  2558 2557 

 
สกุลเงนิ 

วงเงนิ
ทัง้สิน้ 

วงเงนิใช้
ไป 

วงเงนิ
คงเหลอื 

วงเงนิ
ทัง้สิน้ 

วงเงนิใช้
ไป 

วงเงนิ
คงเหลอื 

หนงัสอืคํ้าประกนั บาท 8.05 1.05 7 8.05 1.05 7.00 
วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี บาท 10     - 10 10     - 10 
วงเงนิกูย้มืระยะสัน้ บาท 300 300     - 300 300     - 
วงเงนิสนิเชือ่อื่นรว่ม บาท 540 45 495 540 160 380 
วงเงนิซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า บาท 200  68.40 131.60 200     - 200 
วงเงนิซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า USD 8.57     - 8.57 8.57     - 8.57 

 
ภาระผกูพนัดงักลา่วขา้งตน้ใชห้ลกัทรพัยค์ํ้าประกนัรว่มกนักบัสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากสถาบนัการเงนิตามหมายเหตุ 19 

 
29. เครือ่งมอืทางการเงนิ 

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

 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาด 
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บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีม่สีาระสาํคญัสามารถจดัแบง่ตามประเภทอตัราดอกเบีย้ ไดด้งัน้ี  

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2558 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่ ี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรบัขึน้ลง อตัรา  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1 ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิฝากธนาคาร     -     -     - 38,099 23,557 61,656 0.00 – 0.75 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้ 16,979     -     -     -     - 16,979 1.50 – 2.25 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่-สทุธ ิ     -     -     -     - 239,833 239,833     - 

รวม 16,979     -     - 38,099 263,390 318,468  

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ     -     -     - 344,890     - 344,890 MLR – 3 ถงึ 

MRR 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่     -     -     -     - 30,575 30,575     - 
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 165 383     -     -     - 548 7.04 

รวม 165 383  344,890 30,575 376,013  

        
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2557 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่ ี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรบัขึน้ลง อตัรา  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1 ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิฝากธนาคาร       -       -       - 44,990 20,389 65,379 0.00 - 0.75 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้ 16,747       -       -       -       - 16,747 2.25 - 2.73 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่-สทุธ ิ       -       -       -       - 265,809 265,809     - 

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

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ       -       -       - 459,975       - 459,975 MLR - 3.75 

ถงึMMR 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่       -       -       -              - 16,599 16,599 - 
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 304 548       -              -       - 852 5.32 

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

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2558 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่ ี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรบัขึน้ลง อตัรา  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1 ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิฝากธนาคาร       -       -       - 34,259 23,365 57,624 0.00 – 0.75 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้ 16,980       -       -   16,980 1.50 – 2.25 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่-สทุธ ิ       -       -       -       - 243,332 243,332     - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 104,613       -       -       -       - 104,613     - 

รวม 121,593      -      - 34,259 266,697 422,549  
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2558 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่ ี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรบัขึน้ลง อตัรา  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1 ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม (รอ้ยละต่อปี) 
  

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ       -       -       - 344,890       - 344,890 MLR – 3 ถงึ 

MRR 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่       -       -       -       - 33,882 33,882     - 
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 165 383       -       -       - 548 7.04 

รวม 165 383      - 344,890 33,882 379,320  

        
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2557 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่ ี  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ มากกวา่ ปรบัขึน้ลง อตัรา  ดอกเบีย้ 
 1 ปี 1 ถงึ 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม (รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิฝากธนาคาร       -       -       - 42,601 20,296 62,897 0.00 - 0.75 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้ 16,747       -       -       -       - 16,747 2.25 - 2.73 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่-สทุธ ิ       -       -       -       - 265,723 265,723     - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 32,722       -       -       -       - 32,722     - 

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

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ       -       -       - 459,975       - 459,975 MLR-3.50 

ถงึ MMR 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่       -       -       -       - 19,357 19,357 - 
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 304 548       -       -       - 852 5.32 

รวม 304 548      - 459,975 19,357 480,184  
 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยนของบรษิทัและบรษิทัย่อยบางรายการเกี่ยวขอ้งกบัการซื้อขายสนิค้าเป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ อยา่งไรกต็าม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไมม่สีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็น
เงนิตราต่างประเทศ  
ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง 

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องเกดิจากความเป็นไปไดท้ี่ลูกคา้อาจจะไม่สามารถจ่ายชําระหน้ีใหแ้ก่บรษิทัไดภ้ายใน
กําหนดเวลาโดยปกตขิองการคา้ เพื่อจดัการความเสีย่งน้ี บรษิทัไดป้ระเมนิความสามารถทางการเงนิของลูกคา้
เป็นระยะๆ 

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 

บรษิทัมคีวามเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อ อย่างไรกต็าม บรษิทัจะพจิารณาการขายสว่นใหญ่ใหก้บับรษิทัทีม่คีวาม
มัน่คงทางการเงนิและมคีวามสามารถในการชําระหน้ี ซึ่งได้ติดต่อซื้อขายกบัลูกค้าเหล่าน้ีมานาน นอกจากน้ี 



 
 

                                 รายงานประจาํปี  2558          99 

บริษทั 2เอสเมทลั จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทัยงัมกีารพจิารณาค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูอย่างเหมาะสม ซึ่งบรษิทัเชื่อมัน่ว่า ลูกหน้ี ณ วนัสิน้ปีไดแ้สดงมูล
คา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืแลว้ 

มลูคา่ยตุธิรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รบัจากการขายสนิทรพัย์หรอืจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสนิในรายการที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ปกตริะหวา่งผูร้ว่มตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ 

การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 

นโยบายการบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบรษิทัหลายขอ้กําหนดใหม้กีารวดัมูลค่ายุตธิรรมทัง้สนิทรพัย์
และหน้ีสนิทางการเงนิและไมใ่ชท่างการเงนิ 

บรษิทักําหนดกรอบแนวคดิของการควบคุมเกีย่วกบัการวดัมลูค่ายุตธิรรม กรอบแนวคดิน้ีรวมถงึผูป้ระเมนิมลูค่า
ซึ่งมคีวามรบัผดิชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมที่มนีัยสําคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้รหิารสงูสดุทางดา้นการเงนิ  

บรษิทัประเมนิมลูค่าโดยมกีารทบทวนขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้และปรบัปรุงการวดัมูลค่าทีม่นีัยสาํคญัอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมกีารใช้ขอ้มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวดัมูลค่ายุตธิรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรอืการตัง้ราคา 
บรษิทัประเมนิหลกัฐานที่ไดม้าจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนขอ้สรุปเกี่ยวกบัการวดัมูลค่ารวมถงึการจดัระดบัชัน้
ของมลูคา่ยตุธิรรมวา่เป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิอยา่งเหมาะสม  

หากขอ้มลูทีนํ่ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิถูกจดัประเภทลาํดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมที่
แตกต่างกนั การวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดยีวกนัตามลําดบัชัน้ของมลูค่า
ยตุธิรรมของขอ้มลูทีอ่ยูใ่นระดบัตํ่าสดุทีม่นียัสาํคญัสาํหรบัการวดัมลูคา่ยตุธิรรมโดยรวม 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิวดัมลูค่ายุตธิรรมในงบแสดงฐานะการเงนิโดยกําหนดลาํดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม
เป็น 3 ระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีนํ่ามาใชใ้นการประเมนิมลูคา่ ดงัน้ี 

• ขอ้มลูระดบั 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับ
สนิทรพัย ์    หรอืหน้ีสนิอยา่งเดยีวกนั 

• ขอ้มลูระดบั 2 เป็นขอ้มลูอนันอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ามารถ
สงัเกต    ไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้ม สาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนินัน้ 

• ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดซ้ึง่นํามาใชก้บัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนินัน้ 
 

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ขอ้มลูระดบัที1่ ขอ้มลูระดบัที2่ ขอ้มลูระดบัที3่ รวม 
สินทรพัยท์างการเงิน     
    ทีด่นิทีต่รีาคาใหม ่ - 151,921 - 151,921 

 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ขอ้มลูระดบัที1่ ขอ้มลูระดบัที2่ ขอ้มลูระดบัที3่ รวม 
สินทรพัยท์างการเงิน     
    ทีด่นิทีต่รีาคาใหม ่ - 104,157 - 104,157 
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กลุ่มบรษิัทตีราคาที่ดินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิัท ณ วนัที่ 31
ธนัวาคม2558 ซึง่มลูค่ายุตธิรรมดงักล่าวคาํนวณจากวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดโดยการหาราคาทีด่นิเทยีบเคยีงที่
มกีารซื้อขาย(ข้อมูลตลาด) จากนัน้พิจารณาถึงปจัจยัที่มีผลต่อมูลค่าของทัง้ที่ดินที่ประเมินกบัข้อมูลตลาดที่
เปรยีบเทยีบ และใชเ้ทคนิค Weighted Quality Score (WQS) ในการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรม  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม2558 และ 2557 บรษิทัมสีญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้ากบัธนาคารพาณิชย ์เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นในการรบัและจ่ายชาํระหน้ีสนิในรปูเงนิตราต่างประเทศ ซึง่บรษิทัยงัไมไ่ด้
บันทึกสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวในงบการเงิน วันครบกําหนดของสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศลว่งหน้าทีเ่ปิดสถานะไวม้อีายไุมเ่กนิ 1 ปี โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

จาํนวนเงนิทีท่าํสญัญา  จาํนวนเงนิตามสญัญา 
สกุลเงนิลา้น USD  สกุลเงนิลา้นบาท 

งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
2558  2557  2558  2557 

2.00  -  68.40  - 
 

มลูค่ายุตธิรรมสุทธขิองตราสารอนุพนัธ์คงเหลอืที่เปิดสถานะไวซ้ึ่งถอืเป็นมูลค่ายุตธิรรมจากขอ้มูลระดบั 2 มผีล
กาํไร ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท)

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 

มลูคา่ยตุธิรรมสทุธติามสญัญาซือ้ขายเงนิ 
      ตราต่างประเทศลว่งหน้า 

 
0.28 

  
  - 

 

นอกจากน้ี สนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิอื่น สว่นใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้และเงนิกูย้มืมอีตัรา
ดอกเบี้ยใกลเ้คยีงกบัอตัราในตลาด ฝ่ายบรหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อยจงึเชื่อว่ามูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์
และหน้ีสนิทางการเงนิดงักลา่ว แสดงมลูคา่ไมแ่ตกต่างจากมลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมสีาระสาํคญั 

30. กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตาม
พระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัและบรษิทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุน
เป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 3.00 ของเงนิเดอืน กองทุนสาํรองเลี้ยงชพีน้ีบรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน
กสกิรไทย จาํกดั และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จาํกดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อพนกังานนัน้
ออกจากงานตามระเบยีบวา่ดว้ยกองทุนของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558และ 2557บรษิทัและบรษิทัย่อยไดจ้่ายสมทบกองทุนตามงบการเงนิรวม
เป็นจาํนวนเงนิ 0.92 ลา้นบาท และ 0.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั เป็นจาํนวนเงนิ 
0.68 ลา้นบาท และ 0.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาการรายงาน 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2559 โดยมมีตใิหจ้่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้จากกําไรสะสมและกําไรจากการดาํเนินงานสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ในสว่นของกจิการที่
ไมไ่ดร้บัสง่เสรมิการลงทุนสาํหรบัหุน้สามญั จาํนวน 300 ลา้นหุน้ หุน้ละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงนิ30ลา้นบาท  
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