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สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 
 

เศรษฐกิจของไทย หลังจากฟุบตัวมา 4-5 ป อันเปนผลกระทบจากการเมือง ก็เร่ิมกระเตื้องขึ้น 
ในไตรมาส 4 ของปที่แลว ทําให GDP ขยายตัวในปที่แลว 3.9% ซึ่งสูงสุดในรอบ 5 ป อันเปนผลจากเศรษฐกิจ
โลกเร่ิมดีขึ้นและการเติบโตของการทองเที่ยวและการสงออกเติบโตอยางตอเนื่อง ทั้ง ๆ ที่คาเงินบาทแข็งคาอยาง
มากในปที่แลว  แมวาเศรษฐกิจไทยจะเติบโต  แตคนสวนใหญกลับไมรูสึกวา เศรษฐกิจของตนเองจะดีขึ้นเหมือน 
GDP สาเหตุเศรษฐกิจไทยเติบโตไมกระจาย กระจุกตัวอยูในภาคสงออกและการทองเที่ยว  ระดับรากหญายัง
ไมไดรับอานิสงคจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนี้ ประกอบกับปญหาหน้ีสินภาคครัวเรือนสูง  ทําใหการบริโภคไมขยายตัว 
 
                      โดยสาเหตุนี้  รัฐบาลจึงไดเพิ่มมาตรการลดชองโหวของการกระจายตัวนี้และเพิ่มมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจตอเนื่องในป 2561 ไมวาจะเปนโครงการชวยเหลือคนจน 11.4 ลานคน โครงการชวยเหลือ
หนี้สินเกษตรกร โครงการประชารัฐ โครงการสวัสดิการแหงรัฐหรือบัตรคนจน สวนโครงการกระตุนเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่อง คือ โครงการ Mega EEC โครงการคมนาคม ดังนั้นไตรมาส 4 เศรษฐกิจเร่ิม   TAKE OFF ป 2561 
จึงเปนปที่เคร่ืองยนตทั้ง 4 เคร่ืองถูกเรงเคร่ือง เม่ือสงออก ทองเที่ยวเร่ิมดีขึ้น การลงทุนขยายตัวมากขึ้น การจาง
งานก็มีมากขึ้น เศรษฐกิจรากหญาก็เร่ิมกระเต้ืองขึ้น นับแตไตรมาสที่ 2 เปนตนไป ซึ่งคาดวา GDP ในป 2561 จะ
เติมโตที่ 3.6-4.6%  
 
          ผลจากเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น โดยเฉพาะโครงการ EEC จะทําใหภาคกอสรางและวัสดุกอสราง
เติบโตตามมา ซึ่งบริษัทคาดวาจะไดรับผลบวกจากโครงการน้ีพอสมควร แมวาในป 2560 บริษัทจะไดรับ
ผลกระทบจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร ทําใหลูกคายกเลิกและลดการส่ังซื้อสินคา ทําใหยอดขายลดลงจากป
กอนเปนจํานวนมาก แตคาดวาป 2561 นาจะดีขึ้นกวาปที่แลว จึงขอใหกําลังใจกับกรรมการและฝายบริหารที่จะ
ฝาอุปสรรคใหบริษัทไดกาวตอไปขางหนาอยางย่ังยืน 

 
 

                                                     
นายพัชวัฎ  คุณชยางกูร 
ประธานกรรมการ 

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

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน คือ นายพรชัย กิตติปญญางาม เปน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา หาญหัทยา และนายวรวิทย โชติกโสภณ เปนกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการแตละทานไมไดดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของบริษัทหรือเปนเจาหนาที่ของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบปฏิบัติหนาที่ภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

ในป 2560 มีนายวรวิทย โชติกโสภณ ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบคนใหม แทนนายชัชวาล 
ศิริวุฒิเศรษฐ ซึ่งเสียชีวิต โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุม 4 คร้ัง   โดยเปนการประชุมรวมกับ
ผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย 1 คร้ัง และไดรวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา 
ซึ่งสามารถสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดดังนี้ 

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจําป ที่ผูตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบใหมีความถูกตอง
ครบถวนเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน เพียงพอ  และเช่ือถือได 

2.  กําหนดแผนการตรวจสอบประจําปของผูตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณารายงานการตรวจสอบ
รายไตรมาสของผูตรวจสอบภายใน และใหขอเสนอแนะเพ่ือใหฝายบริหารนําไปปรับปรุงแกไขเพื่อใหการ
ดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธภิาพย่ิงขึ้น 

3.  สอบทานและใหความเห็นในการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ และเปนไปตามนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 

4.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดและประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

5.  พิจารณาคัดเลือก สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2560 และ
กําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อนําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาในปที่ผานมา บริษัทฯมีระบบการกํากับดูแลที่ดีไมมีขอบกพรอง
อยางเปนสาระสําคัญ และมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพตามสมควร อยางไรก็ตามคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะดําเนินการพัฒนาการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ใหดีย่ิงขึ้นไปอีก 

                
       นายพรชัย  กิตติปญญางาม 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด(มหาชน) 
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ขอมูลท่ัวไป 
ขอมูลบริษัท 

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก : ผูผลิตและจําหนายทอเหล็กเพื่อใชงานในอุตสาหกรรมกอสรางและ       
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว : 1,045,125,093 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,045,125,093 หุน  
มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ 
 
 

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

 ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

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

ที่ต้ังสาขา  : เลขท่ี 56-56/1 หมูที่ 2 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลบางหญาแพรก อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

โทรศัพท  02 384-0099   โทรสาร    02 384-2384-5 

เว็บไซดบริษัท : www.samchaisteel.com 
 
 

ขอมูลบริษัทยอย 

ชื่อบริษัท   : บริษัท แซม เอนเตอรไพรส จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0745557002069 

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก : เพื่อขายสินคาบริษัท และซอมแซมรถบริษัทในเครือ 

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว : 5,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 50,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 
100 บาท บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ 
 

: 85 หมู 5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

คณะกรรมการบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธงชัย  ลีกาญจนากร  นายวรัญชัย  ลีกาญจนากร และ 
นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล โดยกรรมการสองคนลงรายมือรวมกัน และ
ประทับตราบริษัท เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 
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ชื่อบริษัท 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

 
 

สถานที่ต้ัง 

 

คณะกรรมการบริษัท 
 

  

 
: 
: 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
 

 

บริษัท สตีล ฮับ จํากัด 

ผลิตและจําหนายทอเหล็กกลม  ทอเหล็กเหล่ียม แบน ตัวซี 
1,000,000 ดอลลารสหรัฐ (หนึ่งลานดอลลารสหรัฐ) 
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 

 

จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา 

 

นายวรุณชัย  ลีกาญจนากร 
 

 

บุคคลอางองิ   

นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท 02 229-2800 หรือ 02 654-5599 

ผูสอบบัญชี : นางสาวสุภาภรณ  ม่ังจิตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125  
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เลขท่ี 316/32 ซอย
สุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 โทรศัพท 02 259-5300   โทรสาร  02-260-1553 
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 
 
 

หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม 

ขอมูลจากงบการเงิน 2558 2559 2560  2558  2559 2560 
 สินทรัพยรวม 4,042.19 3,836.02 3,803.38  4,042.11 3,831.21 3,800.25 

 หน้ีสินรวม 2,002.58 1,753.26 1,800.56  2,003.08 1,750.13 1,800.68 
 สวนของผูถอืหุน 2,039.61 2,082.76 2,002.81  2,039.02 2,081.08 1,999.57 
 รายไดจากการขาย 3,218.57 2,860.62 2,701.31  3,219.65 2,861.48 2,694.07 

 รายไดอื่น 5.04 3.46 4.09  5.04 3.43 4.04 

 รายไดรวม 3,223.61 2,864.08 2,705.40  3,224.70 2,864.91 2,698.11 

 กําไรขั้นตน 199.76 290.97 132.47  194.89 288.51 132.47 

 กําไร (ขาดทุน) สทุธิ (58.49) 43.14 (77.82)  (59.12) 42.06 (79.29) 
  

อัตราสวนทางการเงิน 2558 2559 2560  2558 2559 2560 
 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.89 0.92 0.89  0.89 0.92 0.88 

 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.30 0.25 0.32  0.30 0.25 0.31 

 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 0.98 0.84 0.90  0.98 0.84 0.90 

 อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) (1.82) 1.51 (2.88)  (1.82) 1.51 (2.94) 
 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) (2.87) 2.07 (3.89)  (2.88) 2.07 (3.96) 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) (1.45) 4.50 (2.05)  (1.45) 4.50 (2.08) 
 กําไรสุทธิตอหุน (บาท) (0.06) 0.04 (0.07)  (0.06) 0.04 (0.07) 
 มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 1.95 1.99 1.91  1.95 1.99 1.91 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
 

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมการผลิตและ
จําหนายทอเหล็กเพื่อใชงานในอุตสาหกรรมกอสรางและอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร ผลิตภัณฑที่บริษัททําการผลิต 
ไดแก เหล็กโครงสราง อันประกอบไปดวย ทอเหล็กดําทรงกลม ทอเหล็กดําทรงเหล่ียม ทอเหล็กดําทรงแบน ทอ
เหล็กเคลือบสี ทอเหล็กรับแรงดันสูง และเหล็กโครงสรางรูปตัวซี นอกจากนี้บริษัทยังผลิตทอเหล็กชุบสังกะสี ทอ
เหล็กเฟอรนิเจอร และเหล็กแผนดํา ภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัท อันไดแก SAMCHAI, SSH, TUS 
TUBULARGE และ USC  

ทอเหล็กที่บริษัททําการผลิตนั้นจะจําหนายใหกับกลุมลูกคาในอุตสาหกรรมการกอสรางและ
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรในประเทศเปนหลัก โดยจัดจําหนายผานบริษัทจัดจําหนายและจําหนายใหผูใชโดยตรง
ซึ่งกระจายอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกวา 2,000 ราย นอกจากน้ียังจําหนายผานบริษัทจัด
จําหนายในตางประเทศอีกดวย เนื่องจากทอเหล็กของบริษัทถูกนําไปใชในงานกอสรางและผลิตภัณฑ
เฟอรนิเจอร คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑรวมถึงประสิทธิภาพในการผลิตจึงมีความสําคัญอยางย่ิง เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาวรวมทั้งเปนการสรางความม่ันใจใหกับลูกคาของบริษัท ระบบการจัดการคุณภาพจึง
ถูกนํามาใชในการควบคุมการผลิตและการบริหารงาน ซึ่งบริษัทไดรับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 
9001: 2015 จาก SGS ( Thailand )  Limited 

ผลิตภัณฑของบริษัทมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลของไทยและตางประเทศ ไดแก มาตรฐานอังกฤษ 
(BS), มาตรฐานเยอรมัน (DIN), มาตรฐานญี่ปุน (JIS), มาตรฐานอเมริกา (ASTM), มาตรฐานออสเตรเลีย (AS) 
มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TIS) และมาตรฐานอื่น ๆ รวมทั้งมาตรฐานเชิงพาณิชยที่บริษัทกําหนดขึ้นเอง 

ในป 2560 บริษัทมีโรงงาน 2 แหง ดังนี้ 
โรงงานแหงที่ 1 ต้ังอยู เลขท่ี 75/14, 75/17, 85 หมูที่ 5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย ตําบลโคกขาม 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  มีกําลังการผลิตประมาณ 246,000 ตันตอป 
โรงงานแหงที่ 2 ตั้งอยูเลขที่ 56-56/1 หมูที่ 2 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลบางหญาแพรก อําเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  มีกําลังการผลิตประมาณ 130,000 ตันตอป 
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โครงสรางรายไดของบริษัท 
 

ประเภทรายได ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
รายไดจากการขาย   
 - ทอเหล็กดํา 904.99 28.07 947.62 33.08 774.50 28.63
 - ทอเหล็กชุบสังกะสี 659.82 20.47 789.85 27.57 888.75 32.86
 - ทอเหล็กเฟอรนิเจอร 38.40 1.19 6.42 0.22 4.20 0.16
 - เหล็กแผนดํา 0.14 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
รวมรายไดจากการขายสินคา 1,603.35 49.73 1,743.91 60.87 1,667.42 61.65
 รายไดจากการขายอื่นๆ   
 - ขายวัตถุดิบ 
 - ขายสินคาซื้อมา 

437.41
1,102.87

13.57
34.22

103.43
992.72

3.61 
34.65 

39.90 
894.88 

1.48
33.08

 - รายไดจากการขายเศษเหล็ก  
เศษซิ้งค และทอสาํเร็จรูป เกรด บี ซ ี

74.95 2.32 17.69 0.62 90.75 3.35

 รายไดจากการขายอื่นๆ 0.00 0.00 2.87 0.10 8.36 0.31
รวมรายไดจากการขาย 3,218.58 99.84 2,860.62 99.85 2,701.31 99.87
รายไดอื่น* 5.30 0.16 4.39 0.15 3.67 0.13
รวมรายไดทั้งหมด 3,223.88 100.00 2,865.01 100.00 2,704.98 100.00
หมายเหตุ* รายไดอื่นไดแก คาขนสง รายไดจากการรับจางผลิตทอ กําไรจากการขายเงินลงทุน ดอกเบ้ียรับ รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
และกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน ฯลฯ 
 

   การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในปที่ผานมา 

1. การตลาด 

1)   กลยุทธทางดานการขาย 
สืบเนื่องจากกรณีขอพิพาทกับกรมศุลกากรในป 2559 ซึ่งสงผลตอเนื่องถึงป 2560 ทําให

ยอดขายลดลงกวาป 2559 เปนจํานวนมาก ดังนั้น บริษัทจึงตองเรียกความเช่ือม่ันจากลูกคาที่ยกเลิกและลดการ
ส่ังสินคาใหกลับมาเปนคูคาเหมือนเดิม โดยการจัดโปรโมช่ันและทําการตลาด เชน ขายสินคากําไรนอยลง , ให
เจาหนาที่ขายไปพบลูกคาเพื่อสรางความเขาใจ   รวมทั้งรับประกันราคาใหกับผูรับเหมาโครงการตลอด
ระยะเวลาสัญญากอสราง เปนตน 

ทางดานการขายตางประเทศ บริษัทก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน ทําใหยอดขาย
ตางประเทศลดลง 88 เปอรเซ็นต เนื่องจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร ทําใหลูกคายกเลิกและไมติดตอซื้อขาย
อีกเลย ทําใหตองกลับมาเร่ิมหาลูกคารายใหม โดยใชกลยุทธทางดานราคาและคุณภาพสินคา เปนตัวนําในการ
สรางตลาดใหม 
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2)  กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ 
เนื่องจากตลาดมีการแขงขันสูง  ทางบริษัทฯ จึงไดพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางความ

แตกตางในผลิตภัณฑและเปนที่ตองการของลูกคา โดยอาศัยปจจัยการท่ีมีโรงงานผลิตเอง เสนอผลิตภัณฑทอ
เหล็กความยาวพิเศษ ตามความตองการของลูกคา นอกเหนือจากความยาวปกติ 6 เมตร ใหกับลูกคา เพื่อลด
ความสูญเสียจากเศษเหลือ และลดเวลารวมท้ังคาใชจายในการตัดและตอทอเหล็ก 

นอกจากนี้บริษัทฯยังไดพัฒนาผลิตภัณฑใหม โดยลูกคาสามารถนําไปใชงานตอไดทันที 
ซึ่งชวยใหลูกคาไดรับความสะดวกและรวดเร็วในการทํางานมากกวาเดิม 

2. การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ 
จากผลกระทบจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร ทําใหบริษัทตองลดการนําเขาเหล็กมวนจาก

ตางประเทศ และจัดหาจากแหลงในประเทศมาทดแทน แตโรงงานผูผลิตเหล็กมวนในประเทศ ทั้ง 3 ราย ก็ไม
สามารถผลิตเหล็กมวนเพื่อใหตรงกับตามความตองการของโรงงานผูผลิตทอไดอยางเพียงพอ  สงผลใหการผลิต
สินคาทอออกมาไดนอยตามไปดวย 

3. แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต 
แมวาป 2560 จะมีโครงการการลงทุนกอสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของภาครัฐมากขึ้น ทํา

ใหความตองการใชเหล็กเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสภาวะราคาเหล็กทั้งภายในและตางประเทศมีการปรับตัวขึ้น
ตอเนื่อง หลังจากประเทศจีนไดเพิ่มมาตรการควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมเหล็กที่ใชภายในประเทศและ
สงออกไปยังตางประเทศ  แตบริษัทก็ไมไดรับอานิสงคจากสภาวะดังกลาว เพราะบริษัทตองทําการตลาดเพื่อ
รักษาลูกคาและเรียกความเช่ือม่ันจากลูกคาที่ยกเลิกและลดการส่ังซื้อใหกลับมาเปนคูคาเหมือนเดิม อันสืบ
เนื่องจากผลกระทบจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร 

สําหรับแนวโนมภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในป 2561 คาดวาความตองการใชเหล็กคงมีปริมาณเพิ่มขึ้น
คอนขางมาก เนื่องจากการฟนตัวของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ประกอบกับนโยบายของรัฐที่จะชวยใหมี
การโครงการกอสรางขนาดใหญ เชน โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัน โครงการกอสรางรถไฟรางคู รถไฟฟา
ความเร็วสูง เปนตน ซึ่งคาดวาจะไดรับการอนุมัติทั้งหมด และการลงมือกอสรางจะเร่ิมเปนจริงเปนจัง ทําใหเม็ด
เงินกระจายสูระดับลางและเกิดการใชสอยมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจทุกภาคสวนจะดีขึ้น 
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ปจจัยความเสี่ยง 
 

1.  ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูผลิตวัตถุดิบรายใหญในประเทศเพียง 3 ราย 
ในป 2560 ผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot Rolled Coil) ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตทอเหล็ก

และเหล็กแผนดํารายใหญในประเทศ ซึ่งมีเพียง 3 ราย คือ กลุมบริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
กลุมบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) และ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไดออก
มาตรการปกปองและตอบโตการทุมตลาดจากตางประเทศ โดยการต้ังกําแพงภาษีนําเขา ทําใหราคาเหล็กมวน
รีดรอนนําเขาสูงกวาในประเทศ และผูผลิตทั้ง 3 ราย ก็ไมสามารถผลิตเหล็กมวนใหกับโรงงานผลิตสินคาทอเหล็ก
ไดอยางเพียงพอ  

 

2.  ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบประเภทเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน 
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot Rolled Coil) เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตทอเหล็ก ทั้งนี้ราคา

ผลิตภัณฑของบริษัทจะแปรเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกับราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนในประเทศเปนสวนใหญ 
ดังนั้นความเส่ียงจากความผันผวนของราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนในประเทศจึงมีผลกระทบโดยตรงตอ
ตนทุนขายและผลกําไรของบริษัท หากบริษัทไมสามารถปรับเพิ่มราคาของผลิตภัณฑในอัตราท่ีเทากับหรือ
มากกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน 

อยางไรก็ดีผูบริหารของบริษัทไดมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวัตถุดิบอยางใกลชิดเพื่อ
ประเมินสถานการณและแนวโนมของราคาและปริมาณความตองการใชเหล็กทั้งในและตางประเทศ เพื่อนํามา
พิจารณาประกอบการตัดสินใจในการส่ังซื้อและบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบคงคลังซึ่งเปนตนทุนหลักของ
บริษัทใหมีความเหมาะสม โดยบริษัทมีนโยบายท่ีจะลดปริมาณวัตถุดิบคงคลังหากราคาวัตถุดิบมีแนวโนมการ
ปรับตัวลดลงและเพิ่มปริมาณวัตถุดิบคงคลังหากราคาวัตถุดิบมีแนวโนมที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น  
 

3.  ความเส่ียงจากการไมไดรับการตอสินเช่ือวงเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงิน และการผันผวน 
ของอัตราดอกเบ้ีย 

จากกรณีบริษัทมีขอพิพาทกับกรมศุลกากร ทําใหสถาบันทางการเงินหลายแหงไดลดวงเงินสินเช่ือของ
บริษัทลงประมาณ 22 เปอรเซนต ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบัน
การเงินหลายแหงรวม 1,550 ลานบาท มีภาระสินเช่ือรวมประมาณ 1,533 ลานบาท โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุนเทากับ 0.90 เทา ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทไมไดรับการตอสินเช่ือดังกลาวโดยเฉพาะเงินกูระยะส้ัน 
ซึ่งอาจสงผลกระทบใหบริษัทไมมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการดําเนินธุรกิจ หรือในกรณีที่สินเช่ือดังกลาวมี
อัตราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได 
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 4. ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบริหารในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
จากกรณีบริษัทมีขอพิพาทกับกรมศุลกากร ทําใหในป 2560 สถาบันการเงินที่ใหกูยืมเงินต้ังเงื่อนไขให

บริษัทตองนําทรัพยสินซึ่งเปนที่ต้ังของกิจการและเคร่ืองจักร ไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือ ซึ่งแตเดิมไมตองนํา
หลักทรัพยหรือผูบริหารไปคํ้าประกันแตประการ  
 

 5. ความเส่ียงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน 
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด) กลุมผูถือหุนรายใหญ คือ ครอบครัว       

ลีกาญจนากร  (โปรดดูรายละเอียดในสวนโครงสรางผูถือหุน หนา 11 ) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 68.52 ซึ่ง
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท จึงทําใหกลุมผูถือหุนใหญดังกลาว
สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สําคัญไดเกือบทั้งหมดไมวาในเร่ืองการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอ
มติในเร่ืองอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนในเร่ืองที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัท
กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เชน การเพิ่มทุน และการลดทุน 
เปนตน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถวงดุลการบริหารของผูถือหุนใหญ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีทําหนาที่แทนผูถือ
หุนรายยอย 
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โครงสรางการถือหุน 
 

หลักทรัพยของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน เทากับ 1,085,670,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 

จํานวน 1,085,670,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลว จํานวน 
1,045,125,093 บาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 1,045,125,093 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

สําหรับทุนจดทะเบียนสวนที่ยังไมไดเรียกชําระจํานวน  40,544,907  บาท  แบงออกเปนหุนสามัญ 
จํานวน 40,544,907  หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ (Warrants) ของผูถือหุน ซึ่งไดหมดอายุและพนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวต้ังแตวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2555  และใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (Warrants) ออกให
กรรมการและพนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP หุน ซึ่งไดหมดอายุและพนจากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนแลวต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 

 
ผูถือหุน 
รายชื่อผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 มีดังนี้ 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน 
สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 
อํานาจจัดการ 

1. นางสาวธนาวลี  ลีกาญจนากร 202,340,000 19.36 ผูจัดการฝายขายและการตลาด

2. นายธงชัย  ลีกาญจนากร 198,724,100 19.01 ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายวรัญชัย  ลีกาญจนากร 165,099,937 15.79 กรรมการผูจัดการ 
4. นายวรุณชัย  ลีกาญจนากร    149,994,700 14.35 รองกรรมการผูจัดการ 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 23,843,901 2.28 - 
6. บริษัท ไทย อาร.ที.เอ็น.ที.โฮลด้ิง จํากัด 22, 787,200 2.18 - 
7. นางสาวณัฐกมล  พาหุพันธ 11,134,400 1.06 - 
8. นายศิริชัย  ฉัตราภรณวิเชียร 10,000,000 0.95 - 
9. นายชวลิต  ตวงสิทธิสมบัติ 9,873,100 0.94 - 
10. นายวิโรจน อึ้งไพบูลย 9,000,200 0.86 - 

รวม 802,797,538 76.81  
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นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 

อยางไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมี
ความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทตอไป 
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โครงสรางกรรมการของบริษัท 
โครงสรางกรรมการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการ  5 ชุด  คือ  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหา 
กําหนดคาตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนท้ังส้ิน 9 ทาน ประกอบดวย 

1. นายพัชวัฎ คุณชยางกูร ประธานกรรมการ 
2. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ 
3. นายธวัชชยั ชินธรรมมิตร กรรมการ 
4. นายธงชัย ลีกาญจนากร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
5. นายวรัญชัย  ลีกาญจนากร กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ 
6. นายบรรพต  ประเสริฐสุขสกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร  
7. นายพรชัย กิตติปญญางาม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายปรีชา หาญหัทยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายวรวิทย โชติกโสภณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นายวิเชฏฐ เทียนทอง เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และนายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล 
เปนเลขานุการบริษัท  
 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได คือ นายธงชัย ลีกาญจนากร และ นาย
บรรพต ประเสริฐสุขสกุล สองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2547 เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2547 ไดมีการ

กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการบริษัท ไวดังนี้ 
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัท และใหคณะกรรมการ

บริษัทมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
1) ดูแลและกําหนดนโยบายท่ีสําคัญของบริษัท เก่ียวกับหลักในการดําเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน 

การบริหารเงินทุน และการบริหารความเส่ียงของบริษัท 
2) พิจารณาเก่ียวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกํากับ

ดูแลดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว 
3)  ดูแลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายหรือดีกวาเปาหมายที่วางไวและกําหนด

แนวทางแกไขกรณีที่มีปญหาอุปสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวหรือดีกวาเปาหมายที่วางไว 
4) จัดใหมีรายงานขอมูลทั่วไป และขอมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานตอผูถือหุนและผูมีสวน

ไดเสียหรือผูลงทุนทั่วไปอยางถูกตอง ทันกาลและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
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5) รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝายตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งผูตรวจสอบบัญชี และท่ีปรึกษาฝายตาง ๆ ของบริษัท และมีหนาที่กําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไข กรณีที่พบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ 

6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
ของบริษัท 

7) จัดใหมีกระบวนการสรางผูบริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อใหมีขึ้นมาทดแทนอยางตอเนื่อง 
(Succession Plan) 

8) แตงต้ังกรรมการตรวจสอบ  และใหความเห็นชอบเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9) แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาว ผูไดรับมอบ
อํานาจนั้นตองไมมีอํานาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (“บุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง” ใหมีความหมายตามท่ีกําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ
อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

เวนแตเร่ืองตอไปนี้ จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้กําหนดให
รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด
กับบริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ืองนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

 เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 

 การทํารายการท่ีกรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 นอกจากนั้นในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
และท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

-  การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ  
บางสวนที่ สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ  
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

- การออกหุนใหมเพื่อชําระแกเจาหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน 

-  การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจํานวนหุน หรือลดมูลคาหุน 

-  การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 

-  เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ในป 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 6 คร้ัง โดยกรรมการแตละทานเขารวมประชุม ดังนี้ 

1. นายพัชวัฎ คุณชยางกูร 6 / 6 คร้ัง 
2. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม 6 / 6  คร้ัง 
3. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร 6 / 6 คร้ัง 
4. นายธงชัย ลีกาญจนากร 6 / 6 คร้ัง 
5. นางสาวจินตนา ลีลาชัยเจริญภัณฑ 1 / 1 คร้ัง 
6. นายบรรพต  ประเสริฐสุขสกุล 6 / 6 คร้ัง 
7. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร 6 / 6 คร้ัง 
8. นายพรชัย กิตติปญญางาม 6 / 6 คร้ัง 
9. นายปรีชา หาญหัทยา 6 / 6 คร้ัง 
10.นายวรวิทย โชติกโสภณ 2 / 2  คร้ัง 

หมายเหตุ  1.นางสาวจินตนา ลีลาชัยเจริญภัณฑ ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 24 ม.ค.60 
  2.นายวรวิทย  โชติกโสภณ ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการเมื่อวันที่ 7 ก.ค.60 
 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารมีจํานวนท้ังส้ิน 3 ทาน ประกอบดวย 

1. นายธงชัย             ลีกาญจนากร ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวรัญชัย          ลีกาญจนากร กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ 
3. นายบรรพต          ประเสริฐสุขสกุล กรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ 

โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุม เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2547  เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2547 ไดมีการ

กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการบริหาร ไวดังนี ้
1) มีอํานาจตัดสินใจในเร่ืองการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัท โดยกําหนดขอบเขต, ประเภท หรือ

ขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบอํานาจที่ไดรับ
มอบหมาย รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคา และตอง
รับผิดชอบตอคณะกรรมการ 

2) พิจารณาเร่ืองการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพยถาวรของบริษัทเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท 

3) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของกิจการตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวของ
และเปนประโยชนตอกิจการ 

4) พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษัทเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

5) อนุมัติการแตงต้ังที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของกิจการ 
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6) ดําเนินกิจการที่เก่ียวของกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ 
7) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแตละฝายงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติคําขอจากฝาย

งานตางๆ ของบริษัทที่เกินอํานาจส่ังการของฝายงานนั้น 
ทั้งนี้อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตน ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย

และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการท่ี
คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย  ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัทและ
กฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560   คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนท้ังส้ิน 3 ทาน ประกอบดวย 

1. นายพรชัย        กิตติปญญางาม ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายปรีชา         หาญหัทยา กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวรวิทย       โชติกโสภณ กรรมการตรวจสอบ 

 โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุม เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานมีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
(ประสบการณในการสอบทานงบการเงินของกรรมการตรวจสอบแตละทาน ตามเอกสารแนบ 1)  

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝาย
จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 
6.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

6.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

6.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

6.4 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญช ี

6.5 ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แตละทาน 

6.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร ( Charter ) 

6.8 รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่ และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในป 2560  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง กรรมการทุกทานเขารวมประชุม

ครบทั้ง 4 คร้ัง โดยเปนการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย 1 คร้ัง 

 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารมีจํานวนท้ังส้ิน 3 ทาน ประกอบดวย 

1. นายวัฒนา      สุทธิพินิจธรรม ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายปรีชา         หาญหัทยา กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายวรวิทย       โชติกโสภณ กรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุม เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
หมายเหตุ   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/ 2557 เม่ือวันที่ 

14 สิงหาคม 2557 
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คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  คณะกรรมการบริหารมีจํานวนท้ังส้ิน 3 ทาน ประกอบดวย 
1. นายธวัชชัย      ชินธรรมมิตร ประธานกรรมการสรรหา ฯ 
2. นายปรีชา         หาญหัทยา กรรมการสรรหา ฯ 
3. นายวรวิทย       โชติกโสภณ กรรมการสรรหา ฯ 

โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุม เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
หมายเหตุ   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ คร้ังที่ 3/ 2557 

เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2557 
 

ผูบริหาร 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย 

 1. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร กรรมการผูจัดการ 
 2. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กรรมการผูอํานวยการ 
 3. นางวาสนา ลามาติพานนท รองกรรมการผูจัดการสายบัญชี 
 4. นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต รองกรรมการผูจัดการสายการเงิน 
 5. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร รองกรรมการผูจัดการสายการตลาด 
 6. นายสรยุทธ ภูวนาทภักดี ผูชวยกรรมการผูจัดการสายโรงงาน 
 7. นางธัญนันท ดวงรักษา ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการตลาด 
 8. นางสาวยุภาพร นพกวดฤทธิเดช ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการตลาด 
 9. นางสาวศรีสมร คูย่ิงรัตน ผูจัดการฝายบัญชีตนทุน 
10. นางปรียาวรรณ ลือสุวรรณทัต ผูจัดการฝายการเงิน 
หมายเหตุ รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับผูบริหาร ตามเอกสารแนบ 1 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 
1) ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท 

2) ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และ /หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3) มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวงอนุมัติเบิกจายเพื่อการจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสินและบริการเพื่อ
ประโยชนของบริษัท ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการคาที่
มีวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

4) มีอํานาจออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและ
ผลประโยชนของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร 

5) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัท ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวของ
และเปนประโยชนตอบริษัท 
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6) อนุมัติการแตงต้ังที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท 

7) เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ 
นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริหาร ทุกประการ 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหแกกรรมการผูจัดการ  ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่กรรมการ
ผูจัดการเห็นควรจะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทและตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทหรือบริษัทยอย  ซึ่งการอนุมัติ
รายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด เวนแตเปนการ
อนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว  

 
การกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงิน 
 คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการอนุมัติจัดซื้อจัดจางและการดําเนินการตามขอบเขต

อํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้
 วงเงินอนุมัติ 
กรรมการผูจัดการ      0.2 ลานบาท 
ประธานกรรมการบริหาร 200.0 ลานบาท 
คณะกรรมการบริหาร 200.0 ลานบาท 
คณะกรรมการบริษัท ไมจํากัดจํานวน 

 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ หนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท

ยอยบริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน หรือ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ี
เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 
ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
หรือบริษัทยอย 
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4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 
รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่
มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขอ
อนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการ
ใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปน
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามี
ภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาต
หรือต้ังแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไปแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวให
เปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้น
ในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวน
ผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนญุาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางกฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพ
เปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหารหรือ
หุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ 
บริษัทยอย หรือ ไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน 
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย  

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 
การคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท  แมปจจุบันยังไมไดมีการแตงต้ังกรรมการ

สรรหา แตคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใชหลักเกณฑและวิธีการสรรหา โดย
คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ 
นอกจากนี้ยังเนนถึงประสบการณ ความรู และความสามารถ จากน้ันจึงนํารายช่ือเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาแตงต้ัง  

  ในการเลือกต้ังคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ัง โดยใชเสียงขางมากตาม
หลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 

2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามที่ตนมี เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมาก
นอยเพียงใดก็ได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเทากัน เกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้นใหผูเปนประธานเปนผู
ออกเสียงชี้ขาด 
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คาตอบแทนผูบริหาร 
 

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

กรรมการที่ไมใชกรรมการบริหาร  6 คน
รายชื่อ คาตอบแทน (บาท) ประเภท 

1. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม 390,000 

คาเบี้ยประชุม คาที่ปรึกษา 
และคายานพาหนะ 

2. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร 90,000 

3. นายพรชัย กิตติปญญางาม 434,000 

4.นายปรีชา หาญหัทยา 374,000 

5. นายวรวิทย  โชติกโสภณ 70,000 

6. นายพัชวัฎ  คุณชยางกูร 600,000 

 

กรรมการบริหารและผูบริหาร  13 คน
รายชื่อ คาตอบแทน (บาท) ประเภท 

 1. นายธงชัย ลีกาญจนากร 

19,329,831 
เงินเดือน,เงินโบนัส,คา
เดินทาง, เงินกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ 

 2. นางสาวจินตนา ลีลาชัยเจริญภัณฑ
 3. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล 
 4. นางวาสนา ลามาติพานนท  
 5. นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต  
 6. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร  
 7. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร  
 8. นายสรยุทธ ภูวนาถภักดี 
 9. นางธัญนันท ดวงรักษา 
10. นางสาวยุภาพร นพกวดฤทธิเดช 
11. นางสาวศรีสมร คูย่ิงรัตน 
12. นางปรียาวรรณ ลือสุวรรณทัต 
13. นางสาวกุลชลี  มิทธิยา 
 
 
หมายเหตุ 1.น.ส.จินตนา ลีลาชัยเจริญภัณฑ ไดลาออกต้ังแตเดือนมกราคม 2560 
   2.น.ส.กุลชลี  มิทธิยา ไดลาออกต้ังแตเดือนกันยายน 2560 
 

                    2.   คาตอบแทนอื่นๆ 
  ไมมี 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปี 2560 

 

 24 

การกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 
 

การกํากับดูแลกิจการ 
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงไดนํา

หลักการดังกลาว เปนแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเปน
การเสริมสรางความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพของฝายบริหารจัดการ อันจะทําใหเกิดความเช่ือม่ันขึ้นในกลุม
ผูถือหุน ผูลงทุนและผูที่เก่ียวของทุกฝาย  ซึ่งในปจจุบันบริษัทไดมีการปฏิบัติตามหลักการดังกลาวโดยรวม 
รวมทั้งมีเจาหนาที่นักลงทุนสัมพันธ ซึ่งอยูในสายสํานักบริหารของบริษัท ทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูลงทุน ผูถือ
หุน รวมทั้งหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอกับเจาหนาที่นักลงทุนสัมพันธของบริษัทไดทาง
โทรศัพท 0-2754-3555 หรือโทรสาร  0-2754-3974 
 

คําช้ีแจงเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงไดนํา

หลักการดังกลาว เปนแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเปน
การเสริมสรางความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพของฝายจัดการ อันจะทําใหเกิดความเชื่อม่ันขึ้นในกลุมผูถือหุน 
ผูลงทุนและผูที่เก่ียวของทุกฝาย ซึ่งในปจจบุันบริษัทไดมีการปฏิบัติตามหลักการดังกลาวดังตอไปนี้ 

 

1. สิทธิของผูถือหุน 
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของสิทธิผูถือหุนทุกราย ซึ่งรวมทั้งผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนรายยอย 

โดยมุงเนนการใหขอมูลแกผูถือหุนทุกรายอยางถูกตอง ทันเวลาและเทาเทียมกัน 

ในป 2560 บริษัทมีการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยไดมีการจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้ง
ขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมตามที่กฎหมายกําหนด และได
มีการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองครบถวน พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยาง
เทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินการ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  

บริษัทมีนโยบายที่จะปรับปรุงขอมูลประกอบการประชุมผูถือหุนเพื่อใหมีรายละเอียดมากย่ิงขึ้นเก่ียวกับ 
เหตุผลความจําเปน ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระประกอบ และไดเพิ่มทางเลือกใหแกผูถือ
หุนในกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได โดยสามารถมอบอํานาจใหกรรมการตรวจสอบได  

บริษัทถือวาการประชุมผูถือหุนเปนเหตุการณสําคัญ เพื่อรายงานผลงานและตอบขอซักถามของผูถือ
หุนในประเด็นตางๆ ในการประชุมผูถือหุนในป 2560 ที่ผานมา ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมี
สิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะตางๆ รวมท้ังจะจัดใหมีการบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม
เพิ่มเติม 
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2. ความเทาเทียมกันของผูถือหุน 
2.1 การประชุมผูถือหุน  

- บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน และจะกํากับดูแลใหผูถือหุนทุกรายไดรับการปฏิบัติ
อยางเทาเทียมกัน  โดยผูถือหุนทุกรายจะไดรับขอมูลเก่ียวกับวันประชุมและวาระการประชุมเปนการลวงหนา 

โดยบริษัทจะดําเนินการเรียกประชุมจัดสงเอกสารและแจงวาระการประชุมลวงหนาตามที่กฎหมายกําหนด  

- บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตัวเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงโดยการ
มอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได 

- บริษัทกําหนดใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เชน การเลือกต้ังกรรมการ  การทํา
รายการเก่ียวโยง การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย เปนตน มีการเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบไดในกรณีที่มีขอโตแยงในภายหลัง 

- การประชุมผูถือหุนบริษัทจะเปดโอกาสและสนับสนุนใหผูถือหุนทุกคนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันใน
การตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท พรอมทั้งไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการ
ประชุมโดยมีกรรมการของบริษัท รวมทั้งผูบริหารที่เก่ียวของเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคําถามในท่ีประชุม   

2.2 การปองกันการใชขอมูลภายใน 

- บริษัทมีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอ
สาธารณชนไปเปดเผยหรือใชซื้อขายหลักทรัพย รวมทั้งแสวงหาประโยชนสวนตนหรือเพื่อประโยชนแกผูอื่น ไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม  

- บริษัทไดแจงใหกรรมการและผูบริหารเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยใน
บริษัท ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติ  
 
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

ภายใตแนวทางการดําเนินธุรกิจ บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ไมวาจะเปนผูมี
สวนไดเสียภายใน อันไดแก  พนักงานและผูบริหารของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้การคา 
ลูกหนี้การคา รวมถึงชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 พนักงาน            :  ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรมและใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 คูคา                   : สรางความสัมพันธอันดีกับคูคา (ผูขาย : บริษัท : ลูกคา) เปนไปตามเงื่อนไข
ทางการคาและผลประโยชนซึ่งกันและกัน 

 ลูกคา                  :  สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยเนนคุณภาพผลิตภัณฑ ราคาที่
เหมาะสม การสงมอบและการบริการที่ทันตอความตองการและสรางความ
พึงพอใจแกลูกคา 

 เจาหนี้                  :  ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง 
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 ชุมชนและสังคม   : การเขาสูมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO เปนส่ิงที่แสดงใหเห็นถึง การ
ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมและสังคม โดยดูแลมิใหเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและชุมชน 

 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทมีนโยบายในการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน ตรงตอความ
เปนจริง สมํ่าเสมอและทันเวลา ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไดใหความสําคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ใน
สวนของนักลงทุนสัมพันธน้ัน บริษัทไดจัดใหมีผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูลงทุน 
ผูถือหุน รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของ โดยสามารถติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-2754-3555 
 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสรางคณะกรรมการ  
บริษัทมีคณะกรรมการจํานวนทั้งส้ิน 9 ทาน โดยมีกรรมการท่ีเปนกรรมการบริหารและผูบริหาร

จํานวน  3 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 2 ทาน กรรมการอิสระ 4 ทาน และมีเลขานุการบริษัท 1 ทาน การ
แตงต้ังกรรมการนั้นใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทและขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ 

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการไมเปนบุคคลเดียวกัน โดยโครงสรางคณะกรรมการ
บริษัทประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระเกินกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุล
และการสอบทานการบริหารงาน 

 

5.2 คณะกรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการ

ของบริษัท โดยมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวอยางชัดเจน , แตงต้ังคณะกรรมการ
สรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เพื่อชวยกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารใหอยูใน
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งอยูในระดับที่
สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผูบริหารท่ีมีคุณสมบัติที่ตองการได และแตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง เพื่อกํากับดูแลความเส่ียงของบริษัทในดานตางๆ ใหเหมาะสม 
 

5.3 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.3.1 คณะกรรรมการบริษัทเปนผูกําหนดนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท 

และกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดแกผูถือหุนและการเติบโตของบริษัทอยางย่ังยืน นอกจากนี้ยังไดมีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่และอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการทําธุรกรรมปกติของคณะกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการ 

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญในเร่ืองการจัดการเก่ียวกับความขัดแยงดาน
ผลประโยชนของผูที่เก่ียวของอยางรอบคอบ เปนธรรมและโปรงใส โดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหารเปดเผย
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ขอมูลเก่ียวกับสวนไดสวนเสียของตนและผูที่เก่ียวของ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาเร่ืองที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกับธุรกรรมของบริษัท และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของบริษัทโดยรวม  

คณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนดนโยบายใหรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนไวเปนลายลักษณ
อักษร รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เก่ียวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน ดังนี้ 

กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

หามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแก
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของ และไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบ
การเงินเผยแพรตอสาธารณชน  

5.3.3 คณะกรรมการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมดานการเงิน การ
ปฏิบัติงาน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เก่ียวของ  

บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ โดยไดมีการกําหนดภาระหนาที่และการดําเนินการของผูบริหาร ผูปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน มี
การควบคุมดูแลการใชทรัพยสินและมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจาก
กัน นอกจากน้ียังมีการควบคุมภายในสําหรับระบบบัญชีและการเงิน รวมถึงการกําหนดอํานาจผูอนุมัติวงเงิน   

ในสวนของหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบอันเปน
กลไกหลักในการสรางเสริมระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในน้ัน  บริษัทไดจัดหาผูตรวจสอบภายใน
จากภายนอกบริษัท (Outsource) คือ บริษัท เอาทซอสซิ่ง พลัส จํากัด เพื่อทําหนาที่ตามแผนงานตรวจสอบ
ภายในท่ีจะกําหนดขึ้น ประสานงานและติดตามขอมูลใหกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเปนผูดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัทอยางเต็มรูปแบบรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ตอคณะกรรมการบริษัท   

 

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ (อยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง) 

และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยการประชุมแตละคร้ังบริษัทไดมีการกําหนดวาระในการ
ประชุมอยางชัดเจนและมีการสงหนังสือประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมี
เวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม รวมท้ัง ไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร 
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่
เก่ียวของตรวจสอบได 
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5.5 คาตอบแทน 
บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้

เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท คาตอบแทนทั้งในรูปเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นจะตองสอดคลองกับผล
การดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผูบริหารดวย 

 

5.6 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
บริษัทจะสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูที่เก่ียวของในระบบ

การกํากับดูแลกิจการของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท เปนตน เพื่อใหมี
การปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังใหมจะไดรับทราบ
ขอมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบ ขอมูลที่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการอยางเพียงพอกอนการปฏิบัติหนาที ่  

ปจจุบันบริษัทมีนโยบายใหกรรมการทุกทานเขาอบรมหลักสูตร DCP หรือ DAP ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อใหเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ของการเปนกรรมการที่ดี รวมถึง
เลขานุการบริษัทในการเขาอบรมหลักสูตรดานเลขานุการบริษัทกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ท้ังนี้ สําหรับผูบริหารบริษัทมีนโยบายสงเสริมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องโดยใหเขารวมอบรมกับ
สถาบันการอบรมตางๆ ที่เก่ียวของ 
 

นโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม
เปดเผยตอสาธารณะชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลักทรัพย ดังนี้ 

- ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เก่ียวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครอง
หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอ สํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยตาม มาตรา 
59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

- บริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และจัดสงสําเนารายงานน้ีใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

- บริษัทดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปน
สาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 
เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปน
สาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น 

- บริษัทไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในบริษัทไปใช
หรือนําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การ
ตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนตัวหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางพนสภาพการเปนพนักงาน
ดวยเหตุไลออก ปลดออกหรือใหออกแลวแตกรณี เปนตน  
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การควบคุมภายใน  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้งสามทาน เขารวมประชุมดวย ไดทําการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ในเร่ืองขององคกรและสภาพแวดลอม การบริหาร
ความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบติดตาม  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ในสภาพปจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และ
สอดคลองกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในสวนของการ
ควบคุมภายในที่เก่ียวกับเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารและบุคคลที่เก่ียวของกับ
บุคคลดังกลาวนั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมและเพียงพอ เพื่อปองกันความเสียหายจากการนํา
ทรัพยสินของบริษัทไปใชโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอํานาจ ทั้งนี้บริษัทไดจัดหาผูตรวจสอบภายในจาก
ภายนอกบริษัท (Outsource) เพื่อเขาดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

นอกจากนี้ในสวนของการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทนั้น ผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทไดศึกษา
และประเมินประสิทธิภาพแลว ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตอการแสดงความเห็นตองบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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รายการระหวางกัน 
 

บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตางๆ ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธและ
รายละเอียดของรายการระหวางกัน ไดดังนี้ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท ชัยณรงค อินเตอรเทรด จํากัด  
(ประกอบธุรกิจจําหนายอุปกรณลูกปน) 

เปนบริษัทที่มีนายธวัชชัย ชินธรรมมิตร เปนผูถือหุนรายใหญ และ
เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม ซึ่งนายธวัชชัย ชินธรรมมิตร เปน
กรรมการบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 

บริษัท แซม เอนเตอรไพรส จํากัด  
(ประกอบธุรกิจเพื่อจําหนายสินคาของ
บริษัท) 

เปนบริษัทยอยและกรรมการรวมกัน 

  
 

สรุปรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2560  มีดังนี้  

1. รายการระหวางกันกับบริษัท ชัยณรงค อินเตอรเทรด จํากัด 

ลักษณะรายการ 
มูลคาของรายการ 

(ลานบาท) 
เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจําเปน 

บริษัทส่ังซื้อตลับลูกปน, สายพาน และโซ  บริษัท  ชัยณรงค  อินเตอร เทรด  จํากัดให
สินเช่ือทางการคานานถึง 90 วัน เม่ือเทียบ
กับการจายเงินสดในกรณีที่บริษัทส่ังซื้อกับ
บริษัทอื่นและราคาเปนไปตามลักษณะการ
ดําเนินการคาตามปกติในราคาตลาด 

- ซื้อสินคา 0.75 
- เจาหนี้การคา 
   ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559 
   เพิ่มขึ้น 
   ลดลง 
   ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 

 
0.19 
0.80 

(0.77) 
0.22 
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2. รายการระหวางกันกับบริษัท แซม เอนเตอรไพรส จํากัด 

ลักษณะรายการ 
มูลคาของรายการ 

(ลานบาท) 
เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจําเปน 

บริษัทไดจางผลิต,คาขนสงสินคา,คาเชา, 
คาคอมมิชชั่น ซื้อสินคาสําเร็จรูป 

 การขายวัตถุดิบ,รายไดรับจางการผลิต และ
การซื้อสินคาสําเร็จรูป มีนโยบายกําหนด
ราคาโดยใชราคาตลาด รายไดคาเชา,รายได
คาขนสงสินคา และรายไดคาคอมมิชชั่น มี
นโยบายกําหนดราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน 

- คาจางผลิต,คาขนสงสินคา,คาเชา,คา
คอมมิชชั่น 

0.00 

- ลูกหนี้การคา 
   ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559 
   เพิ่มขึ้น 
   ลดลง 
   ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 

นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทคาดวาบริษัทจะไมมีการทํารายการระหวางกันในอนาคต ยกเวน รายการระหวางกันกับบริษัท 
ชัยณรงค อินเตอรเทรด จํากัด อยางไรก็ดี หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง บริษัทไดกําหนดนโยบายในการเขาทํารายการระหวางกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการ
กําหนดเง่ือนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับ
ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเชี่ยวชาญอิสระพิจารณา
ตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย 

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผย
รายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เพื่อใหการตัดสินใจเขาทํารายการดังกลาวไมกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนและเปนประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนทุกราย 
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
 

ภาพรวมผลการดําเนนิงานปที่ผานมา  
สืบเนื่องจากขอพิพาทในการขอคืนภาษีอากรสินคาประเภทเหล็ก ตามมาตรา 19 ทวิ ในป 2559 

สงผลตอเนื่องถึงป 2560 ทําใหยอดขายลดลง 2 ปติดตอกัน คือ ป 2559 ลดลง 358.17 ลานบาท (11.12%) และ 
ป 2560 ลดลง 229.80 ลานบาท (7.86%) ในขณะท่ีคูแขงรายอื่นๆ มีกําไร เนื่องจากลูกคาขาดความม่ันใจในตัว
สินคาและบริษัท ทําใหลูกคายกเลิกและชะลอการสั่งสินคาลง ดังนั้น บริษัท จึงตองปรับกลยุทธการขายและ
การตลาดเพ่ือลดผลกระทบใหมากท่ีสุด โดยการขายสินคากําไรนอยลง ในขณะเดียวกัน สถาบันการเงิน ก็ลด
วงเงินสินเช่ือลงกวา 20 % ทําใหการดําเนินการดานการผลิตขาดความตอเนื่อง  

ถึงแมบริษัทจะประสบปญหาตามท่ีกลาวขางตน แตบริษัทก็พยายามควบคุมและบริหารการใช
ทรัพยากรในบริษัทเทาที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และท่ีผานมาบริษัทเช่ือวาไดผานจุดเลวรายที่สุดไปแลว
และบริษัทใหความม่ันใจวา ตอจากนี้ไป ผลประกอบการโดยรวมจะดีขึ้นตามลําดับ 
ผลการดําเนินงานของบริษัท  

รายได 
ในป 2560 บริษัทมีรายไดจากการขายจํานวน 2,701.31 ลานบาท ลดลงจากป 2559 จํานวน 221.70 

ลานบาท หรือรอยละ 7.58 เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร โดยมีมูลคาและ
สัดสวนการขายสินคาแตละประเภท ดังนี้ 

    มูลคารายไดและสัดสวนการขายสินคาแตละประเภทของบริษัทสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

ประเภทผลิตภัณฑ 
2558 2559 2560 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
 รายไดจากการขาย    
 - เหล็กทอดํา 904.99 28.07 947.62 33.08 774.50 28.63
 - ทอเหล็กชุบสังกะสี 659.82 20.47 789.85 27.57 888.75 32.86
 - ทอเหล็กเฟอรนิเจอร 38.40 1.19 6.42 0.22 4.20 0.16
 - เหล็กแผนชนิดดํา 0.14 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
 - ขายวัตถุดิบ 
 - ขายเศษเหล็ก เศษซ้ิง และ 
   ทอสําเร็จรูปเกรดบี ซี 
 -ขายสินคาซ้ือมา 
- ขายอื่น ๆ  

437.41 
74.95    

 
1,102.87 

5.30 

13.57
2.32 

 
34.22 

0.16 

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 
รวมรายไดจากการขาย 3,223.88 100.00 2,860.62 99.85 2,701.31 99.87

รายไดอื่น 0.00 0.00 4.39 0.15 3.67 0.13
รายไดรวม 3,223.88 100.00 2,865.01 100.00 2,704.98 100.00
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ตนทุนขาย 
ในป 2560 ตนทุนขายมีจํานวน 2,567.43 ลานบาท ลดลงจากป 2559 จํานวน 63.24 ลานบาท หรือ

รอยละ 2.40 สอดคลองกับยอดขายท่ีลดลง แตลดลงในสัดสวนที่นอยกวาการลดลงของยอดขาย เนื่องจาก
บริษัทขายสินคาสินคากําไรนอยลง เพื่อเรียกความเช่ือม่ันจากลูกคาที่ยกเลิกและลดการส่ังซื้อใหกลับมาเปนคูคา
เหมือนเดิม  

โอนกลับขาดทุนจากการตีราคาสินคาคงเหลือ 
ในป 2560 บริษัทมียอดขาดทุนจากการตีราคาสินคาคงเหลือ จํานวน 1.40 ลานบาทในขณะที่ป 2559 

มียอดกําไนจํานวน 5.83 ลานบาท เพราะตลอดป 2560 ราคาเหล็กมีความผันผวนสูง 

กําไรขั้นตน 
จากสาเหตุดังกลาวขางตน ทําใหในป 2560 บริษัทมีกําไรขั้นตน 132.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.90 

ของรายไดจากการขายเปรียบเทียบกับป 2559 กําไรขั้นตน 298.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ  10.20 ลดลง 
165.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.57 

คาใชจายในการขายและบริหาร 
ในป 2560 คาใชจายในการขายและบริหาร มีจํานวน 188.12 ลานบาท ลดลงจากป 2559 จํานวน 

6.06 ลานบาท หรือรอยละ 3.12 แตลดลงในสัดสวนที่นอยกวาการลดลงของยอดขาย เนื่องจากมีคาใชจายที่
เก่ียวกับวาจางทนายเพื่อโตแยงขอพิพาทกับกรมศุลกากร 

ตนทุนทางการเงิน 
ในป 2560 ตนทุนทางการเงิน มีจํานวน 50.99 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน3.85 ลานบาทคิด

เปนรอยละ 8.16 เนื่องจากสถาบันทางการเงินมีการปรับขึ้นอัตราดอก จากกรณีที่บริษัทไดรับผลกระทบจากกรณี
พิพาทกับกรมศุลกากร 

กําไรสุทธิ 
จากสาเหตุขางตนทําใหในป 2560 บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ 77.81 ลานบาท ลดลง 126.72  ลานบาท 

หรือรอยละ 259.12 

 

ฐานะการเงินของบริษัท 

สวนประกอบของสินทรัพย 
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ ส้ินป 2560 มีมูลคาเทากับ 3,803.37 ลานบาท ลดลงจากปกอน 32.65 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.85 โดยเปนการลดลงในสินคาคลคลัง 149.50 ลานบาท  
สําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียนมีมูลคาเทากับ 2,235.02 ลานบาท ลดลง จํานวน 17.87 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 0.79 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 
ณ ส้ินป 2560 บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น จํานวน 465.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 116.55 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.36 ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ีย 63 วัน เนื่องจากบริษัท ปรับนโยบายขายสินคาให
ผูใชโดยตรงมากกวาผูแทนจําหนาย ทําใหระยะเวลาเครดิตเพิ่มขึ้นจากปกอน แตยังอยูในเกณฑปกติ 
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ตารางแสดงอายุลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ ณ 31 ธันวาคม 2560 

อายุลูกหนี้การคา 
กิจการอื่น กิจการที่เก่ียวของกัน 

ลานบาท สัดสวน (%) ลานบาท สัดสวน (%) 

  ยังไมครบกําหนดชําระ 260.70 54.23 - - 
  เกินกําหนดชําระ     
  นอยกวา 1 เดือน 97.80 20.34 - - 
  เกินกวา 1 ถึง 2 เดือน 13.66 2.84 - - 
  เกินกวา 2 ถึง 3 เดือน 2.00 0.41 - - 
  เกินกวา 3 ถึง 6 เดือน 2.46 0.51 - - 
  เกินกวา 6 ถึง 9 เดือน 1.28 0.26 - - 
  เกินกวา 9 ถึง 12 เดือน 2.20 0.45   
  เกินกวา 12 เดือน ขึ้นไป 100.59 20.92 - - 
  รวม 480.73 100 - - 
  หัก  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 51.62 10.74   

  ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 429.11 89.26   
 

 สําหรับลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระเกินกวา 3 เดือนขึ้นไป บริษัทไดดําเนินการทางกฎหมายแลวบางสวน 
ทั้งนี้บริษัทไดต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว เปนเงิน 51.62 ลานบาทแลว 

 

สินคาคงเหลือ 
ณ ส้ินป 2560 บริษัทมีสินคาคงเหลือเปนมูลคา 1,012.62 ลานบาท  (กอนหักคาเผ่ือการลดราคา

สินคาคงเหลือ จํานวน 2.56 ลานบาท) ลดลงจากปกอนจํานวน 148.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.48 ระยะเวลา
การหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ ลดลง จาก 162 วันในป 2559 เหลือ 138 วัน 

   ตารางแสดงสวนประกอบของสินคาคงเหลือ                                                         (หนวย : ลานบาท) 
รายการ 2558 2559 2560 

สินคาสําเร็จรูป 509.44 577.22 509.08 
สินคาระหวางผลิต 40.26 76.90 90.34 
ซื้อมาขายไป 180.84 271.70 205.71 
วัตถุดิบ 421.95 216.42 190.72 
วัสดุส้ินเปลือง 14.08 16.81 16.74 
รวม 1,166.57 1,160.73 1,012.62 
หัก คาเผ่ือการลดราคา ( 6.99 ) (1.61) (2.56) 
สินคาคงเหลือ – สุทธิ 1,159.58 1,159.57 1,010.06 
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ ของบริษัทมีมูลคาเทากับ 2,160.25ลาน

บาทลดลงจํานวน  47.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.15 เนื่องจากการหักคาเส่ือมราคาตามปกติและลงทุน
เพิ่มขึ้น 

สภาพคลอง 
ในป 2560 บริษัทมีเงินสดรับจากการดําเนินงานติดลบ 25.30 ลานบาท เม่ือหักเงินจายดอกเบี้ยและ

ภาษีเงินไดแลวจะมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานติดลบ 71.18 ลานบาท  
เงินสดสุทธิใชไปในการลงทุนเทากับ 54.92 ลานบาท เนื่องจากในป 2560 บริษัท ไดลงทุนในบริษัท

ยอย และปรับปรุงอาคารโรงงานและเคร่ืองจักรเพิ่มขึ้น  
ในสวนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินบริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

จํานวน 137.20 ลานบาท โดยเบิกเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน จํานวนรวม 154.55 ลานบาท และชําระ
หนี้สินรวม 21.34 ลานบาท  

สําหรับอัตราสวนสภาพคลองของบริษัท อันไดแก สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน และ 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ 31 ธันวาคม 2560 มีคาเทากับ 0.89 เทา และ 0.32 เทา  
  

แหลงที่มาของเงินทนุ 

หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม เทากับ 1,800.56 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 

47.29ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 2.69 โดยหนี้สินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น จํานวน 52.45 ลานบาท ในขณะที่หนี้สิน
ไมหมุนเวียนลดลง จํานวน 5.13 ลานบาท สงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้น จาก 
0.84 เทา ณ  ส้ินป 2559 เปน 0.90 เทา ณ ส้ินป 2560 

สวนของผูถือหุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,085.67 ลานบาท ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 

1,045.12 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปนเงิน 1,045.12 ลานบาท สําหรับทุนจดทะเบียนสวนที่ยังไมไดเรียก
ชําระจํานวน 40.54 ลานบาท  เปนสวนที่ผูถือหุนและพนักงาน / กรรมการ ไมไดใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุน และได
หมดระยะเวลาการใชสิทธิต้ังแตป 2555 และ 2556 แลว 

สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลคาเทากับ 2,002.81 ลานบาท ลดลง 
จํานวน 79.95 ลานบาท เนื่องมาจากผลการดําเนินงานขาดทุน 

 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
บริษัทจายคาตอบแทนในการสอบบัญชี ใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทในรอบปที่ผานมา เปน

จํานวนเงินรวม 1,235,000 บาท 

2. คาบริการอื่น (Non-Audit fee) 
       ไมมี 



รายงานประจําปี 2560 

 

 36 

งบการเงิน 
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท  สามชัย  สตีล  อินดัสทรี  จํากดั  (มหาชน) 

 
ความเห็น  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สามชัย สตีล 
อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี 
จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับป ส้ินสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของ
เฉพาะบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการ
ดําเนินงานรวม และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
 

เกณฑในการแสดงความเห็น  
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของขาพเจาได

กลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผู
ประกอบวิชาชีพท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตาม
ขอกําหนดเหลาน้ี  ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปน
เกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบ

วิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน 
ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลาน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังน้ีขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหาก
สําหรับเร่ืองเหลาน้ี 
 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบมีดังตอไปนี้ 
การแสดงมูลคาของสินคาคงเหลือ 

ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.4 และขอ 6 บริษัทมีสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 1,010.06 ลานบาท ซึ่งเปนจํานวนท่ีมีนัยสําคัญในงบการเงิน ไดถูก
แสดงมูลคาตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยผูบริหาร
ประมาณมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับจากราคาปกติท่ีคาดวาจะขายไดของสินคาแตละประเภทและแตละ
ขนาดภายหลังวันท่ีในรายงาน ขาพเจามุงเนนการพิจารณาการต้ังคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสุทธิท่ีคาด
วาจะไดรับดังกลาวของบริษัท เน่ืองจากราคาขายท่ีทางบริษัทใชในการประมาณคาเผ่ือการลดลงของ
มูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับน้ันอางอิงจากราคาตลาดในประเทศซึ่งมีความผันผวนตามแรงอุปสงค
อุปทาน 

ขาพเจาไดรับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการแสดงมูลคาของสินคาคงเหลือ โดย 
• ทําความเขาใจนโยบายการคํานวณมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

รวมถึงสอบทานความถูกตองความสม่ําเสมอในการปฏิบัติตามนโยบายบัญชีของบริษัท  
• สุมทดสอบความถูกตองของประมาณการมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับของสินคาคงเหลือ 

โดยเปรียบเทียบตนทุนของสินคาคงเหลือ กับมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับของสินคาคงเหลือ
ดังกลาว ซึ่งคํานวณจากราคาตามราคาขายสินคาภายหลังวันท่ีในรายงาน หักดวย
คาใชจายท่ีจําเปนเพื่อใหสินคาน้ันขายได 

• พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินคาคงเหลือ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.3 และขอ 6 การประมาณการคาเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญของลูกหน้ีตองอาศัยขอสมมติหลายประการ ดังน้ัน ผูบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจอยางสูง
ในการพิจารณาคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญซึ่งไดประมาณขึ้นจากการพิจารณาลูกหน้ีรายตัวเกี่ยวกับ
ความสามารถและฐานะการเงินของลูกหน้ีในการจายชําระหน้ี การประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
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ดังกลาวมีนัยสําคัญ เน่ืองจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีลูกหน้ีการคาเปนจํานวนท่ีมี
นัยสําคัญ ดังน้ันอาจทําใหเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลคาของคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

ขาพเจาไดรับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี โดย 
• ทําความเขาใจเกณฑท่ีใชในการพิจารณาคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี รวมถึงสอบทาน

ความสม่ําเสมอของการใชเกณฑดังกลาว และเหตุผลสําหรับการรับรูคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ของลูกหน้ีการคาแบบเฉพาะเจาะจง 

• วิเคราะหขอมูลระยะเวลาคางชําระและการเคลื่อนไหวของลูกหน้ีการคาเพื่อระบุถึงกลุม
ลูกหน้ีท่ีมีขอบงชี้วามีการรับเงินท่ีชากวาปกติ 

• สอบทานรายการการรับชําระหน้ีภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 
• พิจารณาลูกหน้ีการคาท่ีมีขอโตแยง 

 
ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป 
ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น
และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ี
ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากกฎวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม 

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองส่ือสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลและฝายบริหารของ
บริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ือง เปดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเน่ืองตาม
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ความเหมาะสม และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหารมีความต้ังใจท่ี
จะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของกลุมบริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น
ของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการ
รับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด และถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแต
ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งเปนผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ
สมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดง
ขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในซึ่งมีผลกระทบตอการสอบบัญชีเพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดง
ความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชี และการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของซึ่งจัดทําโดยผูบริหาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของ
ผูบริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญท่ี
เกี่ยวกับเหตุการณ หรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอ
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ความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของ
ขาพเจาถึงการเปดเผยท่ีเกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ 
ความเห็นของขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือ
สถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปดเผยวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควร 

• ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอ เกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัท เพื่อแสดงความเห็นตองบ
การเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายในซึ่งขาพเจาพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนด
จรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับ
ความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบ
ตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 

จากเร่ืองท้ังหลายท่ีส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ท่ีมี
นัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนด
เปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลาน้ีไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแต
กฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น 
ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสีย
สาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว 

  บริษัท  สอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ  อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด 
 
 

(นางสาวสุภาภรณ   มั่งจิตร) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  8125 

วันท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ครัง้ท่ี ………. เมื่อวันท่ี ………………… 
 

ขอรับรองวารายการขางตนเปนความจริงและถูกตองทุกประการ 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                                   ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                                   ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                                   ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2560 
(หนวย : บาท) 

     หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2560 2559 2560   2559 

   (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 
รายไดจากการขาย 2,694,070,200.46   2,923,876,994.30   2,701,309,833.72   2,923,016,423.70 

ตนทุนขาย (2,560,197,637.73)  (2,634,001,918.83)  (2,567,437,270.99)  (2,630,681,357.18) 

โอนกลับ(ขาดทุน)จากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ (1,400,202.71)  5,836,923.80   (1,400,202.71)  5,836,923.80 

กาํไรขั้นต้น 132,472,360.02   295,711,999.27   132,472,360.02   298,171,990.32 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 5,517,006.88   923,943.39   5,517,006.88   923,943.39 

รายไดอ่ืน 4,042,294.08   3,343,234.53   4,098,989.98   3,467,316.13 

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 0.00   0.00   (430,689.00)  0.00 

ตนทุนในการจัดจําหนาย (48,641,605.03)  (61,398,257.46)  (48,641,605.03)  (64,102,482.46) 

คาใชจายในการบริหาร (138,808,984.91)  (129,209,374.80)  (137,461,378.72)  (128,003,994.09) 

คาตอบแทนกรรมการ  (2,027,700.00)  (2,092,000.00)  (2,027,700.00)  (2,092,000.00) 

ตนทุนทางการเงิน   (50,974,202.61)  (47,141,931.35)  (50,991,298.51)  (47,141,931.35) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (98,420,831.57)  60,137,613.58   (97,464,314.38)  61,222,841.94 

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 18 19,646,800.92   (12,318,816.08)  19,646,800.92   (12,318,816.08) 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานท่ียกเลิก 7 (516,567.82)  0.00   0.00   0.00 

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี (79,290,598.47)  47,818,797.50   (77,817,513.46)  48,904,025.86 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ : 
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

     ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน (103,311.16)  (1,732.84)  0.00   0.00 

รายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง        
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานท่ียกเลิก 7 85,878.82   0.00   0.00   0.00 

ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชน         
พนักงานท่ีกําหนดไว 17 (2,663,110.00)  0.00   (2,663,110.00)  0.00 

ภาษีเงินไดของรายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไร        
หรือขาดทุนในภายหลัง 18 (2,663,110.00)  0.00   (2,663,110.00)  0.00 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี (5,343,652.34)  (1,732.84)  (5,326,220.00)  0.00 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (84,634,250.81)  47,817,064.66   (83,143,733.46)  48,904,025.86 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                                   ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) 

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2560 
 
 

(หนวย : บาท) 

     หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2560 2559 2560   2559 

  (ปรับปรุงใหม)   (ปรับปรุงใหม) 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน) 

         สวนที่เปนของบริษัทใหญ (79,290,598.47) 47,818,797.50 (77,817,513.46) 48,904,025.86 

         สวนที่เปนของสวนไดเสียทีไ่มมอีํานาจควบคุม 0.00 0.00 0.00  0.00 

(79,290,598.47)  47,818,797.50  (77,817,513.46)  48,904,025.86 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม   

         สวนที่เปนของบริษัทใหญ (84,634,250.81) 47,817,064.66 (83,143,733.46) 48,904,025.86 

         สวนที่เปนของสวนไดเสียทีไ่มมอีํานาจควบคุม 0.00 0.00 0.00  0.00 

(84,634,250.81)  47,817,064.66  (83,143,733.46)  48,904,025.86 

กาํไรต่อหุ้น 3.13 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน  (0.08) 0.05 (0.07) 0.05 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน) 1,045,125,093 1,045,125,093 1,045,125,093  1,045,125,093 
 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                                   ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (รวม) 

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                                   ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (เฉพาะกิจการ) 

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                                   ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2560 
 

(หนวย : บาท) 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2560 2559 2560   2559 
  (ปรับปรุงใหม)   (ปรับปรุงใหม) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (98,420,831.57) 60,137,613.58  (97,464,314.38)  61,222,841.94 
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานที่ยกเลิก 0.00  0.00  0.00  0.00 
รายการปรับปรุงกระทบกาํไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงนิสด 
รับ (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 

คาเส่ือมราคา 73,526,183.06 78,167,635.54 73,523,174.60  78,109,184.97 

คาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดบัญชี 241,591.08 248,550.06 241,591.08  242,591.72 

(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 1,400,202.71 (5,836,923.80) 1,400,202.71  (5,836,923.80) 

(กําไร)ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน (5,614,454.57) (143,681.48) (5,480,894.94) (143,681.48) 

(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (6,157.90) 0.00 (6,157.90) 0.00 
 ขาดทุนจากการรับชําระหนี้ 4,523,939.96  8,777,002.53  4,523,939.96   8,777,002.53 
 ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 1,355,909.00  0.00  1,355,909.00   0.00 

ดอกเบ้ียรับ 0.00 0.00 430,689.00  0.00 

ทรัพยสินตัดบัญชี (150,106.85) (133,569.62) (150,106.85) (132,451.22) 

หนี้สินตัดบัญชี 1,910,171.84 1,940.23 1,910,171.84  1,940.23 

คาเชาจายลวงหนาตัดจาย (632,453.00) 0.00 (632,453.00) 0.00 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 348,234.46 348,234.46 0.00  0.00 

คาใชจายดอกเบีย้ 837,554.00 135,826.00 837,554.00  135,826.00 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน 
สินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 28,157,245.56  186,734,577.55  29,412,647.28   187,408,280.94 

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                                   ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2560 
 

(หนวย : บาท) 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2560 2559 2560   2559 
  (ปรับปรุงใหม)   (ปรับปรุงใหม) 
สินทรัพย์จากการดาํเนินงาน(เพิม่ขึน้)ลดลง 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (124,333,786.67)  188,408,809.76  (124,745,243.50)  189,829,509.48 

ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 0.00  0.00  (7,220,006.30)  (3,852.00) 

สินคาคงเหลือ 148,109,597.73  65,073,430.37  148,109,597.73   61,045,129.41 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (1,605,328.23)  (122,954.21)  0.00   0.00 

หนีสิ้นจากการดาํเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง) 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (66,650,528.60)  (158,708,315.17)  (66,381,206.12)  (158,233,995.71) 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นกิจการที่เก่ียวของกัน 26,915.96  105,904.32  (3,513,995.11)  3,275,144.47 
จายผลประโยชนพนักงานกรณีเกษียณอาย ุ (969,780.00)  (1,935,970.00)  (969,780.00)  (1,935,970.00) 

เงนิสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (17,265,664.25)  279,555,482.62  (25,307,986.02)  281,384,246.59 
จายดอกเบี้ย (45,791,369.05)  (39,554,636.73)  (45,774,273.15)  (39,554,636.73) 
จายภาษีเงินได (103,704.03)  (12,721,929.53)  (103,704.03)  (12,605,877.29) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (63,160,737.33)  227,278,916.36  (71,185,963.20)  229,223,732.57 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทยอยลดลง(เพิ่มขึ้น) 0.00  0.00  (27,760,400.00)  0.00 
 เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น) (4,999,800.00)  0.00  0.00   0.00 

เงินจายลวงหนาคาทรัพยสินลดลง(เพิม่ขึ้น) (6,002,347.89)  (4,445,361.52)  (2,180,788.27)  (4,445,361.52) 
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (49,262,510.24)  (30,931,435.82)  (22,281,002.15)  (31,124,086.25) 
เจาหนี้คาทรัพยสิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น 120,300.42  0.00  120,300.42   0.00 
เงินสดจายคาโปรแกรมคอมพิวเตอร 730,456.74  (445,034.89)  730,456.74   (445,034.89) 
เงินสดจายคาเชาจายลวงหนาภายใตสญัญา (85,000.00)  0.00  (85,000.00)  (16,018.43) 
     เชาดําเนินงาน (3,618,875.10)  0.00  (3,618,875.10)  0.00 
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 150,106.85  133,569.62  150,106.85   132,451.22 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (62,967,669.22)  (35,688,262.61)  (54,925,201.51)  (35,898,049.87) 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                                   ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2560 
 

(หนวย : บาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2560 2559 2560   2559 

  (ปรับปรุงใหม)   (ปรับปรุงใหม) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก 

     สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 154,553,270.26 (171,643,987.43) 154,553,270.26  (171,643,987.43) 

 เงินกูยืมระยะสั้น 4,000,000.00  0.00  4,000,000.00   0.00 

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน (2,135,333.33) (2,168,189.61) (2,135,333.33) (2,168,189.61) 

 จายชําระเจาหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (19,208,523.09)  0.00  (19,208,523.09)  0.00 

จายเงินปนผล 0.00 (720.00) 0.00  (720.00) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ 137,209,413.84 (173,812,897.04) 137,209,413.84  (173,812,897.04) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง) (103,311.16) (1,732.84) 0.00  0.00 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 10,977,696.13 17,776,023.87 11,098,249.13  19,512,785.66 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 75,343,637.68 57,567,613.81 74,206,738.87  54,693,953.21 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 86,321,333.81 75,343,637.68 85,304,988.00  74,206,738.87 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                                   ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2560 
          
1.   ขอมูลทั่วไป  

1.1 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด  เมื่อวันท่ี  25 ธันวาคม  2540 ทะเบียนเลขท่ี  1489/2540  
และบริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 0107547000249 เมื่อวันท่ี  
18  มีนาคม 2547  และไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เมื่อวันท่ี 7 กันยายน  2547  

1.2 ท่ีต้ังของบริษัท : - 
สํานักงานใหญ ต้ังอยูท่ี 75/14, 75/17, 85  ซอยวัดโสภณาราม  ถนนเอกชัย  ตําบลโคกขาม  อําเภอ

เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  
สาขาต้ังอยูท่ี 56-56/1 หมูท่ี 2 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลบางหญาแพรก อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตทอเหล็ก       
   
2.  เกณฑในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน    

2.1 เกณฑในการจดัทํางบการเงิน 
งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ี

ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ  (“สภาวิชาชีพบัญชี”)  กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  ลงวันท่ี 22 มกราคม 2544  เรื่องการจัดทําและสงงบ
การเงินและรายการเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544   โดย
รูปแบบการนําเสนองบการเงินไมแตกตางอยางมีสาระสําคัญ  จากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันท่ี 
11 ตุลาคม 2559  เรื่องกําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

งบการเงินของบริษัทฯ จัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ
รายการในงบการเงิน ยกเวนรายการท่ีเปดเผยไวในนโยบายการบัญชีท่ีเกี่ยวของ   
       
          
  (ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
               (                                                                                 )   
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่ไดใชในระหวางป 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินท่ีเริ่ม
ในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 ตามรายละเอียดขางลางนี้ 
มาตรฐานการบัญชี เร่ือง 
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได 
ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได 
ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ 
 ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) กําไรตอหุน 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรงุ 2559) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมมีตัวตน  
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                                 ) 
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มาตรฐานการบัญชี เร่ือง 
ฉบับท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหน้ีท่ีมีปญหา 
ฉบับท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
ฉบับท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรบัเครื่องมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 เร่ือง 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกันภัย 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2559 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) สวนงานดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 10 (ปรบัปรุง 2559) งบการเงินรวม 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) การรวมการงาน 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 
ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) การวัดมูลคายุติธรรม 
 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
 เร่ือง 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง

กับกิจกรรมดําเนินงานท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจใหแกผูเชา 
ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                                 ) 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 เร่ือง 
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน

ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอม 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชนขอกําหนดเงินทุนข้ันตํ่าและ

ปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) การจายสินทรพัยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรพัยจากลูกคา 
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรบัเหมืองผิวดิน 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เงินท่ีนําสงรัฐ 

ในระหวางป บริษัทฯ  ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมรวมถึง
แนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ ตามท่ีกลาวขางตนมาถือปฏิบัติ  มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศ  โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท   การตีความและการใหแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน    การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว มาถือปฏิบัตินี้ไม
มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบรษัิทฯ 
 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซ่ึงมีผลบังคับใชในอนาคต 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใช  

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใชสําหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง วันท่ี 1 มกราคม 2561 เปนตนไป ดังตอไปนี้ 

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

(                                                                                 ) 
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มาตรฐานการบัญชี เร่ือง 
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได 
ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได 
ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ 
 ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) กําไรตอหุน 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหน้ีสิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไมมีตัวตน  
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม 
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                                 ) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 เร่ือง 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธรุกิจ 
ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) สัญญาประกันภัย 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2560 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) สวนงานดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 10 (ปรบัปรุง 2560) งบการเงินรวม 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) การรวมการงาน 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 
ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) การวัดมูลคายุติธรรม 
 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
 เร่ือง 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง

กับกิจกรรมดําเนินงานท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจใหแกผูเชา 
ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 เร่ือง 
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน

ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอม 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                                 ) 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 เร่ือง 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชนขอกําหนดเงินทุนข้ันตํ่าและ

ปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) การจายสินทรพัยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรพัยจากลูกคา 
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรบัเหมืองผิวดิน 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เงินท่ีนําสงรัฐ 

บริษัทฯ ไมมีแผนท่ีจะนํามาตรฐานรายงานทางการเงินดังกลาวมาใชกอนวันถือปฏิบัติ  และคาด
วาไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบัติ 
 

2.4  ในการจัดทํางบการเงินรวม ประกอบดวยงบการเงินของ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญ  โดยเขาถือหุนในบริษัทยอย ดังนี้ 

สัดสวน 
ประเทศ การถือหุน 
ท่ีจัดต้ัง รอยละ ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ 

   2560 2559     
บริษัท แซม เอนเตอรไพรส จาํกัด ไทย  0.00 99.99 เลิกกิจการเมื่อวนัท่ี  

4 ธันวาคม 2560 
ผูถือหุน, ควบคุม
โดยกรรมการ 

Steel Hub Limited กัมพูชา 100.00 100.00 ผลิตทอเหล็ก ผูถือหุน 
 

2.5  รายการบัญชีระหวางกัน 
ในการจัดทํางบการเงินรวม รายการบัญชีระหวางกันท่ีเปนสาระสําคัญไดตัดออกในการทํางบ

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

 (                                                                              )   
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2.6  งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงฐานะการเงินรวม   และผลการดําเนินงาน
รวมของบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยเทานั้น การใชขอมูลตามงบการเงิน
รวมเพ่ือวัตถุประสงคอื่น อาจมีขอจํากัดดานลักษณะท่ีคอนขางแตกตางกันในบรรดาบริษัทยอยท่ีนํางบ
การเงินมาประกอบเปนงบการเงินรวม 
 
3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ     

3.1  การรับรูรายไดและคาใชจาย 
3.1.1 บริษัทฯ รับรูรายไดจากการขายสินคา เมื่อมีการสงมอบสินคา โดยหักสินคารับคืนและสวนลด 
3.1.2  รายไดจากการใหบริการ  รับรูเมื่อใหบริการเสร็จ 
3.1.3 รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง     

3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ไดแก   เงินสด  เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบกําหนดภายใน  3  

เดือน  ซึ่งสุทธิจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินท่ีติดภาระการคํ้าประกัน  
3.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

บริษัทฯ และบริษัทยอยแสดงลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นดวยยอดสุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากจํานวนหนี้ท่ีคาดวาจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได  โดยประมาณ
คาเสียหายจากประสบการณในการเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคูกับการวิเคราะหฐานะการเงินปจจุบันของ
ลูกหนี้ 

3.4 สินคาคงเหลือ  
บริษัทฯ และบริษัทยอยตีราคาสินคาคงเหลือในราคาทุน หรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ แลวแต

ราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุน ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
3.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงไวโดยวิธรีาคาทุน หักดวยคาเผื่อการ
ดอยคา (ถามี) 

3.6 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษัทอื่น  
เงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งไมอยูในความตองการของตลาด ถือเปนเงินลงทุนท่ัวไปแสดงดวยราคาทุน  
กรณีท่ีมกีารดอยคาของเงินลงทุน  จะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนทุกประเภทใน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                              ) 
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3.7 ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ    
ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน หักดวยคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) อาคารและอุปกรณ

แสดงมูลคาตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) ซึ่งคาเสื่อม
ราคาอาคารและอุปกรณ  คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย  โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณ ดังนี้ 

อาคารและสิ่งปลูกสราง 50  ป 
เครื่องจักร - ผลติทอ 18 นิ้ว  50  ป 
เครื่องจักรและอุปกรณอื่น 5, 10, 20  ป 
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน  5  ป 
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 3, 5  ป 
ยานพาหนะ 5  ป   
บริษัทฯ รวมตนทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตนสําหรับการรื้อถอน  การขนยาย  และการบูรณะสถาน

ท่ีต้ังของสินทรัพยซึ่งเปนภาระผูกพันของบริษัทฯ  เปนสวนหนึ่งของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ   
และคิดคาเส่ือมราคาสําหรับสวนประกอบของท่ีดิน   อาคารและอุปกรณแตละสวนแยกตางหากจากกัน  
เมื่อสวนประกอบแตละสวนนั้นมีตนทุนท่ีมีนัยสําคัญ เมื่อเทียบกับตนทุนท้ังหมดของทรัพยสินนั้น  
นอกจากนี้  บริษัทฯ ไดทบทวนอายุการใหประโยชน  มูลคาคงเหลือ และวิธีการคิดคาเสื่อมราคาอยางนอย
ท่ีสุดทุกสิ้นรอบบัญชี  

3.8  สินทรัพยไมมีตัวตน         
สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรง  ประกอบดวย 
คาโปรแกรมคอมพิวเตอร 5  ป 

3.9 คาเชาจายลวงหนาภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน   
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุ

สัญญาเชา  คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกลาว  
บริษัทฯ ตัดจายคาเชาจายลวงหนาเปนคาใชจายตามอายุสัญญาเชา 

3.10  การดอยคาของสินทรัพย   
บริษัทฯ จะพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยประเภท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และเงินลงทุน      

เมื่อมีขอบงช้ีวา ราคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน (ราคาขายสุทธิของ
สินทรัพยนั้นๆ  ตามปกติธุรกิจหรือมูลคาจากการใช แลวแตราคาใดจะสูงกวา) โดยจะพิจารณาสินทรัพย 
แตละรายการ หรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยแตละรายการ หรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด
เงินสดแลวแตกรณี  

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

(                                                                              ) 
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ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ จะรับรูผล
ขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือลดสวนเกินทุนในกรณีท่ีสินทรัพยนั้นเคยตีราคา
เพิ่มและไดบันทึกเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาเพ่ิมไวในสวนของผูถือหุน บริษัทฯ จะบันทึกกลับ
รายการขาดทุนจากการดอยคา  เมื่อมีขอบงช้ีวาการดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอไป  หรือยังคงมีอยูแต
เปนไปในทางท่ีลดลง  โดยบันทึกในบัญชี  "รายไดอื่น"  หรือนําไปเพิ่มสวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยแลวแตกรณี  

3.11 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ   
สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน  ณ   

วันท่ีเกิดรายการ  ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นงวดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตรา
อางอิงของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันนั้น  

บริษัทฯ มีนโยบายปองกันความเส่ียงเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับลูกหนี้การคา และเจาหนี้
การคาท่ีเปนเงินตราตางประเทศโดยทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคาร ผลตางซึ่ง
เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน จากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  และมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นงวด    
จะบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทันที 

กําไรหรอืขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.12 คาใชจายภาษีเงินได และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
รายจายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบดวย ภาษีเงินไดงวดปจจบัุนและภาษีเงินได

รอการตัดบัญชี 
3.12.1  ภาษีเงินไดนิติบุคคลปจจุบัน  

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีตองจายในแตละป เปนคาใชจายท้ังหมดในงวดนั้น
และคํานวณภาษีเงินไดตามท่ีกําหนดไวในประมวลรัษฎากร 

3.12.2  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชี

ของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  กับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินนั้น  โดย
ใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทฯ รับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ 
แตรับรูสินทรัพย ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี   รวมท้ังผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทฯ   จะมีกําไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชนั้น 

 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                              ) 
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บริษัทฯ จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน และจะปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา   บริษัทฯ จะ
ไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใช
ประโยชน 

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เกี่ยวของกับรายการท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน 

3.13  กําไรตอหุน  
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน  คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวด ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย ถ ว ง

น้ําหนักตามระยะเวลาท่ีออกและเรียกชําระแลว 
3.14 ประมาณการทางบัญชี   

การจัดทํางบการเงินเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณการ
และต้ังขอสมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงไวในงบการเงิน และการเปดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลังอาจแตกตางไปจากจํานวนเงินท่ีประมาณไว  
อันอาจทําใหตองมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ไดแก คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ คาเส่ือมราคา คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา  และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย การประมาณการ
ในเรื่องตาง ๆ ไดถูกเปดเผยในแตละสวนท่ีเกี่ยวของของหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว 

3.15  ประมาณการหนี้สนิ   
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหน้ีสิน  เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพัน

ในปจจุบัน ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพัน
ดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เพื่อจายชําระภาระผูกพันและ
จํานวนท่ีตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ  

3.16  กองทุนสาํรองเลีย้งชีพพนักงาน 
บริษัทฯ จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามท่ีไดกําหนดการ

จายสมทบไวแลว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัท และไดรับ
การบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจาก
พนักงานและเงินสมทบจากบริษัทฯ เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดรายการน้ัน 

 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                              ) 
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3.17 ผลประโยชนพนักงาน 
บริษัทฯ จัดใหมีผลประโยชนของพนักงานหลังจากการเลิกจางเพ่ือจายใหแกพนักงานเปนไปตาม

กฎหมายแรงงานไทยมูลคาปจจุบันของหน้ีสินผลประโยชนพนักงานใหถูกรับรูรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน โดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว 
ภายใตสมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคตท่ีบริษัทฯ กําหนดข้ึนอยางเหมาะสม สมมติฐานท่ีใชในการ
ประเมินคาใชจายผลประโยชนของพนักงานสุทธิประจําป ไดรวมถึงอัตราสวนลด อัตราการเพิ่มข้ึนของ
เงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน  การเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน         
การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหลานี้มีผลตอประมาณการคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนของพนักงาน
สุทธิในทุกป บริษัทฯ ไดมีการทบทวนอัตราสวนลดท่ีเหมาะสม ซึ่งสะทอนถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีควรนํามาใช
ในการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจายในอนาคตท่ีคาดวา  จะตองจายใหกับพนักงานใน
การประเมินอัตราสวนลดท่ีเหมาะสม  บริษัทฯ จะพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจาย
ในสกุลเงินท่ีไดรับประโยชน 

3.18 การวัดมูลคายุติธรรม 
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ และบริษัทยอยหลายขอกําหนดใหมีการวัด

มูลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินและไมใชทางการเงิน  
บริษัทฯ และบริษัทยอยกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบ

แนวคิดนี้รวมถึงกลุมผูประเมินมูลคา  ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมท่ีมีนัยสําคัญ  
รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน  

กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาท่ีมี
นัยสําคัญอยางสม่ําเสมอ  หากมีการใชขอมูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา  
หรือการต้ังราคา  กลุมผูประเมินไดประเมินหลักฐานท่ีไดมาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับ
การวัดมูลคา  รวมถึงการจัดระดับช้ันของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอยางเหมาะสม  

ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน บริษัทฯ และบริษัทยอยไดใชขอมูลท่ี
สามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได มูลคายุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทในแตละลําดับช้ันของ
มูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคาดังนี้ 

 ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับ
สินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน  
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                              ) 
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 ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอื่นท่ีสังเกตไดโดยตรง  (เชน ราคาขาย)  หรือโดยออม  (เชน ไดมา
จากราคา)   ถาสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

 ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีไมไดมาจากขอมูลท่ีสังเกตได    
(ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได) 

  หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับช้ัน
ของมูลคายุติธรรมท่ีแตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับ
เดียวกันตามลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคา
ยุติธรรมโดยรวม  

บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูการโอนระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม  ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานท่ีเกิดข้ึน 
 
4.  เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด  

(หนวย : บาท) 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2560   2559 2560   2559 

เงินสด 298,000.00 336,066.98 298,000.00  320,000.00 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย 69,785,215.43 73,479,543.82 69,784,579.03  72,411,207.41 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 16,238,118.38 1,528,026.88 15,222,408.97  1,475,531.46 
รวม 86,321,333.81 75,343,637.68 85,304,988.00  74,206,738.87 

 
5.  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  

(หนวย : บาท) 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2560   2559  2560   2559 

5.1  ลูกหน้ีการคา 429,105,819.92 323,329,689.49 429,105,819.92  322,907,876.66 

5.2  ลูกหน้ีอื่น  42,041,350.30 27,861,195.13 36,783,582.13  26,423,786.58 

รวม 471,147,170.22 351,190,884.62 465,889,402.05  349,331,663.24 
 

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

 



รายงานประจําปี 2560 

 

 64 

5.1 ลูกหนี้การคา ประกอบดวย 

(หนวย : บาท) 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2560   2559  2560   2559 

ลูกหน้ีการคา 368,965,671.78 308,985,118.91 368,965,671.78  308,563,306.08 

ต๋ัวเงินรับ 111,767,150.26 61,447,632.74 111,767,150.26  61,447,632.74 

รวม 480,732,822.04 370,432,751.65 480,732,822.04  370,010,938.82 

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (51,627,002.12) (47,103,062.16) (51,627,002.12) (47,103,062.16) 

สุทธ ิ 429,105,819.92 323,329,689.49 429,105,819.92  322,907,876.66 
 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  และ 2559  บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระ โดย
นับจากวันท่ีครบกําหนดชําระไดดังนี้ 

 
(หนวย : บาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2560 2559 2560 2559 

ยังไมครบกําหนดชําระ 260,704,887.93 174,624,423.84 260,704,887.93 174,202,611.01 
เกินกําหนดชําระ     

นอยกวา 1 เดือน  97,802,342.18 84,197,664.59 97,802,342.18 84,197,664.59 
เกินกวา 1 ถึง 2 เดือน 13,668,380.83 40,286,541.30 13,668,380.83 40,286,541.30 
เกินกวา 2 ถึง 3 เดือน 2,007,599.67 4,512,323.97 2,007,599.67 4,512,323.97 
เกินกวา 3 ถึง 6 เดือน 2,465,317.54 1,438,683.62 2,465,317.54 1,438,683.62 
เกินกวา 6 ถึง 9 เดือน 1,284,444.90 12,541,626.85 1,284,444.90 12,541,626.85 
เกินกวา 9 ถึง 12 เดือน  2,205,975.30 1,673,029.04 2,205,975.30 1,673,029.04 
เกินกวา 12 เดือน ขึ้นไป 100,593,873.69 51,158,458.44 100,593,873.69 51,158,458.44 

รวม 480,732,822.04 370,432,751.65 480,732,822.04 370,010,938.82 
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                              ) 
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5.2  ลูกหนี้หมนุเวียนอื่น  ประกอบดวย 

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
เงินจายลวงหนาคาสินคา 22,365,608.16 0.00 22,365,608.16  0.00 
เงินจายลวงหนาคาทรัพยสิน 14,710,047.49  8,707,699.60  10,888,487.87   8,707,699.60 
อื่น ๆ 4,965,694.65 19,153,495.53 3,529,486.10  17,716,086.98 

รวม 42,041,350.30 27,861,195.13 36,783,582.13  26,423,786.58 
 
6.  สินคาคงเหลือ  

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560   2559 
สินคาสําเร็จรูป 
     ผลิต 509,084,378.82  577,226,323.44 
     ซื้อมาขายไป 205,712,375.82  271,704,036.70 
สินคาระหวางผลิต 90,349,241.16  76,898,131.57 
วัตถุดิบ 190,728,889.84  216,420,845.65 
วัสดุสิ้นเปลือง 16,748,539.02  16,813,589.65 
สินคาระหวางทาง 0.00  1,670,095.38 

รวม 1,012,623,424.66  1,160,733,022.39 
หัก   คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาคงเหลือ (2,561,275.04)  (1,161,072.33) 
สินคาคงเหลือ  1,010,062,149.62  1,159,571,950.06 

 
 
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                              ) 
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7.  เงินลงทุนในบริษัทยอย 
(หนวย : บาท) 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สัดส่วนการลงทุน  วธีิราคาทุน  

ช่ือบริษัท ทุนชําระแล้ว   2559 2558 
บริษัทยอย 
บริษัท แซม เอนเตอรไพรส จํากัด  5,000,000.00 0.00%  99.99% 0.00  4,999,800.00 
Steel Hub Limited 47,869,400.00 100.00%  100.00% 47,869,400.00  20,109,000.00 

รวม   47,869,400.00  25,108,800.00 
 
บริษัท  แซม  เอนเตอรไพรส  จํากัด  ไดจดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันท่ี  4  ธันวาคม  2560  บริษัท

ฯ จึงบันทึกโอนบัญชีเงินลงทุนใน บริษัทยอยจํานวน 4.99 ลานบาท บันทึกเปนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ตามท่ีแสดงไวในหมายเหตุ 8 รับรูตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงวิธี
บันทึกเงินลงทุนดังกลาว จํานวน 0.52 ลานบาท แสดงเปนขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงานท่ียกเลิก
และจํานวน 0.09 ลานบาท แสดงเปนกําไรจากการดําเนินงานท่ียกเลิกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
8.  เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 
ราคาทุนเงินลงทุน :- 
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย  
     จํากัด (มหาชน) 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00  5,000,000.00 
บริษัท แซม เอนเตอรไพรส  
     จํากัด - ปดกิจการ 
     (ตามวิธีสวนไดเสีย) 4,569,111.00 0.00 4,999,800.00  0.00 

รวม 9,569,111.00 5,000,000.00 9,999,800.00  5,000,000.00 
หัก   คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน (2,750,000.00) (2,750,000.00) (3,180,689.00) (2,750,000.00) 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 6,819,111.00 2,250,000.00 6,819,111.00  2,250,000.00 

 
            ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  บริษัทฯ ไดบันทึกโอนบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 

4.99 ลานบาท บันทึกเปนเงินลงทุนระยะยาวอื่น  ตามท่ีกลาวไวแลวในหมายเหตุ 7 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                              ) 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณบางสวน  ไดนําไปคํ้าประกันเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน  ตามหมายเหตุ  13 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559   บริษัทฯ มีรถยนต  ราคาทุนจํานวน 9.85 ลานบาท และ 13.73 
ลานบาท ตามลําดับ  เปน ทรัพยสินท่ีทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทในประเทศสามแหง ตามหมายเหตุ 15 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ราคาทุนท่ีบริษัทฯ หักคาเสื่อมราคา
จนเต็มมูลคาแลวท้ังจํานวน  แตยังคงใชงานอยูมีจํานวน 492.81 ลานบาท  และ 464.92 ลานบาท  ตามลําดับ 

 
10. สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย 

(หนวย : บาท) 
คาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ
       ราคาทุน : 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 5,367,764.50  5,335,264.50 
ซื้อเพ่ิม 0.00  16,018.43 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 5,367,764.50  5,351,282.93 
ซื้อเพ่ิม 85,000.00  85,000.00 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 5,452,764.50  5,436,282.93 

       ค่าตดัจําหน่ายสะสม :    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (4,519,366.33)  (4,508,843.10) 
คาตัดจําหนายสําหรับป (248,550.06)  (242,591.72) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (4,767,916.39)  (4,751,434.82) 
คาตัดจําหนายสําหรับป (241,591.08)  (241,591.08) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 (5,009,507.47)  (4,993,025.90) 

       มูลค่าสุทธิตามบัญชี :    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 443,257.03  443,257.03 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 599,848.11  599,848.11 

       ค่าตดัจําหน่ายทีอ่ยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 241,591.08  241,591.08 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 248,550.06  242,591.72 

 
 

 (ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                              ) 
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11.  เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํา้ประกนั 
เงินฝากธนาคารไดนําไปค้ําประกันจากการใหธนาคารในประเทศหน่ึงแหงออกหนังสือคํ้า

ประกันตอหนวยงานราชการหน่ึงแหง   และบริษัทเอกชนหน่ึงแหง ตามหมายเหตุ 26.1 
 

12.  ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
(หนวย : บาท) 

งบการเงินรวม 
2560   2559 

คาเชาจายลวงหนาภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน 16,773,293.07  17,121,527.53 
หัก   ตัดจายในงวดสะสม (348,234.46)  (348,234.46) 
คาเชาจายลวงหนาภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน  16,425,058.61  16,773,293.07 
หัก   คาเชาจายลวงหนาภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน  - สวนที่ตัด    
              เปนคาใชจายภายใน 1 ป (348,234.46)  (348,234.46) 
คาเชาจายลวงหนาภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน 16,076,824.15  16,425,058.61 

 
เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2558  บริษัทยอยในตางประเทศแหงหนึ่ง ไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับบริษัท

ผูใหเชาในตางประเทศแหงหนึ่ง อายุสัญญาเชา 50 ป  บริษัทยอยตัดจายเปนคาเชาในอัตราเสนตรงตาม
ระยะเวลาของสัญญาเชา 
 
13.  เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 5,213.11  1,922,813.61  
เงินกูยืมจากธนาคาร    
        ต๋ัวสัญญาใชเงิน 777,513,229.87  625,000,000.00  
        ทรัสตรีซีท 755,599,820.83  806,683,318.55  

รวม 1,533,118,263.81  1,433,606,132.16  
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  บริษัทฯ มีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศ 3 แหง  วงเงินรวม 

2,070.00 ลานบาท   คํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดิน สิ่งปลูกสราง และเครื่องจักรบางสวนของบริษัทฯ 
ตามหมายเหตุ 9     

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
(                                                                              ) 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแหง เปนเงินกูยืมท่ีไมมี
หลักประกัน โดยบริษัทฯ ไดทําหนังสือยืนยันกับสถาบันการเงินเหลานั้นวาจะไมนําทรัพยสินของบริษัทฯ 
ไปกอภาระผูกพัน (Negative Pledge)   

 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2560  บริษัทฯ ไดโอนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวน 1.92 ลานบาท และ
ต๋ัวสัญญาใชเงินจํานวน 53.12 ลานบาท จากธนาคารแหงหนึ่งเปนเจาหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  ตามหมายเหตุ 16 

 
14. เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น   

(หนวย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2530 2559 
เจาหน้ีการคา 93,127,503.57  238,890,346.90  93,127,503.57   238,888,346.90 
คาใชจายคางจาย 27,134,702.64  27,227,996.53  27,134,702.64   26,921,653.53 
เงินรับลวงหนาคาสินคา 21,426,831.79  5,129,431.27  21,426,831.79   5,129,431.27 
เจาหน้ีคาทรัพยสิน 1,378,572.80  648,116.06  1,378,572.80   648,116.06 
เจาหน้ีเงินประกัน 54,371,259.70  0.00  54,371,259.70   0.00 
อื่น ๆ 1,002,130.97  3,130,337.61  879,939.39   3,030,070.65 

รวม 198,441,001.47  275,026,228.37  198,318,809.89   274,617,618.41 
 
15. หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 

รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพยท่ีเชาตามสัญญาเชาทางการเงิน มีดังนี้ 
(หนวย : บาท) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
2560 2559 

รถยนต 9,850,500.00 13,730,032.71 
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม (4,556,402.28) (5,002,497.64) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 5,294,097.72 8,727,535.07 

 

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

 (                                                                               ) 
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หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน  มีดังนี้ 
(หนวย : บาท) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
2560 2559 

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน - รถยนต 4,451,692.00 6,946,471.00 
หัก   ดอกเบ้ียเชาทางการเงินรอตัดจาย (347,964.99) (707,410.66) 
หัก   สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินท่ีถึงกําหนด  
               ชําระภายใน 1 ป (1,552,937.91) (2,135,333.34) 
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน – สุทธิ 2,550,789.10 4,103,727.00 

 
16. เจาหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี 

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 
เงินกูยืมจากธนาคาร - ต๋ัวสัญญาใชเงิน 37,343,184.95 0.00  
ดอกเบ้ียผิดนัดชําระ 6,039,651.15 0.00  

รวม 43,382,836.10 0.00  
หัก สวนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (29,318,580.39) 0.00  

สุทธิ 14,064,255.71 0.00  
 

เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2560  บริษัทฯ ไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความตอหนาศาลจังหวัด
สมุทรสาคร กับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง โดยบริษัทฯ ตกลงชําระเงินใหแกธนาคารดังนี้ 

16.1  เงินตนตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี จํานวน 1.92 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 
7.25 ตอปของจํานวนเงินดังกลาว นับแตวันท่ี  7 กรกฎาคม 2559 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 

16.2  เงินตนตามต๋ัวสัญญาใชเงิน จํานวน 53.12 ลานบาท  พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 2.85  ตอ
ปของจํานวนเงินดังกลาว นับแตวันท่ี  1 กรกฎาคม 2559 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 

บริษัทฯ  ตกลงชําระเงินตามขอ 16.1  และ 16.2  รวมเงินตนและดอกเบ้ียเปนจํานวนเงิน 56.55 
ลานบาท ใหกับธนาคารโดยวิธีการผอนชําระเปนรายเดือน ๆ ละไมนอยกวา 2.50 ลานบาท  เริ่มชําระงวด
แรกภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 

ธนาคารจะยกเวนดอกเบ้ียผิดนัดชําระจํานวน 6.04 ลานบาท เมื่อบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขขอตกลงในสัญญาครบถวนแลว 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
 (                                                                               ) 
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17. ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 
บริษัทฯ จายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ และผลประโยชนระยะยาวอื่นแก
พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันตนป 3,767,123.00  5,567,267.00 
ตนทุนบริการปจจุบัน 691,557.00  80,605.00 
ตนทุนดอกเบ้ีย 145,997.00  55,221.00 
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงานทีก่ําหนดไว  
     ท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหวางป 2,663,110.00  0.00 
การจายเงินผลประโยชนพนักงานระหวางป (969,780.00) (1,935,970.00) 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันสิ้นป 6,298,007.00  3,767,123.00 
 

คาใชจายผลประโยชนพนักงานท่ีรับรูในรายการตอไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 
ตนทุนขาย 144,327.00  69,891.00 
คาใชจายในการขาย 43,304.00  23,164.00 
คาใชจายในการบริหาร 649,923.00  42,771.00 
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไว  

     ท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหวางป 2,663,110.00  0.00 
รวม 3,500,664.00  135,826.00 

 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
 (                                                                               ) 
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ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน สรุปไดดังนี้ 
2560 2559 

(รอยละ) (รอยละ) 
อัตราคิดลด 2.05  ตอป 4.49  ตอป 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 36 - 42  ตอป 33 - 37  ตอป 

อัตราการเสียชีวิต 
100 ของตารางมรณะไทย  
พ.ศ. 2551 

100 ของตารางมรณะไทย 
พ.ศ. 2551 

 
การวิเคราะหความออนไหว 
การเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติฐานท่ีเกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัยท่ีอาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอื่น ๆ คงท่ี จะมี
ผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้ 

(หนวย : บาท) 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2560 2559 
เพิม่ขึน้ ลดลง เพิม่ขึน้ ลดลง 

อัตราคิดลด  (92,412.00) 94,362.00 (111,956.00) 114,775.00  
(เปล่ียนแปลงรอยละ 0.50)     
อัตราการขึ้นเงินเดือน 91,543.00 (90,559.00) 80,238.00 (79,377.00) 
(เปล่ียนแปลงรอยละ 0.50)     
อัตราการหมุนเวียน  (67,820.00) 69,604.00 (63,902.00) 65,511.00  
(เปล่ียนแปลงรอยละ 0.50) 

 
แมวาการวิเคราะหนี้ไมไดคํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวัง

ภายใตโครงการดังกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติฐานตางๆ 
 
18. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี / คาใชจายภาษีเงินได 

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีภายหลังจากการนํามาหักกลบกันตามความ
เหมาะสม ไดแสดงรวมไวในงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
 (                                                                               ) 
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(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 10,325,400.42  9,420,612.43 
คาเผื่อการลดมลูคาสินคาคงเหลือ 512,255.01  232,214.47 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 1,259,601.40  753,424.60 
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 636,137.80  550,000.00 
ขาดทุนทางภาษี 31,852,515.03  9,645,251.19 

รวม 44,585,909.66  20,601,502.69 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
คาเสื่อมราคาจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ 55,710,022.01  51,905,037.96 

รวม 55,710,022.01  51,905,037.96 
 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธ ิ 11,124,112.35 31,303,535.27 
 
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 
 (ปรับปรุงใหม) 
ภาษีเงินไดปจจุบัน : 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 0.00  0.00 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี : 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการ 

เกิดผลแตกตางช่ัวคราวและการกลับรายการ 
ผลแตกตางช่ัวคราว (19,646,800.92) 12,318,816.08 

คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดทีแ่สดง 
      อยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (19,646,800.92)  12,318,816.08 

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

 (                                                                               ) 
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จํานวนภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับป 
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 
ภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหม 
     ของผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไว ท่ีบันทึกโดยตรง 
     ไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (532,622.00) 0.00 

 
รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตรา

ภาษีท่ีใชสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงไดดังนี้ 
(หนวย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2559 2558 2559 2558 

      
กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอนภาษี 

เงินไดนิติบุคคล (98,420,831.57)  60,137,613.58  (97,464,314.38)  61,222,841.94 
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20%  20%  20%  20% 
กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอนภาษี        

เงินไดนิติบุคคลคูณ        
อัตราภาษี (19,684,166.32)  12,027,522.72  (19,492,862.88)  12,244,568.39 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ :        
รายจายตองหาม 1,149,589.84  696,574.12  1,149,589.84   696,195.92 
รายจายอื่นที่เกณฑบัญชี        
ตางจากเกณฑภาษี (1,112,224.44)  (405,280.76)  (1,303,527.88)  (621,948.23) 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงนิได้ทีแ่สดง        
      อยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (19,646,800.92)  12,318,816.08  (19,646,800.92)  12,318,816.08 
อัตราภาษีเงินไดที่แทจริง (19.96)%  20.48%  (20.16)%  20.12% 

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

 (                                                                               ) 
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19. สํารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหมีการจัดสรรกําไรอยางนอย

รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ หักขาดทุนสะสม (ถามี) เปนทุนสํารองจนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนเทากับ
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองน้ีไมอาจนําไปจายเปนเงินปนผลได 

 
20. รายการบัญชีกับกิจการที่เกีย่วของกัน 

บริษัทฯ มีรายการทางบัญชีจํานวนหน่ึง ซึ่งเกิดกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน สินทรัพย  หนี้สิน รายได 
และคาใชจาย สวนหนึ่งเกิดจากรายการท่ีมีกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันดังกลาว กิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดย
มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการกลุมเดียวกัน งบการเงินนี้จึงรวมผลของรายการดังกลาว โดยใชนโยบาย
กําหนดรายการท่ีเปนปกติทางธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันเชนเดียวกับท่ีคิดกับลูกคารายอื่น 

กิจการ/บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ นโยบายกําหนดราคา
บจ. แซม เอนเตอรไพรส บริษัทยอยและกรรมการรวมกนั รายไดคาเชา ตามสัญญาท่ีตกลงกัน

(เลิกกิจการ ณ วันท่ี 4/12/60) คาซอมแซมยานพาหนะ ราคาตลาด 
  เงินกูยืม ตามสัญญาท่ีตกลงกัน

ดอกเบี้ยจาย ตามสัญญาท่ีตกลงกัน
 Steel Hub Limited บริษัทยอย ขายสินคาสําเร็จรูป ราคาตลาด 
บจ. ชัยณรงค อินเตอรเทรด กรรมการของบริษัทฯ เปนผูถือหุน

รายใหญ และกรรมการผูมีอํานาจ 
ลงนาม 

ซื้ออุปกรณลูกปน ราคาตลาด 

 
ยอดคงเหลือของบัญชีท่ีเกิดในระหวางกัน  มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2559   เพ่ิมขึ้น   ลดลง   31 ธันวาคม 2560
บจ. แซม เอนเตอรไพรส        
     ลูกหนี้การคา 18,404.00 42,372.00  (60,776.00)  0.00 
     เจาหนี้การคา 3,540,911.07 0.00  (3,540,911.07)  0.00 
Steel Hub Limited        
     ลูกหนี้การคา 0.00 7,093,294.67  0.00   7,093,294.67 
บจ. ชัยณรงค อนิเตอรเทรด        
     เจาหนี้การคา 191,192.95 801,992.93  (773,338.22)  219,847.66 
     เจาหนี้อื่น 1,738.75 0.00  (1,738.75)  0.00 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
 (                                                                               ) 
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รายการรายรับและคาใชจายกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันและมีนัยสําคัญสําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 
บจ. แซม เอนเตอรไพรส 

รายไดคาเชา 39,600.00  125,200.00  
คาซอมแซมยานพาหนะ 0.00  2,825,747.00  
ดอกเบี้ยจาย 17,095.90  0.00  
ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 0.00  3,100,593.82  
ซื้อทรัพยสิน 0.00  208,668.86  

Steel Hub Limited    
ขายสินคาสําเร็จรูป 7,239,633.26  0.00  

บจ. ชัยณรงค อินเตอรเทรด    
ซื้อสินคาและวัสดุสิ้นเปลือง 749,526.10  636,458.53  
ซื้อทรัพยสิน 0.00  1,625.00  

 
21.  คาใชจายตามลักษณะ 

คาใชจายตามลักษณะของคาใชจายท่ีสําคัญ สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  มีดังนี้ 
(หนวย : บาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2560 2559 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม)   (ปรับปรุงใหม) 
การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป 122,352,591.29 (193,428,275.62) 122,352,591.29  (196,955,032.42) 
     และงานระหวางทํา              1,443,134,156.12  1,571,482,728.78  1,443,134,156.12   1,514,095,082.45 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 65,412,228.20  80,964,833.67  65,412,228.20   80,964,833.67 
คาอากรจากการนําเขาวัตถุดิบ 140,453,173.51  149,853,136.51  140,453,173.51   149,155,340.51 
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 15,213,713.00  15,971,327.00  15,213,713.00   15,971,327.00 
คาตอบแทนผูบริหาร    50,157,813.48  43,096,877.03  50,154,805.02   43,032,468.18 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 23,609,960.66  35,319,308.51  23,609,960.66   35,319,308.51 
คาเส่ือมราคา-เคร่ืองจักรไมไดใชงาน        
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลคา 1,400,202.71  (5,836,923.80)  1,400,202.71   (5,836,923.80) 
     สินคาคงเหลือ     348,234.46  348,234.46  0.00   0.00 
คาเชาจายลวงหนาตัดจาย 122,352,591.29  (193,428,275.62)  122,352,591.29   (196,955,032.42) 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
 (                                                                               ) 
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22. คาตอบแทนกรรมการ 
คาตอบแทนกรรมการน้ีเปนผลประโยชนท่ีจายใหกับกรรมการของบริษัทฯ  ตามมาตรา 90 ของ

พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ีเกี่ยวของท่ีจายใหกับ
กรรมการในฐานะผูบริหาร 
 
23. คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนผูบริหารน้ีเปนคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใหแก
กรรมการเฉพาะในฐานะผูบริหาร และใหแกผูบริหารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อันไดแก ผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกตอ
จากผูจัดการลงมา และผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาระดับบริหารรายท่ีสี่ทุกราย  และใหหมายความรวมถึงผู
ดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเปนระดับผูจัดการฝายข้ึนไปหรือเทียบเทา 
 
24. เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

บริษัทฯ ไดหักเงินเดือนพนักงานไวเปนเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ในอัตรารอยละ 2 - 4 และจาย
สมทบรอยละ 2 - 4 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไดมอบใหบริษัทแหงหนึ่ง เปนผูจัดการกองทุนไวเพื่อเปน
ประโยชนแกพนักงานโดยเฉพาะ 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559   บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบเขากองทุนจํานวน 1.07 ลาน
บาท  และจํานวน 1.21 ลานบาท ตามลําดับ     

 
25.  รายละเอียดประกอบงบกระแสเงินสด 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายการที่ไมเปนตัวเงินที่มีสาระสําคัญ มีดังนี้ 
ในป 2560  บรษัิทฯ  ไดรับโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน  4.50  ลานบาท  เพื่อรับชําระหน้ี

จากลูกหนี้การคา จํานวน 5.86 ลานบาท และบันทึกขาดทุนจากการรับชําระหนี้จํานวน 1.36 ลานบาท  
ในป 2560 บริษัทฯ ไดบันทึกโอนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

จํานวน 55.04 ลานบาท  และเจาหนี้หมุนเวียนอื่นจํานวน  7.55  ลานบาท เปนเจาหนี้ตามสัญญาปรับ
โครงสรางหน้ีจํานวน 62.59 ลานบาท 

 
26. ภาระผูกพันและหนี้สินทีอ่าจเกิดขึ้นในภายหนา 

26.1  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558  บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการใหธนาคารในประเทศสอง
แหงออกหนังสือคํ้าประกันตอหนวยงานราชการสองแหง  และบริษัทเอกชนสองแหง  เปน
จํานวนเงินรวม  78.22  ลานบาท  และ 20.43 ลานบาท ตามลําดับ 
(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 

 (                                                                               ) 
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26.2  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันจากการจางบริษัทในประเทศแหงหนึ่ง
ปรับปรุงอาคาร  ซึ่งยังมียอดคงเหลือ 0.40 ลานบาท 

26.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  บริษัทฯ อยูในระหวางเจรจาขอผอนชําระหนี้จากการท่ีบริษัทฯ ถูก
ฟองในคดีผูบริโภคจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง เรื่องเรียกรองใหบริษัทฯ จายชําระเงินแก
โจทก ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
26.3.1 ชําระหน้ีตามสัญญาสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชีรวมเปนเงินตนและดอกเบ้ียผิดนัดคํานวณ

ถึงวันฟองเปนจํานวนท้ังสิ้น 1.96 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ตอ
ปของตนเงินจํานวน 1.92 ลานบาท นับแตวันถัดจากวันฟองไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น
แกโจทก 

26.3.2 ชําระหนี้ตามต๋ัวสัญญาใชเงินรวมเปนเงินตน ดอกเบ้ีย และดอกเบ้ียผิดนัดคํานวณถึงวัน
ฟองเปนจํานวนท้ังสิ้น54.80 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ตอปของ
ตนเงินจํานวน 53.12 ลานบาท นับแตวันถัดจากวันฟองไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้นแก
โจทก 

 
27. การนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯ แยกตามสวนงานภูมิศาสตร โดยขายสินคาทอ
เหล็ก ซึ่งแยกตามสถานท่ีต้ังของลูกคา  สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  ดังนี้ 
สําหรับป (หนวย : ลานบาท) 

งบการเงนิรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

ขาย   ขาย   รวม ขาย   ขาย   รวม 
ในประเทศ   ต่างประเทศ     ในประเทศ   ต่างประเทศ     

รายไดจากการขาย 2,673   21  2,694  2,739  185   2,924 
ตนทุนขาย (2,539)  (23)  (2,562)  (2,440)  (188)  (2,628) 
กําไรขั้นตน 134   (2)  132  299  (3)  296 
รายไดอื่น     10      4 
คาใชจายในการขาย     (49)      (61) 
คาใชจายในการบริหาร     (141)      (132) 
ตนทุนทางการเงิน      (51)      (47) 
 รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได     20      (12) 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป     (79)      48 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ     2,187      2,208 

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

 (                                                                               ) 
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28. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน  
บริษัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมเครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธ  เพื่อเก็ง

กําไรหรือเพื่อการคา 
28.1 นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ วิธีการท่ีใชซึ่งรวมถึงเกณฑในการวัดคาการรับรูและ
คาใชจายท่ีเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินแตละประเภท ไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 3 

28.2. ความเส่ียงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 
ความเส่ียงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา  เกิดจากการท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา   

ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ สําหรับสินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย หลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือเปนมูลคาสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
ไมปฏิบัติตามสัญญา 

สําหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ คาดวาความเสี่ยงจากการท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติ
ตามสัญญามีจํานวนไมเปนสาระสําคัญ 

28.3 ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย  เกิดจากการท่ีอัตราดอกเบ้ียจะเปลี่ยนไปซึ่งกอใหเกิดผลเสียหาย

แกบริษัทฯ ในงวดปจจุบันและงวดตอ ๆ ไป  
28.4  ราคายุติธรรมของเครือ่งมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย  เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น และลูกหนี้อื่นกิจการท่ีเกี่ยวของกัน หนี้สินทางการเงินท่ีแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงินประกอบ ดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา
และเจาหนี้อื่น เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น กิจการท่ีเกี่ยวของกัน และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม  นอกจากนี้ 
ผูบริหารเช่ือวา บริษัทฯ ไมมีความเส่ียงจากเครื่องมือทางการเงินท่ีมีนัยสําคัญ  

28.5 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพยและ

หนี้สินเปนสกุลเงินตราตางประเทศ  ณ  31 ธันวาคม 2560 และ 2559    สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตรา
ตางประเทศท่ียังไมไดทําสัญญาเพ่ือปองกันความเสี่ยงสรุปไดดังนี้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย หนี้สิน 

2560 2559 2560 2559 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 218,698.00  0.00  1,712,544.93   1,818,440.37 

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

 (                                                                               ) 
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29.  การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงคของบริษัทฯ ในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่องและดํารงไวซึ่งโครงสรางทุนท่ีเหมาะสม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนสรุปไดดังนี้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2560 2559 

            อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถอืหุน 0.90 0.84 
 
30.  การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี 

บริษัทฯ ไดมีการแกไขขอผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีผิดงวด โดยการออกใบลดหนี้ในป 2559  
จากการขายสินคา  ในป 2558  จํานวน  62.40  ลานบาท    บริษัทฯ จึงไดทําการปรับปรุงรายการโดยปรับ
ยอนหลัง ผลกระทบจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชีดังกลาว สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

(หนวย : บาท) 
งบการเงินรวม  

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง เพิ่มข้ึน(ลดลง) 
กําไรสะสมจัดสรรแลว 
     สํารองตามกฎหมาย 34,891,265.86 35,179,082.30 287,816.44  
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 82,223,676.04 81,935,859.60 (287,816.44) 

 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 

กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง เพิ่มข้ึน(ลดลง) 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 540,833,645.07 545,201,297.03 4,367,651.96 
สินคาคงเหลือ 1,163,608,839.59 1,218,808,456.63 55,199,617.04 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 363,421,128.34 430,183,808.30 66,762,679.96 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 20,423,801.38 18,984,719.19 (1,439,082.19) 
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 42,318,592.16 36,562,263.39 (5,756,328.77) 

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

 (                                                                               ) 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลตาง 
รายไดจากการขายเพ่ิมข้ึน 2,861,481,966.30 2,923,876,994.30  62,395,028.00 
ตนทุนขายเพ่ิมข้ึน (2,578,802,301.79) (2,634,001,918.83) (55,199,617.04) 
คาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มข้ึน (10,879,733.89) (12,318,816.08) (1,439,082.19) 
กําไรสําหรับปเพิ่มข้ึน 42,062,468.73 47,818,797.50  5,756,328.77 
กําไรตอหุนเพิม่ข้ึน 0.04 0.05  0.01 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง เพิ่มข้ึน(ลดลง) 
กําไรสะสมจัดสรรแลว 
     สํารองตามกฎหมาย 34,891,265.86 35,179,082.30  287,816.44 
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 84,251,039.21 83,963,222.77  (287,816.44) 

 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 

กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง เพิ่มข้ึน(ลดลง) 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 540,395,123.41 544,762,775.37  4,367,651.96 
สินคาคงเหลือ 1,159,580,538.63 1,214,780,155.67  55,199,617.04 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 362,538,198.92 429,300,878.88  66,762,679.96 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 20,423,801.38 18,984,719.19  (1,439,082.19) 
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 43,260,726.97 37,504,398.20  (5,756,328.77) 

 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลตาง 

รายไดจากการขายเพ่ิมข้ึน 2,860,621,395.70 2,923,016,423.70  62,395,028.00 
ตนทุนขายเพ่ิมข้ึน (2,575,481,740.14) (2,630,681,357.18) (55,199,617.04) 
คาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มข้ึน (10,879,733.89) (12,318,816.08) (1,439,082.19) 
กําไรสําหรับปเพิ่มข้ึน 43,147,697.09 48,904,025.86  5,756,328.77 
กําไรตอหุนเพิม่ข้ึน 0.04 0.05  0.01 
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31. เร่ืองอื่นๆ 
ตามท่ีกรมศุลกากรแถลงขาววาไดจับกุมสินคาทอเหล็กของบริษัทฯ เนื่องจากเจาหนาท่ีสงสัยวามี

การฉอฉลขอคืนอากรมูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจกวา 120 ลานบาทน้ัน  ทําใหบริษัทฯ ไดรับความ
เสียหาย  เนื่องจากบริษัทฯ นําเขาวัตถุดิบอยางถูกตองและไดวางหนังสือคํ้าประกันตามเง่ือนไขของกรม
ศุลกากรทุกประการ   ปจจุบันการสอบสวนคดีโดยพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองมุกดาหารตาม
ขอกลาวหาวารวมกันทุจริต สําแดงเท็จเก่ียวกับสินคาท่ีสงออกหรือประสงคจะสงออก  เพื่อขอคืนอากร
หรือชดเชยคาภาษีอากร  ไดทําการสอบสวนในคดีดังกลาวเสร็จสิ้นแลว  โดยทางคดีมีพยานหลักฐานไม
พอฟอง จึงมีความเห็นสั่งไมฟองบริษัทฯ ในความผิดท่ีถูกกลาวหา และไดมีการสงสํานวนการสอบสวน
ท้ังหมด ไปยังพนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งทางพนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารมีความเห็น
ในทางคดีเชนเดียวกันกับ  ความเห็นของพนักงานสอบสวน คือเห็นควรสั่งไมฟองบริษัทฯ ในความผิดท่ี
ถูกกลาวหา 
 
32. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 27 
กุมภาพันธ 2560 
 
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ 
 (                                                                               ) 
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเก่ียวกับการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจในการควบคุมบริษัท ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2560 

รายช่ือผูบริหาร 
บริษัท สามชัย 
สตีล อินดัสทรี 
จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชัยณรงค
อินเตอรเทรด 

จํากัด 

บริษัท มิเลนเนียม
อินเตอร 

เทรด จํากัด 

บริษัท แซม 
เอนเตอรไพรส 

จํากัด 

บริษัท สตีล ฮับ
จํากัด 

1. นายพัชวัฎ คุณชยางกูร /,X     
2. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม /,D     
3. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร / /,IV    
4. นางสาวจินตนา ลีลาชัยเจริญภัณฑ /,///     
5. นายธงชัย ลีกาญจนากร /,O,///   /  
6. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร /,///,IV  / /  
7. นายพรชัย กิตติปญญางาม N, /,//     
8. นายปรีชา หาญหัทยา /,//     
9. นายชัชวาล ศิริวุฒิเศรษฐ /,//     
10. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล /,///,V   /  
11. นางวาสนา ลามาติพานนท V     
12. นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต V     
13. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร V    /,III,IV 
14. นายสรยุทธ ภูวนาถภักดี V     
15. นางธัญนันท ดวงรักษา V     
16. นางสาวยุภาพร นพกวดฤทธิเดช V     
17. นางปรียาวรรณ ลือสุวรรณทัต V     
18. นางสาวศรีสมร คูยิ่งรัตน V     
       
       

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

 
 
 
 
 
 


