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สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 

ภาวะเศรษฐกิจปี 2562 ดูท่าจะไม่สดใสนัก สืบเนื่องมาจากปัจจัยลบท่ีรุมเร้าอย่างต่อเนื่องท้ังปัจจัยภายใน 
ประเทศและปัจจัยต่างประเทศ ซ่ึงหากไม่มีปัจจัยลบเหล่านี้มารุมเร้า เศรษฐกิจไทยก็คงจะเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง
จากปีก่อน ซ่ึงเศรษฐกิจไทยเติบโตทั้งปีท่ี 4.1 เปอร์เซ็นต์ 

ปัจจัยลบต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งการค้าระหว่างจีนกับอเมริกา การ Brexit ออกจากสหภาพ
ยุโรปของอังกฤษ ความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอเมริกา ล้วนแต่กระทบกระเทือนถึงเศรษฐกิจไทยท้ังส้ิน 
โดยเฉพาะความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับอเมริกา จะกระทบต่อ Supply Chain ในประเทศไทย และยัง
จะต้องแบกรับการทุ่มตลาดสินค้าจากจีน ท่ีจะเกิดขึ้นมาในอนาคต 

ปัจจัยลบในประเทศ คือการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจรากหญ้า ความวุ่นวายทางการเมือง
ในช่วงเลือกต้ัง เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจไทยมีจุดแข็งอยู่อย่างเดียวคือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเข้มแข็ง ไม่
ว่าจะเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศ ซ่ึงมีเงินทุนสํารองถึง US$ 240,000 ล้าน สัดส่วนหน้ีต่างประเทศต่อ GDP ซ่ึง
ไทยต่ํากว่าค่าเฉล่ียของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มาก เงินเฟ้อตํ่า แต่ข้อดีข้อนี้ก็ก่อให้เกิดข้อเสียตามมาคือ เงินทุน
ไหลเข้าประเทศมาก แต่เป็นเงินทุนท่ีมาพักเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ไม่ใช่เงินทุนท่ีเข้ามาลงทุนจริงๆ ทําให้เงินบาท
แข็งค่ามากกว่าประเทศอื่นมาก กระทบต่อการส่งออกของไทย 

บริษัทจึงมองว่าเศรษฐกิจของไทยปีนี้จะชะลอตัว คาดการณ์ว่าน่าจะเติบโตที่เฉล่ีย 3.8 % คงมีผลกระทบต่อ
ผลประกอบการของบริษัทแน่ เว้นแต่ภาครัฐจะผลักดันโครงการ Mega project อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง  โครงการ EEC ก็จะเป็นปัจจัยบวก ต่อภาคก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง ซ่ึงรวมท้ังบริษัท
ของเราด้วย ดังนั้นปีนี้บริษัทจะต้องวางแผนและติดตามผลกระทบต่างๆ เหล่านี้อย่างใกล้ชิด เพื่อฝ่าฟันวิกฤตการ
เหล่านี้ให้ เป็นโอกาสของบริษัท ท่ีจะเจริญก้าวหน้าต่อไป 

 
 

                                              
        

นายธงชัย ลีกาญจนากร 
ประธานกรรมการ 

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน คือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา หาญหัทยา และนายวรวิทย์ โชติกโสภณ เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการแต่
ละท่านไม่ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติ
หน้าท่ีภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบท้ัง 
4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง และได้ร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา ซ่ึงสามารถสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้ 

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจําปี ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบให้มีความถูกต้องครบถ้วน
เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ  และเช่ือถือได้ 

2.  กําหนดแผนการตรวจสอบประจําปีของผู้ตรวจสอบภายใน รวมท้ังพิจารณารายงานการตรวจสอบราย
ไตรมาสของผู้ตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ฝ่ายบริหารนําไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดําเนินงานของ
บริษัทมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

3.  สอบทานและให้ความเห็นในการทํารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

4.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดและประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

5.  พิจารณาคัดเลือก สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2561 และกําหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพ่ือนําเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯมีระบบการกํากับดูแลท่ีดีไม่มีข้อบกพร่องอย่าง
เป็นสาระสําคัญ และมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพตามสมควร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบ
จะดําเนินการพัฒนาการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้ดีย่ิงขึ้นไปอีก 

 

                
       นายพรชัย  กิตติปัญญางาม 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด(มหาชน) 
 



 

  รายงานประจําปี 2561 3 

ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท   : บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107547000249 

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก : ผู้ผลิตและจําหน่ายท่อเหล็กเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและ       
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแล้ว : 1,045,125,093 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,045,125,093 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ ่

 
 

: เลขท่ี 75/14,75/17,85 หมู่ท่ี 5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย 

 ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

โทรศัพท์  (034) 833891-3  โทรสาร   (034) 833894-5 

ท่ีตั้งสาขา  : เลขท่ี 56-56/1 หมู่ท่ี 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลบางหญ้าแพรก 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

โทรศัพท์  02 384-0099   โทรสาร    02 384-2384-5 

เว็บไซด์บริษัท : www.samchaisteel.com 
 
 

ข้อมูลบริษัทย่อย 

ช่ือบริษัท 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 
 
สถานท่ีตั้ง 
คณะกรรมการบริษัท  

: 
: 
: 
 
: 
: 
 

บริษัท สตีล ฮับ จํากัด 
ผลิตและจําหน่ายท่อเหล็กกลม  ท่อเหล็กเหล่ียม แบน ตัวซี 
6,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หกล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา 
นายวรุณชัย  ลีกาญจนากร 
 

บุคคลอ้างอิง   

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02 229-2800 หรือ 02 654-5599 

ผู้สอบบัญชี : นางสาวสุภาภรณ์  มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125  
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด เลขท่ี 316/32 ซอย
สุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 โทรศัพท์ 02-259-5300   โทรสาร  02-260-1553 
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 
 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
ข้อมูลจากงบการเงิน 2559 2560 2561 2559  2560 2561 
 สินทรัพย์รวม 3,836.02 3,803.38 3,747.96 3,831.21 3,800.25 3,734.61 

 หนี้สินรวม 1,753.26 1,800.56 1,831.22 1,750.13 1,800.68 1,834.31 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,082.76 2,002.82 1,916.74 2,081.08 1,999.57 1,900.29 

 รายได้จากการขาย 2,923.02 2,701.31 3,486.62 2,923.88 2,694.07 3,223.72 

 รายได้อื่น 4.39 9.18 0.96 4.39 9.61 0.96 

 รายได้รวม 2,927.29 2,710.87 3,487.58 2,928.27 2,703.68 3,224.68 

 กําไรขั้นต้น 298.17 132.48 137.13 295.71 132.47 121.80 

 กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 48.90 (77.82) (86.07) 47.82 (79.29) (98.76) 

    
อัตราส่วนทางการเงิน 2559 2560 2561 2559 2560 2561 
 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.92 0.89 0.82 0.92 0.88 0.80 

 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.25 0.32 0.52 0.25 0.31 0.38 

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.84 0.90 0.96 0.84 0.90 0.97 

 อัตรากําไร (ขาดทนุ) สุทธิ (%) 1.51 (2.88) (2.47) 1.51 (2.94) (3.08) 

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.07 (3.89) (4.49) 2.07 (3.96) (5.22) 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.50 (2.05) (2.30) 4.50 (2.08) (2.66) 

 กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.05 (0.07) (0.08) 0.05 (0.08) (0.09) 

 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.99 1.91 1.77 1.99 1.91 1.75 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมการผลิตและจําหน่าย
ท่อเหล็กเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัททําการผลิต ได้แก่ เหล็ก
โครงสร้าง อันประกอบไปด้วย ท่อเหล็กดําทรงกลม ท่อเหล็กดําทรงเหล่ียม ท่อเหล็กดําทรงแบน ท่อเหล็กเคลือบสี 
ท่อเหล็กรับแรงดันสูง และเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี นอกจากนี้บริษัทยังผลิตท่อเหล็กชุบสังกะสี ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ 
และเหล็กแผ่นดํา ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท อนัได้แก่ SAMCHAI, SSH, TUS TUBULARGE และ USC  

ท่อเหล็กท่ีบริษัททําการผลิตนั้นจะจําหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ในประเทศเป็นหลัก โดยจัดจําหน่ายผ่านบริษัทจัดจําหน่ายและจําหน่ายให้ผู้ใช้โดยตรงซ่ึงกระจายอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่า 2,000 ราย นอกจากนี้ยังจําหน่ายผ่านบริษัทจัดจําหน่ายในต่างประเทศอีก
ด้วย เนื่องจากท่อเหล็กของบริษัทถูกนําไปใช้ในงานก่อสร้างและผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ คุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์รวมถึงประสิทธิภาพในการผลิตจึงมีความสําคัญอย่างย่ิง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวรวมทั้งเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้กับลูกค้าของบริษัท ระบบการจัดการคุณภาพจึงถูกนํามาใช้ในการควบคุมการผลิตและการบริหารงาน 
ซ่ึงบริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 จาก SGS (Thailand) Limited 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลของไทยและต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐานอังกฤษ (BS), 
มาตรฐานเยอรมัน (DIN), มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS), มาตรฐานอเมริกา (ASTM), มาตรฐานออสเตรเลีย (AS) มาตรฐาน
อุตสาหกรรมไทย (TIS) และมาตรฐานอื่น ๆ รวมท้ังมาตรฐานเชิงพาณิชย์ท่ีบริษัทกําหนดขึ้นเอง 

ในปี 2561 บริษัทมีโรงงาน 2 แห่ง ดังนี้ 
โรงงานแห่งท่ี 1 ตั้งอยู่ เลขท่ี 75/14, 75/17, 85 หมู่ท่ี 5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย ตําบลโคกขาม 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  มีกําลังการผลิตประมาณ 246,000 ตันต่อปี 
โรงงานแห่งท่ี 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 56-56/1 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  มีกําลังการผลิตประมาณ 130,000 ตันต่อปี 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

ประเภทรายได้ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการขาย   
 - ท่อเหล็กดํา 947.62 33.08 774.50 28.57 870.54 24.97 
 - ท่อเหล็กชุบสังกะสี 789.85 27.57 888.75 32.78 635.52 18.22 
 - ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ 6.42 0.22 4.20 0.15 1.30 0.04 
 - เหล็กแผ่นดํา 0.02 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 

รวมรายได้จากการขายสินค้า 1,743.91 60.87 1,667.45 61.51   

รายได้จากการขายอื่นๆ   
 - ขายวัตถุดิบ 
 - ขายสินค้าซ้ือมา 

103.43
992.72

3.61
34.65

39.90
894.88

1.47
33.01

401.04 
1,462.30 

11.50 
41.94 

 - รายได้จากการขายเศษเหล็ก  
เศษซิงค์ และท่อสําเร็จรูป เกรด บี ซี 

17.69 0.60 90.75 3.35 103.93 2.98 

รวมรายได้จากการขายอ่ืนๆ 2.87 0.10 8.36 0.31 11.02 0.32 

รวมรายได้จากการขาย 2,860.62 99.85 2,701.31 99.64 3,486.62 99.97 
รายได้อื่น* 4.39 0.15 9.62 0.36 0.96 0.03 

รวมรายได้ทั้งหมด 2,865.01 100.00 2,710.93 100.00 3,487.58 100.00 
หมายเหตุ * รายไดอ้ื่น ได้แก ่ค่าขนส่ง รายได้จากการรับจ้างผลิตทอ่ กําไรจากการขายเงินลงทุน ดอกเบ้ียรับ รายได้เบ็ดเตลด็อื่นๆ 

และกําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน ฯลฯ 
 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในปีที่ผ่านมา 

1. การตลาด 
1.1) กลยุทธ์ทางด้านการขาย 

สืบเนื่องจากกรณีข้อพิพาทกับกรมศุลกากรในปี 2559 ซ่ึงส่งผลต่อเนื่องถึงยอดขายของปี 2560 ลดลง 
เป็นจํานวนมาก ดังนั้นกลยุทธ์ของปี 2560 เราจึงต้องเรียกความเช่ือมั่นกับกลุ่มลูกค้าให้กลับมาซื้อขายกับเราเป็น
คู่ค้าเหมือนเดิม และในปี 2561 จึงอยู่ในช่วงภาวะฟื้นฟู กับกลุ่มลูกค้าท่ียังคงขาดความเชื่อมั่นกับบริษัทของเรา ให้
ครบทุกราย โดยให้พนักงานขายพร้อมทั้งผู้จัดการฝ่ายขาย เข้าไปทําความเข้าใจและช้ีแจงให้ลูกค้ามีความชัดเจนกับ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมากข้ึน 

นอกเหนือจากกลยุทธ์ในการดึงความเช่ือมั่นจากลูกค้าเก่า  เราหาลูกค้ารายใหม่เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะ 
เป็นการเพ่ิมพนักงานขายเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ท่ัวถึงมากขึ้น หรือการเพิ่มช่องทางการติดต่อ ทางออนไลน์ ไลน์
แอท อีเมล โดยจะมีพนักงานการตลาดตอบคําถามลูกค้า คัดกรองลูกค้าท่ีใช่และส่งต่อให้พนักงานขาย ท้ังนี้การเพิ่ม
ช่องทาง ทําให้ลูกค้าหาเราเจอได้ง่ายขึ้น และตอบรับความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
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1.2) กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ 
ในปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้มีการเร่ิมผลิตสินค้าใหม่คือ เหล็กม้วนเคลือบสังกะสีท่ีใช้ในงานโครงสร้าง 

เพื่อตอบรับกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด ท่ีมีความต้องการในการใช้เหล็กประเภทนี้ที่สูงข้ึน โดยเรามีการบริหารจัดการ
เครื่องจักรและปรับลูกรีดใหม่  ทําให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันท่ีสูง และลูกค้ามีความต้องการท่ีหลากหลายมากข้ึน เราจึงจําเป็นต้องคัด
สรร สินค้าประเภทเหล็กให้ครบวงจร เราจึงมีการซ้ือขายเหล็กประเภทต่างๆ เช่น เหล็กเส้น เหล็กฉาก รางน้ํา ฯลฯ 
ท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้า และมีการจัดการพื้นท่ีเก็บของในโกดัง ในการรองรับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ด้วย 

2. การจัดหาวัตถุดบิและผลิตภัณฑ์ 
จากการท่ีภาครัฐยังคงใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) และมาตรการปกป้องจากการ

นําสินค้าท่ีเพิ่มขึ้น (Safe Guard) ในสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนซ่ึงเป็นวัตถุดิบเหล็ก รวมท้ังผู้ผลิตเหล็กม้วนในประเทศ 
มีเพียง 3 ราย ทําให้เหล็กแผ่นรีดร้อนมีไม่เพียงพอหรือมีแต่ไม่ตรงกับตามความต้องการของโรงงานผู้ผลิตท่อได้อย่าง
เพียงพอ จึงต้องจัดการวางแผนการผลิตและการส่ังซ้ือวัตถุดิบล่วงหน้า รวมทั้งการบริหารการจัดเก็บวัตถุดิบและ
สินค้าให้มีปริมาณท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

3. แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
สําหรับภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2561 มีการลงทุนก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของภาครัฐ

มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น งานรถฟ้า รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูงเช่ือมต่อจังหวัดต่างๆ ทําให้ปริมาณใช้เหล็กมากขึ้น แต่
ในทางกลับกันงานภาคเอกชนปรับตัวลดลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจท่ีตกต่ําลง และการปรับลดของ GDP ประกอบกับ
การลงทุนจากต่างชาติลดลงด้วย ทําให้งานรับเหมาก่อสร้างกระจุกอยู่กับผู้รับเหมารายใหญ่ๆ ไม่ก่ีรายท่ีรับงานตรง
กับรัฐบาลเท่านั้น รายรับของผู้รับเหมารายกลางถึงเล็กจึงปรับตัวลดลง สรุปได้ว่าอุปสงค์ของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
โดยรวมทั่วประเทศถือว่ายังไม่ดีนัก 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2562 คาดว่าจะภาพการณ์คล้ายปี 2561 ท้ังนี้ต้องรอดูข้อสรุปจาก
ทางการเมืองเรื่องการเลือกต้ัง นโยบายของรัฐบาลจะมีความต่อเนื่องหรือไม่ เช่น โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก ถ้าสามารถอนุมัติงบของโครงการเมกะโปรเจคท้ังหมดได้ภายในปีนี้ การลงมือการก่อสร้างจะเริ่มเป็นจริง
เป็นจัง ทําให้เม็ดเงินกระจายสู่ทุกภาคส่วนและเกิดการใช้สอยมากขึ้น 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
 
1.  ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตวัตถุดิบรายใหญ่ในประเทศเพียง 3 ราย 

ในปี 2561 ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตท่อเหล็ก
และเหล็กแผ่นดํารายใหญ่ในประเทศ ซ่ึงมีเพียง 3 ราย คือ กลุ่มบริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) กลุ่ม
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) และ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ออกมาตรการปกป้อง
และตอบโต้การทุ่มตลาดจากต่างประเทศ โดยการต้ังกําแพงภาษีนําเข้า ทําให้ราคาเหล็กม้วนรีดร้อนนําเข้าสูงกว่าใน
ประเทศ และผู้ผลิตท้ัง 3 ราย ก็ไม่สามารถผลิตเหล็กม้วนให้กับโรงงานผลิตสินค้าท่อเหล็กได้อย่างเพียงพอ  

 

2. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบประเภทเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตท่อเหล็ก ท้ังนี้ราคาผลิตภัณฑ์

ของบริษัทจะแปรเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกับราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นความ
เส่ียงจากความผันผวนของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนขายและผล
กําไรของบริษัท หากบริษัทไม่สามารถปรับเพิ่มราคาของผลิตภัณฑ์ในอัตราท่ีเท่ากับหรือมากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้น
ของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

อย่างไรก็ดีผู้บริหารของบริษัทได้มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมิน
สถานการณ์และแนวโน้มของราคาและปริมาณความต้องการใช้เหล็กท้ังในและต่างประเทศ เพื่อนํามาพิจารณาประกอบ 
การตัดสินใจในการส่ังซ้ือและบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบคงคลังซ่ึงเป็นต้นทุนหลักของบริษัทให้มีความเหมาะสม 
โดยบริษัทมีนโยบายท่ีจะลดปริมาณวัตถุดิบคงคลังหากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มการปรับตัวลดลงและเพิ่มปริมาณ
วัตถุดิบคงคลังหากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มท่ีจะปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน  
 

3.  ความเส่ียงจากการไม่ได้รับการต่อสินเชื่อวงเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงิน และการผันผวน ของอัตราดอกเบ้ีย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวม 1,550 ล้านบาท 

มีภาระสินเช่ือรวมประมาณ 1,455 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.96 เท่า ดังนั้น ใน
กรณีท่ีบริษัทไม่ได้รับการต่อสินเช่ือดังกล่าวโดยเฉพาะเงินกู้ระยะส้ัน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบให้บริษัทไม่มีเงินทุนหมุนเวียน
ท่ีเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ หรือในกรณีที่สินเช่ือดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน อาจส่งผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได้ อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบัน ไม่มีเหตุผิดเง่ือนไขสินเช่ืออันเป็นเหตุให้ธนาคาร
ไม่ต่อวงเงินสินเช่ือให้ 

 
4. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้บริหารในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ในการใช้วงเงินสินเช่ือ  สถาบันการเงินได้ตั้งเง่ือนไขให้บริษัทต้องนําทรัพย์สินซ่ึง
เป็นท่ีตั้งของกิจการและเคร่ืองจักร ไปค้ําประกันวงเงินสินเช่ือ โดยไม่ต้องนําหลักทรัพย์หรือผู้บริหารไปคํ้าประกันแต่
ประการ  
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5. ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารงาน 
ณ วันท่ี 14 มีนาคม 2561 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ครอบครัว ลีกาญจนากร 

(โปรดดูรายละเอียดในส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้น หน้า 11) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 68.52 ซ่ึงมากกว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท จึงทําให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวสามารถควบคุมคะแนนเสียงในการ
ลงมติท่ีสําคัญได้เกือบท้ังหมดไม่ว่าในเรื่องการแต่งต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกําหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนหุ้นท่ีเข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน และการลดทุน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นท่ีเข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีทําหน้าท่ีแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย 
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โครงสร้างการถือหุ้น 
 

หลักทรัพย์ของบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน เท่ากับ 1,085,670,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 

1,085,670,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนท่ีออกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 1,045,125,093 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 1,045,125,093 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

สําหรับทุนจดทะเบียนส่วนท่ียังไม่ได้เรียกชําระจํานวน 40,544,907 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 
40,544,907 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามัญท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (Warrants) 
ของผู้ถือหุ้น ซ่ึงได้หมดอายุและพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (Warrants) ออกให้กรรมการและพนักงานของ
บริษัทตามโครงการ ESOP หุ้น ซ่ึงได้หมดอายุและพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 
2556 

 
ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้น ณ วันท่ี 14 มีนาคม 2561 มีดังนี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จํานวนการถือครองหุ้น ร้อยละ 
1. กลุ่มลีกาญจนากร 716,158,737 68.52 

2. บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที.โฮลดิ้ง จํากัด 28,187,500 2.69 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 17,038,901 1.63 

4. น.ส.ณัฐกมล พาหุพันธ์ 11,134,400 1.05 

5. นายชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ 9,783,100 0.94 

6. นายทวีมนต์ พิสิฐอมรกุล 9,700,000 0.92 

7. นายสุรพล พูลทรัพย์วัฒนา 9,040,000 0.86 

8. นายวิโรจน์ อึงไพบูลย์ 9,000,200 0.86 

9. นางอําไพ หาญไกรวิไลย์ 7,000,000 0.67 

10. นายสมโรจน์ กิจมงคลชัย 5,551,450 0.53 

11. ผู้ถือหุ้นอื่น 222,530,805 21.29 

รวม 1,045,125,093 100.00 
หมายเหตุ การถือครองหุ้นของกลุ่มลีกาญจนากร มีรายละเอียดในรูปตารางถัดไป 
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การถือครองหุ้นของกลุ่มลีกาญจนากร  

รายชื่อผู้ถือหุ้น จํานวนการถือครองหุ้น ร้อยละ 
1. น.ส.ธนาวลี ลีกาญจนากร 202,340,000 19.36% 

2. นายธงชัย ลีกาญจนากร 198,724,100 19.01% 

3. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร 165,099,937 15.80% 

4. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร 149,994,700 14.35% 

รวม 716,158,737 68.52% 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม 

บริษัทอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราท่ีกําหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจําเป็นท่ีจะต้องนํา
เงินกําไรสุทธิจํานวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทต่อไป สําหรับประวัติการจ่ายเงินปันผล 5 ปี
ย้อนหลัง มีดังนี้ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ประจําปี 

กําไรสุทธิ 
(ขาดทุน) 
(บาท) 

กําไรต่อหุ้น
(ขาดทุน) 
(บาท) 

เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท) 

จํานวน 
เงินปันผลจ่าย 

(บาท) 

อัตราเงิน 
ปันผลจ่าย 
ต่อกําไรสุทธิ 

2560 -77,817,513 -0.07 0 0 0

2559 48,904,025 0.05 0 0 0

2558 -58,498,266 -0.06 0 0 0

2557 91,658,312 0.09 0 0 0

2556 130,143,953 0.12 0.10 104,512,509 80.30%
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นายธงชัย  ลีกาญจนากร
กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
อาย ุ 66  ปี 

 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2553 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร  

 บดิานายวรุณชยั  ลีกาญจนากร 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปริญญาตรี สาขาอีเลคโทรนิค 
 Chiyoda Collage , Japan 

 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

 Director Accreditation Program  (DAP)   

 

จาํนวนการถือห ุ้นในบริษัท  
 198,724,100 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 19.01 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  

   บมจ. สามชยัสตีลอินดสัทรี  
 2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร  

   บมจ. สามชยัสตลีอินดสัทรี 

 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา 

 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวัฒนา  สุทธ ิพนิ ิจธรรม
กรรมการ กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ 
อาย ุ 73  ปี 

 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

 วนัท่ี 1 มกราคม 2547 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี (เกียรตนิิยม) 
 และปริญญาโท สาขาการบญัชี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
  มหาวทิยาลยันิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 

 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

 Director Accreditation Program  (DAP)   

 

จาํนวนการถือหุ้นในบริษัท  
 ไม่มี 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 2558 – 2559   กรรมการอิสระและกรรมการ 
         ตรวจสอบ   

บมจ. แกรนด์ แอสเสท   โฮเทลส์ 
แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้ 

 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการ 
          ตรวจสอบและกรรมการบริหาร 
          ความเส่ียง 

         บมจ. แกรนด์ แอสเสท   โฮเทลส์ 
         แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้

 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา 

 ไม่มี 

 

 



รายงานประจําปี 2561 

 

 
14	

นายพรชัย  กิตตปัิญญางาม
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 72  ปี 

 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

 วนัท่ี 1 มกราคม 2547 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท สาขาการเงิน 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

 Director Accreditation Program  (DAP)   

 

จาํนวนการถือหุ้นในบริษัท  
 ไม่มี 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน 
          กรรมการตรวจสอบ 

         บมจ. แกรนด์ แอสเสท   โฮเทลส์  
         แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้

 2515 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 
         บริษัท บญัชีกิจ จํากดั 

 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา 

 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 

นายปรีชา  หาญหัทยา 
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 71  ปี 

 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

 วนัท่ี 1 มกราคม 2547 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท สาขาการเงิน 
  มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

 Director Accreditation Program  (DAP)   

 

จาํนวนการถือห ุ้นในบริษัท  
 ไม่มี 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ  

   บจก. อนัดามนัรีสอร์ท  

 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา 

 ไม่มี 
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นายวรวทิย์  โชตกิโสภณ
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 71  ปี 

 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

 วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

 Director Accreditation Program  (DAP)   

 

จาํนวนการถือห ุ้นในบริษัท  
 ไม่มี 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 อดีต ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายขาย  

บจก.บางกอกโลหะการอตุสาหกรรม 

 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา 

 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธวัชชัย ชนิธรรมมิตร์
กรรมการ 
อาย ุ 64  ปี 

 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

 วนัท่ี 1 มกราคม 2547 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปริญญาตรี สาขาบริหารบคุคล  
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

 Director Accreditation Program  (DAP)   

 

จาํนวนการถือหุ้นในบริษัท  
 ไม่มี 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 2541 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  

   บจก. ชยัณรงค์ อินเตอร์เทรด 

 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา 

 ไม่มี 
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  นายบรรพต  ประเสริฐสุขสกุล
กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานกุารบริษัท 
อาย ุ 60  ปี 

 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

 วนัท่ี 15 กนัยายน 2551 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

 Director Accreditation Program  (DAP)   

 

จาํนวนการถือห ุ้นในบริษัท  
 ไม่มี 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 2556-ปัจจบุนั     เลขานกุารบริษัท  
          บมจ.สามชยั สตีล อินดสัทรี 

 2551-2556       กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ  
          บมจ.สามชยั สตีล อินดสัทรี 

 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา 

 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวรุณชัย  ลีกาญจนากร
กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
อาย ุ 36  ปี 

 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

 วนัท่ี 26 เมษายน 2561 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร  

 เป็นบตุรชายนายธงชยั  ลีกาญจนากร  

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปริญญาตรี สาขาการเงนิและเศรษฐศาสตร์  
มหาวทิยาลยัยซีู เบร์ิคเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

 ไม่มี 
 

จาํนวนการถือหุ้นในบริษัท  
 149,994,700 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 14.35 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 2558-ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ 
        บริษัท สตีล ฮบั จํากดั 

 2554-2561     รองกรรมการผู้จดัการ 
         บมจ.สามชยั สตีล อินดสัทรี 

 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา 

 ไม่มี 
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นางวาสนา ลามาตพิานนท์ 
รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชี 
อาย ุ 66  ปี 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร  

 เป็นพ่ีภรรยาของนายธงชยั ลีกาญจนากร 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปวส.สาขาการบญัชี 
 กรุงเทพการบญัชีวทิยาลยั 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 
 2554 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ  

   บมจ.สามชยั สตีล อินดสัทรี 

 
 
 
 

 

นางธัญนันท์  ดวงรักษา 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานขาย 
อาย ุ 56  ปี 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 มธัยมศกึษา 5 
 โรงเรียนมหาวีรานวุฒัน์ 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 
 2554 – ปัจจบุนั  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ  

          บมจ.สามชยั สตีล อินดสัทรี 

 
 
 
 

 
 

นายวรัญวุฒ ิ  วัฒนอนันต์ 
รองกรรมการผู้จดัการ สายการเงิน 
อาย ุ 62  ปี 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ และการเงิน 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน 
สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 2554 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ  

   บมจ.สามชยั สตีล อินดสัทรี

 
 

นางยุภาพร   นพกวดฤทธิเดช
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานขาย 
อาย ุ 54  ปี 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 อนปุริญญาตรี สาขาการจดัการ  
มหาวทิยาลยัราชภฎั ราชนครินทร์ 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 2554 – ปัจจบุนั ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ  

   บมจ.สามชยั สตีล อินดสัทรี
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นางปรียาวรรณ  ลือสุวรรณทัต 
ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 
อาย ุ 65  ปี 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปวส.สาขาการบญัชี 
 กรุงเทพการบญัชีวทิยาลยั 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 
 2544 – ปัจจบุนั  ผู้จดัการฝ่ายการเงิน  

           บมจ.สามชยั สตีล อินดสัทรี 

 
 

 
 
 

      น .ส.สราณจติต์ ศิริธนารัตนกุล 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
อาย ุ 56  ปี 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 2545 - 2560 สมห์ุบญัชี  

   บจก.เหล็กนํา้หนึง่  

 
 
 
 

 
 

น .ส.ศรีสมร   คูยิ่งรัตน์ 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีต้นทนุ 
อาย ุ 65  ปี 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปวช.สาขาการบญัชี 
 กรุงเทพพาณิชยการบญัชี 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 
 2546 – ปัจจบุนั  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีต้นทนุ  

          บมจ.สามชยั สตีล อินดสัทรี 
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โครงสร้างกรรมการของบริษัท 
โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนท้ังส้ิน 8 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายธงชัย ลีกาญจนากร ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ 
3. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 
4. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
5. นายบรรพต  ประเสริฐสุขสกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร  
6. นายพรชัย กิตติปัญญางาม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายปรีชา หาญหัทยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายวรวิทย์ โชติกโสภณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   

โดยมี นายวิเชฏฐ์ เทียนทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และนายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล เป็น
เลขานุการบริษัท  

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายธงชัย ลีกาญจนากร และ นายบรรพต 
ประเสริฐสุขสกุล สองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 ได้มีการกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้ 
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในข้อบังคับของบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัท

มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) ดูแลและกําหนดนโยบายที่สําคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการดําเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การ

บริหารเงินทุน และการบริหารความเส่ียงของบริษัท 
2) พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกํากับดูแล

ดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 
3) ดูแลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้และกําหนดแนว

ทางแก้ไขกรณีท่ีมีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้ 
4) จัดให้มีรายงานข้อมูลท่ัวไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

หรือผู้ลงทุนท่ัวไปอย่างถูกต้อง ทันกาลและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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5) รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมท้ัง
ผู้ตรวจสอบบัญชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าท่ีกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีท่ีพบ
ข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญ 

6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัท 
7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีข้ึนมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession 

Plan) 
8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ  และให้ความเห็นชอบเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น
กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้การมอบอํานาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอํานาจนั้นต้องไม่มี
อํานาจอนุมัติรายการท่ีบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมาย
ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ท้ังนี้กําหนดให้รายการท่ี
กรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ให้กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 การทํารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 

- การรับซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

-  การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือ บางส่วนท่ี สําคัญ 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ  รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน 

- การออกหุ้นใหม่เพื่อชําระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

-  การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจํานวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น 

-  การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 

-  เร่ืองอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ในปี 2561 มีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 

 
กรรมการ 

จํานวนครั้งที่เข้าประชุม / จํานวนครั้งการประชุม 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน
และการกํากับการท่ีดี

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

การประชุม
ผู้ถือหุ้น 

1. นายพัชวัฎ คุณชยางกูร 3/3    1/1 

2. นายธงชัย ลีกาญจนากร 4/4    1/1 

3. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม 4/4    1/1 

4. นายพรชัย กิตติปัญญางาม 4/4 4/4   1/1 

5. นายปรีชา หาญหัทยา 4/4 4/4   1/1 

6. นายวรวิทย์ โชติกโสภณ 4/4 4/4   1/1 

7. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์ 3/4    1/1 

8. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล 4/4    1/1 

9. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร 2/2    1/1 

10. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร 2/3    1/1 

หมายเหตุ 
 
 
 

1. บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 
2. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 
3. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 
4. นายพัชวัฎ คุณชยางกูร ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2561 

 
คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารมีจํานวนท้ังส้ิน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายธงชัย ลีกาญจนากร ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
3. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กรรมการบริหารและกรรมการผู้อํานวยการ 

โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 ได้มีการกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้ 
1) มีอํานาจตัดสินใจในเร่ืองการดําเนินงานท่ีสําคัญของบริษัท โดยกําหนดขอบเขต, ประเภท หรือขนาด

ของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบอํานาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการกํากับดูแล
การดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 

2) พิจารณาเร่ืองการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท 
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3) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ต่อกิจการ 

4) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

5) อนุมัติการแต่งต้ังท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของกิจการ 

6) ดําเนินกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยท่ัวไปของกิจการ 

7) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติคําขอจากฝ่ายงาน
ต่างๆ ของบริษัทท่ีเกินอํานาจส่ังการของฝ่ายงานนั้น 

ท้ังนี้อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ท้ังนี้อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการ
บริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย  ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกําหนด 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายพรชัย        กิตติปัญญางาม ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายปรีชา         หาญหัทยา กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวรวิทย์       โชติกโสภณ กรรมการตรวจสอบ 

 โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท (ประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 1)  

 
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง 
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซ่ึงรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
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6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

6.4 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

6.5 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน 

6.6 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎ
บัตร (Charter) 

6.7 รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบ 

ท้ัง 4 คร้ัง โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง 
 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารมีจํานวนท้ังส้ิน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
1. นายวัฒนา      สุทธิพินิจธรรม ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายปรีชา         หาญหัทยา กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายวรวิทย์       โชติกโสภณ กรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
หมายเหตุ   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/ 2557 เมื่อวันที่ 

14 สิงหาคม 2557 
 

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการบริหารมีจํานวนท้ังส้ิน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
1. นายธวัชชัย      ชินธรรมมิตร์ ประธานกรรมการสรรหา ฯ 
2. นายปรีชา         หาญหัทยา กรรมการสรรหา ฯ 
3. นายวรวิทย์       โชติกโสภณ กรรมการสรรหา ฯ 

โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
หมายเหตุ   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี คร้ังท่ี 3/ 2557 เมื่อ

วันท่ี 14 สิงหาคม 2557 
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ผู้บริหาร 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 

 1. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร กรรมการผู้จัดการ 
 2. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กรรมการผู้อํานวยการ 
 3. นางวาสนา ลามาติพานนท์ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี 
 4. นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน 
 5. นางธัญนันท์ ดวงรักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาด 
 6. นางสาวยุภาพร นพกวดฤทธิเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาด 
 7. นางปรียาวรรณ ลือสุวรรณทัต ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
8. นางสาวศรีสมร คูย่ิงรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน 
9.นางสาวสราณจิตต์ ศิริธนารัตนกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

หมายเหตุ รายละเอยีดข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ริหาร ตามเอกสารแนบ 1 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
1) ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานท่ัวไปของบริษัท 

2) ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3) มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงทรัพย์สินและบริการเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท ซ่ึงอํานาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าท่ีมีวงเงินไม่เกิน
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

4) มีอํานาจออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองค์กร 

5) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

6) อนุมัติการแต่งต้ังท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท 

7) เป็นผู้รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 
ระเบียบ ข้อกําหนด คําส่ัง มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 
ทุกประการ 

ท้ังนี้ การมอบอํานาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ  ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผู้จัดการ
เห็นควรจะไม่รวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มี
ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย  ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว
ตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นลักษณะการดําเนิน
ธุรกรรมการค้าปกติท่ัวไปของบริษัทท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้  
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การกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงิน 
 คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการอนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างและการดําเนินการตามขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้
 วงเงินอนุมัติ 
กรรมการผู้จัดการ      0.2 ล้านบาท 
ประธานกรรมการบริหาร 200.0 ล้านบาท 
คณะกรรมการบริหาร 200.0 ล้านบาท 
คณะกรรมการบริษัท ไม่จํากัดจํานวน 

 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ หนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 
หรือเป็นผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือ หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทํานองเดียวกัน ซ่ึง
เป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตน
สุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไปแล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ท้ังนี้ การคํานวณภาระหน้ีดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน 

1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงาน 
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สอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงร่วมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือ
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 

3) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

4) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัท
ย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา
ท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

5) ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 
การคัดเลือกบุคคลท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท  แม้ปัจจุบันยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา 

แต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัท
จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเน้นถึงประสบการณ์ 
ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนํารายช่ือเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปน้ี 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตามท่ีตนมี เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากัน เกินจํานวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

รายชื่อ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน
และการกํากับการท่ีดี

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

รวม 

1.นายพัชวัฎ คุณชยางกูร 450,000  450,000

2.นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม 340,000  340,000

3.นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์ 45,000  45,000

4.นายพรชัย กิตติปัญญางาม 264,000 140,000  404,000

5.นายปรีชา หาญหัทยา 264,000 80,000  344,000

6.นายวรวิทย์ โชติกโสภณ 264,000 80,000  344,000

รวม 1,627,000 300,000 0 0 1,927,000

หมายเหตุ นายพัชวัฎ  คุณชยางกูร ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เมื่อวันที ่26 กันยายน 2561   

 

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท) 
รายชื่อ รวม ประเภท 

1. นายธงชัย ลีกาญจนากร  
 
 
 
 
16,444,913

 
 
 
เงินเดือน, 
เงินโบนัส, 
ค่าเดินทาง และ 
เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

2. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร 

3. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร 

4. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล 

5. นางวาสนา ลามาติพานนท์ 

6. นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต์ 

7. นางธัญนันท์ ดวงรักษา 

8. น.ส.ยุภาพร นพกวดฤทธิเดช 

9. นางปรียาวรรณ ลือสุวรรณทัต 

10. น.ส.ศรีสมร คูย่ิงรัตน์ 

11. น.ส.สราณจิตต์ ศิริธนารัตนกุล 
หมายเหตุ  นายวรญัชัย ลกีาญจนากร ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

 

2.   ค่าตอบแทนอื่นๆ 
ไม่มี 
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การกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 
 

การกํากับดูแลกิจการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงได้นําหลักการ

ดังกล่าว เป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้าง
ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทําให้เกิดความเช่ือมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวโดยรวม รวมท้ังมีเจ้าหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ 
ซ่ึงอยู่ในสายสํานักบริหารของบริษัท ทําหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงผู้
ลงทุนสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ทาง โทรศัพท์ 0-2754-3555 หรือโทรสาร 0-2754-
3974 
 

คําชี้แจงเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงได้นําหลักการ

ดังกล่าว เป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้าง
ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะทําให้เกิดความเช่ือมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวดังต่อไปนี้ 

 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นทุกราย ซ่ึงรวมท้ังผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย โดย
มุ่งเน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ทันเวลาและเท่าเทียมกัน 

ในปี 2560 บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยได้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมท้ังข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามท่ีกฎหมายกําหนด และได้มีการจัดทํา
บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันใน
การตรวจสอบการดําเนินการ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม  

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีรายละเอียดมากย่ิงข้ึนเกี่ยวกับ เหตุผล
ความจําเป็น ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระประกอบ และได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีท่ี
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยสามารถมอบอํานาจให้กรรมการตรวจสอบได้  

บริษัทถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเหตุการณ์สําคัญ เพ่ือรายงานผลงานและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นใน
ประเด็นต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 ท่ีผ่านมา ประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่าง
เท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมท้ัง
จะจัดให้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีสําคัญไว้ในรายงานการประชุมเพิ่มเติม 
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2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น  

- บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และจะกํากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน  โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลเก่ียวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดย
บริษัทจะดําเนินการเรียกประชุมจัดส่งเอกสารและแจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าตามท่ีกฎหมายกําหนด  

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตัวเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ 

- บริษัทกําหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสําคัญ เช่น การเลือกต้ังกรรมการ  การทํา
รายการเก่ียวโยง การทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 
- การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันใน

การตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท พร้อมท้ังได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สําคัญไว้ในรายงานการ
ประชุมโดยมีกรรมการของบริษัท รวมท้ังผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม   

2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
- บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารนําข้อมูลภายในของบริษัทซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน

ไปเปิดเผยหรือใช้ซ้ือขายหลักทรัพย์ รวมท้ังแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม  

- บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ในบริษัท ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัต ิ 

 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

ภายใต้แนวทางการดําเนินธุรกิจ บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้
เสียภายใน อันได้แก่  พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า 
รวมถึงชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 พนักงาน            : ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 คู่ค้า                   : สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า (ผู้ขาย : บริษัท : ลูกค้า) เป็นไปตามเง่ือนไขทาง 
การค้าและผลประโยชน์ซ่ึงกันและกันฃ 

 ลูกค้า                  :  สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคาท่ีเหมาะสม 
การส่งมอบและการบริการท่ีทันต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่
ลูกค้า 

 เจ้าหนี้                  :  ปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง 
 ชุมชนและสังคม   : การเข้าสู่มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึง การให้

ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมและสังคม โดยดูแลมิให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและชุมชน 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทมีนโยบายในการให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง 

สม่ําเสมอและทันเวลา ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสําคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของนักลงทุน
สัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทําหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมท้ังหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0-2754-3555 

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ  
บริษัทมีคณะกรรมการจํานวนท้ังส้ิน 8 ท่าน โดยมีกรรมการท่ีเป็นกรรมการบริหารและผู้บริหารจํานวน 

3 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน และมีเลขานุการบริษัท 1 ท่าน การแต่งตั้งกรรมการ
นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและขอ้กําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงจะทําให้เกิดการถ่วงดุลและ
การสอบทานการบริหารงาน 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัท โดยมีการกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน , แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วยกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ังอยู่ในระดับท่ีสูงเพียงพอท่ีจะ
ดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการได้ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือ
กํากับดูแลความเส่ียงของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เหมาะสม 

5.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.3.1 คณะกรรรมการบริษัทเป็นผู้กําหนดนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท 

และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัทอย่างย่ังยืน นอกจากนี้ยังได้มีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าท่ีและอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการทําธุรกรรมปกติของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญในเร่ืองการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส โดยกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วน
ได้ส่วนเสียของตนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาเร่ืองท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับธุรกรรมของบริษัท และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม  

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดนโยบายให้รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมท้ังกําหนด
นโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้ 

กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  
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ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง และไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  

5.3.3 คณะกรรมการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมด้านการเงิน การปฏิบัติงาน 
การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยได้มีการกําหนดภาระหน้าท่ีและการดําเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุม 
ดูแลการใช้ทรัพย์สินและมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้ยัง
มีการควบคุมภายในสําหรับระบบบัญชีและการเงิน รวมถึงการกําหนดอํานาจผู้อนุมัติวงเงิน   

ในส่วนของหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอันเป็นกลไก
หลักในการสร้างเสริมระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในน้ัน  บริษัทได้จัดหาผู้ตรวจสอบภายในจาก
ภายนอกบริษัท (Outsource) คือ บริษัท เอ้าท์ซอสซ่ิง พลัส จํากัด เพื่อทําหน้าท่ีตามแผนงานตรวจสอบภายในท่ีจะ
กําหนดขึ้น ประสานงานและติดตามข้อมูลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ดูแล
และตรวจสอบกิจการของบริษัทอย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท  

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง) และ

มีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจําเป็น โดยการประชุมแต่ละคร้ังบริษัทได้มีการกําหนดวาระในการประชุมอย่าง
ชัดเจนและมีการส่งหนังสือประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการ
ประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

5.5 ค่าตอบแทน 
บริษัทได้กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ท้ังนี้เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัท ค่าตอบแทนท้ังในรูปเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอ่ืนจะต้องสอดคล้องกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท รวมท้ังสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารด้วย 

5.6 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทจะส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในระบบการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ กรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่จะได้รับทราบข้อมูล
ของบริษัทฯ กฎระเบียบ ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรรมการอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าท่ี  

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าอบรมหลักสูตร DCP หรือ DAP ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ีของการเป็นกรรมการท่ีดี รวมถึงเลขานุการ
บริษัทในการเข้าอบรมหลักสูตรด้านเลขานุการบริษัทกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ท้ังนี้ 
สําหรับผู้บริหารบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยให้เข้าร่วมอบรมกับสถาบันการอบรมต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง 
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นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนาํข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัท ซ่ึงยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมท้ังการซ้ือขายหลักทรัพย์ ดังนี้ 

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบท
กําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

- บริษัทกําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และจัดส่งสําเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันท่ีส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

- บริษัทดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็น
สาระสําคัญ ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน 
ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระสําคัญนั้นต่อ
บุคคลอื่น 

- บริษัทได้กําหนดโทษทางวินัยสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือ
นําไปเปิดเผยจนอาจทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วย
วาจา การตักเตือนเป็นตัวหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก 
ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น  

 
การควบคุมภายใน  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบ

ท้ังสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทําการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ 
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ในเรื่องขององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเส่ียง การ
ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบติดตาม  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และสอดคล้อง
กับแบบประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่
เก่ียวกับเร่ืองการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น 
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมและเพียงพอ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการนําทรัพย์สินของบริษัทไปใช้
โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอํานาจ ท้ังนี้บริษัทได้จัดหาผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท (Outsource) เพื่อ
เข้าดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในรวมท้ังรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

นอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทนั้น ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ศึกษาและ
ประเมินประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสําคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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รายการระหว่างกัน 
 

บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซ่ึงสามารถสรุปความสัมพันธ์และรายละเอียด
ของรายการระหว่างกัน ได้ดังนี้ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จํากัด  
(ประกอบธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์ลูกปืน) 

เป็นบริษัทท่ีมีนายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ
เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ซ่ึงนายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์ เป็น
กรรมการบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 

  
สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในปี 2561  มีดังนี้  
1. รายการระหว่างกันกับบริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จํากัด 

ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจําเป็น 

บริษัทส่ังซ้ือตลับลูกปืน, สายพาน และโซ่  บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จํากัดให้สินเช่ือ
ทางการค้านานถึง 90 วัน เมื่อเทียบกับการ
จ่ายเงินสดในกรณีท่ีบริษัทส่ังซ้ือกับบริษัทอื่น
และราคาเป็นไปตามลักษณะการดําเนินการค้า
ตามปกติในราคาตลาด 

- ซ้ือสินค้า 0.88 

- เจ้าหนี้การค้า 
   ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 
   เพิ่มขึ้น 
   ลดลง 
   ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 

 
0.22 
0.94 
(0.98) 
0.18 

 
นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทคาดว่าบริษัทจะไม่มีการทํารายการระหว่างกันในอนาคต ยกเว้น รายการระหว่างกันกับบริษัท ชัยณรงค์ 
อินเตอร์เทรด จํากัด อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีความจําเป็นท่ีจะต้องรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
บริษัทได้กําหนดนโยบายในการเข้าทํารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเง่ือนไขต่างๆ 
ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดขึ้นกับบุคคล 
ภายนอก ท้ังนี้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เช่ียวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึง
ความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการด้วย 

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทํารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย 
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ภาพรวมผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา  
จากปี 2560 ต่อเนื่องปี 2561 บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด โดยการขายสินค้ากําไรน้อยลง 

เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้ลูกค้ากลับมาทําการค้าเหมือนเดิม ประกอบกับราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้นตามสภาวะราคาเหล็ก
ของตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงข้ึน ทําให้ยอดขายในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จํานวน 785.31 ล้านบาท หรือ 29.07% 
แต่ก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติเหมือนก่อนที่จะมีกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร ในขณะที่ตลาดมีการแข่งขันท่ีสูงและลูกค้ามี
ความต้องการท่ีหลากหลายมากข้ึน บริษัท จึงต้องปรับกลยุทธ์การขายและการตลาดโดยการเพ่ิมสินค้าประเภทเหล็ก
ให้ครบวงจร นอกจากนี้บริษัทยังได้รับผลกระทบจากปีก่อนท่ีสถาบันการเงินได้ลดวงเงินสินเช่ือลง ส่งผลทําให้การ
ดําเนินการด้านการผลิตขาดความต่อเนื่อง  

ถึงแม้บริษัทจะประสบปัญหาตามท่ีกล่าวข้างต้น แต่บริษัทก็พยายามควบคุมและบริหารการใช้ทรัพยากร
ในบริษัทเท่าท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รวมทั้งตัดลดค่าใช้จ่ายเกินความจําเป็นลง 

 
ผลการดําเนินงานของบริษัท  

รายได้ 
ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายจํานวน 3,486.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จํานวน 785.31 

ล้านบาท หรือร้อยละ 29.07 เนื่องจากลูกค้าเก่าบางส่วนได้กลับมาทําการค้าเหมือนเดิม แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ
เหมือนก่อนท่ีบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร แต่ก็ยังขาดทุนอยู่ โดยมีมูลค่าและสัดส่วน
การขายสินค้าแต่ละประเภท ดังนี้ 

มูลค่ารายได้และสัดส่วนการขายสินค้าแต่ละประเภทของบริษัทสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
 รายได้จากการขาย       
 - เหล็กท่อดํา 947.62 33.08 774.50 28.63 870.54 27.97 
 - ท่อเหล็กชุบสังกะสี 789.85 27.57 888.75 32.86 635.52 18.22 
 - ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ 6.42 0.22 4.20 0.16 1.30 0.04 
 - เหล็กแผ่นชนิดดํา 0.02 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 
 - ขายวัตถุดิบ 
 - ขายเศษเหล็ก เศษซิงค์ และ 
   ท่อสําเร็จรูปเกรดบี ซี 
 -ขายสินค้าซ้ือมา 
- ขายอ่ืน ๆ  

103.43 
17.69 

 
992.72 

2.87 

3.61 
0.62 

 
34.65 

0.1 

39.90 
90.75 

 
894.88 

8.36 

1.48 
3.35 

 
33.08 
0.31 

401.04 
103.93 

 
1,462.30 

11.02 

11.50 
2.98 

 
41.94 
0.32 

 รวมรายได้จากการขาย 2,860.62 99.85 2,701.31 99.64 3,486.62 99.97 

 รายได้อื่น 4.39 0.15 9.62 0.36 0.96 0.03 

รายได้รวม 2,865.01 100.00 2,710.93 100.00 3,487.58 100.00 
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ต้นทุนขาย 
ในปี 2561 ต้นทุนขายมีจํานวน 3,350.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จํานวน 782.69 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 30.48 สอดคล้องกับยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น แต่เพ่ิมขึ้นในสัดส่วนท่ีมากกว่าการเพ่ิมขึ้นของยอดขาย เนื่องจาก
บริษัทขายสินค้าสินค้ากําไรน้อยลง เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากลูกค้าท่ียกเลิกและลดการส่ังซ้ือให้กลับมาเป็นคู่ค้า
เหมือนเดิม  

โอนกลับขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ 
ในปี 2561 บริษัทมียอดโอนกลับจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ จํานวน 0.63 ล้านบาทในขณะที่ปี 2560 มี

ยอดขาดทุนจํานวน 1.40 ล้านบาท เพราะตลอดปี 2561 ราคาเหล็กมีความผันผวนสูง 

กําไรขั้นต้น 
จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ทําให้ในปี 2561 บริษัทมีกําไรขั้นต้น 137.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.93 

ของรายได้จากการขายเปรียบเทียบกับปี 2560 กําไรขั้นต้น 132.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.90 เพิ่มขึ้น 4.65 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.53 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจํานวน 196.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จํานวน 10.06 

ล้านบาท หรือร้อยละ 5.41 สอดคล้องกับยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับว่าจ้างทนายเพ่ือโต้แย้งข้อ
พิพาทกับกรมศุลกากร 

ต้นทุนทางการเงิน 
ในปี 2561 ต้นทุนทางการเงิน มีจํานวน 44.66 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 6.32 ล้านบาทคิดเป็น

ร้อยละ 12.39 เนื่องจากมีการขายสินค้าในสต็อคเก่ามากขึ้น แล้วนําเงินมาชําระหน้ีเงินกู้มากขึ้น และรอบการใช้
สินเช่ือวงเงินแต่ละครั้งส้ันลง ทําให้ดอกเบี้ยลดลง 

กําไรสุทธิ 
จากสาเหตุข้างต้นทําให้ในปี 2561 บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ 86.07 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 6.12  ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 7.66 

 

ฐานะการเงินของบริษัท 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ ส้ินปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 3,747.96 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 55.41 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 1.45 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียน 81.31  ล้านบาท  
สําหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมลูค่าเท่ากับ 2,260.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จํานวน 25.90 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 1.15 

ลูกหนี้การคา้และตั๋วเงินรับ 
ณ ส้ินปี 2561 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน จํานวน 862.42 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 389.44 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.33 ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ีย 90 วัน เนื่องจากบริษัท ปรับนโยบายขายสินค้าให้ผู้ใช้
โดยตรงมากกว่าผู้แทนจําหน่าย ทําให้ระยะเวลาเครดิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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ตารางแสดงอายุลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ ณ 31 ธันวาคม 2561 

อายุลูกหนี้การค้า 
กิจการอ่ืน กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ล้านบาท สัดส่วน (%) ล้านบาท สัดส่วน (%) 
  ยังไม่ครบกําหนดชําระ 272.27 42.67 - - 
  เกินกําหนดชําระ     
  น้อยกว่า 1 เดือน 142.94 22.40 - - 
  เกินกว่า 1 ถึง 2 เดือน 91.44 14.33 - - 
  เกินกว่า 2 ถึง 3 เดือน 28.16 4.41 - - 
  เกินกว่า 3 ถึง 6 เดือน 2.74 0.43 - - 
  เกินกว่า 6 ถึง 9 เดือน 0.65 0.10 - - 
  เกินกว่า 9 ถึง 12 เดือน 0.68 0.11   
  เกินกว่า 12 เดือน ขึ้นไป 99.11 15.53 - - 

  รวม 638.03 100.00 - - 
  หัก  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (56.50) (8.86)   

  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 581.52 91.14   
 

 สําหรับลูกหนี้ท่ีเกินกําหนดชําระเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป บริษัทได้ดําเนินการทางกฎหมายแล้วบางส่วน ท้ังนี้
บริษัทได้ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้ เป็นเงิน 56.50 ล้านบาทแล้ว 

 

สินค้าคงเหลือ 
ณ ส้ินปี 2561 บริษัทมีสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่า 536.67 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 473.38 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 46.86 ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ลดลง จาก 141 วันในปี 2560 เหลือ 57 วัน 

   ตารางแสดงส่วนประกอบของสินค้าคงเหลือ  (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2559 2560 2561 
สินค้าสําเร็จรูป 577.22 509.08 273.16 

สินค้าระหว่างผลิต 76.90 90.34 49.29 

ซ้ือมาขายไป 271.70 205.71 119.30 

วัตถุดิบ 216.42 190.72 80.14 

วัสดุส้ินเปลือง 16.81 16.74 16.69 

รวม 1,160.73 1,012.62 538.60 
หัก ค่าเผ่ือการลดราคา (1.61) (2.56) (1.92) 

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 1,159.57 1,010.06 536.67 
 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ของบริษัทมีมูลค่าเท่ากับ 2,109.76 ล้านบาท 

ลดลงจํานวน  50.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.37 เนื่องจากการหักค่าเส่ือมราคาตามปกติ 



 

  รายงานประจําปี 2561 37 

สภาพคล่อง 
ในปี 2561 บริษัทมีเงินสดรับจากการดําเนินงานเป็นบวก 245.46 ล้านบาท เมื่อหักเงินจ่ายดอกเบี้ยและ

ภาษีเงินได้แล้วจะมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเป็นบวก 202.05 ล้านบาท  
เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุนเท่ากับ 90.87 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 บริษัท ได้ลงทุนในบริษัทย่อย 

และปรับปรุงอาคารโรงงานและเคร่ืองจักรเพิ่มข้ึน  
ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินบริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง จํานวน 

108.55 ล้านบาท โดยชําระเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน จํานวนรวม 77.68 ล้านบาท และชําระหนี้สินรวม 
30.87 ล้านบาท  

สําหรับอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท อันได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน และ อัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็ว ณ 31 ธันวาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 0.82 เท่า และ 0.52 เท่า  
  

แหล่งที่มาของเงินทุน 

หนี้สิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 1,831.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จํานวน 

30.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.70 โดยหนี้สินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น จํานวน 54.62 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินไม่
หมุนเวียนลดลง จํานวน 23.96 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น จาก 0.90 
เท่า ณ  ส้ินปี 2560 เป็น 0.96 เท่า ณ ส้ินปี 2561 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,085.67 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้ว 

1,045.12 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 1,045.12 ล้านบาท สําหรับทุนจดทะเบียนส่วนท่ียังไม่ได้เรียกชําระ
จํานวน 40.54 ล้านบาท  เป็นส่วนท่ีผู้ถือหุ้นและพนักงาน / กรรมการ ไม่ได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นเพิ่มทุน และได้หมด
ระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่ปี 2555 และ 2556 แล้ว 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 1,916.74 ล้านบาท ลดลง จํานวน 
86.07 ล้านบาท เนื่องมาจากผลการดําเนินงานขาดทุน 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา เป็นจํานวนเงิน

รวม 1,260,000 บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit fee) 
       ไม่ม ี
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งบการเงนิ 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท  สามชัย  สตีล  อินดัสทรี  จํากัด  (มหาชน) 
 
ความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สําหรับปี ส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท สามชัย สตีล 
อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดําเนินงานรวม และผลการดําเนินงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ท้ังนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้ 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ 

การแสดงมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ) 
ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.4 และข้อ 6 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 781.98 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จํานวน 536.67 ล้านบาท) ซ่ึงเป็นจํานวนท่ี
มีนัยสําคัญในงบการเงิน ได้ถูกแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า 
โดยผู้บริหารประมาณมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายได้ของสินค้าแต่ละประเภทและแต่ละ
ขนาดภายหลังวันที่ในรายงาน ข้าพเจ้ามุ่งเน้นการพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
ดังกล่าวของบริษัท เนื่องจากราคาขายที่ทางบริษัทใช้ในการประมาณค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะ
ได้รับนั้นอ้างอิงจากราคาตลาดในประเทศซ่ึงมีความผันผวนตามแรงอุปสงค์อุปทาน  

ข้าพเจ้าได้รับความเช่ือมั่น เกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของสินค้าคงเหลือ โดย 
• ทําความเข้าใจนโยบายการคํานวณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงสอบ

ทานความถูกต้องความสม่ําเสมอในการปฏิบัติตามนโยบายบัญชีของบริษัท  
• สุ่มทดสอบความถูกต้องของประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยเปรียบเทียบ

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ กับมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือดังกล่าว ซ่ึงคํานวณจากราคาตามราคา
ขายสินค้าภายหลังวันท่ีในรายงาน หักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นเพื่อให้สินค้านั้นขายได้ 

• พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ (งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ) 

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3 และข้อ 5 การประมาณการค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี้ต้องอาศัยข้อสมมติหลายประการ ดังนั้น ผู้บริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการพิจารณาค่าเผ่ือ
หนี้สงสัยจะสูญซ่ึงได้ประมาณขึ้นจากการพิจารณาลูกหนี้รายตัวเก่ียวกับความสามารถและฐานะการเงินของลูกหนี้ใน
การจ่ายชําระหนี้ การประมาณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวมีนัยสําคัญ เนื่องจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าเป็นจํานวนท่ีมีนัยสําคัญ ดังนั้นอาจทําให้เกิดความเส่ียงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผ่ือ
หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

ข้าพเจ้าได้รับความเช่ือมั่น เกี่ยวกับค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ โดย 
• ทําความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ รวมถึงสอบทานความสม่ําเสมอ

ของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสําหรับการรับรู้ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าแบบเฉพาะเจาะจง 
• วิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาค้างชําระและการเคล่ือนไหวของลูกหนี้การค้าเพ่ือระบุถึงกลุ่มลูกหนี้ท่ีมีข้อ

บ่งช้ีว่ามีการรับเงินท่ีช้ากว่าปกติ 
• สอบทานรายการการรับชําระหนี้ภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 
• พิจารณาลูกหนี้การค้าท่ีมีข้อโต้แย้ง 
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ข้อมูลอ่ืน 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุ่ม

บริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้า
คาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปีภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า หรือปรากกฎว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัท หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแล
ดําเนินการแก้ไขข้อมูลท่ีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 

 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามท่ีควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม 
และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุด
ดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษัท 

 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัด
ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชี และการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงจัดทําโดยผู้บริหาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และ
จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ 
ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มีการ
นําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ เก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนด
แนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็น
ของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีสําคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
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ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้อง
กับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้า
เช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ขา้พเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญมากท่ีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

 
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
 
 
 
 
 

(นางสาวสุภาภรณ์   มั่งจิตร) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  8125 

 
 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี ………. เมื่อวันท่ี ………………… 
 

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ 
 
(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 

(                                              ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 

(                                              ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 

(                                              ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปี  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 

(                                              ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

สําหรับปี  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 

(                                              ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (รวม) 

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 

(                                              ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะกิจการ) 

สําหรับปี  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 

(                                              ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปี  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 

(                                              ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปี  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 

(                                              ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปี  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 

(                                              ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2561 
 
1.   ข้อมูลทั่วไป  

1.1 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด  เมื่อวันท่ี  25 ธันวาคม  2540 ทะเบียนเลขที่  1489/2540 และ
บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 0107547000249 เมื่อวันที่ 18  
มีนาคม 2547 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันท่ี 7 กันยายน  2547  

1.2 ท่ีต้ังของบริษัท : - 
สํานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ท่ี 75/14, 75/17, 85 ซอยวัดโสภณาราม  ถนนเอกชัย ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  
สาขาต้ังอยู่ท่ี 56-56/1 หมู่ท่ี 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตท่อเหล็ก       
   
2.  เกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน    

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้

โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 22 มกราคม 2544  เรื่องการจัดทําและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบการนําเสนองบการเงินไม่แตกต่าง
อย่างมีสาระสําคัญ  จากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เร่ืองกําหนดรายการย่อท่ีต้องมี
ในงบการเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

งบการเงินของบริษัทฯ จัดทําข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการใน
งบการเงิน ยกเว้นรายการท่ีเปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง      

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่ได้ใช้ในระหว่างปี 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงมีผลบังคับสําหรับงบการเงินท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 
2561 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ 
มาตรฐานการบัญชี เรื่อง 
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) สินค้าคงเหลือ 

 
(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 

(                                              ) 
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มาตรฐานการบัญชี เรื่อง 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได้ 
ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่า 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้ 
ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 
 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) ต้นทุนการกู้ยืม 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ฉบับท่ี 26 (ปรับปรงุ 2560) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) กําไรต่อหุ้น 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินระหว่างกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 เรื่อง 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) สัญญาประกันภัย 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                              ) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 เรื่อง 
ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2560 การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงานดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินรวม 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) การร่วมการงาน 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน 
ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ

กิจกรรมดําเนินงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่าดําเนินงาน-ส่ิงจูงใจให้แก่ผู้เช่า 
ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได้ – การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าท่ีทําข้ึนตามรปูแบบกฎหมาย 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได้-รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา 
ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 เรื่อง 
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินท่ีมี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน 
ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธ์

ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                              ) 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เงินท่ีนําส่งรัฐ 

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึง
แนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ ตามท่ีกล่าวข้างต้นมาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุง หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง ถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การ
นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในอนาคต 
ในระหว่างปี  สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ ไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวในการจัดทํางบการเงินก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้ โดยมีเนื้อหาปรับปรุงท่ีสําคัญ ดังนี้ 

2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 
1 มกราคม 2562 มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า กําหนดหลักการ
สําคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจํานวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับเมื่อกิจการส่งมอบการควบคุมสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ตามท่ีมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ กําหนด 5 ขั้นตอน และรวมถึงการใช้ดุลยพินิจท่ีสําคัญในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละ
ขั้นตอน โดยใช้แทนมาตรฐานรายงานทางการเงิน ดังนี้ 
มาตรฐานการบัญชี เรื่อง 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 เรื่อง 
ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได้-รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวและเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับงวดท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานรายงาน
ทางการเงินฉบับดังกล่าว 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                              ) 
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2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วย  มาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐานจํานวน 5 ฉบับ ได้แก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 เรื่อง 
ฉบับท่ี 7 การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบับท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี เรื่อง 
ฉบับท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 เรื่อง 
ฉบับท่ี 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับท่ี 19 การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model)  หลักการเกี่ยวกับวิธี 
การคํานวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และ
หลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการ
บัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตท่ีกล่าวข้างต้น 

2.4  ในการจัดทํางบการเงินรวม ประกอบด้วยงบการเงินของ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
ซ่ึงเป็นบริษัทใหญ่  โดยเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้ 

สัดส่วน 
ประเทศ การถือหุ้น 
ที่จัดตั้ง ร้อยละ ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ์ 

Steel Hub Limited กัมพูชา 100.00 ผลิตท่อเหล็ก ผู้ถือหุ้น, ควบคุมโดยกรรมการ
 

2.5  รายการบัญชีระหว่างกัน 
ในการจัดทํางบการเงินรวม รายการบัญชีระหว่างกันที่เป็นสาระสําคัญได้ตัดออกในการทํางบการเงินรวมแล้ว 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                              ) 
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2.6  งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงฐานะการเงินรวม   และผลการดําเนินงานรวมของ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเท่านั้น การใช้ข้อมูลตามงบการเงินรวมเพ่ือ
วัตถุประสงค์อื่น อาจมีข้อจํากัดด้านลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างกันในบรรดาบริษัทย่อยที่นํางบการเงินมาประกอบ
เป็นงบการเงินรวม 
 
3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ     

3.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
3.1.1 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายสินค้า เมื่อมีการส่งมอบสินค้า โดยหักสินค้ารับคืนและส่วนลด 
3.1.2  รายได้จากการให้บริการ  รับรู้เมื่อให้บริการเสร็จ 
3.1.3 รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง     

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ได้แก่   เงินสด  เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบกําหนดภายใน  3  เดือน  ซ่ึง

สุทธิจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินท่ีติดภาระการค้ําประกัน  
3.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นด้วยยอดสุทธิจากค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผ่ือ
หนี้สงสัยจะสูญประมาณจากจํานวนหนี้ท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้  โดยประมาณค่าเสียหายจาก
ประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจุบันของลูกหนี้ 

3.4 สินค้าคงเหลือ  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตีราคาสินค้าคงเหลือในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ แล้วแต่ราคาใด

จะตํ่ากว่า ราคาทุน ใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก 
3.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงไว้โดยวิธีราคาทุน หักด้วยค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) 
3.6 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทอื่น  
เงินลงทุนในบริษัทอื่น ซ่ึงไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ถือเป็นเงินลงทุนท่ัวไปแสดงด้วยราคาทุน  
กรณีท่ีมีการด้อยค่าของเงินลงทุน  จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทุกประเภทในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
3.7 ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์    

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน หักด้วยค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่า
ตามราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ซ่ึงค่าเส่ือมราคาอาคารและ
อุปกรณ์  คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์  โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ดังนี้ 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 50  ปี 
เครื่องจักร - ผลิตท่อ 18 นิ้ว  50  ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น 5, 10, 20  ปี 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                              ) 
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เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้สํานักงาน  5  ปี 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3, 5  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี   
บริษัทฯ รวมต้นทุนท่ีประมาณในเบื้องต้นสําหรับการรื้อถอน การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของ

สินทรัพย์ซ่ึงเป็นภาระผูกพันของบริษัทฯ เป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  และคิดค่าเส่ือม
ราคาสําหรับส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน  เมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วน
นั้นมีต้นทุนท่ีมีนัยสําคัญ เมื่อเทียบกับต้นทุนท้ังหมดของทรัพย์สินนั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนอายุการให้
ประโยชน์  มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบบัญชี  

3.8  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน         
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง  ประกอบด้วย 
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5  ปี 

3.9 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน   
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกล่าว  
บริษัทฯ ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุสัญญาเช่า 

3.10  การด้อยค่าของสินทรัพย์   
บริษัทฯ จะพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงินลงทุน เมื่อมีข้อ

บ่งช้ีว่า ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นั้นๆ  
ตามปกติธุรกิจหรือมูลค่าจากการใช้ แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยจะพิจารณาสินทรัพย์ แต่ละรายการ หรือ
พิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์แต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี  

ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ จะรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือลดส่วนเกินทุนในกรณีท่ีสินทรัพย์นั้นเคยตีราคาเพ่ิมและได้บันทึกเป็น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่มไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า  เมื่อมี
ข้อบ่งช้ีว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป  หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง  โดยบันทึกในบัญชี  "รายได้
อื่น"  หรือนําไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์แล้วแต่กรณี  

3.11 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ   
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิด

รายการ  ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันส้ินงวดแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราอ้างอิงของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ณ วันนั้น  

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียนสําหรับลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้าที่
เป็นเงินตราต่างประเทศโดยทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร ผลต่างซ่ึงเกิดจากอัตรา
แลกเปล่ียน จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  และมูลค่ายุติธรรม ณ วันส้ินงวด  จะบันทึกเป็นกําไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนทันที 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                              ) 
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กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.12 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
รายจ่ายเก่ียวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
3.12.1  ภาษีเงินได้นิติบุคคลปัจจุบัน  

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีต้องจ่ายในแต่ละปี เป็นค่าใช้จ่ายท้ังหมดในงวดนั้นและ
คํานวณภาษีเงินได้ตามท่ีกําหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 

3.12.2  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น  โดยใช้อัตราภาษีท่ีมี
ผลบังคับใช้ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี  รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้
ในจํานวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้นั้น 

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน และจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯ จะไม่มีกําไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการท่ีได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

3.13  กําไรต่อหุ้น  
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวด ด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ีย ถ่ ว ง น้ํ า ห นั ก

ตามระยะเวลาท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 

3.14 ประมาณการทางบัญชี   
การจัดทํางบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและต้ังข้อ

สมมติฐานบางประการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงไว้ในงบการเงิน และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว้  อันอาจทําให้ต้องมีการปรับปรุง
บัญชีในรอบถัดไป ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ได้แก่ ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเส่ือมราคา ค่าเผ่ือการลดมูลค่า
ของสินค้า  และค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ การประมาณการในเร่ืองต่าง ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ี
เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว 

3.15  ประมาณการหนี้สิน   
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหน้ีสิน  เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน 

ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้
สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนท่ีต้องจ่ายสามารถประมาณการได้
อย่างน่าเช่ือถือ  

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                              ) 
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3.16  กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน 
บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีได้กําหนดการจ่ายสมทบ

ไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการ
กองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทฯ 
เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เกิดรายการน้ัน 

3.17 ผลประโยชน์พนักงาน 
บริษัทฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากการเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมาย

แรงงานไทยมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานให้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์
ในอนาคตท่ีบริษัทฯ กําหนดข้ึนอย่างเหมาะสม สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
สุทธิประจําปี ได้รวมถึงอัตราส่วนลด อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวน
พนักงาน  การเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปล่ียนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิในทุกปี บริษัทฯ ได้มีการทบทวนอัตราส่วนลดที่เหมาะสม ซ่ึงสะท้อนถึง
อัตราดอกเบี้ยท่ีควรนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตท่ีคาดว่า จะต้องจ่าย
ให้กับพนักงานในการประเมินอัตราส่วนลดท่ีเหมาะสม  บริษัทฯ จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล 
ซ่ึงจ่ายในสกุลเงินท่ีได้รับประโยชน์ 

เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติ (สนช.) ได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับ
ใหม่  ซ่ึงได้กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างท่ีทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ข้ึนไปให้มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชย ไม่น้อยกว่าอัตราสุดท้าย 400 วัน  อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ดังกล่าว
อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เมื่อมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 

3.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่า

ยุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้

รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่า  ซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสําคัญ  รวมถึงการวัดมูลค่า
ยุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน  

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าท่ีมีนัยสําคัญอย่าง
สม่ําเสมอ  หากมีการใช้ข้อมลูจากบุคคลท่ีสามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า  หรือการตั้งราคา  กลุ่ม
ผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับการวัดมูลค่า  รวมถึงการจัดระดับช้ัน
ของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม  

 
(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 

(                                              ) 
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ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ มูลคา่ยุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลท่ีใช้ในการ
ประเมินมูลค่าดังนี้ 

 ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน  

 ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) 
ถ้าสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

 ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสังเกตได้ (ข้อมูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได้) 

  หากข้อมูลที่นํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับช้ันของมูลค่า
ยุติธรรมท่ีแตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับช้ันของ
มูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้การโอนระหว่างลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม  ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน
ท่ีเกิดขึ้น 
 
4.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561  2560 2561   2560 
เงินสด 328,000.00 298,000.00 328,000.00  298,000.00 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 74,230,396.30 69,785,215.43 72,702,603.91  69,784,579.03 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 15,328,690.42 16,238,118.38 14,897,067.60  15,222,408.97 

รวม 86,321,333.81 86,321,333.81 87,927,671.51  85,304,988.00 

 
5.  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561  2560  2561  2560 
5.1  ลูกหนี้การค้า 581,528,766.80 429,105,819.92 581,528,766.80 429,105,819.92 

5.2  ลูกหนี้อื่น  13,579,038.92 42,041,350.30 12,142,830.37 36,783,582.13 

รวม 595,107,805.72 471,147,170.22 593,671,597.17 465,889,402.05 

 
(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 

(                                              ) 
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5.1 ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย 

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561  2560 2561   2560 
ลูกหนี้การค้า 534,331,201.07 368,965,671.78 534,331,201.07  368,965,671.78 
ตั๋วเงินรับ 103,707,068.07 111,767,150.26 103,707,068.07  111,767,150.26 

รวม 638,038,269.14 480,732,822.04 638,038,269.14  480,732,822.04 
หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (56,509,502.34) (51,627,002.12) (56,509,502.34) (51,627,002.12)

สุทธิ 581,528,766.80 429,105,819.92 581,528,766.80  429,105,819.92 

 
ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ท่ีค้างชําระ โดยนับจาก

วันท่ีครบกําหนดชําระได้ดังนี้ 
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2561 2560 2561 2560 

ยังไม่ครบกําหนดชําระ 272,274,406.95 260,704,887.93 272,274,406.95  260,704,887.93 
เกินกําหนดชําระ  

น้อยกว่า 1 เดือน  142,946,719.68 97,802,342.18 142,946,719.68  97,802,342.18 
เกินกว่า 1 ถึง 2 เดือน 91,449,265.53 13,668,380.83 91,449,265.53  13,668,380.83 
เกินกว่า 2 ถึง 3 เดือน 28,168,772.47 2,007,599.67 28,168,772.47  2,007,599.67 
เกินกว่า 3 ถึง 6 เดือน 2,742,644.10 2,465,317.54 2,742,644.10  2,465,317.54 
เกินกว่า 6 ถึง 9 เดือน 650,025.00 1,284,444.90 650,025.00  1,284,444.90 
เกินกว่า 9 ถึง 12 เดือน  688,930.66 2,205,975.30 688,930.66  2,205,975.30 
เกินกว่า 12 เดือน ขึ้นไป 99,117,504.75 100,593,873.69 99,117,504.75  100,593,873.69 

รวม 638,038,269.14 480,732,822.04 638,038,269.14  480,732,822.04 

5.2  ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน  ประกอบด้วย 
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2561 2560 2561 2560 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 5,400.00 22,365,608.16 5,400.00  22,365,608.16 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน 9,275,859.85 14,710,047.49 9,275,859.85   10,888,487.87 
อื่น ๆ 4,297,779.07 4,965,694.65 2,861,570.52  3,529,486.10 

รวม 13,579,038.92 42,041,350.30 12,142,830.37  36,783,582.13 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                              ) 
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6.  สินค้าคงเหลือ  
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561   2560 2561   2560 

สินค้าสําเร็จรูป 

     ผลิต 270,282,710.23 509,084,378.82 270,282,710.23  509,084,378.82 

     ซ้ือมาขายไป 364,613,594.70 205,712,375.82 119,303,740.19  205,712,375.82 

สินค้าระหว่างผลิต 49,294,594.82 90,349,241.16 49,294,594.82  90,349,241.16 

วัตถุดิบ 80,142,233.87 190,728,889.84 80,142,233.87  190,728,889.84 

วัสดุสิ้นเปลือง 16,697,597.88 16,748,539.02 16,697,597.88  16,748,539.02 

สินค้าระหว่างทาง 2,883,299.35 0.00 2,883,299.35  0.00 

รวม 783,914,030.85 1,012,623,424.66 538,604,176.34  1,012,623,424.66 

หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (1,929,297.18) (2,561,275.04) (1,929,297.18) (2,561,275.04) 

สินค้าคงเหลือ  781,984,733.67 1,010,062,149.62 536,674,879.16  1,010,062,149.62 

 
ณ  วันท่ี 5 เมษายน 2561 เจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรได้เข้าทําการตรวจยึดวัตถุดิบเหล็กม้วนและท่อเหล็ก

มูลค่าตามบัญชีโดยประมาณ58 ล้านบาท เนื่องจากความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าท่ีเร่ืองการตัดบัญชีวัตถุดิบโดยใช้หลัก 
FIFO (เข้าก่อนออกก่อน) ปัจจุบันสินค้าท่ีถูกยึดไว้เป็นของกลางยังเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ ยังมิได้ตกเป็นของ
แผ่นดินแต่อย่างใด เนื่องจากรอผลท่ีสุดของคดีต่อไป 
 
7.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัดส่วน ทุนชําระแล้ว  วิธีราคาทุน  
ช่ือบริษัท การลงทุน 2561 2560 2561 2560 

บริษัทย่อย 
Steel Hub Limited 100.00% 112,614,936.59 47,869,400.00 112,614,936.59  47,869,400.00 

รวม 112,614,936.59  47,869,400.00 
 
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                              ) 
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8.  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

ราคาทุนเงินลงทุน :- 
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย  
     จํากัด (มหาชน) 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00  5,000,000.00 
บริษัท แซม เอนเตอร์ไพร์ส  
     จํากัด - ปิดกิจการ 
     (ตามวิธีส่วนได้เสีย) 4,569,111.00 4,569,111.00 4,999,800.00  4,999,800.00

รวม 9,569,111.00 9,569,111.00 9,999,800.00  9,999,800.00
หัก   ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน (2,750,000.00) (2,750,000.00) (3,180,689.00) (3,180,689.00)

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 6,819,111.00 6,819,111.00 6,819,111.00  6,819,111.00 

 
(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 

(                                              ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปี 2561 

 

 
66	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  รายงานประจําปี 2561 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปี 2561 

 

 
68	

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่วน ได้นําไปคํ้าประกันเงินกู้ยืมระยะ
ส้ันจากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 13 ตั้งแต่วันท่ี 14 กันยายน 2560 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 และ 2560  บริษัทฯ  มีรถยนต์  ราคาทุนจํานวน 9.85 ล้านบาท เป็นทรัพย์สินท่ี
ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทในประเทศสองแห่ง ตามหมายเหตุ 15 

ณ  วันที่ 31  ธันวาคม 2561 และ  2560 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาทุนท่ีบริษัทฯ หักค่าเส่ือมราคาจน
เต็มมูลค่าแล้วท้ังจํานวน แต่ยังคงใช้งานอยู่มีจํานวน 536.42 ล้านบาท และ 492.81 ล้านบาท ตามลําดับ 

 
10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย 

(หน่วย : บาท) 

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       ราคาทุน : 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 5,367,764.50 5,351,282.93  
ซ้ือเพิ่ม 85,000.00 85,000.00  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 5,452,764.50 5,436,282.93  
ซ้ือเพิ่ม 0.00 0.00  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 5,452,764.50 5,436,282.93  

       ค่าตัดจําหน่ายสะสม :  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 (4,767,916.39) (4,751,434.82) 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี (241,591.08) (241,591.08) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 (5,009,507.47) (4,993,025.90) 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี (233,624.52) (233,624.52) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 (5,243,131.99) (5,226,650.42) 

       มูลค่าสุทธิตามบัญชี :  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 209,632.51 209,632.51  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 443,257.03 443,257.03  

       ค่าตัดจําหน่ายที่อยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 233,624.52 233,624.52  
สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 241,591.08 241,591.08  

 
11.  เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค้ําประกัน 

เงินฝากธนาคารได้นําไปค้ําประกันจากการให้ธนาคารในประเทศหน่ึงแห่งออกหนังสือค้ําประกันต่อหน่วย 
งานราชการหน่ึงแห่ง และบริษัทเอกชนหนึ่งแห่ง ตามหมายเหตุ 25.1 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                              ) 
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12.  ค่าเชา่จ่ายล่วงหน้าภายใต้สัญญาเช่าดําเนนิงาน 

 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม 

2561   2560 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน 16,425,058.61   16,773,293.07 
หัก   ตัดจ่ายในงวดสะสม (261,175.85)  (348,234.46)
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน  16,163,882.76   16,425,058.61 
หัก   ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน  - ส่วนท่ีตัด   
       เป็นค่าใช้จ่ายภายใน 1 ปี (348,234.46)  (348,234.46)
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน 15,815,648.30   16,076,824.15 

 
เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2558  บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง ได้ทําสัญญาเช่าท่ีดินกับบริษัทผู้ให้เช่าใน

ต่างประเทศแห่งหนึ่ง อายุสัญญาเช่า 50 ปี บริษัทย่อยตัดจ่ายเป็นค่าเช่าในอัตราเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า 
 
13.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
2561 2560 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 0.00  5,213.11 
เงินกู้ยืมจากธนาคาร    
        ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 662,000,000.00  777,513,229.87 
        ทรัสต์รีซีท 793,433,737.54  755,599,820.83 

รวม 1,455,433,737.54  1,533,118,263.81 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  บริษัทฯ มีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศ 3 แห่ง วงเงินรวม 
1,550.00 ล้านบาท ค้ําประกันโดยการจดจํานองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯ ตามหมาย
เหตุ 9 

เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้โอนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวน 1.92 ล้านบาท และต๋ัว
สัญญาใช้เงินจํานวน 53.12 ล้านบาท จากธนาคารแห่งหนึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ  ตามหมายเหตุ 16   

 
(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 

(                                              ) 
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14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน   

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2561 2560 2561 2560 

เจ้าหนี้การค้า 258,040,015.59 93,127,503.57 255,555,387.51 93,127,503.57  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 22,587,443.93 27,134,702.64 22,587,443.93 27,134,702.64  

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 16,232,372.67 21,426,831.79 16,232,372.67 21,426,831.79  

เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน 697,177.23 1,378,572.80 697,177.23 1,378,572.80  

เจ้าหนี้เงินประกัน 53,966,266.72 54,371,259.70 53,966,266.72 54,371,259.70  

อ่ืน ๆ 3,436,335.09 1,002,130.97 2,831,167.48 879,939.39  

รวม 354,959,611.23 198,441,001.47 351,869,815.54 198,318,809.89  

 
15. หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

รายละเอียดเก่ียวกับสินทรัพย์ท่ีเช่าตามสัญญาเช่าทางการเงิน มีดังนี้ 
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
2561 2560 

รถยนต์ 9,850,500.00 9,850,500.00  
หัก   ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,526,502.40) (4,556,402.28) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 3,323,997.60 5,294,097.72  

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน  มีดังนี้ 
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
2561 2560 

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - รถยนต์ 2,686,846.00 4,451,692.00  
หัก   ดอกเบี้ยเช่าทางการเงินรอตัดจ่าย (136,056.91) (347,964.99) 
หัก   ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึงกําหนด  
               ชําระภายใน 1 ปี (1,640,960.06) (1,552,937.91) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ 909,829.03 2,550,789.10  

 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                              ) 
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16. เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
2561 2560 

เงินกู้ยืมจากธนาคาร - ตั๋วสัญญาใช้เงิน 8,024,604.58 37,343,184.95 
ดอกเบี้ยผิดนัดชําระ 6,039,651.15 6,039,651.15 

รวม 14,064,255.73 43,382,836.10 
หัก ส่วนของหนี้สินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี (8,024,604.58) (29,318,580.39) 

สุทธิ 6,039,651.15 14,064,255.71 

เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2560  บริษัทฯ ได้ทําสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร 
กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษัทฯ ตกลงชําระเงินให้แก่ธนาคารดังนี้ 

16.1  เงินต้นตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี จํานวน 1.92 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี
ของจํานวนเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ 

16.2  เงินตน้ตามต๋ัวสัญญาใช้เงิน จํานวน 53.12 ล้านบาท  พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.85  ต่อปีของ
จํานวนเงินดังกล่าว นับแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ 

บริษัทฯ  ตกลงชําระเงินตามข้อ 16.1 และ 16.2 รวมเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นจํานวนเงิน 56.55 ล้านบาท 
ให้กับธนาคารโดยวิธีการผ่อนชําระเป็นรายเดือน ๆ ละไม่น้อยกว่า 2.50 ล้านบาท  เริ่มชําระงวดแรกภายในวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2560 

ธนาคารจะยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดชําระจํานวน 6.04 ล้านบาท เมื่อบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข
ข้อตกลงในสัญญาครบถ้วนแล้ว 

17. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
บริษัทฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

(หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นปี 6,298,007.00  3,767,123.00 
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 687,828.00  691,557.00 
ต้นทุนดอกเบี้ย 153,930.00  145,997.00 
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กําหนดไว้ 
     ท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในระหว่างปี 0.00  2,663,110.00 
การจ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี (4,014,145.00) (969,780.00)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันส้ินปี 3,125,620.00  6,298,007.00 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                              ) 
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ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 

ต้นทุนขาย 121,978.00 144,327.00  
ค่าใช้จ่ายในการขาย 44,750.00 43,304.00  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 675,030.00 649,923.00  
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กําหนดไว้ 
     ท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในระหว่างปี 0.00 2,663,110.00  
รวม 841,758.00 3,500,664.00  

 
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน สรุปได้ดังนี้ 

อัตราคิดลด ร้อยละ 2.05  ต่อปี 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ร้อยละ 36 - 42  ต่อปี 
อัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ี

อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานท่ีกําหนดไว้เป็นจํานวนเงินดังต่อไปน้ี 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 
เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง 

อัตราคิดลด  (67,226.00) 68,394.00 (92,412.00) 94,362.00  
(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50)  
อัตราการข้ึนเงินเดือน 97,968.00 (96,857.00) 91,543.00 (90,559.00) 
(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50)  
อัตราการหมุนเวียน  (56,050.00) 57,874.00 (67,820.00) 69,604.00  
(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50) 

 
แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใต้

โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                              ) 
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ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.17 บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจาก
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เมื่อมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงอาจจะมีผลบังคับใช้ในปี 
2562 ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างจัดทําประมาณการหาผลกระทบดังกล่าว 
 
18. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภายหลังจากการนํามาหักกลบกันตามความเหมาะสม ได้
แสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 11,301,900.47 10,325,400.42 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 385,859.44 512,255.01 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 625,124.00 1,259,601.40 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 636,137.80 636,137.80 
ขาดทุนทางภาษี 56,751,287.79 31,852,515.03 

รวม 69,700,309.50 44,585,909.66 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี
ค่าเส่ือมราคาจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ 59,441,929.68        55,710,022.01 

รวม 59,441,929.68        55,710,022.01 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ (10,258,379.82) 11,124,112.35 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน : 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 0.00 0.00
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ 

เกิดผลแตกต่างช่ัวคราวและการกลับรายการ 
ผลแตกต่างช่ัวคราว (21,382,492.17) (19,646,800.92)

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดง 
      อยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (21,382,492.17)  (19,646,800.92)

 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                              ) 
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จํานวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับปี ส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 

ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ 
     ของผลประโยชน์พนักงานท่ีกําหนดไว้ ท่ีบันทึกโดยตรง 
     ไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 0.00 (532,622.00)

 
รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีท่ีใช้

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 
กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษี 

เงินได้นิติบุคคล (120,142,648.20) (98,420,831.57) (107,456,460.76)  (97,464,314.38)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20%  20%
กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษี   

เงินได้นิติบุคคลคูณ    
อัตราภาษี (24,028,529.64) (19,684,166.32) (21,491,292.15)  (19,492,862.88)

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ :    
รายจ่ายต้องห้าม 852,205.87 1,149,589.84 852,205.87   1,149,589.84 
รายจ่ายอื่นท่ีเกณฑ์บัญชี    
ต่างจากเกณฑ์ภาษี 1,793,831.60 (1,112,224.44) (743,405.89)  (1,303,527.88)

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดง    
      อยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (21,382,492.17) (19,646,800.92) (21,382,492.17)  (19,646,800.92)

อัตราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริง (17.80)% (19.96)% (19.90)%  (20.16)%
 
19. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ซ่ึงกําหนดให้มีการจัดสรรกําไรอย่างน้อยร้อยละ 5 
ของกําไรสุทธิ หักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) เป็นทุนสํารองจนกว่าสํารองดังกล่าวมีจํานวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ทุนสํารองนี้ไม่อาจนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                              ) 
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20. รายการบัญชีกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
บริษัทฯ มีรายการทางบัญชีจํานวนหน่ึง ซ่ึงเกิดกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์  หนี้สิน รายได้ และ

ค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งเกิดจากรายการท่ีมีกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันดังกล่าว กิจการเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้น
และ/หรือกรรมการกลุ่มเดียวกัน งบการเงินนี้จึงรวมผลของรายการดังกล่าว โดยใช้นโยบายกําหนดรายการท่ีเป็น
ปกติทางธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเช่นเดียวกับท่ีคิดกับลูกค้ารายอื่น 

กิจการ/บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ นโยบายกําหนดราคา 
 Steel Hub Limited บริษัทย่อย ขายสินค้าสําเร็จรูป ราคาตลาด 
บจ. ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ และกรรมการผู้มีอํานาจ 
ลงนาม 

ซ้ืออุปกรณ์ลูกปืน ราคาตลาด 

 
ยอดคงเหลือของบัญชีท่ีเกิดในระหว่างกัน  มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2561
บจ. ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด   
     เจ้าหนี้การค้า 219,847.66 942,683.91 (983,408.22)  179,123.35 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2561
Steel Hub Limited     
     ลูกหนี้การค้า 7,093,294.67 315,934,166.38 (54,271,151.82)  268,756,309.23 
บจ. ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด   
     เจ้าหนี้การค้า 219,847.66 942,683.91 (983,408.22)  179,123.35 

 
รายการรายรับและค่าใช้จ่ายกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันและมีนัยสําคัญสําหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 
Steel Hub Limited 
       ขายสินค้าสําเร็จรูป 0.00 0.00 319,177,147.16  7,239,633.26 
บจ. ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด 
       ซ้ือสินค้าและวัสดุส้ินเปลือง 881,013.00 749,526.10 881,013.00  749,526.10 

 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                              ) 
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21.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายท่ีสําคัญ สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  มีดังนี้ 

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2561 2560 2561 2560 

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูป        

     และงานระหว่างทํา              120,955,096.05  122,352,591.29  366,264,950.56   122,352,591.29 

วัตถุดิบและวัสดุสิน้เปลืองใช้ไป 1,474,963,670.89  1,443,134,156.12  1,474,963,670.89   1,443,134,156.12 

ค่าอากรจากการนําเข้าวัตถุดิบ 239,190.95  65,412,228.20  239,190.95   65,412,228.20 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 138,311,207.09  140,453,173.51  137,870,124.66   140,453,173.51 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร    13,440,333.00  15,213,713.00  13,440,333.00   15,213,713.00 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 43,231,622.61  50,157,813.48  42,074,412.39   50,154,805.02 

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน 31,205,435.10  23,609,960.66  31,205,435.10   23,609,960.66 

(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่า    

     สินค้าคงเหลือ     (631,977.86)  1,400,202.71  (631,977.86)  1,400,202.71 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย 261,175.85  348,234.46  0.00   0.00 
 
22. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้กับกรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราช 
บัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการในฐานะผู้บริหาร 
 
23. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการ
เฉพาะในฐานะผู้บริหาร และให้แก่ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผู้จัดการหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซ่ึงดํารง
ตําแหน่งเทียบเท่าระดับบริหารรายท่ีส่ีทุกราย  และให้หมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงาน
บัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
 
24. เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

บริษัทฯ ได้หักเงินเดือนพนักงานไว้เป็นเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  ในอัตราร้อยละ 2-4 และจ่ายสมทบ
ร้อยละ 2-4 เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ได้มอบให้บริษัทแห่งหนึ่ง เป็นผู้จัดการกองทุนไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่
พนักงานโดยเฉพาะ 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนจํานวน 0.93 ล้านบาท และ
จํานวน 1.07 ล้านบาท ตามลําดับ     

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                              ) 



 

  รายงานประจําปี 2561 77 

25. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 
25.1  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารในประเทศสองแห่ง

ออกหนังสือค้ําประกันต่อหน่วยงานราชการสองแห่ง  และบริษัทเอกชนสองแห่ง  เป็นจํานวนเงินรวม  
74.44 ล้านบาท และ 74.62 ล้านบาท ตามลําดับ 

25.2  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดไว้เพื่อส่ังซ้ือสินค้าและวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ จํานวนเงิน 12.85 ล้านบาท 
 

26. การนําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ แยกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ โดยขายสินค้าท่อเหล็ก ซ่ึง

แยกตามสถานท่ีต้ังของลูกค้า  สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  ดังนี้ 
สําหรับปี (หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ขาย  ขาย  รวม ขาย   ขาย  รวม 
ในประเทศ  ต่างประเทศ    ในประเทศ   ต่างประเทศ    

รายได้จากการขาย 3,159 65 3,224 2,673   21 2,694 
ต้นทุนขาย (3,029) (73) (3,102) (2,539)  (23) (2,562)
กําไรขั้นต้น 130 (8) 122 134   (2) 132 
รายได้อื่น 3   10 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (56)   (49)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (144)   (141)
ต้นทุนทางการเงิน  (45)   (51)
 รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 21   20 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป ี (99)   (79)
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,206   2,187 

 
27. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน  

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมเครื่องมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์  เพื่อเก็งกําไรหรือ
เพื่อการค้า 

27.1 นโยบายการบัญชี 
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ วิธีการท่ีใช้ซ่ึงรวมถึงเกณฑ์ในการวัดค่าการรับรู้และค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 3 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                              ) 
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27.2. ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในสัญญา ซ่ึง

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์ หลังจากหักค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

สําหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ คาดว่าความเส่ียงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม
สัญญามีจํานวนไม่เป็นสาระสําคัญ 

27.3 ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย 
ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย  เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปล่ียนไปซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหายแก่

บริษัทฯ ในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป  
27.4  ราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และลูกหนี้อ่ืนกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน หนี้สินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบ ด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน เจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อ่ืน กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม  นอกจากนี้ ผู้บริหาร
เช่ือว่า บริษัทฯ ไม่มีความเส่ียงจากเครื่องมือทางการเงินท่ีมีนัยสําคัญ  

27.5 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สิน

เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  ณ  31 ธันวาคม 2561 และ 2560  สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ี
ยังไม่ได้ทําสัญญาเพื่อป้องกันความเส่ียงสรุปได้ดังนี้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย์ หนี้สิน 

2561 2560 2561 2560 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 8,348,439.67 218,698.00 1,712,544.93  1,712,544.93  

 
28.  รายละเอียดประกอบงบกระแสเงินสด 

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายการท่ีไม่เป็นตัวเงินท่ีมีสาระสําคัญ มีดังนี้ 
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จํานวน 4.50 ล้านบาท เพื่อรับชําระหนี้จากลูกหนี้

การค้าจํานวน 5.86 ล้านบาท และบันทึกขาดทุนจากการรับชําระหนี้จํานวน 1.36 ล้านบาท 
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้บันทึกโอนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน จํานวน  

55.04 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่นจํานวน 7.55 ล้านบาท เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จํานวน 62.59 ล้านบาท 
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                              ) 
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29.  การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ่ึงความสามารถในการดําเนินงาน

อย่างต่อเนื่องและดํารงไว้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปได้ดังนี้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 

            อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.96 0.90 
 
30. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 
 
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                              ) 
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอํานาจในการควบคุมบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

รายชื่อผู้บริหาร บริษัท สามชัย สตีล 
อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชัยณรงค์ 
อินเตอร์เทรด จํากัด 

บริษัท สตีล ฮับ
จํากัด 

1. นายธงชัย ลีกาญจนากร X,/,O,///   
2. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม /,D   
3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม N, /,//   
4. นายปรีชา หาญหัทยา /,//   
5. นายวรวิทย์ โชติกโสภณ /,//   
6. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์ / /,IV  
7. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล /,///,V   
8. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร IV,/,///,V  /,III,IV 
9. นางวาสนา ลามาติพานนท์ V   
10. นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต์ V   
11. นางธัญนันท์ ดวงรักษา V   
12. นางสาวยุภาพร นพกวดฤทธิเดช V   
13. นางปรียาวรรณ ลือสุวรรณทัต V   
14. นางสาวศรีสมร คูย่ิงรัตน์ V   
15. น.ส.สราณจิตต์ ศิริธนารัตนกุล V   
     

หมายเหตุ: 
X = ประธานกรรมการ /   = กรรมการ N = ประธานกรรมการตรวจสอบ 
D = รองประธานกรรมการ //  = กรรมการตรวจสอบ IV = กรรมการผู้จัดการ 
O = ประธานกรรมการบริหาร /// = กรรมการบริหาร V  = ผู้บริหาร 

 
 
 


