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สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อปลายปี 2562 จวบจนกระทั่ง
ปัจจุบัน ยังไม่มีทีท่าที่จะบรรเทาลง เพียงแค่มีการฉีดวัคซีน ที่ทำให้ประชาชนคลายกังวลได้เท่าน้ัน ผลจาก COVID-
19 ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำอย่างเห็นได้ชัด แต่ละประเทศต้องอัดฉีดงบประมาณเพื่อเยียวยาประชาชน และฉีด
วัคซีนให้ประชาชน ปีนี้เศรษฐกิจทำท่าจะเริ่มกระเตื้องขึ้น แต่ก็มาประสบปัญหาสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอีก 
ซึ่งปัญหานี้จะหนักหนาสาหัสกว่า covid-19 อีก 

สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจโลก ถดถอยจากที่ประมาณการไว้ รวมทั้ง
เศรษฐกิจของไทยด้วย ปีนี้มีการคาดการณ์ว่า GDP ของไทยจะเติบโตประมาณ 3.5 ถึง 4 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเกิด
วิกฤตการณ์รัสเซียกับยูเครน คาดว่า GDPไทยโตประมาณ 2.5 ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ อันเป็นผล มาจากราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ห่วงโซ่อุปทานขาดแคลน ทำให้ราคาต้นทุนสูงข้ึน คาดว่าเงินเฟ้อของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากที่
คาดการณ์ไว้ 2% เป็น 4% 

เหล็กก็เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดหนึ่งที ่ราคาขยับขึ้นมา ตั้งแต่ปี 2564 สาเหตุเนื่องจากจีนผู้ผลิตและ
ผู้บริโภครายใหญ่ของโลก เกิดการระบาดของ covid 19 จีนจึงชะลอการผลิตเหล็ก และถือโอกาส ปรับปรุงคุณภาพ
ของเหล็กที่ผลิตในจีน ทำให้ Supply เหล็กในโลกลดลง ราคาเหล็กในตลาดโลกจึงเพิ่มสูงขึ ้นอย่างมาก ทำให้
อุตสาหกรรมเหล็กในปี 2564 มีกำไรเพิ่มขึ้นโดยทั่วหน้า ในปลายปี 2564 ราคาเหล็ก ทำท่าจะทรงตัว จนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 ก็เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ก็กระโดดสูงขึ้นอย่างน่ากลั ว 
วิกฤตการณ์นี้จะอยู่ไปได้อีกนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับปัญหารัสเซียกับยูเครนจะสงบได้เมื่อไหร่ การ sanction ต่อรัสเซีย 
จะกระทบต่อเศรษฐกิจโลกไปไกลแค่ไหน จะมีเหตุการณ์บานปลายไปอีกหรือไม่ 

ปี 2564 นับเป็นปีทองของบริษัทท่ีมีผล ประกอบการ กำไร 160 กว่าล้าน ได้อานิสงส์จากราคาเหล็กท่ีเพิม่
สูงขึ้น สำหรับปี 2565 คาดว่าราคาวัสดุก่อสร้างจะมีราคาสูงขึ้นราคาเหล็กก็คงจะสูงขึ้นต่อเนื่อง อันเนื่องมาจาก
ต้นทุนพลังงานที่ราคาเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ไม่เพียงแต่ราคาที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นคาดว่า Supply ของเหล็กก็จะขาดแคลน
อีกด้วย เพราะทางรัสเซียและยูเครน เป็นผู้ผลิตเหล็กอันดบั 3 และอันดับ 4 ของโลกรองจากจีนและญี่ปุ่น มีส่วนแบ่ง
ตลาด 14% ของตลาดโลก ไทยเราก็นำเข้าเหล็กจากรัสเซียและยูเครน ปีที่ผ่านมาประมาณ 6-7 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น
คาดว่าปี 2565 นี้เหล็กจะขาดแคลนและราคาคงจะพุ่งสูงขึ้นอีก 

     จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อผู้บริหารมาก ที่จะต้องวางแผนรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น เชื่อได้ว่าประสบการณ์
ของผู้บริหารมากกว่า 40 ปี คงจะวางกลยุทธ์ เพื่อฝ่าฟันปัญหาทั้งหลาย มุ่งมั่น ทำให้บริษัทก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง     
จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อผู้บริหารมาก ที่จะต้องวางแผนรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น เชื่อได้ว่าประสบการณ์ของผู้บริหาร
มากกว่า 40 ปี คงจะวางกลยุทธ์ เพื่อฝ่าฟันปัญหาทั้งหลาย มุ่งมั่น ทำให้บริษัทก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง 

 

                                              

        

นายธงชัย ลีกาญจนากร 
ประธานกรรมการ 

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 



56-1 One Report รายงานประจำปี 2564 

 

 

 

 

2 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา หาญหัทยา และนายวรวิทย์ โชติกโสภณ เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการแต่
ละท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติ
หน้าท่ีภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง กรรมการจำนวน 2 ท่านเข้าร่วมประชุม
ครบทั้ง 4 ครั้ง และกรรมการอีก 1 ท่าน เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จาก 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี 
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง และได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ซึ่งสามารถ
สรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้ 

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ  และเช่ือถือได้ 

2.  กำหนดแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณารายงานการตรวจสอบราย
ไตรมาสของผู้ตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานของ
บริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.  สอบทานและให้ความเห็นในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดี 

4.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและประกาศของ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

5.  พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีระบบการกำกับดูแลที่ดีไม่มีข้อบกพร่อง
อย่างเป็นสาระสำคัญ และมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพตามสมควร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะดำเนินการพัฒนาการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 

 

 
นายพรชัย  กิตติปัญญางาม 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด(มหาชน) 
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1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1 ความเป็นมา 
บริษัท สามชัยสตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2540 โดยมี

วัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10,000,000 บาท ปัจจุบันบริษัทมี
ท ุนจดทะเบ ียน 1,085,670,000 บาท ท ุนจดทะเบ ียนที ่ออกและเร ียกชำระแล ้วจำนว น 
1,045,125,093 บาท 

ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศโดยมีตลาดหลัก
ในประเทศอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย, ออสเตรเลีย, 
ยุโรปและตะวันออกกลาง 

สำหรับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ปี 2540 ธันวาคม - เริ่มจัดตั้งบริษัทช่ือ “บริษัท สามชัย สตีล โฮลดิ้ง จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 10 
ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก โดยมีสำนักงาน
ตั้งอยู่ที่ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ปี 2541 ตุลาคม - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท 

ปี 2543 สิงหาคม - เริ่มขยายกิจการเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก โดยทำสัญญาเช่าโรงงานผลิตท่อเหล็กที่ ตำบล
โคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในปัจจุบัน 

ปี 2545 กันยายน - ได้รับมาตรฐาน ISO9001 : 2000 จากTUV Rheiland (Thailand) 
 ธันวาคม - เปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น “บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด” 

ปี 2546 สิงหาคม - ซื้อที่ดินเนื้อที่ 140 ไร่ พร้อมโรงงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เช่าในจังหวัดสมุทรสาคร 
มาเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท 

ปี 2547 มีนาคม - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 550 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท ซึ่งทำให้จำนวน
หุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้เพิ่มขึ้นจาก 5,500,000 หุ้น เป็น 110,000,000 หุ้น 
และดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 

 กันยายน - บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปี 2548 พฤษภาคม - ควบรวมกิจการกับ บริษัท อินเตอร์ สตีลอินดัสทรี จำกัด โดยเพิ่มทุนจดทะเบียน 
อีก 60,000,000 หุ้น เพื่อชำระค่าสินทรัพย์ที่รับโอน ทำให้ทุนจดทะเบียนของ
บริษัทเพิ่มเป็น 850 ล้านบาท และทำให้บริษัทมีโรงงานผลิตเพิ่มอีก 1 แห่ง ที่ 
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ปี 2549 กรกฎาคม - เริ่มดำเนินการผลิตท่อโครงสร้างขนาดใหญ่ (18 นิ้ว) ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุด 
96,000 ตันต่อปี 

ปี 2550 มกราคม - เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 
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 มิถุนายน - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 850.0 ล้านบาท เป็น 1,062.5 ล้านบาท โดยออกหุ้น
สามัญใหม่จำนวน 212.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 212.5 ล้านหน่วย 
ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาใช้สิทธิหุ้น
ละ 1 บาท 

ปี 2551 กรกฎาคม - ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากบริษัท SGS United Kingdom จำกัด 

 กันยายน - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,062.5 ล้านบาท เป็น 1,085.67 ล้านบาท โดยออก
หุ้นสามัญใหม่จำนวน 23.17 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้กับกรรมการผู้บริหารและพนักงาน 
(ESOP) จำนวน 23.17 ล้านหน่วย โดยมีราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท 

ปี 2554 กรกฎาคม - มีผู้ใช้สิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ฯ ที่ออกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) 

จำนวน 49,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 49 ,200 บาท 
ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพ่ิมเป็น 850,049,200 บาท 

ปี 2555 พฤศจิกายน - มีผู้ใช้สิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 182 ,257,593 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 182,257,593 บาท ทำให้ทุนชำระ
แล้วของบริษัทเพ่ิมเป็น 1,032,306,793 บาท 

ปี 2556 กรกฎาคม - มีผู้ใช้สิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ฯ ที่ออกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) 

จำนวน 12,818,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 12,818,300 
บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพ่ิมเป็น 1,045,125,093 บาท 

ปี 2557 เมษายน - จัดตั้งบริษัท แซม เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด ซึ่งบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ประกอบ
กิจการขายสินค้าของบริษัท และซ่อมแซมรถส่งสินค้า 

ปี 2558  มีนาคม -    จัดตั้งบริษัท สตีลฮับ จำกัด ซึ่งบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ประกอบกิจการผลิต
และจำหน่วยท่อเหล็ก ในประเทศกัมพูชา 

ปี 2560 ธันวาคม -   จดเลิก บริษัท แซม เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด 

 

1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมการผลิต

และจำหน่ายท่อเหล็กเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์  ผลิตภัณฑ์ที่
บริษัททำการผลิต ได้แก่ เหล็กโครงสร้างอันประกอบไปด้วย ท่อเหล็กดำทรงกลม ท่อเหล็กดำทรง
เหลี่ยมและทรงแบน ท่อเหล็กเคลือบสี ท่อเหล็กรับแรงดันน้ำสูงและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี นอกจากนี้
บริษัทยังผลิต ท่อเหล็กชุบสังกะสี ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์และเหล็กแผ่นดำ ภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของบริษัท อันได้แก่ SAMCHAI, SSH, TUS และ USC ท่อเหล็กที่บริษัททำการผลิตนั้นจะจำหน่าย
ให้กับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศเป็นหลัก โดยจัด
จำหน่ายผ่านบริษัทจัดจำหน่ายและจำหน่ายให้ผู้ใช้โดยตรงซึ่งกระจายอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลกว่า 2,000 ราย นอกจากนี้ยังจำหน่ายผ่านบริษัทจัดจำหน่ายในต่างประเทศอีกด้วย 
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เนื่องจากท่อเหล็กของบริษัทถูกนำไปใช้ในงานก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ คุณภาพ
และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์รวมถึงประสิทธิภาพในการผลิตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวรวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของบริษัท ระบบการจัดการคุณภาพ
จึงถูกนำมาใช้ในการควบคุมการผลิตและการบริหารงาน ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการ
คุณภาพ ISO9001 : 2008 SGS United Kingdom และผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานสากลของไทย และต่างประเทศ เช่น มาตรฐานอังกฤษ (BS), มาตรฐานเยอมัน (DIN), 
มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS), มาตรฐานอเมริกา(ASTM), มาตรฐานออสเตรเลีย (AS), มาตรฐานอุตสาหกรรม
ไทย(TIS) และมาตรฐานอื่นๆ รวมทั้งมาตรฐานเชิงพาณิชย์ที่บริษัทกำหนดขึ้นเอง 

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงาน 2 แห่ง ดังนี้ 
โรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ เลขที่ 75/14, 75/17, 85 หมู่ที่ 5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย 

ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีกำลังการผลิตประมาณ 246,000 ตันต่อปี 
โรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 56-56/1 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  มีกำลังการผลิตประมาณ 130,000 ตันต่อปี 
 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ เหล็กโครงสร้าง, ท่อเหล็กชุบ

สังกะสี, ท่อเหล็ก เฟอร์นิเจอร์และ เหล็กแผ่นดำ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
(1) เหล็กโครงสร้าง (Structural Steel Pipe)  

เหล็กโครงสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled 
Steel Sheet) เหล็กโครงสร้างที่บริษัทสามารถผลิตได้สามารถจัดแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ  

- ท่อเหล็กดำทรงกลม (Black Steel Pipe) บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กดำทรง
กลมได้ตามมาตรฐานต่างๆ อันได้แก่ มาตรฐานอังกฤษ (BS), มาตรฐานเยอรมัน (DIN), มาตรฐาน
ญี่ปุ่น (JIS), มาตรฐานอเมริกา (ASTM), มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TIS) และมาตรฐานอื่นๆ รวมทั้ง
มาตรฐานเชิงพาณิชย์ที ่บร ิษ ัทกำหนดขึ ้นเอง ท่อเหล็กดำทรงกลมที ่บร ิษ ัทผล ิตได้ม ีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.5 นิ้ว ถึง 24 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.4 มิลลิเมตร ถึง 16 .0 มิลลิเมตรและมี
ความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร 

- ท่อเหล็กดำทรงเหลี ่ยมและทรงแบน (Square and Rectangular Tube) 
บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กดำทรงเหลี่ยมที่มีขนาดหน้าตัดตั้งแต่ 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ถึง 14 นิ้ว x 14 นิ้ว 
และท่อเหล็กดำทรงแบนที่มีขนาดหน้าตัดตั้งแต่ 2 นิ้ว x 1 นิ้ว ถึง 16 นิ้ว x 8 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.0 
มิลลิเมตร ถึง 12.7 มิลลิเมตร และมีความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร 
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- ท่อเหล็กเคลือบสี (Vanished Steel Pipe) บริษัทผลิตท่อเหล็กเคลือบสี โดย
การนำท่อเหล็กดำทรงกลมไปผ่านกระบวนการพ่นสีแดงหรือสีดำเพื่อความทนทานและสะดวกในการ
ใช้งานตามความต้องการของลูกค้า บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กเคลือบสีได้ตามมาตรฐานเช่นเดียวกับท่อ
เหล็กดำทรงกลมโดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.5 นิ้ว ถึง 24 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.4 มิลลิเมตร 
ถึง 16.0 มิลลิเมตร และมีความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร 

- ท่อเหล็กรับแรงดันน้ำสูง (High Pressure Steel Pipe) บริษัทผลิตท่อเหล็ก
รับแรงดันน้ำสูงโดยการนำเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ค่อนข้างหนาโดยมีความหนาตั้งแต่ 2.3 มิลลิเมตร ไปผ่าน
กระบวนการผลิตเช่นเดียวกับท่อเหล็กโครงสร้างอ่ืนๆ แต่จะเพ่ิมกระบวนการทดสอบการรับแรงดันน้ำ
ในระดับตั้งแต่ 70 บาร์ถึง 150 บาร์ตามความต้องการของลูกค้าซึ่งนำไปใช้ในงานที่ต้องรับแรงดันน้ำ
สูง โดยบริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กรับแรงดันน้ำสูงได้ตามมาตรฐานเช่นเดียวกับท่อเหล็กดำทรงกลม
หากแต่มีความสามารถในการรับแรงดันน้ำได้สูงกว่าท่อเหล็กดำทรงกลมซึ่งมีมาตรฐานในการรับ
แรงดันน้ำที่ 50 บาร์ ท่อเหล็กรับแรงดันน้ำสูงที่บริษัทผลิตได้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.5 นิ้ว 
ถึง 24 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 2.3 มิลลิเมตร ถึง 16.0 มิลลิเมตร และความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร 

- เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี (Lip Channel Steel) บริษัทสามารถผลิตเหล็ก
โครงสร้างรูปตัวซีได้ตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TIS) กำหนดไว้ เหล็กโครงสร้างรูปตัวซีที่บริษัท
ผลิตได้มีขนาดตั้งแต่ 75 มิลลิเมตร x 45 มิลลิเมตร x 15 มิลลิเมตร ถึงขนาด 150 มิลลิเมตร x 50 
มิลลิเมตร x 20 มิลลิเมตร ความหนาตั ้งแต่ 2.3 มิลลิเมตร ถึง 3.2 มิลลิเมตร และมีความยาว
มาตรฐาน 6.0 เมตร 

ทั้งนี้ ลูกค้ามักจะนำเหล็กโครงสร้างที่บริษัทสามารถผลิตได้ดังกล่าวข้างต้นไปใช้ใน
งานก่อสร้างต่างๆ เช่น โครงแผ่นปูพื้น โครงหลังคา ผนัง โครงเพดาน ราวสะพาน นั่งร้าน ราวกั้น
ทางเดินเท้า รั้วบ้าน ประตูบ้าน ท่อลำเลียงน้ำ และกระบอกไฮดรอลิค เป็นต้น  

(2) ท่อเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe) 
บริษัทผลิตท่อเหล็กชุบสังกะสีโดยการนำท่อเหล็กดำทรงกลมไปผ่านกระบวนการชุบ

แร่สังกะสี เพื่อให้มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อน บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กชุบ
สังกะสีได้ตามมาตรฐานเช่นเดียวกับท่อเหล็กดำทรงกลม โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.5 นิ้ว 
ถึง 24 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.4 มิลลิเมตร ถึง 16.0 มิลลิเมตร และความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร ท่อ
เหล็กชุบสังกะสีถูกนำไปใช้ในงานก่อสร้างเช่นกัน โดยนำไปใช้ทำท่อประปา ท่อร้อยสายไฟ เสาไฟและ 
เสารับสัญญาณต่างๆ 

(3) ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ (Steel Tube for Furniture and General Structural 
Purpose) 
ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled 

Steel Sheet) บริษัทสามารถผลิตท่อเฟอร์นิเจอร์ได้ทั ้งรูปทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั ้งแต่ 
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0.375 นิ้ว ถึง 1.25 นิ้ว และทรงเหลี่ยมขนาดหน้าตัดตั้งแต่ 0.5 นิ้ว x 0.5 นิ้ว ถึง 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ความ
หนาตั้งแต่ 0.4 มิลลิเมตร ถึง 2.0 มิลลิเมตรและมีความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์
นี้ลูกค้ามักจะนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า เตียง
นอน เป็นต้น 

(4) เหล็กแผ่นดำ (Hot Rolled Steel Plates and Sheets) 
บริษัทผลิตเหล็กแผ่นชนิดดำโดยนำเหล็กรีดร้อนม้วนใหญ่ซึ่งมีขนาดความหนา

ตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ถึง 12.0 มิลลิเมตร มาคลี่ออกแล้วรีดให้เรียบก่อนตัดให้ได้ตามขนาดมาตรฐาน 2 
ขนาด คือ 4 ฟุต x 8 ฟุต และ 5 ฟุต x 10 ฟุต และสามารถตัดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้ทั้งขนาด
ความกว้าง 4 ฟุต และ5 ฟุต โดยสามารถตัดได้ความยาวสูงสุด 12 เมตร เหล็กแผ่นชนิดดำนี้ลูกค้าจะ
นำไปใช้เป็นชิ้นส่วนในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ฉากกั้น ชั้นวางของ ตู้เอกสาร ตู้นิรภัย เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า เครื่องซักผ้า และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น  

1.3.2 โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

ประเภทรายได้ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย       

 - ท่อเหล็กดำ 505.65 14.10 722.22 20.91 651.79 16.35 
 - ท่อเหล็กชุบสังกะส ี 362.59 10.11 413.86 11.98 282.37 7.08 
 - ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร ์ 1.82 0.05 0.29 0.01 0.24 0.01 
 - เหล็กแผ่นดำ 0.02 0.00 0.00 0.00 - - 
รวมรายไดจ้ากการขายสินค้า 870.08 24.26 1,136.37 32.90 934.40 23.44 
รายได้จากการขายอื่นๆ       

 - ขายวัตถุดิบ 

- ขายสินค้าซื้อมา 
388.50 

2,270.86 
10.83 
63.33 

420.25 
1,834.78 

12.17 
53.11 

119.28 
2,775.32 

4.99 
69.62 

- รายไดจ้ากการขายเศษเหล็ก เศษ
ซิงค์ และท่อสำเร็จรปูเกรด บี ซี 36.40 1.02 51.71 1.50 69.61 1.74 

รายได้จากการขายอื่นๆ 5.23 0.15 4.24 0.12 3.26 0.08 

รวมรายไดจ้ากการขาย(1) (2) 3,571.07 99.59 3,447.35 99.80 3,981.87 99.90 
รายได้อื่น(3) 14.77 0.41 7.16 0.20 4.01 0.10 
รวมรายได้ทั้งหมด 3,585.84 100.00 3,454.51 100.00 3,985.88 100.0 

         หมายเหตุ : 
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 (1)  รายได้รวมจากการขายสามารถแยกตามการขายในและต่างประเทศได้ดังนี ้

ประเภทรายได้ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการขายสินคา้       
 - ภายในประเทศ 3,545.28 99.27 3,360.47 97.48 3,834.83 96.31 
 - ต่างประเทศ 25.79 0.73 86.88 2.52 147.04 3.69 
รวมรายได้จากการขายสินค้า 3,571.07 100.00 3,447.35 100.00 3,981.87 100.00 

(2) รายได้รวมจากการขายสามารถแยกเป็นการขายให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและให้แก่กิจการอื่นไดด้ังนี้ 

ประเภทรายได้ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายรวม       

 - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0 0 78.56 2.28 128.32 3.22 
 - กิจการอื่น 3,571.07 100.00 3,368.79 97.72 3,853.55 96.78 
รวมรายได้จากการขาย 3,486.62 100.00 3,447.35 100.00 3,981.87 100.00 

 (3) รายได้อื่นได้แก่ ค่าขนส่ง รายได้จาการรับจ้างผลิตท่อ กำไรจากการขายเงินลงทุน ดอกเบี้ยรับ รายได้เบ็ดเตล็ด
อื่นๆ และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน    

1.3.3 การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย 
ในปี 2563 และ 2564 บริษัทมียอดขายในประเทศประมาณร้อยละ 97.48  และร้อย

ละ 96.31 ของรายได้จากการขายรวมตามลำดับ ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศ สำหรับ
การจำหน่ายในประเทศนั้นที่ผ่านมาจะเป็นจำหน่ายโดยตรงให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ใช้เพิ่มขึ้น
ด้วย โดยมีรายละเอียดของช่องทางการจำหน่ายดังต่อไปนี้ 

ตารางแสดงช่องทางการจำหน่ายในปี 2563 และ 2564 

จัดจำหน่ายผ่าน 
2563 2564 

ช่องทางการจำหน่าย 
(ล้านบาท) (%) (ล้านบาท) (%) 

1. บริษัทจัดจำหน่ายในประเทศ 3,360.47 97.48 3,834.83 96.31 
ตัวแทนจำหน่ายและผู้ใช้ใน
ประเทศประมาณ 2,000 ราย 

2. บริษัทจัดจำหน่ายต่างประเทศ 86.88 2.52 147.04 3.69  
รวมรายได้จากการขายสินค้า 3,447.35 100.00 3,981.87 100.00  

 

แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมท่อเหล็กเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีด

ร้อนที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ   โดยผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ  
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1. ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Welded Pipe) – ท่อเหล็กดำ ท่อเหล็กชุบสังกะสี และท่อ
เหล็กไร้สนิม  

2. ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ (Seamless Pipe) –ซึ่งปัจจุบันท่อเหล็กไร้ตะเข็บยังไม่สามารถ
ผลิตได้ในประเทศไทย จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กกล้าภายในประเทศ 

ปี ปริมาณการผลิต
(ตัน) 

เพ่ิม/ลด 
(%) 

ปริมาณการ
จำหน่าย(ตัน) 

เพ่ิม/ลด 
(%) 

2561 704,130 -1.06% 441,862 12.91% 
2562 755,847 7.34% 599,164 35.60% 

2563 730,377 -3.37% 548,556 -8.45% 
2564 635,264 -13.02% 462,767 -15.64% 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

1.3.4 การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

(1) การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 
ในปี 2564 ที ่ผ่านมา บริษัท ได้ทำการจัดหาวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ 

เนื่องจากได้ราคาเป็นที่น่าพึงพอใจ และบริษัทคิดว่าเป็นอีกทางเลือกในการทำกำไรจากการจัดหา
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ตารางแสดงปริมาณและสัดส่วนการสั่งซ้ือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตในปี 2562 – 2564 

 
ประเภทวัตถุดิบ 

2562 2563 2564 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

1. เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 975.47 88.08 1,162.84 90.38 809.51 82.34 

2. เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน 0.00 0.00 15.51 1.21 - - 
3. อื่นๆ  132.00 11.92 108.26 8.41 173.72 17.66 

รวม 1,107.47 100.00 1,286.61 100.00 983.23 100.00 

ตารางแสดงปริมาณและสัดส่วนของแหล่งที่มาของวัตถุดิบในปี 2562 – 2564 

 
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ 

2562 2563 2564 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

ซื้อภายในประเทศ  710.25 72.81 798.24 67.74 673.89 83.25 

นำเข้าจากต่างประเทศ 265.22 27.19 380.11 32.26 135.62 16.75 
รวม 975.47 100.00 1,178.35 100.00 809.51 100.00 
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สำหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบนั้น บริษัทมีนโยบายในการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า ใน
ปริมาณและราคารวมถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่ตกลงกันไว้ก่อนล่วงหน้ากับผู้ผลิตวัตถุดิบ เพื่อให้ได้
วัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้การตกลงราคา
ซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นราคาที่อิงกับราคาในตลาดโลกจะทำให้บริษัทสามารถกำหนดราคาเสนอขาย
ให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

(2) การผลิต  
ปัจจุบันบริษัทมีโรงงาน 2 แห่ง ที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และ อ.พระประแดง จ.

สมุทรปราการ มีกำลังการผลิตรวมในปี 2564 ประมาณ 376 ,000 ตันต่อปี โดยแบ่งเป็นการผลิตท่อ
เหล็ก 351,000 ตันต่อปี และเหล็กแผ่นดำ 25,000 ตันต่อปี บริษัทมีนโยบายในการผลิตสินค้าตาม
คำสั่งซื้อของลูกค้า (made to order) โดยเป็นการประสานงานกันของ 4 หน่วยงาน คือ ฝ่ายผลิต 
ฝ่ายขายในประเทศ ฝ่ายขายต่างประเทศ และฝ่ายจัดซื้อ โดยเมื่อฝ่ายขายได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจาก
ลูกค้า ก็จะส่งคำสั่งผลิตสินค้าไปที่ฝ่ายผลิตโดยฝ่ายผลิตอาจจะสั่งผลิตมากกว่าจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อ 
หากเห็นว่าสินค้าดังกล่าวมีความต้องการในตลาดสูง และเพื่อให้มีปริมาณการผลิตที่ก่อให้เกิดความ
ประหยัดต่อปริมาณการผลิต (Economy of Scale) โดยฝ่ายผลิตจะเป็นผู้พิจารณาถึงระยะเวลาที่ใช้
ผลิต, ปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้และที่ต้องสั่งซื้อเพ่ิมเติมแล้วแจ้งให้ฝ่ายขายทราบ โดยฝ่ายจัดซื้อจะเป็น
ผู้ดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบ และทำการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังในคลังสินค้า สำหรับเวลาที่ใช้
การผลิตนั้นจะใช้เวลาประมาณ 1  ถึง 2 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์ และปริมาณสินค้าที่
ลูกค้าสั่งผลิต และในการผลิตสินค้าแต่ละคำสั่งซื้อ ฝ่ายวางแผนการผลิตจะดำเนินการผลิตตามคำสั่ง
ของลูกค้า ในการผลิตสินค้า ฝ่ายประกันคุณภาพจะต้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสินค้าใน
แต่ละข้ันตอนของการผลิตตามแผนการตรวจสอบคุณภาพ(Quality Control Plan)  

ในส่วนของกระบวนการผลิต บริษัทมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานไว้ค่อนข้าง
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ที ่บริษัทได้รับ SGS ( Thailand ) 
Limited จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นมาตรฐานในการกำหนดขั้นตอนและระบบการผลิต ตลอดจนการ
ติดตามควบคุมคุณภาพของสินค้าที่บริษัทผลิต เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่ซื้อ
จากบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุงระบบการผลิตและเทคโนโลยีของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้าของบริษัท โดยบริษัทได้จัดตั้งฝ่าย
พัฒนาการผลิตเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของบริษัท คือ “มุ่งมั่นพัฒนา
คุณภาพสินค้า รักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ” ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้มีการ
ดำเนินการที่สำคัญดังนี ้

1. สร้างอุปกรณ์เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

2. ปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์การชุบท่อ ที่ชำรุดและหมดอายุการใช้งาน  
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ในปี 2564 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มที่รวม 376 ,000 ตันต่อปี โดยแยกตาม
ประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 

ประเภทผลิตภัณฑ ์ กำลังการผลิต (ตันต่อปี) 

ท่อเหล็กดำ 268,000 

ท่อเหล็กชุบสังกะส ี 75,000 

เหล็กแผ่นดำ 25,000 

ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร ์ 8,000 

รวม 376,000 

ตารางแสดงกำลังการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิต 

กำลังการผลิตรวม  2561 2562 2563 2564 
กำลังการผลิตเต็มที่ (ตัน) 376,000 376,000 376,000 376,000 
ปริมาณการผลติจริง (ตัน) 40,354 24,822 41,648 21,450 
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)  10.73 6.60 11.08 5.70 

ปริมาณการผลติปีนี้เทียบกับปีก่อน (%) -23.76 -38.49 67.79 48.50 
  

(3) กระบวนการผลิต 
กระบวนการผลิตท่อเหล็กเริ ่มต้นจากการนำเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot 

Rolled Steel Sheet) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมาเข้าเครื่องซอย (Slitting) ให้ได้ขนาดท่อที่
ลูกค้าต้องการจะได้เป็นเหล็กแถบ (Strip) แล้วนำเหล็กแถบนี้ไปผ่านกระบวนการขึ้นรูป (Forming) 
ให้ได้รูปท่อเหล็กตามขนาดและรูปทรงที่ต้องการ ได้แก่ ทรงกลม ทรงเหลี่ยม และทรงแบน และท่อ
เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี หลังจากนั้นท่อเหล็กที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปแล้วจะถูกนำมาเข้าเครื่องตัดให้
ได้ความยาว 6 เมตร ตามมาตรฐานหรือตามคำสั่งของลูกค้า ก่อนผ่านการตรวจสอบคุณภาพและมัด
รวมเป็น Bunding เพื่อจัดจำหน่ายต่อไป ในขณะที่การผลิตท่อเหล็กเคลือบสี จะเป็นการนำท่อเหล็ก
ดำทรงกลม ทรงเหลี่ยมหรือทรงแบนที่ตัดแล้วมาผ่านการเคลือบสีบนผิวด้านนอกของท่อเหล็กดังกล่าว 
ส่วนการผลิตท่อเหล็กรับแรงดันน้ำสูงจะนำท่อเหล็กดำทรงกลมที่ผลิตแล้วมาทดสอบการรับแรงดันใน
ระดับตั้งแต่ 70 บาร์ถึง 150  บาร์ ตามที่มาตรฐานกำหนด สำหรับการผลิตท่อเหล็กชุบสังกะสี จะนำ
ท่อเหล็กดำทรงกลมที่ผลิตได้มาผ่านกระบวนการชุบสังกะสีตามที่มาตรฐานกำหนด ส่วนการผลิตท่อ
เฟอร์นิเจอร์นั้น จะนำเหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Steel Sheet) มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
โดยมีกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับท่อเหล็กดำ 
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1.3.5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์
มูลค่าทางบัญช ี

ณ 31 ธ.ค. 2564 
ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน 2 แปลง 

-  เนื้อท่ี 146 ไร่ 2 งาน 97.5 ตารางวา 
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

-  เนื้อท่ี 24 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา อำเภอ
พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

เจ้าของ 776,879,711.06 

ที่ดิน อาคารและเครื่องจักร
บางส่วน(เฉพาะที่โรงงาน

สมุทรสาคร)ติดภาระจำนอง 

2. อาคารสำนักงาน  2 หลัง 
-  เลขท่ี 85หมู่ที่5 ซอยวัดโสภณราม ถนน

เอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร 

-  เลขท่ี 56 หมู่ที่2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย 
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 

เจ้าของ 87,106,701.07 

3. อาคารโรงงาน 15 โรง  
- โรงงานสมุทรสาคร จำนวน 7 โรง 

- โรงงานสมุทรปราการ จำนวน 8 โรง 
เจ้าของ 495,718,808.17 

4. เครื่องจักรและอุปกรณ์  
- ณ โรงงานสมุทรสาครและสมุทรปราการ 

เจ้าของ 641,703,019.98 

5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน เจ้าของ 612,688.61 
6. ยานพาหนะ เจ้าของ 1,694,437.72 

7. งานระหว่างก่อสร้าง เจ้าของ 5,212,924.60 
8. เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง เจ้าของ 10,834,795.73 

รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,019,763,086.94 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 
ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้เข้าทำการตรวจยึดวัตถุดิบเหล็กม้วนและ

ท่อเหล็กมูลค่าตามบัญชีโดยประมาณ 58 ล้านบาท เนื่องจากความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่เรื่องการตัด
บัญชีวัตถุดิบโดยใช้หลัก FIFO (เข้าก่อนออกก่อน) ปัจจุบันสินค้าที่ถูกยึดไว้เป็นของกลางยังเป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัท ยังมิได้ตกเป็นของแผ่นดินแต่อย่างใด เนื่องจากรอผลที่สุดของคดี 
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เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ถูกผู้ขายแห่งหนึ่ง ยื่นฟ้องร้องในประเด็นเรื่องการ
กระทำผิดสัญญาซื้อขายเหล็กอันเป็นเหตุให้ผู้ขายได้รับความเสียหายจากการถูกประเมินเรียกเก็บ
อากรสำหรับสินค้าเหล็กนำเข้า โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 786.61 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ในระหว่างนัดสืบพยาน ฝ่ายบริหารและทนายความของบริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯมิได้กระทำผิด
สัญญาตามข้อกล่าวหาในคำฟ้องแต่อย่างใดและการซื้อขายระหว่างบริษัทฯ กับผู้ขายเป็นลักษณะการ
ซื้อขายสินค้าปกติท่ัวไป 

 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอ่ืน 

ข้อมูลบริษัท 
ช่ือบริษัท   : บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรีจำกัด (มหาชน) 
เลขทะเบยีนบริษัท  : 0107574700248 
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก : ผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ ่ : เลขที่ 75/14, 75/17,85 หมู่ที ่5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม 

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

โทรศัพท์ (034) 833-891-3  โทรสาร  (034) 833-894-5 
ที่ตั้งสาขา  : เลขท่ี 56-56/1 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

โทรศัพท0์2 384-0099  โทรสาร 02 384-2384-5 

เว็บไซด์บริษัท : www.samchaisteel.com 

จำนวนและชนิดของหุ้น  หุ้นสามัญ ทุนจดทะเบียน  1,085,670,000 บาท 

             ทุนชำระแล้ว    1,045,125,093 บาท 
นายทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที ่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02 229-2800 หรือ 02 6545599 

 
 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัท ฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขึ้นตรงกับคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่
ต้นปี 2562 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี (CG Code)  โดยมีโครงสร้างองค์กรบริหารความเสี่ยงตามหน้าถัดไป และแต่งตั้งคณะทำงาน
บริหารความเสี่ยง โดยกระจายไปตามลักษณะธุรกิจกล่าวคือ สายโรงงาน  สายการขายฯสายบัญชี
และการเงิน สายสนับสนุนการบริหาร เป็นต้น 

http://www.samchaisteel.com/
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การควบคุมความเสี่ยงมีทั้งแบบป้องกัน (Preventive)  แบบเสาะหา (Detective) และแบบ
แก้ไข (Collective)  โดยนำปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อความเสี่ยงตาม
ลักษณะธุรกิจดังกล่าวข้างต้นมาวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  ภายใต้ระบบ ISO9001-2015  ที่
บริษัท ฯ ปฏิบัติอยู่ขณะนี้  โดยมีปัจจัยความเสี่ยงและวิธีจัดการดังนี้ 

2.1 สายโรงงาน (การผลิต) 

1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบและการผันผวนของราคา 
วิธีป้องกัน : สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตคือท่อเหล็กรูปพรรณต่างๆ ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบเหล็ก

แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและเหล็กแผ่นชุบสังกะสีชนิดม้วน (Pre Zinc) เป็นหลัก บริษัทฯ กระจายซื้อ
วัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผูกความสัมพันธ์กับทั้งผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายมากราย 
และยึดถือการชำระราคาสินค้าตรงเวลาหรือใช้ตราสารธนาคาร เพื่อให้คู่ค้ามั่นใจ อีกทั้งผู้บริหารเฝ้า
ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบเพื่อการจัดซื้อและรักษาปริมาณวัตถุดิบคงคลังให้เหมาะสม 
โดยหลีกเลี่ยงการเก็งกำไร แต่ให้ความสำคัญกับแนวโน้มของราคาและความต้องการผลิตภัณฑ์เป็น
หลัก 

2 ) ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องจักร 
วิธีป้องกัน : บริษัทฯ มีเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพ มีกำลังการผลิตเพียงพอ และมี

หน่วยงานเฉพาะทำการตรวจสอบบำรุงตามตารางเวลา หากปรากฎการชำรุดหรือบกพร่องแม้เพียง
เล็กน้อย ก็ต้องแก้ไขให้สมบูรณ์ และพร้อมใช้งานทันที สำหรับเครื่องมือ เครื่องกล หรือความแข็งแรง
ของโรงงานซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบ รับรองจากหน่วยงานภายนอก ก็ดำเนินการตามกฎระเบียบ
เสมอ 

3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาแรงงาน 
วิธีป้องกัน : บริษัทฯ มีแรงงานทั้งชาวไทย และชาวพม่า ซึ่งได้รับใบอนุญาตทำงาน

ถูกต้อง บริษัทฯ ดูแลเสมอเหมือนกัน ทั้งด้านสร้างขวัญกำลังใจ ดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย 
และให้การรักษาพยาบาล จึงมี Turn over ต่ำ 

2.2 สายการขายและการตลาด 
2.2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

วิธีป้องกัน : บริษัทฯ กำหนดราคาขายลอยตัวตามราคาวัตถุดิบ (Price Elasticity)  
เพ่ือรักษาอัตรากำไร และไม่ยืนราคาขายนานกว่า 1 เดือน เพ่ือลดความเสี่ยงเรื่องต้นทุนวัตถุดิบ 

2.1.2 ความเสี่ยงด้านลูกค้าและปริมาณการค้า 
วิธีป้องกัน : บริษัทฯ มีลูกค้าหลากหลายกลุ่มทั้งผู้ค้าเหล็ก ผู้นำไปใช้เอง หรือก่อสร้าง 

และขยายประเภทสินค้าไปยังเหล็กวัสดุก่อสร้างอื่นที่บริษัทฯ มิได้ได้ผลิต (Trading) ด้วย เพื่อให้มี
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สินค้าครบตามความต้องการใช้ มีการทำตลาดลูกค้ารองรับต่อเนื่อง (Back Log)  และมีหน่วยงาน
ลูกค้าสัมพันธ์ ทำการตลาดรักษาฐานลูกค้า รับเรื่องร้องเรียนหรือเสนอแนะ รวมทั้งขยายตลาดใหม่ 

2.1.3  ความเสี่ยงด้านการให้เครดิตทางการค้า 
วิธีป้องกัน : การจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการขายเครดิต โดยให้เครดิต

ไม่เกิน 60 วันก่อนขายเครดิตให้กับลูกค้ารายใดจะมีฝ่ายงานวิเคราะห์เครดิต ที่มีเจ้าหน้าที่ชำนาญการ
มาไม่ต่ำกว่า 10 ปีดำเนินการวิเคราะห์ เสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือบางรายจะต้อง
นำเสนอกรรมการบริหารขอมติ เพ่ือความรอบคอบ หากรายใดมีความเสี่ยงเกินเกณฑ์ก็จะให้ลูกค้านำ
หนังสือค้ำประกันจากธนาคารมาเป็นหลักประกัน   หากเป็นหนี้มีปัญหา จะมีหน่วยงานนิติกรเร่งรัด
หนี้ จนกระท่ังเร่งดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราหนี้เสีย ต่อยอดขายเชื่อสะสมใน
รอบ 12 ปี อยู่ในเกณฑ์ต่ำ 

2.3 สายบัญชีและการเงิน 
- สายบัญชี 

วิธีป้องกัน : บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทุกฉบับ อยู่ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบ
อิสระภายใต้การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการประชุมทุกไตรมาส ซึ่งได้ข้อสรุปทุก
ครั้งว่า บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลที่ดี มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 

- สายการเงิน 
วิธีป้องกัน : ส่วนมากคือด้านสภาพคล่องหรือกระแสเงินสด อัตราดอกเบี ้ย อัตรา

แลกเปลี่ยน การใช้สินเชื่อระยะสั้นจากธนาคาร สรุปว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับ
อนุมัติวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากหลายธนาคาร วงเงินรวม 1,550 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามตลาด
เงิน (MMR) โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขสินเชื่อของธนาคารทุกประการ ไม่เคยมีเหตุผิดนัดชำระหนี้และ
ผ่านการพิจารณาทบทวน ต่ออายุวงเงินสินเชื่อจากธนาคารทุกรอบปี หากคราใดอัตราดอกเบี้ยลดลง 
ก็ได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยตามตลาดเงินเสมอ จัดเป็นลูกค้าชั้นดี 

ในด้านสภาพคล่อง บริษัทฯ มีระบบหมุนเวียนและควบคุมทางการเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เพื่อป้องกันการทุจริตหรือผิดพลาด ทั้งด้านรับและจ่าย นอกจากนี้ยังจัดทำ Operation Cash Flow  
(รายวัน) และประมาณการล่วงหน้ารายเดือน เพ่ือความแม่นยำ และวางแผนล่วงหน้า หากเมื่อใดมีเงิน
สดส่วนเกิน ก็จะนำไปลดสินเชื่อระยะสั้นธนาคารก่อนเพื่อลดดอกเบี้ยจ่ายลง ซึ่งปี 2564 มีอัตราส่วน
ดอกเบี้ยจ่าย/ยอดขาย ประมาณ 0.97% 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี ่ยน บริษัทฯ มีการสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นเงิน
สกุลดอลล่าร์สหรัฐ  บ้างตลอดทั้งปี และผูกข้อมูลการเคลื่อนไหวด้านอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคารที่ใช้
บริการ อีกทั้งเงินบาทอยู่ในทิศทางแข็งค่าเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ปี 2564 บริษัทฯ  มีกำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็งอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นเมื่อสินค้าเข้ามาจะแปลงหนี้
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เป็นเงินบาท และหากทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน บริษัทฯ ก็จะนำนโยบายทำสัญญาป้องกัน
ความเสี่ยง ผสมกับการลอยตัว (Managerial Float) มาใช้ใหม่ 

ความเส ี ่ยงด ้านการใช ้เง ินผ ิดประเภท (Mismatch) หรือใช ้ไปในทางไม่ก ่อให ้เกิด
ผลประโยชน์นั้น บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจจัดซื้อ จัดจ้าง กำหนดจำนวนเงินไว้ชัดเจน ภายใต้การ
กำกับของกรรมการบริหาร และสอบทานโดยกรรมตรวจสอบ อีกทั้งผู ้บริหารทุกท่านมีวินัยทาง
การเงิน จึงไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น  

2.4 สายสนับสนุนการบริหาร 
บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของแรงงาน และการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

ชุมชนโดยรอบโรงงาน จึงจัดวิธีป้องกันโดยสังเขป ดังนี้ 
วิธีป้องกัน : บริษัทฯ บริหารงานภายใต้ระบบ ISO 9001:2015 และผ่านการสอบทานเป็น

ระยะ เพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้า ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมาย ในด้านความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคารและโรงงาน มีการตรวจสอบทุกปีโดยวิศวกร เช ่นเดียวกับการทดสอบเครื ่องมือ 
เครื่องจักรกลหนัก เช่น เครน หม้อไอน้ำ เตาชุบสังกะสีระบบบำบัดน้ำเสีย ไอเสีย และฝุ่น หากพบ
ข้อบกพร่อง จะจัดการแก้ไขทันทีปี 2563 ถึงปัจจุบัน มีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID  
บริษัทฯ มีแผนเผชิญเหตุ โดยออกมาตรการต่างๆ ดังนี้ 

ก. มาตรการตรวจคัดกรอง ทั้งพนักงานและบุคคลภายนอก ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ  และ
ล้างมือ หรือ สเปรย์แอลกอฮอล์วัสดุที่ม่าส่ง รวมทั้งจัดสถานที่รับ ส่ง เอกสาร ไว้ต่างหาก หาก
พนักงานผู้ใดมีความเสี่ยงสูง จะให้ทำงานจากที่บ้าน เพ่ือเฝ้าดูอาการ 

ข. มาตรการรักษาความสะอาด อาคาร สถานที่ จุดสัมผัสร่วม ด้วยน้ำยาทำความสะอาด
ทุกๆ 1 - 2ชั่วโมง ละเว้นการรวมกลุ่ม ให้เว้นระยะห่าง และใช้เครื่องมือสื่อสารแทน การพบปะกัน
โดยตรง ยึดหลักการ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และวัดอุณหภูมิ อย่างเคร่งครัด 

ค. มาตรการสอบสวนและคัดแยก แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มเสี่ยงปานกลาง กลุ่มเสี่ยงต่ำมี
กำหนดมูลเหตุความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มไว้ชัดเจน โดยกลุ่มเสี่ยงสูงจะดำเนินการตรวจ ATK ทันทีหรือ
ให้มีใบรับรองผ่านการตรวจโดยแพทย์มาแสดง ก่อนเข้าทำงาน 

ง.  มาตรการปฏิบัติเมื่อพบผู้ติดเชื้อ หากเป็นบุคคลภายนอกจะไม่อนุญาตให้เข้าบริษัทฯ หาก
เป็นพนักงานก็ให้เข้ารับการรักษาตามวิธีปฏิบัติของภาครัฐ และรายงานให้ภาครัฐที่รับผิดชอบในพ้ืนที่
ทราบโดยเร็วที่สุด ทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อจุดเสี่ยงทันที 
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 
คณะกรรมการบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วย

ความรับผิดชอบและเป็นธรรมตามหลักการของการกำกับกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่ได้แนะนำมา โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของ
การกำกับกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยในการบริหารงานและการดำเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้านรวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ 
และส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนด
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงกำหนดหลักการการกำกับกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร
ขึ้นและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้มีการเผยแพร่นโยบายการ
กำกับกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กับพนักงานของบริษัทเพื่อให้นำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติต่อไป 

3.2 สร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตนตามกฎหมาย จริยธรรม ประเพณี ใน
ทุกพ้ืนที่ที่เข้าดำเนินธุรกิจ  

3.3 สร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ต่อต้านทุจริต
และคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เป็นกลางทางการเมือง และส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีระบบ
ตรวจสอบที่เข็มแข็ง 

3.4 เคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ 
3.5 ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย ประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งสร้างความ

ยั่งยืนไปด้วยกัน 
3.6 จัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะการจ้างแรงงาน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน

ให้มีการพัฒนาทั้งทักษะ ความรู้ และคุณธรรมให้กับทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างเหมาะสม จัด
สวัสดิการเพื่อเสริมขวัญและกำลังใจ 

3.7 ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า บริษัทให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ ลูกค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการ เข้าพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับรู้ความต้องการและพัฒนาคุณภาพ
สินค้า และเปิดการใช้ช่องทางการสื่อสาร Line@Official กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

3.8 มีมาตรการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งยานพาหนะขนส่งเป็นระยะ 
ท ั ้ ง ในล ักษณะ Preventive Maintenance และ Break down Maintenance เพ ื ่อดำรงไว ้ซึ่ ง
ประสิทธิภาพและกำลังการผลิต 
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3.9 มีการจัดการด้านมลภาวะอย่างเป็นระบบ  การจัดการมลภาวะด้านกากอุตสาหกรรม บริษัท
ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลและประสานงานโดยได้จัดให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บ และหาวัสดุอุป
กรณืท่ีเหมาะสมในการป้องกันการรั่วไหล โดยแยกพื้นที่เก็บออกจากตัวอาคารโรงงาน ในส่วนของการ
กำจัดนั้น บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้ขนส่งและผู้รับกำจัดให้ดำเนินการกำจัด ในด้านควันพิษ บริษัทมี
อุปกรณ์เครื่องกรองฝุ่นขนาดใหญ่ (Bag Filter) ป้องกันมิให้ฝุ่นกระจาย  

3.10 มีการจัดการกับกลุ ่มได้เสียของบริษัทคือสถาบันการเงิน โดยบริษัทมีการแถลงผลการ
ดำเนินงานรายไตรมาสให้ทางสถาบันการเงินทราบ และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความร่วมมือหากทางสถาบันการเงินมีการร้องขอข้อมูลของบริษัทฯและเป็น
ลูกค้าท่ีด ี

3.11 มารตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  บริษัทได้จัดให้มีการคัด
กรองพนักงานและผู้มาติดต่อจากภายนอกทุกคนเป็นประจำ ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณ
ทางเข้าประตูโรงงานและสำนักงาน จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับทุกๆ อาคาร รวมถึง
การจัดให้พนักงานทำความสะอาดเป็นระยะๆ เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรค 
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1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัท
จึงได้นำหลักการดังกล่าว เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำ
ให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการ
ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวโดยรวม รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ในสายสำนักบริหาร
ของบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ทาง โทรศัพท์ 0-2754-3555 หรือโทรสาร 0-2754-
3974 

คำชี้แจงเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึง

ได้นำหลักการดังกล่าว เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะทำให้เกิดความ
เชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตาม
หลักการดังกล่าวดังต่อไปนี้ 

1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น

รายย่อย โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ทันเวลาและเท่าเทียมกัน 
ในปี 2564 บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยได้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุม

พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆให้ผู ้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่
กฎหมายกำหนด และได้มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินการ สอบถามและแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม  

บริษัทมีนโยบายที่จะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับ เหตุผลความจำเป็น ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระประกอบ และได้เพ่ิม
ทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยสามารถมอบอำนาจให้
กรรมการตรวจสอบได้  

บริษัทถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเหตุการณ์สำคัญ เพื่อรายงานผลงานและตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 ที่ผ่านมา ประธานในที่ประชุมได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดง
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ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งจะจัดให้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ
ไว้ในรายงานการประชุมเพิ่มเติม 

1.2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

(1) การประชุมผู้ถือหุ้น  

- บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และจะกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้
รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน  โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการ
ประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทจะดำเนินการเรียกประชุมจัดส่งเอกสารและแจ้งวาระการประชุม
ล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด  

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตัวเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียง
โดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ 

- บริษัทกำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที ่สำคัญ เช่น การเลือกตั้ง
กรรมการ  การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น มีการ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 

- การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่า
เทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่
สำคัญไว้ในรายงานการประชุมโดยมีกรรมการของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม   

(2) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
- บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช้ซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์
แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

- บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ  

1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
ภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะ

เป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่  พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น 
เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า รวมถึงชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• พนักงาน            : ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

• คู่ค้า                  : สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า (ผู้ขาย : บริษัท : ลูกค้า) เป็นไปตามเงื ่อนไข
ทางการค้าและผลประโยชน์ซึ่งกันและกันฃ 
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• ลูกค้า                :  สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคาที่เหมาะสม การ
ส่งมอบและการบริการที่ทันต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 

• เจ้าหนี้               :  ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการกู้ยมืเงินตามข้อตกลง 

• ชุมชนและสังคม   : การเข้าสู่มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง การให้
ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและสังคม โดยดูแลมิให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทมีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อ

ความเป็นจริง สม่ำเสมอและทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไป
โดยตลอด ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่
ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
0-2754-3555 

1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ  
บริษัทมีคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารและ

ผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน และมีเลขานุการ
บริษัท 1 ท่าน การแต่งตั้งกรรมการนั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ 
ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

(2) คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแล

กิจการของบริษัท โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน, แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื ่อช่วยกำหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มี
คุณสมบัติที่ต้องการได้ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลความเสี่ยงของ
บริษัทในด้านต่างๆ ให้เหมาะสม 

1.6 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท 

และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู ้ถือหุ้นและการเติบโตของบริ ษัทอย่างยั ่งยืน 
นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมปกติ
ของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื ่องการจัดการเกี ่ยวกับความขัดแย้งด้าน
ผลประโยชน์ของผู้ที ่เกี ่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส โดยกำหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถ
พิจารณาเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกรรมของบริษัท  และสามารถตัดสินใจเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทโดยรวม  

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายให้รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ดังนี้ 

กำหนดให้ผู ้บริหารรายงานการเปลี ่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535  

ห้ามไม่ให้ผ ู ้บร ิหารหรือหน่วยงานที ่ ได ้ร ับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน 
ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

คณะกรรมการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมด้านการเงิน การปฏิบัติงาน 
การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง  

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ โดยได้มีการกำหนดภาระหน้าที่และการดำเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานไว้อย่าง
ชัดเจน มีการควบคุม ดูแลการใช้ทรัพย์สินและมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในสำหรับระบบบัญชีและการเงิน รวมถึงการ
กำหนดอำนาจผู้อนุมัติวงเงิน   

ในส่วนของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอันเป็น
กลไกหลักในการสร้างเสริมระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในนั้น  บริษัทได้จัดหาผู้ตรวจ
สอบภายในจากภายนอกบริษัท (Outsource) คือ บริษัท เอ้าท์ซอสซิ่ง พลัส จำกัด เพ่ือทำหน้าที่ตาม
แผนงานตรวจสอบภายในที่จะกำหนดขึ ้น ประสานงานและติดตามข้อมูลให้กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัทอย่างเต็ม
รูปแบบรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท  
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1.7 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อ

ครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้มีการกำหนด
วาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ได้มีการจดบันทึก
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

1.8 ค่าตอบแทน 
บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ค่าตอบแทนทั้งในรูปเงินเดือน โบนัส  และผลตอบแทนอื่นจะต้อง
สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและ
ผู้บริหารด้วย 

1.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องใน

ระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท 
เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  กรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบ ข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่  

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าอบรมหลักสูตร DCP หรือ DAP ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการที่ดี 
รวมถึงเลขานุการบริษัทในการเข้าอบรมหลักสูตรด้านเลขานุการบริษัทกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ สำหรับผู้บริหารบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องโดยให้เข้าร่วมอบรมกับสถาบันการอบรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.10 นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่ง

ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ 
- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือ

ครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน กลต. และตลาด
หลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
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- บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงาน
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

- บริษัทดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้าม
ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอ่ืน 

- บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายใน
บริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นตัวหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง
พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น  

1.11 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(1) บริษัท เป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและชุมชน จัดทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาครัฐและชุมชน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขยีว 
ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการติดตั้ง
ระบบการดูดควันจากบ่อชุบสังกะสีและไอกรดตัวใหม่แทนของเดิมที่ชำรุด  

(2) เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำหนด นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดดังนี้ 

(3) นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริต

และคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือประโยชน์ต่อบริษัท และตนเอง  
แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
1. กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อต้านการทุจริต โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และ
กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติให้
สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมาย 

2. ไม่กระทำพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนในทุก
รูปแบบ  แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีตนทำหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ  
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3. การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ
และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่
ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม 

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น
การกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชั่น หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีผลกระทบต่อบริษัท และต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หาก
มีข้อสงสัย 

5. บริษัท จัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี ่ยวกับนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 

6. ผู้ที่กระทำการทุจริตและคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำผิดนโยบายของบริษัท ต้อง
ได้รับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ และ/หรือตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

7. บริษัทให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต
โดยจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ไว้เป็นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

(4) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณารับเรื่องเบาะแส ข้อ

ร้องเรียน การกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่า เป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่เกิดขึ้นกับบริษัท 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้ง เบาะแส หรือข้อ
ร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังทางอีเมล์ ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการบริหาร ที ่  Email : thongchai@samchaisteel.com 
2. กรรมการผู้จัดการ ที่  Email : varoonchai@gmail.com 
3. เว็บไซด์บริษัท ทีw่ww.samchaisteel.com 

หรือ ส่งจดหมายตามที่อยู่ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
75/14 , 75/17 , 85 หมู ่  5 ซอยว ัดโสภณาราม
ถนนเอกชัยตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร 74000 

mailto:varoonchai@gmail.com
http://www.samchaisteel.com/
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2. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ 

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืนๆ 

2.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

2.1.1 ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน เท่ากับ 1 ,085,670,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,085,670,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนที่ออกและเรียก
ชำระแล้ว จำนวน 1,045,125,093 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,045,125,093 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท 

สำหรับทุนจดทะเบียนส่วนที ่ย ังไม่ได้เร ียกชำระจำนวน 40 ,544,907 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 40,544,907 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามัญที่เหลือจาก
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Warrants) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้หมดอายุและพ้นจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Warrants) ออกให้กรรมการและพนักงานของบริษัทตามโครงการ 
ESOP หุ้น ซึ่งได้หมดอายุและพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2556 

2.1.2 ผู้ถือหุ้น 
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 มีดังนี้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนการถือครองหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่มลีกาญจนากร 725,664,637 69.43 

2. นายสุรพล  พูลทรัพย์วัฒนา 17,400,000 1.66 
3. นายวิโรจน์  อ้ิงไพบูลย์ 9,000,200 0.86 

4. นายสมโรจน์  กิจมงคลชัย 5,751,450 0.55 
5. นางสาวอรสา  วิมลเฉลา 5,434,700 0.52 

6. ผู้ถือหุ้นอื่น 281,874,106 26.98 

รวม 1,045,125,093 100.00 
หมายเหต ุ การถือครองหุ้นของกลุ่มลีกาญจนากร มีรายละเอียดในรูปตารางถดัไป 
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การถือครองหุ้นของกลุ่มลีกาญจนากร  

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนการถือครองหุ้น ร้อยละ 

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

2. นายธงชัย ลีกาญจนากร 198,724,100 19.01% 
3. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร 165,112,937 15.80% 

4. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร 149,994,700 14.35% 

5. นางวนาลี ลีกาญจนากร 9,492,900 0.91% 
รวม 725,664,637 69.43% 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ

บุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ 
หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของ
บริษัทต่อไป สำหรับประวัติการจ่ายเงินปันผล 5 ปีย้อนหลัง มีดังนี้ 

ผลการ

ดำเนินงาน 

ประจำปี 

กำไรสุทธิ (ขาดทุน) 

(บาท) 

กำไรต่อหุ้น

(ขาดทุน) 

(บาท) 

เงินปันผลต่อหุ้น 

(บาท) 

จำนวน 

เงินปันผลจ่าย 

(บาท) 

อัตราเงิน 

ปันผลจ่าย 

ต่อกำไรสุทธิ 

2564 169,919,613.87 0.15 0 0 0 
2563 -62,576,871.76 -0.06 0 0 0 

2562 -241,296,056.55 -0.23 0 0 0 

2561 -86,073,968 -0.08 0 0 0 
2560 -77,817,513 -0.07 0 0 0 
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2.2  โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
 

 
 

 

คณะกรรมการ
บริหาร

กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายโรงงาน 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายบัญชี 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายการตลาดและขาย 

 

ผู้จัดการโรงงานมหาชัย 

ผู้จัดการโรงงานปู่เจ้า 

ฝ่ายระบบคณุภาพ 

ฝ่ายพฒันาการผลิต 

ฝ่ายผลิตท่อดำ ฝ่ายผลิตท่อชุบ ฝ่ายวิศวกรรม 

ฝ่ายผลิตท่อชุบ ฝ่ายผลิตท่อดำ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายผลิตท่อ18นิ้ว ฝ่ายคลงัสนิคา้ ฝ่ายวัตถุดิบ 

ฝ่ายขายโครงการ 

ฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายต่างประเทศ 

ฝ่ายขายในประเทศ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี 

ฝ่ายบัญชีต้นทนุ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายการเงิน 

 

รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้อำนวยการ 

ฝ่ายสารสนเทศ 

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ 

ฝ่ายบุคคล-ธุรการ 

ฝ่ายจัดซื้อ 
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นายพรชัย  กิตติปัญญางาม 

 
กรรมการ กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ  75  ปี 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

• วันท่ี 1 มกราคม 2547 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศ กษา  

• ปริญญาตรี สาขาการบัญช ี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

• ปริญญาโท สาขาการเงิน 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

• Director Accreditation Program  (DAP)   

จ านวนการถือหุ้นในบริษัท 

• ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

• 2558   ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธาน กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. แกรนด์ แอสเสท   โฮเทลส์ แอนด์ 
พรอพเพอร์ตี ้

• 2515   ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท บัญชีกิจ จ ากัด 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่าน
มา 

• ไม่ม ี
 

 
 

นายปรีชา  หาญหัทยา 
 
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ  74  ปี 
 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

• วันท่ี 1 มกราคม 2547 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศ กษา  

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

• ปริญญาโท สาขาการเงิน 
  มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

• Director Accreditation Program  
(DAP)   

จ านวนการถือหุ้นในบริษัท 

• ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

• 2548   ปัจจุบัน กรรมการ  
 บจก. อันดามันรีสอร์ท  

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่าน
มา 

• ไม่มี 
 
 

2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
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นายวรวิทย์  โชติกโสภณ 
 
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ  74  ปี 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

• วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศ กษา  

• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

• Director Accreditation Program  (DAP)   

จ านวนการถือหุ้นในบริษัท 

• ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

• อดีต ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขาย  
บจก.บางกอกโลหะการอุตสาหกรรม 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

• ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร ์
 
กรรมการ 
อายุ  67  ปี 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

• วันท่ี 1 มกราคม 2547 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศ กษา  

• ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

• Director Accreditation Program  (DAP)   

จ านวนการถือหุ้นในบริษัท 

• ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

• 2541   ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  
   บจก. ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด  

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

• ไม่ม ี
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นายวรุณชัย  ลีกาญจนากร 
 
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
อายุ  39  ปี 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

• วันท่ี 26 เมษายน 2561 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• เป็นบุตรชายนายธงชัย  ลีกาญจนากร 

คุณวุฒิทางการศ กษา  

• ปริญญาตรี สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยยูซี เบิร์คเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

• ไม่ม ี

จ านวนการถือหุ้นในบริษัท 

• 149,994,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.35 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

• 2558-ปัจจุบัน   กรรมการผู้จัดการ  
         บรษัิท สตลี ฮบั จ ากดั  

• 2561-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ.สาม  
ชัย สตีล อินดัสทร ี

• 2554-2561      รองกรรมการผู้จัดการ  
          บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี  

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

• ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 

นางวาสนา ลามาติพานนท ์
 
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี 
อายุ  69  ปี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• เป็นพี่ภรรยาของนายธงชัย ลีกาญจนากร 

คุณวุฒิทางการศ กษา  

• ปวส.สาขาการบัญช ี
 กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

• 2554   ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ  
   บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี  
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นางธัญนันท์  ดวงรักษา 
 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย 
อายุ  59  ปี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศ กษา  

• มัธยมศึกษา 5 
 โรงเรียนมหาวีรานุวัฒน์  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

• 2554   ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
          บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทร ี

 
 
 

นายวรัญวุฒิ  วัฒนอนันต์ 
 
รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน 
อายุ  65  ปี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศ กษา  

• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ และการเงิน 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

• ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

• 2554   ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ  
   บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี  
 
 
 
 

นางยุภาพร  นพกวด ทธิเดช 
 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย 
อายุ  57  ปี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศ กษา  

• อนุปริญญาตรี สาขาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ราชนครินทร ์

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

• 2554   ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
 บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี  

 
 
 

น.ส.ศรีสมร  คูย่ิงรัตน์ 
 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน 
อายุ  67  ปี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศ กษา  

• ปวช.สาขาการบัญช ี
 กรุงเทพพาณิชยการบัญชี  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

• 2546   ปัจจุบัน  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน  
          บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทร ี
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นางธนัญญา  ศรีธ ตกุล 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
อายุ 49 ปี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• ไม่มี

คุณวุฒิทางการศ กษา 

• ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

• 2563   ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บมจ.สามชัย สตีล 
อินดัสทรี 

• 2559   2562 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บจก.บริบูรณ์สตีล
1974 

นางสาวธนาวลี ลีกาญจนากร 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายโปรเจ็คและขายตรง 

อาย ุ34  ปี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

• บุตรสาว นายธงชัย ลีกาญจนากร
ประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศ กษา 

• ปริญญาตรี สาขา Fire Art
University College London

• ปริญญาโท สาขา Marketing
Management
College of Management Mahidol
University

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 
• 2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาย

การขายโปรเจ็คและขายตรง 
บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทร ี

• 2555   2557 นักบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาด 

บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จ ากัด 
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2.4 โครงสร้างกรรมการของบริษัท 

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
สรรหา กำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย 
1. นายธงชัย ลีกาญจนากร ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ 
3. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 
4. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
5. นายพรชัย กิตติปัญญางาม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายปรีชา หาญหัทยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นายวรวิทย์ โชติกโสภณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
โดยมี นายวิเชฏฐ์ เทียนทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้คือ นายธงชัย ลีกาญจนากร และ

นายวรุณชัย ลีกาญจนากร สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 ได้

มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้ 
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามที ่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และให้

คณะกรรมการบริษัทมอีำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการดำเนินธุรกิจ การเงิน 

การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
2) พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท 

และกำกับดูแลดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
3) ดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และ

กำหนดแนวทาง แก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 
4) จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพ่ือรายงานต่อผู้ถือหุ้นและ

ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาลและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
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5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไข กรณีท่ีพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ 

6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท 

7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง 
(Succession Plan) 

8) แต่งต ั ้งกรรมการตรวจสอบ  และให้ความเห็นชอบเกี ่ยวกับอำนาจหน้าที ่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

9) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือ
บุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับ
มอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย 

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้
รายการที ่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น 

• เรื่องท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

• การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

• นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
- การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วน

ที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

-  การออกหุ้นใหม่เพ่ือชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น 
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-  การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 
-  เรื่องอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ในปี 2564 มีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

  
กรรมการ 

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน 
และการกำกบัการทีด่ ี

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

การประชมุ 
ผู้ถือหุ้น 

1. นายธงชัย ลีกาญจนากร 6/6    1/1 

2. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม 6/6    1/1 
3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม 6/6 4/4   1/1 
4. นายปรีชา หาญหัทยา 4/6 2/4   1/1 

5. นายวรวิทย ์ โชติกโสภณ 6/6 4/4   1/1 
6. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร ์ 6/6    1/1 
7. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร 6/6    1/1 
หมายเหต ุ 1. บริษัทจัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 

 

คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย 
1. นายธงชัย ลีกาญจนากร ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 ได้

มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้ 
1) มีอำนาจตัดสินใจในเรื ่องการดำเนินงานที ่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขต , 

ประเภท หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบอำนาจที่
ได้รับมอบหมาย รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และ
ต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 

2) พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

3) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ 
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4) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
5) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ 
6) ดำเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ 
7) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติคำขอ

จากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทท่ีเกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น 
ทั้งนี้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ

กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการ
อนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย  ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ
ดังกล่าวจะต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เก่ียวข้องกำหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย 
1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม 
2. นายปรีชา หาญหัทยา 
3. นายวรวิทย์ โชติกโสภณ 
โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 

(ประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงินของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 1) 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท 
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท 

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎบัตร (Charter) 
6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง มีจำนวนทั้งสิ ้น 3 ท่าน 

ประกอบด้วย 
1. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม  
2. นายปรีชา หาญหัทยา 
3. นายวรวิทย์ โชติกโสภณ 
โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

3/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 
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คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแล

กิจการที่ดี มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย 
1. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์
2. นายปรีชา หาญหัทยา 
3. นายวรวิทย์ โชติกโสภณ
โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ฯ 
หมายเหตุ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 

ผู้บริหาร 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 
1. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร กรรมการผู้จัดการ
2. นางวาสนา ลามาติพานนท์ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี 
3. นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
4. นางธัญนันท์ ดวงรักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาด 
5. นางสาวยุภาพร นพกวดฤทธิเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
6. นางสาวธนาวลี ลีกาญจนากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายโปรเจ็คและขายตรง
7. นางสาวศรีสมร คูยิ่งรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน 
8. นางธนัญญา ศรีธฤตกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
หมายเหตุ รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
1) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
3) มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและ

บริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทาง
การค้าที่มีวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 

4) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ
ผลประโยชน์ของบริษัท และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร 

5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
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7) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการบริหาร ทุกประการ 

ทั้งนี ้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู ้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื ่นที่
กรรมการผู้จัดการเห็นควรจะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื ่นใด (ตาม
ข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) 
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย  ซึ ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตาม
ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการ
ดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ 

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน 
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการ

ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 วงเงินอนุมัติ 
กรรมการผู้จัดการ 0.2 ล้านบาท 
ประธานกรรมการบริหาร 200.0 ล้านบาท 
คณะกรรมการบริหาร 200.0 ล้านบาท 
คณะกรรมการบริษัท ไม่จำกัดจำนวน 

 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลำดับเดียวกัน หรือ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนจามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
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ใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื ่นคำขออนุญาตต่อ
สำนักงาน ก.ล.ต. 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ
เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู ้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระ
หนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่
ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
คำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม 
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที ่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึ ่งปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับบุคคลเดียวกัน 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งร่วมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทาง
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติ
บุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสยีง
ทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของบริษัท 

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 
การคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท  ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท 

และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเน้นถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ โดยการสรร
หาต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
และนำเสนอเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้ง  

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยใช้เสียงข้างมากตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ 
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามที่ตนมี เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 394 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร 10 คน 

และพนักงานระดับอื่น 384 คน  
ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ 

เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพเงินสมบทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ จำนวนรวม 121.16 
ล้านบาท 

ณ สิ้นปี 2562, 2563 และ 2564  บริษัทมีจำนวนพนักงานเท่ากับ 452 คน, 436 คน และ 384 
คนตามลำดับ 
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ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ได้มีอดีตพนักงานของบริษัทฯ ระดับผู้จัดการ ได้ฟ้องศาล

แรงงานในข้อหาเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเรียกร้องเงินชดเชยและค่าเสียหายจากบริษัทฯ ซึ่งก่อนที่บริษัทฯ
จะเลิกจ้างได้มีหนังสือตักเตือนทางวินัย ให้ปรับปรุงตัวหลายครั้ง แต่อดีตพนักงานยังคงไม่ปรับปรุงตัว
แต่อย่างใด บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเลิกจ้างเนื ่องจากกระทำความผิดและไม่จ่ายค่าชดเชยหรือ
ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564  

ซึ่งอดีตพนักงานได้ยอมรับความผิดนั้นแล้ว แต่กลับนำมาฟ้องร้องต่อศาลแรงงานเมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2564 ต่อมาในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ศาลแรงงานภาค 7 นัดไกล่เกลี่ยคู่พิพาทแต่ไม่
สามารถตกลงกันได้ ศาลจึงนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยกำหนดประเด็นข้อพิพาทและตรวจ
พยานเอกสาร ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ต่อไป 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้ตั้งสำรองเงินชดเชยที่ อดีตพนักงานได้เรียกร้อง เนื่องจากบริษัทได้ปฏิบัติ
ตามข้ันตอนตามกฎหมายถูกต้องทุกประการ และจะนำหลักฐานแถลงข้อเท็จจริงต่อศาลต่อไป 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการอบรมพนักงาน โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการให้ความรู้ในการทำงานอย่างถูกวิธี ปลอดภัย และได้
สินค้าที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างระเบียบวินัยในการทำงาน 
และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะวิธีการภายในหน่วยงานของตนเอง 

2. ระดับบังคับบัญชา มุ่งเน้นในการให้ความรู้ในการบริหารจัดการ เทคนิค หรือวิธีการ
จัดการสมัยใหม่ โดยมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาอบรมที่
ภายใน รวมทั้งจัดส่งพนักงานไป  อบรมภายนอก 

สำหรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งให้
เหมาะสมเป็น ประจำทุกปี ตามแผนงานของความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) 

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมกับสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่และทักษะของการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร 

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายต่างๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
สายงาน จำนวนพนกังาน(คน) 

ฝ่ายผลิตและวางแผนการผลติ 175 

ฝ่ายวิศวกรรม 27 
ฝ่ายประกันคณุภาพ 3 

ฝ่ายขายในประเทศ 44 
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สายงาน จำนวนพนกังาน(คน) 

ฝ่ายขายต่างประเทศ 1 
ฝ่ายจัดส่ง 20 

ฝ่ายจัดซื้อ 4 
ฝ่ายบุคคล/ธรุการและขนส่ง 76 
ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบัญชีต้นทุน 14 
ฝ่ายการเงิน 17 
ฝ่ายระบบข้อมูลการบรหิาร 3 

รวม 384 
 หมายเหตุ: จำนวนพนักงานท่ีแสดงไม่นับรวมพนักงานท่ีเป็นผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

รายชื่อ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน 
และการกำกบัการทีด่ ี

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

รวม 

1.นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม 390,000    390,000 

2.นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร ์ 90,000    90,000 
3.นายพรชัย กิตติปัญญางาม 294,000 140,000   434,000 
4.นายปรีชา หาญหัทยา 264,000 40,000   304,000 
5.นายวรวิทย ์ โชติกโสภณ 294,000 80,000   374,000 

รวม 1,332,000 260,000 0 0 1,592,000 
 

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท) 
รายชื่อ รวม ประเภท 

1. นายธงชัย ลีกาญจนากร 

22,657,382 

เงินเดือน, 
เงินโบนัส, 
ค่าเดินทาง และ 
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

2. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร 
3. นางวาสนา ลามาติพานนท์ 

4. นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต์ 
5. นางธัญนันท์ ดวงรักษา 
6. น.ส.ยุภาพร นพกวดฤทธิเดช 

7. น.ส.ศรสีมร คูยิ่งรัตน ์
8. นางสาวธนาวล ี ลีกาญจนากร 

9. นางธนัญญา ศรีธฤตกุล 

2) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

ไม่มี 
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3. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

3.1 การควบคุมภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั ้งที ่ 1/2565 เมื ่อวันที ่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ ่งมี

คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในเรื่องขององค์กร
และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี ่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ กลต. 
โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและ
เพียงพอเพื่อป้องกันความเสียหายจากการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจาก
อำนาจทั้งนี้บริษัทได้จัดหาผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท (Outsource) เพื่อเข้าดำเนินการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในรวมทั้งรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งผ่าน
การพิจารณารับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 นั้น มีรายละเอียดตามเอกสาร
ภาคผนวก 

นอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทนั้น ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายใน
ที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ในปี 2564 บริษัท ได้ว่าจ้างนายดลวัฒน์  พรมชินวงศ์  ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เอ้าท์
ซอสซิ่ง พลัส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบงานภายใน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

3.2 รายการระหว่างกัน 

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์และ
รายละเอียดของรายการระหว่างกัน ได้ดังนี้ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสมัพันธ์ 

บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอรเ์ทรด จำกัด  
(ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ลกูปืน) 

เป็นบริษัทท่ีมีนายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็น
กรรมการผูม้ีอำนาจลงนาม ซึ่งนายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์ เป็น
กรรมการบริษัท สามชัย สตลีอินดสัทรี จำกัด (มหาชน) 
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สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนใน 
3 ปีที่ผ่านมา  มีดังนี้ 

1) รายการระหว่างกันกับบริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด 

ลักษณะรายการ ปี 2562 มูลค่า ปี 2563 มูลค่า ปี 2564 มูลค่า 
บริษัทสั่งซื้อตลับลูกปืน, สายพาน และโซ่    

- ซื้อสินค้า 0.36 0.75 0.23 
เจ้าหนี้การค้า 
   ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 
       เพ่ิมข้ึน 
        ลดลง 
   ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม  

 
0.18 
0.39 
(0.46) 
0.11 

 
0.11 
0.81 
(0.78) 
0.14 

 
0.14 
0.24 
(0.32) 
0.06 

: Million Baht 

เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น 

บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัดให้สินเชื่อทางการค้านานถึง 90 วัน เมื่อเทียบกับการ
จ่ายเงินสดในกรณีที่บริษัทสั่งซื้อกับบริษัทอ่ืนและราคาเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าตามปกติ
ในราคาตลาด 

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 
บริษัทคาดว่าบริษัทจะไม่มีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต ยกเว้น รายการระหว่างกัน

กับบริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องรายการ
ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทได้กำหนดนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ
ในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้ให้
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสม
ของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย 

3.3 การกำกับดูแลกิจการ 
คำชี้แจงเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึง

ได้นำหลักการดังกล่าว เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ
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บริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำให้
เกิดความเชื่อม่ันขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติ
ตามหลักการดังกล่าวโดยรวม รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งอยู่ในสายสำนักบริหารของบรษิัท 
ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ทางโทรศัพท์ 0-2754-3555 หรือโทรสาร 0-2754-3974 และ
ในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวดังต่อไปนี้ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

ในปี 2564 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี  ให้แก่บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ดี 
ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  เป็นจำนวนเงินรวม 1,365,000 บาท 

(2) ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit fee)  -  ไม่มี 
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1. ข้อมูลทางการเงินทีส่ำคัญ
 (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
2562 2563 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

งบดุล 
เงินสดและเงนิฝากธนาคาร 86.42 2.30 72.68 2.00 62.61 1.75 
ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ 862.38 22.98 795.75 22.76 634.48 17.69 
สินค้าคงเหลือ 645.72 17.21 589.80 16.87 916.42 25.55 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 42.10 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 6.8 0.18 6.8 0.19 6.8 0.19 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  2,066.53 55.07 2,003.62 57.30 1,940.23 54.09 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 21.13 0.56 0 0.00 13.52 0.37 
สินทรัพยอ์ื่น 21.53 0.58 27.90 0.88 13.25 0.36 

รวมสินทรัพย ์ 3752.66 100.00 3,496.55 100.00 3,587.31 100.00 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น 1,514.23 31.30 1,484.01 42.44 1,509.29 42.07 
เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่าย 548.14 11.33 432.51 12.37 305.61 8.52 
ส่วนของหนี้สนิที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี 2.40 0.05 0.81 0.02 0.07 0.00 
หนี้สินหมนุเวยีนอื่น 4.00 0.08 4.00 0.11 4.00 0.11 
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงนิ 2.05 0.04 1.24 0.04 0.58 0.02 
เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช ี 0.00 0.00 8.64 0.25 31.07 0.87 
ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 6.29 0.13 4.84 0.14 2.56 0.07 

รวมหนี้สิน 2,077.11 42.93 1,936.05 55.37 1,853.18 51.66 

ทุนจดทะเบียน 1,085.67 22.44 1,085.67 31.05 1,085.67 30.26 
ทุนที่ออกและเรยีกชำระแล้ว 1,045.13 21.60 1,045.13 29.89 1,045.13 29.13 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 918.49 18.98 918.49 26.27 918.49 25.60 
สำรองตามกฎหมาย 35.18 0.73 35.17 1.01 35.18 0.98 
กำไร(ขาดทนุ)สะสม-ยังไม่ได้จัดสรร (323.35) (6.68) (438.30) (12.54) (264.67) (7.38) 
องค์ประกอบอืน่ส่วนของผู้ถอืหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,675.44 57.07 1,560.49 44.63 1,734.13 48.34 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,752.66 100.00 3,496.55 100.00 3,587.31 100.00 

งบกำไรขาดทุน 
รายได้จากการขาย 3,571.07 100.00 3,447.34 100.00 3,981.87 100.00 
ต้นทนุขาย (3,517.28) (98.49) (3,262.31) (94.63) (3,745.84) (94.07) 
โอนกลับ(ขาดทนุ)จากการลดมูลค่าสนิค้า
คงเหลือ 

(25.76) (0.72) 1.8 0.05 17.5 0.44 

กำไรขัน้ต้น 28.03 0.78 186.83 5.42 253.54 6.37 
รายได้อืน่ 14.77 0.41 7.16 0.21 100.20 2.52 
ต้นทนุในการจัดจำหน่าย (22.05) (0.62) (23.41) (0.68) (26.51) (0.67) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (145.73) (4.08) (171.38) (4.95) (92.20) (2.32) 
ค่าตอบแทนกรรมการ (1.49) (0.04) (1.57) (0.05) (1.58) (0.04) 
ต้นทนุทางการเงิน (46.10) (1.29) (39.18) (1.14) (37.38) (0.94) 
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได ้ 10.25 0.29 (29.77) (0.86) (22.42) (0.56) 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับป ี (238.79) (4.55) (114.95) (2.05) 173.64 4.36 

กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)* (0.23) (0.11) 0.17 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2562 2563 2564 

งบกระแสเงินสด    
  เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน (33.49) 25.14 (34.21) 
  เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน (16.30) (6.17) (0.29) 
  เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจดัหาเงิน 48.29 (32.70) 24.42 

  เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิม่ข ้น(ลดลง)สุทธิ (1.50) (13.74) (10.07) 

  เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันต้นงวด 87.93 86.43 72.69 

  เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันสิ้นงวด 86.43 72.69 62.61 

 
 

2. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถ งฐานะการเงิน 
 และผลการดำเนินงานของบริษัท 
 

อัตราส่วน 2562 2563 2564 

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 0.77 0.75 0.89 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า) 0.46 0.45 0.38 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (เท่า) 4.14 4.33 6.86 
   ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 88.16 84.30 53.21 
   อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.45 5.53 4.86 
   ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 67 66 75.10 
   อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี (เท่า) 6.51 7.54 13.23 
   ระยะเวลาชำระหน้ี (วัน) 56 48.41 27.59 
Cash Cycle (วัน) 99.16 101.89 100.72 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร(Profitability Ratio)    
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 0.78 0.05 0.06 
อัตรากำไรสุทธ ิ(%) (6.69) (3.33) 0.04 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (14.25) (7.37) 10.54 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (6.36) (3.29) 4.90 
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (11.06) (5.64) 8.66 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.95 0.99 1.11 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)    
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.24 1.24 1.07 
   อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) (4.40) (1.17) 5.25 
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00 0.00 0.00 
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3. ผลการดำเนินงานของบริษัท

3.1 รายได้ 
ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 3 ,981.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 

จำนวน 534.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.51 เนื่องจากสถานการณ์ราคาเหล็กในตลาดปรับสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และยังเกิดมาจากการบริหารงานที่ดี หากแต่บริษัทยังมีผลกระทบก่อนหน้านี้จากกรณี
พิพาทกับกรมศุลกากรนั้น อาจทำให้บริษัทฯ มีข้อจำกัดในการทำยอดขายให้เพ่ิมข้ึนได้ และบริษัทฯยัง
ไม่เข้าสู่ภาวะปกติเหมือนก่อนที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงทำให้บริษัทยังมีภาวะขาดทุน
สะสมอยู่ โดยมีมูลค่าและสัดส่วนการขายสินค้าแต่ละประเภท ดังนี้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

ประเภทรายได้ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 
 - ท่อเหล็กดำ 505.65 14.10 722.22 20.91 651.78 16.35 
 - ท่อเหล็กชุบสังกะสี 362.59 10.11 413.86 11.98 282.37 7.08 
 - ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ 1.82 0.05 0.29 0.01 0.24 0.01 
 - เหล็กแผ่นดำ 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมรายได้จากการขายสินค้า 870.08 24.26 1,136.37 32.90 934.39 23.44 

รายได้จากการขายอื่นๆ 
 - ขายวัตถุดิบ 
 - ขายสินค้าซ้ือมา 

388.50 
2270.86 

10.83 
63.33 

420.25 
1,834.78 

12.16 
53.11 

199.28 
2,775.32 

4.99 
69.62 

 - รายได้จากการขายเศษเหล็ก 
เศษซิงค์ และท่อสำเร็จรูป เกรด บี ซี 

36.40 1.02 51.71 1.50 69.61 1.74 

รวมรายได้จากการขายอื่นๆ 5.23 0.15 4.24 0.12 3.26 0.08 

รวมรายได้จากการขาย 3571.07 99.59 3,447.35 99.79 3,981.86 99.90 
รายไดอ้ื่น* 14.77 0.41 7.16 0.21 4.01 0.10 

รวมรายได้ทั้งหมด 3,585.84 100.00 3,454.51 100.00 3,985.87 100.00 
หมายเหต ุ * รายได้อื่น ได้แก่ ค่าขนส่ง รายได้จากการรับจ้างผลิตท่อ กำไรจากการขายเงินลงทุน ดอกเบี้ยรับ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ 

3.2 ต้นทุนขาย 
ในปี 2564 ต้นทุนขายมีจำนวน 3,745.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 483.53 

ล้านบาท หรือร้อยละ 14.03 เป็นผลมาจากยอดขายที่เพ่ิมขึ้นทำให้ต้นทุนขายเพ่ิมเป็นไปตามกลไกปกติ 
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3.3 กำไรขั้นต้น 
จากสาเหตุข้อ 3.1 ถึง 3.2  ทำให้ในปี 2564 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 253.54 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 6.37 ของรายได้ จากการขายเปรียบเทียบกับปี 2563 กำไรขั้นต้น 186.83 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.42 เพิ่มข้ึน 66.71 ล้านบาท 

3.4 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ในปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจำนวน 118.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 

จำนวน 75.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.81 ทั้งนี้เนื่องมาจากการโอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า 

3.5 ต้นทุนทางการเงิน 
ในปี 2564 ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 37.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 1.80  

ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.59 เนื่องจากมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้คล่องตัวขึ้นทำให้สามารถนำ
เงินไปลดหนี้กับธนาคารได้ และหากจำเป็นจึงเบิกกลับมาใช้ใหม่ 

3.6 กำไร-ขาดทุนสุทธิ 
จากสาเหตุข้างต้นทำให้ในปี 2564 บริษัท มีผลกำไรสุทธิ 173.64 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อน 288.59ล้านบาท หรือร้อยละ 251.06 

3.7 ฐานะการเงินของบริษัท 
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 3,587.31 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 

90.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.60 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน  
สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากับ 1,973.80 ล้านบาท ลดลง จำนวน 64.49 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 3.16 
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ 
ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน จำนวน 634.47 ล้านบาท ระยะเวลาการ

เก็บหนี้เฉลี่ย 53 วัน เนื่องจากบริษัท ปรับนโยบายการให้เครดิตลูกค้าให้มีรายละเอียดมากขึ้น และ
ปรับการให้ระยะเวลาเครดิตตามความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ใน
ปัจจุบัน แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
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ตารางแสดงอายุลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ ณ 31 ธันวาคม 2564 

อายุลูกหนี้การค้า 
กิจการอื่น กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

ล้านบาท สัดส่วน (%) ล้านบาท สัดส่วน (%) 

  ยังไม่ครบกำหนดชำระ 286.18 53.77 133.54 84.57 
  เกินกำหนดชำระ     
  น้อยกว่า 1 เดือน 106.40 19.99 - - 
  เกินกว่า 1 ถึง 2 เดือน 19.55 3.67 - - 
  เกินกว่า 2 ถึง 3 เดือน 24.64 4.63 - - 
  เกินกว่า 3 ถึง 6 เดือน 3.07 0.58 16.47 10.43 
  เกินกว่า 6 ถึง 9 เดือน 8.42 1.58 7.89 5.00 
  เกินกว่า 9 ถึง 12 เดือน 11.27 2.12 - - 
  เกินกว่า 12 เดือน ขึ้นไป 72.66 13.66 - - 

  รวม 532.19 100.00 157.90 100.00 

  หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (70.22) (13.19) (8.94) (5.66) 

  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 461.97 86.81 148.96 94.34 

สำหรับลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระเกินกว่า 3 เดือนข้ึนไป บริษัทได้ดำเนินการทางกฎหมายแล้ว
ทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ เป็นเงิน 79.16 ล้านบาทแล้ว  

สินค้าคงเหลือ 
ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่า 916.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 

326.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.38 ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จาก 66 
วันในปี 2563 เป็น 75 วันในปี 2564 

ตารางแสดงส่วนประกอบของสินค้าคงเหลือ  (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2562 2563 2564 
สินค้าสำเร็จรูป 271.02 255.88 356.34 

สินค้าระหว่างผลิต 43.07 32.15 38.38 
ซื้อมาขายไป 192.20 212.26 323.11 
วัตถุดิบ 152.07 101.95 194.31 
วัสดุสิ้นเปลือง 15.05 13.46 12.66 
รวม 673.41 615.70 924.80 

หัก ค่าเผื่อการลดราคา (27.69) (25.90) (8.38) 
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 645.72 589.80 (916.42) 
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 ที ่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ ของบริษัทมีมูลค่าเท่ากับ 

1,936.83 ล้านบาท ลดลงจำนวน  63.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.16 เนื่องจากการหักค่าเสื่อม
ราคาตามปกติ 

สภาพคล่อง 
ในปี 2564 บริษัทมีเงินสดรับจากการดำเนินงานเป็นบวก 1.65 ล้านบาท เมื่อหักเงินจ่าย

ดอกเบี้ยและภาษีเงินได้แล้วจะมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นลบ 34.21 ล้านบาท  
เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุนเท่ากับ 0.28 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 บริษัท ได้ลงทุน

น้อยลง 
ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินบริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพ่ิมข้ึน จำนวน 57.14 ล้านบาท มาจากการเบิกใช้สินเชื่อหมุนเวียน 25.27 ล้านบาท และชำระหนี้สิน
ตามสัญญาเช่า 0.82 ล้านบาท  

สำหรับอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อันได้แก่ สินทรัพย์
หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 0.89 เท่า และ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 0.38 
เท่า บริษัทยังมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ 

แหล่งที่มาของเงินทุน 
หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 1 ,853.18 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2563 จำนวน 82.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.28 หนี้สินหมุนเวียนลดลง จำนวน 102.34 
ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น จำนวน 19.47  ล้านบาท มาจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงจาก  1.24 เท่า ณ  สิ้นปี 2563 
และ ปี 2563 คงเหลือ 1.07 เท่า 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,085.67 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนที่

เรียกชำระแล้ว 1,045.12 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 1,045.12 ล้านบาท สำหรับทุนจด
ทะเบียนส่วนที ่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 40.54 ล้านบาท  เป็นส่วนที ่ผู ้ถือหุ ้นและพนักงาน / 
กรรมการ ไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน และได้หมดระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่ปี 2555 และ 2556 แล้ว 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 1 ,734.13 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้น จำนวน 173.64 ล้านบาท เนื่องมาตั้งแต่เกิดกรณีพิพาทกับกรมศุลกากรทำให้บริษัทฯ ยังมี
ภาระผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานคงเหลืออยู่ 
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4. งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท  สามชัย  สตีล  อินดัสทรี  จำกัด  (มหาชน) 
 

ความเห็น  
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สามชัย สตีล 

อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท สามชัย สตีล 
อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และของเฉพาะบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ
ผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้

กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน 
ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
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กิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
สำหรับเรื่องเหล่านี้ 
 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ 

การแสดงมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3 และข้อ 7 กลุ่มบริษัท มีสินค้าคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 1,008.17 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำนวน 916.42 ล้าน
บาท) ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญในงบการเงิน ได้ถูกแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่า
จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า โดยผู้บริหารประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากราคาปกติที่
คาดว่าจะขายได้ของสินค้าแต่ละประเภท และแต่ละขนาดภายหลังวันที่ในรายงาน ข้าพเจ้ามุ่งเน้นการ
พิจารณาการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับดังกล่าวของบริษัท เนื่องจากราคาขาย
ที่ทางบริษัทใช้ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับนั้นอ้างอิงจากราคา
ตลาดในประเทศซึ่งมีความผันผวนตามแรงอุปสงค์อุปทาน  

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของสินค้าคงเหลือ โดย 
• ทำความเข้าใจนโยบายการคำนวณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

รวมถึงสอบทานความถูกต้องความสม่ำเสมอในการปฏิบัติตามนโยบายบัญชีของบริษัท  
• สุ่มทดสอบความถูกต้องของประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดย

เปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือ กับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือดังกล่าว ซึ่ง
คำนวณจากราคาตามราคาขายสินค้าภายหลังวันที่ในรายงาน หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้า
นั้นขายได ้

• พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับสินค้าคงเหลือ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข ้นของลูกหนี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.16, ข้อ 5 และข้อ 6 การประมาณการค่า

เผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ต้องอาศัยข้อสมมติหลายประการ  ดังนั้น 
ผู้บริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ซึ่งได้ประมาณขึ้นโดยใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้า การประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ดังกล่าวมีนัยสำคัญ เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีลูกหนี้การค้าเป็นจำนวนที่มี
นัยสำคัญ ดังนั้นอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนของลูกหนี้ 
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ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ โดย 
• ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ รวมถึงสอบทาน

ความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสำหรับการรับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
การค้าแบบเฉพาะเจาะจง 

• วิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาค้างชำระและการเคลื่อนไหวของลูกหนี้การค้าเพื่อระบุถึงกลุ่ม
ลูกหนี้ที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการรับเงินที่ช้ากว่าปกติ 

• สอบทานรายการการรับชำระหนี้ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
• พิจารณาลูกหนี้การค้าที่มีข้อโต้แย้ง

ข้อมูลอ่ืน 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงาน

ประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบ
บัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน
และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี ่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับ
ความรู้ที ่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากกฎว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล 
เพ่ือให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเหมาะสม 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน



 

 

  56-1 One Report รายงานประจำปี 2564 61 
 

ต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมี
ความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 
 

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการ
เงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่ง
รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบญัชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความ
มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งจัดทำโดยผู้บริหาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของ
ผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่ม
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บริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ ไม่แน่นอนที่มี
สาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้ าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบ
บัญชีที ่ได้รับจนถึงวันที ่ในรายงานของผู ้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม 
ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท 
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง
ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู ้มีหน้าที ่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด
จรรยาบรรณที่เกี ่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื ่อสารกับผู ้มีหน้าที ่ในการกำกับดูแลเกี ่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่า
กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ
เป็นอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญ
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็น
เรื ่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื ่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด 

 (นายวิโรจน์   สัจจธรรมนุกลู) 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  5128 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 



 

 

  56-1 One Report รายงานประจำปี 2564 63 
 

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 
       (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2564   2563  2564   2563 

สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 63,069,348.99   77,752,103.52   62,613,721.62   72,686,359.72  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 5 530,446,875.19   698,913,784.88   485,516,786.06   697,477,576.33  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น         
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 6, 22 0.00   0.00   148,961,441.94   98,282,505.31  

สินค้าคงเหลือ 7 1,008,171,523.49   682,185,570.72   916,418,828.68   589,805,310.93  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,601,687,747.67   1,458,851,459.12   1,613,510,778.30   1,458,251,752.29  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 8 0.00   0.00   0.00   0.00  

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 9 6,819,111.00   6,819,111.00   6,819,111.00   6,819,111.00  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 10 3,393,133.56   3,618,133.56   3,393,133.56   3,618,133.56  

ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 11 2,019,763,086.94   2,088,869,227.04   1,936,829,468.02   2,000,009,141.93  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 12 17,229,094.38   18,382,110.27   2,196,973.59   3,001,755.03  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 13 2,802,930.60   3,172,149.54   2,802,930.60   3,172,149.54  

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ำประกัน 14 8,514,611.55   8,484,011.10   8,514,611.55   8,484,011.10  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 15 13,669,868.04   13,386,315.70   13,245,373.19   13,194,386.69  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  2,072,191,836.07   2,142,731,058.21   1,973,801,601.51   2,038,298,688.85  

รวมสินทรัพย์  3,673,879,583.74   3,601,582,517.33   3,587,312,379.81   3,496,550,441.14  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ………. เมื่อวันที่ ………………… 
 

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

(                                              ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 

 

       (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2564   2563  2564   2563 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนี้สินหมุนเวียน         

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16 1,509,289,330.99   1,484,019,323.85   1,509,289,330.99   1,484,019,323.85  

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น 17 310,730,287.77   452,871,576.79   304,977,940.35   432,374,480.79  

เจ้าหน้ีการค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 22 62,860.36   135,520.85   62,860.36   135,520.85  

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกำหนด         

ชำระภายในหน่ึงปี 18 670,310.38   817,474.66   670,310.38   817,474.66  

เงินกู้ยืมระยะสั้น  4,000,000.00   4,000,000.00   4,000,000.00   4,000,000.00  

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,824,752,789.50   1,941,843,896.15   1,819,000,442.08   1,921,346,800.15  

หนี้สินไม่หมุนเวียน         
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 18 566,519.14   1,236,829.52   566,519.14   1,236,829.52  

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 20 31,063,365.10   8,639,058.53   31,063,365.10   8,639,058.53  

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสำหรับ         

ผลประโยชน์พนักงาน  19 2,551,109.65   4,836,546.65   2,551,109.65   4,836,546.65  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  34,180,993.89   14,712,434.70   34,180,993.89   14,712,434.70  

รวมหนี้สิน  1,858,933,783.39   1,956,556,330.85   1,853,181,435.97   1,936,059,234.85  

 
 

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

(                                              ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 

 

       (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2564   2563  2564  2563 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         
ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรือนหุ้น         
ทุนจดทะเบียน         

หุ้นสามัญ 1,085,670,000 หุ้น          
มูลค่าหุ้นละ 1  บาท  1,085,670,000.00   1,085,670,000.00   1,085,670,000.00   1,085,670,000.00  

ทุนท่ีออกและชำระแล้ว         
หุ้นสามัญ 1,045,125,093 หุ้น          

มูลค่าหุ้นละ 1  บาท  1,045,125,093.00   1,045,125,093.00   1,045,125,093.00   1,045,125,093.00  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น   918,494,598.54   918,494,598.54   918,494,598.54   918,494,598.54  

กำไร(ขาดทุน)สะสม         
จัดสรรแล้ว         
สำรองตามกฎหมาย 21 35,179,082.30   35,179,082.30   35,179,082.30   35,179,082.30  

ยังไม่ได้จัดสรร  (189,865,643.65)  (351,001,268.30)  (264,667,830.00)  (438,307,567.55) 

องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น  6,012,670.16   (2,771,319.06)  0.00   0.00  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,814,945,800.35   1,645,026,186.48   1,734,130,943.84   1,560,491,206.29  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  3,673,879,583.74   3,601,582,517.33   3,587,312,379.81   3,496,550,441.14  

 
 

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

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

สำหรับปี  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564 
 
 

หมายเหต ุ

      (หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563  2564  2563 

รายได้จากการขาย  4,128,446,380.58   3,409,774,523.64   3,981,865,791.16   3,447,348,926.04  

ต้นทนุขาย  (3,804,390,354.60)  (3,278,314,352.54)  (3,745,841,845.08)  (3,262,311,369.97) 

โอนกลับ (ขาดทุน) จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ  32,634,084.61   (4,929,210.50)  17,514,479.71   1,794,702.79  

กำไรขั้นต้น  356,690,110.59   126,530,960.60   253,538,425.79   186,832,258.86  

รายได้อืน่  4,011,784.33   7,165,959.27   4,011,784.33   7,165,959.27  

โอนกลับผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้  0.00   0.00   80,760,500.37   0.00  

กำไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน  6,816,386.28   (813,495.52)  15,425,313.94   (793,149.05) 

ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงนิลงทุน  0.00   0.00   0.00   (43,620,708.80) 

ต้นทนุในการจัดจำหน่าย  (26,506,091.01)  (23,412,202.06)  (26,506,091.01)  (23,412,202.06) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (118,482,895.92)  (109,374,445.49)  (92,196,526.25)  (170,595,224.72) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 24 (1,592,000.00)  (1,577,000.00)  (1,592,000.00)  (1,577,000.00) 

ต้นทนุทางการเงิน   (37,377,363.05)  (39,180,287.85)  (37,377,363.05)  (39,180,287.85) 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  183,559,931.22   (40,660,511.05)  196,064,044.12   (85,180,354.35) 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได ้ 20 (22,424,306.57)  (23,526,734.48)  (22,424,306.57)  (29,772,409.37) 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับป ี  161,135,624.65   (64,187,245.53)  173,639,737.55   (114,952,763.72) 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :  
       

รายการท่ีอาจถกูจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง        

     ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ 8,783,989.22   1,610,373.77   0.00   0.00  

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป ี- สทุธิจากภาษี  8,783,989.22   1,610,373.77   0.00   0.00  

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป ี  169,919,613.87   (62,576,871.76)  173,639,737.55   (114,952,763.72) 

 
 

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

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

สำหรับปี  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564 
 
 

     หมายเหตุ 

      (หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563  2564   2563 

การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)         

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  161,135,624.65   (64,187,245.53)  173,639,737.55   (114,952,763.72) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุม  0.00   0.00   0.00   0.00  

  161,135,624.65   (64,187,245.53)  173,639,737.55   (114,952,763.72) 

การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม         

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  169,919,613.87   (62,576,871.76)  173,639,737.55   (114,952,763.72) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุม  0.00   0.00   0.00   0.00  

  169,919,613.87   (62,576,871.76)  173,639,737.55   (114,952,763.72) 

         

กำไรต่อหุ้น 3.12        

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน   0.15   (0.06)  0.17   (0.11) 

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)  1,045,125,093   1,045,125,093   1,045,125,093   1,045,125,093  

 
 

 

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

(                                              ) 
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บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ทุนที่ออก  ส่วนเกิน  กำไร (ขาดทุน)  สะสม    รวม 

 และชำระแล้ว  มูลค่าหุ้น  จัดสรรแล้ว  ยังไม่ได้จัดสรร  องค์ประกอบอื่น  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

         สำรองตามกฎหมาย       ของส่วนของผู้ถือหุ้น     

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 1,045,125,093.00   918,494,598.54   35,179,082.30   (286,814,022.77)  (4,381,692.83)  1,707,603,058.24  

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
           

    สำหรับป ี: 
           

          ขาดทุนสำหรับป ี 0.00   0.00   0.00   (64,187,245.53)  0.00   (64,187,245.53) 

          กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป ี 0.00   0.00   0.00   0.00   1,610,373.77   1,610,373.77  

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 1,045,125,093.00   918,494,598.54   35,179,082.30   (351,001,268.30)  (2,771,319.06)  1,645,026,186.48  

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
           

    สำหรับป ี: 
           

          กำไรสำหรับป ี 0.00   0.00   0.00   161,135,624.65   0.00   161,135,624.65  

          กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป ี 0.00   0.00   0.00   0.00   8,783,989.22   8,783,989.22  

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 1,045,125,093.00   918,494,598.54   35,179,082.30   (189,865,643.65)  6,012,670.16   1,814,945,800.35  

 

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเฉพาะกิจ 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ทุนที่ออก  ส่วนเกิน  กำไร(ขาดทุน)สะสม    รวม 

 และชำระแล้ว  มูลค่าหุ้น  จัดสรรแล้ว  ยังไม่ได้จัดสรร  องค์ประกอบอื่น  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

         สำรองตามกฎหมาย       ของส่วนของผู้ถือหุ้น     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,045,125,093.00   918,494,598.54   35,179,082.30   (286,814,022.77)  (4,381,692.83)  1,707,603,058.24  

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น            
    สำหรับปี :            
          ขาดทนุสำหรับปี 0.00   0.00   0.00   (64,187,245.53)  0.00   (64,187,245.53) 

          กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี 0.00   0.00   0.00   0.00   1,610,373.77   1,610,373.77  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 1,045,125,093.00   918,494,598.54   35,179,082.30   (351,001,268.30)  (2,771,319.06)  1,645,026,186.48  

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น            
    สำหรับปี :            
          กำไรสำหรับปี 0.00   0.00   0.00   161,135,624.65   0.00   161,135,624.65  

          กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี 0.00   0.00   0.00   0.00   8,783,989.22   8,783,989.22  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 1,045,125,093.00   918,494,598.54   35,179,082.30   (189,865,643.65)  6,012,670.16   1,814,945,800.35  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้ 

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

สำหรับปี  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564 
 
 

 

      (หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563  2564  2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน        
กำไร (ขาดทุน) สำหรับป ี 161,135,624.65   (64,187,245.53)  173,639,737.55   (114,952,763.72) 

ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)        

 การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22,424,306.57   23,526,734.48   22,424,306.57   29,772,409.37  

 การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน 35,576,247.27   37,344,118.13   35,576,247.27   37,344,118.13  

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย 70,870,906.51   74,745,117.26   63,988,399.41   68,121,803.93  

 ค่าโปรแกรมคอมพวิเตอร์ตัดบัญชี 369,218.94   369,487.68   369,218.94   369,487.68  

 (โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (32,634,084.61)  4,929,210.51   (17,514,479.71)  (1,794,702.79) 

 (กำไร) ขาดทุนทีย่ังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน 5,798,848.40   (216,800.67)  (1,966,606.99)  4,292,766.66  

 (กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน (818,734.36)  (1,728,963.97)  (818,734.36)  (1,728,963.97) 

 (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น 12,809,920.86   5,432,577.33   (80,760,500.37)  76,713,668.87  

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 0.00   0.00   0.00   43,620,708.80  

 ดอกเบี้ยรับ (93,610.77)  (170,239.80)  (93,610.77)  (170,239.80) 

 ทรัพย์สินตัดบัญช ี 795,520.08   0.00   795,520.08   0.00  

 หนี้สินตัดบัญชี (934,384.26)  (370,222.62)  (934,384.26)  (370,222.62) 

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 288,310.00   429,466.00   288,310.00   429,466.00  

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน        
สินทรัพย์และหน้ีสินดำเนินงาน 275,588,089.28   80,103,238.80   194,993,423.36   141,647,536.54  

 

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

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

สำหรับปี  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564 
 

 

      (หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มข ้น) ลดลง        

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 156,036,928.75   34,243,526.21   199,530,809.33   34,243,526.21  

 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.00   0.00   50,656,939.99   (54,839,582.84) 

 สินค้าคงเหลือ (293,351,868.16)  45,512,351.61   (309,099,038.04)  57,711,253.95  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (232,565.84)  6,760,932.57   0.00   0.00  

 หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มข ้น (ลดลง)        

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น (145,588,049.98)  (101,635,865.10)  (131,787,038.48)  (114,585,020.90) 

 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (72,660.49)  27,065.65   (72,660.49)  27,065.65  

 จ่ายผลประโยชน์พนกังานกรณีเกษียณอายุ (2,573,747.00)  (1,882,847.00)  (2,573,747.00)  (1,882,847.00) 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน (10,193,873.44)  63,128,402.74   1,648,688.67   62,321,931.61  

 จ่ายดอกเบี้ย (35,810,901.64)  (37,092,827.88)  (35,810,901.64)  (37,092,827.88) 

 จ่ายภาษีเงินได้ (50,986.50)  (87,495.93)  (50,986.50)  (87,495.93) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (46,055,761.58)  25,948,078.93   (34,213,199.47)  25,141,607.80  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน        

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น) 0.00   0.00   0.00   (1,520,377.28) 

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลง (เพิ่มขึ้น) (1,175,460.00)  6,329,556.00   (1,175,460.00)  6,329,556.00  

 ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,081,805.33)  (9,608,684.54)  (1,473,998.87)  (8,213,852.85) 

 เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน 2,513,789.17   1,728,971.97   2,513,789.17   1,728,971.97  

 เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น (1,158,397.81)  251,236.02   (214,660.73)  (1,072,539.43) 

 เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 0.00   (3,492,840.00)  0.00   (3,492,840.00) 

 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) (30,600.45)  (101,027.35)  (30,600.45)  (101,027.35) 

 เงินสดรับจากดอกเบี้ย 93,610.77   170,239.80   93,610.77   170,239.80  

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,838,863.65)  (4,722,548.10)  (287,320.11)  (6,171,869.14) 

 

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

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

สำหรับปี  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564 
 
 

 

      (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563  2564  2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน        

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 25,270,007.14   (30,219,402.88)  25,270,007.14   (30,219,402.88) 

 จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (817,474.66)  (2,490,450.39)  (817,474.66)  (2,490,450.39) 

 จ่ายเงินปันผล (24,651.00)  0.00   (24,651.00)  0.00  

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 24,427,881.48   (32,709,853.27)  24,427,881.48   (32,709,853.27) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มข ้น(ลดลง) 8,783,989.22   1,610,373.77   0.00   0.00  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มข ้น(ลดลง)สุทธิ (14,682,754.53)  (9,873,948.67)  (10,072,638.10)  (13,740,114.61) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วันต้นปี 77,752,103.52   87,626,052.19   72,686,359.72   86,426,474.33  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นปี 63,069,348.99   77,752,103.52   62,613,721.62   72,686,359.72  

 
 

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

(                                              ) 
 
 
 
 
 
 
 



56-1 One Report รายงานประจำปี 2564 

 

 

 

 

72 

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564 
1.   ข้อมูลทั่วไป  

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

1.2 ที่ตั้งของบริษัท : - 
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 75/14, 75/17, 85 ซอยวัดโสภณาราม  ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม 

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  
สาขาตั้งอยู ่ที ่ 56-56/1 หมู่ที ่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตท่อเหล็ก 
1.4 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ  และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วน
ใหญ่  สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการ
ดำเนินธุรกิจ 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดั งกล่าว
อย่างต่อเนื่องและจะประเมิน ผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์  ประมาณการหนี้สิน
และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ  อนึ่งระดับความรุนแรงของผลกระทบขึ้นอยู่กับมาตรการ
ควบคุมการแพร่กระจายของภาครัฐและระยะเวลาในการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว 

        

2.  เกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน    

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน 
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 
และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่องการจัดทำและส่งงบ 

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

(                                              ) 
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การเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 
โดยรูปแบบการนำเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสำคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่องกำหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบ
ของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เก่ียวข้อง  

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564  มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ  โดยมีการปรับปรุงและแก้ไขหลักการดังต่อไปนี้ 

-  การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
-  คำนิยามของธุรกิจ 
-  คำนิยามของความมีสาระสำคัญ และ 
-  การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี ้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ  ซึ่ง
จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทาง
ปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ ่มบริษัทอยู ่ระหว่างการประเมินแนวทางการดำเนินการและ
พิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบัติ 

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

(                                              ) 
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2.4  ในการจัดทำงบการเงินรวม ประกอบด้วย งบการเงินของบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี 
จำกัด (มหาชน) ซ ่งเป็นบริษัทใหญ่  โดยเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้ 

สัดส่วน 
ประเทศ การถือหุ้น 
ที่จัดตั้ง ร้อยละ  ประเภทธุรกิจ  ความสัมพันธ์ 

Steel Hub Limited กัมพูชา 100.00 ผลิตท่อเหล็ก ผู้ถือหุ้น, ควบคุมโดยกรรมการ 

2.5  รายการบัญชีระหว่างกัน 
ในการจัดทำงบการเงินรวม รายการบัญชีระหว่างกันที่เป็นสาระสำคัญได้ตัดออกในการทำงบ

การเงินรวมแล้ว 

2.6  งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อแสดงฐานะการเงินรวม และผลการ
ดำเนินงานรวมของบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเท่านั้น การใช้ข้อมูลตาม
งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาจมีข้อจำกัดด้านลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างกันในบรรดาบริษัท
ย่อยท่ีนำงบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ
3.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

3.1.1 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้า
แล้ว  กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้ารายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ
สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3.1.3 รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ได้แก่   เงินสด  เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายใน 
3  เดือน  ซึ่งสุทธิจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่ติดภาระการค้ำประกัน  

3.3 สินค้าคงเหลือ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตีราคาสินค้าคงเหลือในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ 

แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุน ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
3.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงไว้โดยวิธีราคาทุน หักด้วยค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี) 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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3.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ซึ่งหมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้

ค่าเช่าหรือจากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งแสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  

ราคาทุนได้รวมต้นทุนประมาณการเบื้องต้นสำหรับการรื้อถอน  การขนย้ายและการบูรณะสถาน
ที่ตั ้งของสินทรัพย์  ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ และกิจการจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์มูลค่า
คงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ดังนี้  

อาคารพาณิชย์   20  ปี 

3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์    
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) อาคารและ

อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 
ซึ่งค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์  คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์  โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ใช้งานโดยประมาณ ดังนี้ 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 50  ปี 
เครื่องจักร - ผลิตท่อ 18 นิ้ว  50  ปี 
เครือ่งจักรและอุปกรณ์อ่ืน 5, 10, 20  ปี 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน  5  ปี 
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3, 5  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี   
บริษัทฯ รวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสำหรับการรื้อถอน การขนย้าย และการบูรณะ

สถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละส่วนแยก
ต่างหากจากกัน เมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของ
ทรัพย์สินนั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่า
เสื่อมราคาอย่างน้อยท่ีสุดทุกสิ้นรอบบัญชี 

3.7 สัญญาเช่า    
ผู้เช่า 
สินทรัพย์สิทธิการใช ้
สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่า

เสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า 
 (ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 

(                                              ) 
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ใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่า
เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่า
เริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิ
การใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า 
ดังต่อไปนี้ 

ยานพาหนะ   5  ปี 
บริษัทย่อยตัดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ที่ดิน  เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุสัญญาเช่าโดยวิธี

เส้นตรง 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ ่มมีผล บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่า

ปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรือ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของ
หนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อน
การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูก
วัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ 
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า นับตั้งแต่วันที่

สัญญาเช่าเริ ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

3.8  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง  ประกอบด้วย 
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5, 10  ปี 

3.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
บริษัทฯ จะพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงิน

ลงทุน เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคา
ขายสุทธิของสินทรัพย์นั้นๆ  ตามปกติธุรกิจหรือมูลค่าจากการใช้ แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า)  โดยจะ
พิจารณาสินทรัพย์ แต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์แต่ละรายการ หรือพิจารณาจาก
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี  

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ จะรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือลดส่วนเกินทุนในกรณีที่สินทรัพย์นั้นเคยตี
ราคาเพิ่มและได้บันทึกเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่มไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะบันทึก
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า  เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป  หรือยังคงมี
อยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง  โดยบันทึกในบัญชี  "รายได้อื่น"  หรือนำไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์แล้วแต่กรณี  

3.10 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นงวดแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้
อัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น  

กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.11 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี 
3.11.1  ภาษีเงินได้นิติบุคคลปัจจุบัน  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจ่ายในแต่ละงวด เป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปีนั้น และคำนวณภาษีเงินได้ตามท่ีกำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 

3.11.2  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม

บัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน
นั้น โดยใช้อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี  
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียังไม่ได้ใช้นั้น 

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน และจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า 
บริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่
เกิดข้ึนเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

3.12  กำไรต่อหุ้น 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับงวด ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย

ถ่วงน้ำหนักตาม ระยะเวลาที่ออกและเรียกชำระแล้ว 

3.13 ประมาณการหนี้สิน 
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระ

ผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมาย หรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระ
ผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชำระภาระ
ผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับคืน
รายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่ มบริษัทจะรับรู้
รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง 

3.14  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน 
บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ซึ ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที ่ได้

กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของ
บริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงิน
สะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทฯ เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 

3.15 ผลประโยชน์พนักงาน 
บริษัทฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากการเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไป

ตามกฎหมายแรงงานไทยมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานให้ถูกรับรู้รายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน โดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม 
สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิประจำปี ได้รวมถึงอัตราส่วนลด 
อัตราการเพิ ่มขึ ้นของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี ่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน การ
เปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิในทุกปี บริษัทฯ ได้มีการทบทวนอัตราส่วนลดที่เหมาะสม 
ซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ย ที่ควรนำมาใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายใน
อนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนักงาน  ในการประเมินอัตราส่วนลดที่เหมาะสม บริษัทฯ จะ
พิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจ่ายในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์ 

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



 

 

  56-1 One Report รายงานประจำปี 2564 79 
 

3.16 เครื่องมือทางการเงิน 
กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วย

ต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มี
นัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่ าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ใน
นโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้ 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทาง

การเงินที่วัดมูลค่าในภายหลัง ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย  สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการ ในการจัดการสินทรัพย์
ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน 
กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการ

ทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคา
ทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตั ดรายการ
หนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 
โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน 
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของ

สินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลงหรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการ
โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์
นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น   

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สิน
นั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยน
หนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก 
หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สิน
เดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

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

(                                              ) 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับ

ลูกหนี ้การค้า    ดังนั ้น ทุกวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี ่ยวกับลูกหนี ้นั ้นและ
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแส
เงินสดตามสัญญาอีกต่อไป 

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน 
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบ

แสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่
รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน 

3.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหลายข้อกำหนดให้มีการ

วัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน  
กลุ่มบริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิด

นี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่า ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ 
รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงาน โดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มี
นัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจาก
นายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุน
ข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม 

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ
กลุ่มบริษัท เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้
มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตาม
ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้ 

• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน 

 (ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มา
จากราคา) ถ้าสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

• ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ 
(ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) 

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับ
เดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัด
มูลค่ายุติธรรมโดยรวม  

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ที่เกิดขึ้น 

3.18 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสำคัญ 
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลย

พินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้  การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สำคัญมีดังนี้  

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข ้นของลูกหนี้การค้า 
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหาร

จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละ
ราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที ่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่
คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้ อมูลผลขาดทุน
ด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่ง
บอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ ในการ

ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่
จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น 
และค่าเผื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ พิจารณาจากอายุโดยประมาณ
ของสินค้าแต่ละชนิด 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่
มีตัวตน 

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัด
จำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน  

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ

กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
หนี ้ส ินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ ้นตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตรา
การข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

เงินสด 348,000.00 348,000.00 348,000.00 348,000.00 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 59,647,230.38 67,716,344.62 59,575,186.69 67,270,504.08 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 3,074,118.61 9,687,758.90 2,690,534.93 5,067,855.64 

รวม 63,069,348.99 77,752,103.52 62,613,721.62 72,686,359.72 

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

5.1  ลูกหนี้การค้า 504,827,218.45 570,653,415.59 461,971,074.75 570,653,415.59 

5.2  ลูกหนี้อ่ืน  25,619,656.74 128,260,369.29 23,545,711.31 126,824,160.74 

รวม 530,446,875.19 698,913,784.88 485,516,786.06 697,477,576.33 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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5.1 ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย 

       (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564   2563  2564   2563 

ลูกหนี้การค้า 575,049,385.67   628,281,356.01   532,193,241.97   628,281,356.01  
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน        
เครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (70,222,167.22)  (57,627,940.42)  (70,222,167.22)  (57,627,940.42) 

สุทธิ 504,827,218.45   570,653,415.59   461,971,074.75   570,653,415.59  

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระ 
โดยนับจากวันที่ครบกำหนดชำระได้ดังนี้ 

       (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ยังไม่ครบกำหนดชำระ 329,037,183.01   339,858,387.81   286,181,039.31   339,858,387.81  
เกินกำหนดชำระ  

      
น้อยกว่า 1 เดือน  106,408,432.40   152,757,783.27   106,408,432.40   152,757,783.27  
เกินกว่า 1 ถึง 2 เดือน 19,548,940.00   34,639,389.90   19,548,940.00   34,639,389.90  
เกินกว่า 2 ถึง 3 เดือน 24,641,062.10   11,824,532.11   24,641,062.10   11,824,532.11  
เกินกว่า 3 ถึง 6 เดือน 3,066,908.72   16,455,245.16   3,066,908.72   16,455,245.16  
เกินกว่า 6 ถึง 9 เดือน 8,420,754.49   1,478,836.00   8,420,754.49   1,478,836.00  
เกินกว่า 9 ถึง 12 เดือน  11,265,119.77   783,222.80   11,265,119.77   783,222.80  
เกินกว่า 12 เดือน ข้ึนไป 72,660,985.18   70,483,958.96   72,660,985.18   70,483,958.96  

รวม 575,049,385.67   628,281,356.01   532,193,241.97   628,281,356.01  

5.2  ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย 

       (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 3,738,317.76   117,948,214.96   3,738,317.76   117,948,214.96  
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน 1,175,460.00   0.00   1,175,460.00   0.00  
ลูกหนี้กรมสรรพากร 10,534,606.83   5,831,905.07   10,534,606.83   5,831,905.07  
อื่น ๆ 10,171,272.15   4,480,249.26   8,097,326.72   3,044,040.71  

รวม 25,619,656.74   128,260,369.29   23,545,711.31   126,824,160.74  
 

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 

ลูกหนี้การค้ากจิการที่เกีย่วข้องกัน 157,900,486.71 190,726,913.78 
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกีย่วข้องกัน 0.00 10,065,057.53 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น (8,939,044.77) (102,509,466.00) 

สุทธิ 148,961,441.94 98,282,505.31 

ในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564   บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งค้างชำระเกินกว่า 12 เดือน  เป็นจำนวน 116 ล้านบาท  บัญชีผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจึงมียอดเป็นรายการโอนกลับบัญชีจำนวนเงินสุทธิ 93.57 ล้านบาท 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันแยก
ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระ โดยนับจากวันที่ครบกำหนดชำระ ได้ดังนี้ 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 
ยังไม่ครบกำหนดชำระ 133,536,291.64 74,482,106.48 
เกินกำหนดชำระ 

  เกินกว่า 2 ถึง 3 เดือน 16,470,818.70 0.00 
  เกินกว่า 3 ถึง 6 เดือน 7,893,376.37 0.00 
  เกินกว่า 9 ถึง 12 เดือน 0.00 165,847.09 
  เกินกว่า 12 เดือน ขึ้นไป 0.00 116,078,960.21 

รวม 157,900,486.71 190,726,913.78 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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7.  สินค้าคงเหลือ  

 

  
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564   2563 
 

2564   2563 

สินค้าสำเร็จรูป        

     ผลิต 449,754,193.79   342,706,011.62   356,344,572.12   255,883,121.39  
     ซ้ือมาขายไป 323,798,464.29   235,277,104.77   323,111,362.15   212,256,101.31  
สินค้าระหว่างผลิต 20,491,849.91   30,137,298.37   20,491,849.91   30,137,298.37  
วัตถุดิบ 133,189,884.83   101,949,826.95   133,189,884.83   101,949,826.95  
วัสดุส้ินเปลือง 12,660,506.80   13,460,034.48   12,660,506.80   13,460,034.48  
สินค้าระหว่างทาง 17,890,791.31   2,018,582.95   17,890,791.31   2,018,582.95  
วัตถุดิบระหว่างทาง 61,115,036.37   0.00   61,115,036.37   0.00  

รวม 1,018,900,727.30   725,548,859.14   924,804,003.49   615,704,965.45  
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (10,729,203.81)  (43,363,288.42)  (8,385,174.81)  (25,899,654.52) 

สินค้าคงเหลือ  1,008,171,523.49   682,185,570.72   916,418,828.68   589,805,310.93  

ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้เข้าทำการตรวจยึดวัตถุดิบเหล็กม้วนและ
ท่อเหล็กมูลค่าตามบัญชีโดยประมาณ 58 ล้านบาท เนื่องจากความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่เรื่องการตัด
บัญชีวัตถุดิบโดยใช้หลัก FIFO (เข้าก่อน-ออกก่อน) ปัจจุบันสินค้าที่ถูกยึดไว้เป็นของกลางยังเป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ยังมิได้ตกเป็นของแผ่นดินแต่อย่างใด 

8.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
      (หน่วย : บาท) 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วน ทุนท่ีชำระแล้ว   วิธีราคาทุน  

ชื่อบริษัท การลงทุน 2564  2563  2564  2563 

บริษัทย่อย        
Steel Hub Limited           100.00% 115,810,303.01   115,810,303.01   115,810,303.01   115,810,303.01  
หัก   ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน     (115,810,303.01)  (115,810,303.01) 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย     0.00   0.00  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 3.56 ล้าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

 

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

(                                              ) 
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9. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 

ราคาทุนเงินลงทุน :- 
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกดั (มหาชน) 5,000,000.00 5,000,000.00 
บริษัท แซม เอนเตอรไ์พรส์ จำกัด–ปิดกิจการ (อยู่ระหว่างชำระบญัชี) 4,999,800.00 4,999,800.00 

รวม 9,999,800.00 9,999,800.00 
หัก   ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (3,180,689.00) (3,180,689.00) 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 6,819,111.00   6,819,111.00 

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
อาคารพาณิชย ์

 ราคาทุน : 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 0.00 
รับโอนมาจากทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์ 4,500,000.00 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 4,500,000.00 

 ค่าเสื่อมราคาสะสม : 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 0.00 
รับโอนมาจากทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์ (656,866.44) 
ค่าเสื่อมราคาสำหรบัป ี (225,000.00) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (881,866.44) 
ค่าเสื่อมราคาสำหรบัป ี (225,000.00) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (1,106,866.44) 
 มูลค่าสุทธิตามบัญชี : 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 3,618,133.56 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 3,618,133.56 

 ค่าเสื่อมราคาท่ีอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สำหรับปี สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 225,000.00 
สำหรับปี สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 225,000.00 

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



11. ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม 

ที่ดิน อาคาร อาคารโรงงาน เครื่องจักรและ เครื่องตกแต่งและ ยานพาหนะ งานระหว่าง เครื่องจักรระหว่าง รวม 
อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ก่อสร้าง ติดต้ัง/ระหว่างทาง 

ราคาทุน : 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 776,879,711.06  130,074,717.35  871,401,885.27  1,868,971,352.07  36,432,112.60  152,128,450.97  6,582,513.30  13,953,832.17  3,856,424,574.79  
ซื้อเพิ่ม 0.00  0.00  0.00  352,330.00  483,937.38  1,394,831.69  2,993,155.75  4,384,429.72  9,608,684.54  
ขาย/ตัดจำหน่าย 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  (8,094,262.60) 0.00  0.00  (8,094,262.60) 
โอนเข้า(โอนออก) 0.00  (3,216,192.93) 1,998,037.38  2,894,208.61  0.00  2,114,018.69  (3,281,844.45) (2,894,208.61) (2,385,981.31) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 776,879,711.06  126,858,524.42  873,399,922.65  1,872,217,890.68  36,916,049.98  147,543,038.75  6,293,824.60  15,444,053.28  3,855,553,015.42  
ซื้อเพิ่ม 0.00  250,000.00  0.00  964,702.46  87,196.62  300,000.00  0.00  479,906.25  2,081,805.33  
ขาย/ตัดจำหน่าย 0.00  0.00  0.00  (659,064.50) 0.00  (3,581,682.25) (1,080,900.00) 0.00  (5,321,646.75) 
โอนเข้า(โอนออก) 0.00  0.00  0.00  5,089,163.80  0.00  0.00  0.00  (5,089,163.80) 0.00  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 776,879,711.06  127,108,524.42  873,399,922.65  1,877,612,692.44  37,003,246.60  144,261,356.50  5,212,924.60  10,834,795.73  3,852,313,174.00  

ค่าเส่ือมราคาสะสม : 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 0.00  (35,549,730.15) (343,105,090.33) (1,140,997,170.39) (34,516,430.39) (147,707,001.41) 0.00  0.00  (1,701,875,422.67) 
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 0.00  (2,544,499.68) (17,279,675.59) (48,988,724.06) (1,142,547.97) (3,094,551.22) 0.00  0.00  (73,049,998.52) 
ขาย/ตัดจำหน่าย 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  8,094,254.60  0.00  0.00  8,094,254.60  
โอนเข้า(โอนออก) 0.00  656,866.44  0.00  0.00  0.00  (509,488.23) 0.00  0.00  147,378.21  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 0.00  (37,437,363.39) (360,384,765.92) (1,189,985,894.45) (35,658,978.36) (143,216,786.26) 0.00  0.00  (1,766,683,788.38) 
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 0.00  (2,564,459.96) (17,296,348.56) (45,968,689.70) (731,579.63) (2,931,812.77) 0.00  0.00  (69,492,890.62) 
ขาย/ตัดจำหน่าย 0.00  0.00  0.00  44,911.69  0.00  3,581,680.25  0.00  0.00  3,626,591.94  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 0.00  (40,001,823.35) (377,681,114.48) (1,235,909,672.46) (36,390,557.99) (142,566,918.78) 0.00  0.00  (1,832,550,087.06) 

       มูลค่าสุทธิตามบัญชี : 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 776,879,711.06  87,106,701.07  495,718,808.17  641,703,019.98  612,688.61  1,694,437.72  5,212,924.60  10,834,795.73  2,019,763,086.94  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 776,879,711.06  89,421,161.03  513,015,156.73  682,231,996.23  1,257,071.62  4,326,252.49  6,293,824.60  15,444,053.28  2,088,869,227.04  

ค่าเส่ือมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 69,492,890.62  
สำหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 73,049,998.52  

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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11. ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ที่ดิน อาคาร อาคารโรงงาน เครื่องจักรและ เครื่องตกแต่งและ ยานพาหนะ งานระหว่าง เครื่องจักรระหว่าง รวม 
อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ก่อสร้าง ติดต้ัง/ระหว่างทาง 

ราคาทุน : 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 776,879,711.06  130,074,717.35  778,527,115.57  1,861,267,943.54  36,432,112.60  152,098,366.32  6,582,513.30  13,953,832.17  3,755,816,311.91  
ซื้อเพิ่ม 0.00  0.00  0.00  352,330.00  483,937.38  0.00  2,993,155.75  4,384,429.72  8,213,852.85  
ขาย/ตัดจำหน่าย 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  (8,094,262.60) 0.00  0.00  (8,094,262.60) 
โอนเข้า(โอนออก) 0.00  (3,216,192.93) 1,998,037.38  2,894,208.61  0.00  2,114,018.69  (3,281,844.45) (2,894,208.61) (2,385,981.31) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 776,879,711.06  126,858,524.42  780,525,152.95  1,864,514,482.15  36,916,049.98  146,118,122.41  6,293,824.60  15,444,053.28  3,753,549,920.85  
ซื้อเพิ่ม 0.00  250,000.00  0.00  356,896.00  87,196.62  300,000.00  0.00  479,906.25  1,473,998.87  
ขาย/ตัดจำหน่าย 0.00  0.00  0.00  (659,064.50) 0.00  (3,581,682.25) (1,080,900.00) 0.00  (5,321,646.75) 
โอนเข้า(โอนออก) 0.00  0.00  0.00  5,089,163.80  0.00  0.00  0.00  (5,089,163.80) 0.00  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 776,879,711.06  127,108,524.42  780,525,152.95  1,869,301,477.45  37,003,246.60  142,836,440.16  5,212,924.60  10,834,795.73  3,749,702,272.97  

ค่าเส่ือมราคาสะสม : 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 0.00  (35,549,730.15) (338,621,995.45) (1,138,627,376.99) (34,516,430.39) (147,691,959.11) 0.00  0.00  (1,695,007,492.09) 
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 0.00  (2,544,499.68) (12,635,937.07) (47,456,389.38) (1,142,547.97) (2,995,545.54) 0.00  0.00  (66,774,919.64) 
ขาย/ตัดจำหน่าย 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  8,094,254.60  0.00  0.00  8,094,254.60  
โอนเข้า(โอนออก) 0.00  656,866.44  0.00  0.00  0.00  (509,488.23) 0.00  0.00  147,378.21  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 0.00  (37,437,363.39) (351,257,932.52) (1,186,083,766.37) (35,658,978.36) (143,102,738.28) 0.00  0.00  (1,753,540,778.92) 
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 0.00  (2,564,459.96) (12,652,610.04) (45,683,706.50) (731,579.63) (1,326,261.84) 0.00  0.00  (62,958,617.97) 
ขาย/ตัดจำหน่าย 0.00  0.00  0.00  44,911.69  0.00  3,581,680.25  0.00  0.00  3,626,591.94  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 0.00  (40,001,823.35) (363,910,542.56) (1,231,722,561.18) (36,390,557.99) (140,847,319.87) 0.00  0.00  (1,812,872,804.95) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี : 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 776,879,711.06  87,106,701.07  416,614,610.39  637,578,916.27  612,688.61  1,989,120.29  5,212,924.60  10,834,795.73  1,936,829,468.02  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 776,879,711.06  89,421,161.03  429,267,220.43  678,430,715.78  1,257,071.62  3,015,384.13  6,293,824.60  15,444,053.28  2,000,009,141.93  

ค่าเส่ือมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 62,958,617.97 
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 66,774,919.64 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่วน  ได้นำไปค้ำประกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ 16  ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ราคาทุนที่บริษัทฯ หักค่า
เสื่อมราคาจนเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวนแต่ยังคงใช้งานอยู่มีจำนวน 594.03 ล้านบาท และ 569.72 ล้านบาท  
ตามลำดับ 

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  แสดงได้ดังนี้ 

 

    (หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม 

ที่ดิน   ยานพาหนะ   รวม 
ราคาทุน :      
 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 16,163,882.77   6,137,925.19   22,301,807.96  

 ซื้อเพิ่ม 0.00   (2,114,018.69)  (2,114,018.69) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 16,163,882.77   4,023,906.50   20,187,789.27  

 โอนออก 0.00   0.00   0.00  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 16,163,882.77   4,023,906.50   20,187,789.27  

ค่าเสื่อมราคาสะสม :      
 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (435,293.08)  (409,755.41)  (845,048.49) 
 ค่าเสื่อมราคาสำหรบัป ี (348,234.45)  (1,121,884.29)  (1,470,118.74) 

 โอนออก 0.00   509,488.23   509,488.23  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 (783,527.53)  (1,022,151.47)  (1,805,679.00) 

 ค่าเสื่อมราคาสำหรบัป ี (348,234.45)  (804,781.44)  (1,153,015.89) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (1,131,761.98)  (1,826,932.91)  (2,958,694.89) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :      
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 15,032,120.79   2,196,973.59   17,229,094.38  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 15,380,355.24   3,001,755.03   18,382,110.27  

ค่าเสื่อมราคาท่ีอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      
 สำหรับปี สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2564     1,153,015.89  

 สำหรับปี สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2563     1,470,118.74  

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558  บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับ
บริษัทผู้ให้เช่าในต่างประเทศแห่งหนึ่ง อายุสัญญาเช่า 50 ปี บริษัทย่อยตัดจ่ายเป็นค่าเช่าในอัตรา
เส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า 

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

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ยานพาหนะ 
       ราคาทุน :    
 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  6,137,925.19  

 โอนออก  (2,114,018.69) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  4,023,906.50  

 โอนออก  0.00  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 4,023,906.50  
       ค่าเสื่อมราคาสะสม :   
 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  (409,755.41) 
 ค่าเสื่อมราคาสำหรบัป ี  (1,121,884.29) 

 โอนออก  509,488.23  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  (1,022,151.47) 

 ค่าเสื่อมราคาสำหรบัป ี  (804,781.44) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (1,022,151.47) 

       มูลค่าสุทธิตามบัญชี :   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  2,196,973.59  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  3,001,755.03  

       ค่าเสื่อมราคาท่ีอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 สำหรับปี สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 804,781.44  

 สำหรับปี สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 1,121,884.29  
 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 

 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ราคาทุน :   
 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  5,436,282.93  

 ซื้อเพิ่ม   3,492,840.00  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  8,929,122.93  

 ซื้อเพิ่ม   0.00  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   8,929,122.93  
 
(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 

(                                              ) 
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ค่าตัดจำหน่ายสะสม :   
 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  (5,387,485.71) 

 ค่าตัดจำหน่ายสำหรับป ี   (369,487.68) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  (5,756,973.39) 

 ค่าตัดจำหน่ายสำหรับป ี   (369,218.94) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   (6,126,192.33) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564   2,802,930.60  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   3,172,149.54  

ค่าตัดจำหน่ายท่ีอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
 สำหรับปี สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  369,218.94  

 สำหรับปี สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  369,487.68  

14. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน 
เงินฝากธนาคารได้นำไปค้ำประกันจากการให้ธนาคารในประเทศออกหนังสือค้ำประกันต่อ

หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน ตามหมายเหตุ 27.1 

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

 

      (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563  2564  2563 
เงินประกัน 97,098.30   93,719.90   63,945.00   63,945.00  
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 653,080.02   602,093.52   653,080.02   602,093.52  
ภาษีเงินได้นติิบุคคลจ่าย        
       ล่วงหน้า 12,528,348.17   12,528,348.17   12,528,348.17   12,528,348.17  
อื่น ๆ 391,341.55   162,154.11   0.00   0.00  

รวม 13,669,868.04   13,386,315.70   13,245,373.19   13,194,386.69  

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

    (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564   2563 
เงินกู้ยืมจากธนาคาร    
        ตั๋วสัญญาใช้เงิน 542,000,000.00   539,000,000.00  
        ทรัสต์รีซีท 967,289,330.99   945,019,323.85  

รวม 1,509,289,330.99   1,484,019,323.85  

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารในประเทศ 3 
แห่ง วงเงินรวม 1,570.00 ล้านบาท ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักร
บางส่วนของบริษัทฯ ตามหมายเหตุ 11 

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน   

        (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

เจ้าหนี้การคา้ 219,391,036.39   360,270,627.40   219,391,036.39   347,058,022.05  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 22,208,636.12   23,782,559.38   22,208,636.12   23,782,559.38  

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 29,756,140.49   26,283,333.94   29,756,140.49   26,283,333.94  

เจ้าหนี้ค่าทรัพยส์ิน 3,914,211.12   5,072,608.93   0.00   214,660.73  

เจ้าหนี้เงินประกัน 32,512,185.63   33,875,760.97   32,512,185.63   33,875,760.97  

อื่น ๆ 2,948,078.02   3,586,686.17   1,109,941.72   1,160,143.72  

รวม 310,730,287.77   452,871,576.79   304,977,940.35   432,374,480.79  

 

18. หนี้สินตามสัญญาเช่า   

 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563 

หนี้สินตามสญัญาเช่า 1,285,918.00   2,165,734.00  
หัก   ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบญัชี (49,088.48)  (111,429.82) 
รวม 1,236,829.52   2,054,304.18  
หัก   ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเชา่ที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี (670,310.38)  (817,474.66) 
หนี้สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากสว่นท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป ี 566,519.14   1,236,829.52  

 

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่ายานพาหนะ เพ่ือใช้ในการดำเนินงานของกิจการ อายุของสัญญา
มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 4 ปี 

บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าดังนี้ 
 
 

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

     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2564  2563 
ภายใน 1 ปี 707,790.00   879,816.00  
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 578,128.00   1,285,918.00  
เกินกว่า 3 ปี 1,285,918.00   2,165,734.00  
        รวม (49,088.48)  (111,429.82) 
หัก   ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบญัชี 1,236,829.52   2,054,304.18  

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินข้ันตำ่ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 707,790.00   879,816.00  

19. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 
บริษัทฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบำเหน็จ ตามข้อกำหนดของ

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และผลประโยชน์ระยะ
ยาวอ่ืนแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

 

  (หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัต้นป ี 4,836,546.65   6,289,927.65  
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 216,530.00   318,319.00  
ต้นทุนดอกเบี้ย 71,780.00   111,147.00  
การจ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานในระหว่างป ี (2,573,747.00)  (1,882,847.00) 
ประมาณการหนี้สินไม่หมนุเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นป ี 2,551,109.65   4,836,546.65  

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

 

  (หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563  2562 
ต้นทุนขาย 188,477.00   276,306.00  
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 7,612.00   51,249.00  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 92,221.00   101,911.00  
รวม 288,310.00   429,466.00  

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



56-1 One Report รายงานประจำปี 2564 

 

 

 

 

94 

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน สรุปได้
ดังนี้ 
อัตราคิดลด     ร้อยละ 2.10 - 1.92  ต่อปี 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน   ร้อยละ 26 - 30  ต่อปี 
อัตราการเสียชีวิต    ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมี
ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้ 

 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563 
เพ่ิมข ้น  ลดลง  เพ่ิมข ้น  ลดลง 

อัตราคิดลด  (43,307.00)  44,872.00   (55,251.00)  57,220.00  
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)        
อัตราการขึ้นเงินเดือน 67,122.00   (65,101.00)  71,600.00   (69,717.00) 
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)        
อัตราการหมุนเวียน  (108,487.00)  113,924.00   (121,261.00)  126,511.00  
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)        

 

20. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภายหลังจากการนำมาหักกลบกันตามความ

เหมาะสม ได้แสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

  (หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563 
สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชี 39,358,725.44   58,157,741.99  
หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี 70,422,090.54      66,796,800.52  
สินทรัพย์(หนีส้ิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ (31,063,365.10)  (8,639,058.53) 

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

(                                              ) 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้ 

 

        
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม 

  
บันทึกเป็นรายได ้   

  บันทึกเป็นรายได ้   

  
(ค่าใช้จ่าย)ใน    

(ค่าใช้จ่าย)ใน   
1 มกราคม 2563  กำไรหรอืขาดทุน  31 ธันวาคม 2563  กำไรหรอืขาดทุน  31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
         

ค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 13,823,754.25   (9,555,426.90)  4,268,327.35   2,001,726.26   6,270,053.61  
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 5,538,871.46   (358,940.56)  5,179,930.90   (3,502,895.94)  1,677,034.96  
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนกังาน 1,257,985.53   (290,676.20)  967,309.33   (457,087.40)  510,221.93  
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 636,137.80   0.00   636,137.80   0.00   636,137.80  
ขาดทนุทางภาษี 56,751,287.79   (9,645,251.18)  47,106,036.61   (16,840,759.47)  30,265,277.14  

รวม 78,008,036.83   (19,850,294.84)  58,157,741.99   (18,799,016.55)  39,358,725.44  

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี
         

ค่าเสื่อมราคาจากการเปลีย่นแปลงประมาณการ 63,120,360.88   3,676,439.64   66,796,800.52   3,625,290.02   70,422,090.54  

รวม     63,120,360.88   3,676,439.64   66,796,800.52   3,625,290.02   70,422,090.54  

สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 14,887,675.95   (23,526,734.48)  (8,639,058.53)  (22,424,306.57)  (31,063,365.10) 

 

 

        
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
บันทึกเป็นรายได ้   

  บันทึกเป็นรายได ้   

  
(ค่าใช้จ่าย)ใน    

(ค่าใช้จ่าย)ใน   
1 มกราคม 2563  กำไรหรอืขาดทุน  31 ธันวาคม 2563  กำไรหรอืขาดทุน  31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
         

ค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 20,069,429.14   (15,801,101.79)  4,268,327.35   2,001,726.26   6,270,053.61  
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 5,538,871.46   (358,940.56)  5,179,930.90   (3,502,895.94)  1,677,034.96  
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนกังาน 1,257,985.53   (290,676.20)  967,309.33   (457,087.40)  510,221.93  
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 636,137.80   0.00   636,137.80   0.00   636,137.80  
ขาดทนุทางภาษี 56,751,287.79   (9,645,251.18)  47,106,036.61   (16,840,759.47)  30,265,277.14  

รวม 84,253,711.72   (26,095,969.73)  58,157,741.99   (18,799,016.55)  39,358,725.44  

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี
         

ค่าเสื่อมราคาจากการเปลีย่นแปลงประมาณการ 63,120,360.88   3,676,439.64   66,796,800.52   3,625,290.02   70,422,090.54  

รวม         3,120,360.88   3,676,439.64   66,796,800.52   3,625,290.02        70,422,090.54  

สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 21,133,350.84   (29,772,409.37)  (8,639,058.53)  (22,424,306.57)  (31,063,365.10) 

 
 

 (ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้ 

 

      (หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563  2564  2563 
ภาษีเงินไดป้ัจจุบัน :        
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 0.00   0.00   0.00   0.00  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :        
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ        
     การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 22,424,306.57   23,526,734.48   22,424,306.57   29,772,409.37  

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบด็เสร็จ 22,424,306.57   23,526,734.48   22,424,306.57   29,772,409.37  
 

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับ
อัตราภาษีท่ีใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  สามารถแสดงได้ดังนี้ 

 

      (หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563  2564  2563 

กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษี        
เงินได้นิติบุคคล 183,559,931.22   (40,660,511.05)  196,064,044.12   (85,180,354.35) 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20%  20%  20%  20% 
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษี        

เงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 36,711,986.24   (8,132,102.21)  39,212,808.82   (17,036,070.87) 
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ :        

รายจ่ายต้องห้าม (16,993,426.83)  25,300,809.66   (16,993,426.83)  31,546,484.55  
รายจ่ายอื่นท่ีเกณฑ์บัญชีต่างจากเกณฑ์ภาษี 204,924.58   22,643,314.95   204,924.58   8,113,896.44  
ขาดทุน 2,500,822.58   (16,285,287.92)  0.00   7,148,099.25  

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน       
   

      งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 22,424,306.57   23,526,734.48   22,424,306.57   29,772,409.37  

อัตราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริง 12.22%  57.86%  11.44%  34.95% 
 

21. สำรองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดสรรกำไรอย่าง

น้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) เป็นทุนสำรองจนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวน
เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้ไม่อาจนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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22. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
บริษัทฯ มีรายการทางบัญชีจำนวนหนึ่ง ซึ่งเกิดกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์  หนี้สิน 

รายได้ และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งเกิดจากรายการที่มีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว กิจการเหล่านี้
เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการกลุ่มเดียวกัน งบการเงินนี้จึงรวมผลของรายการดังกล่าว 
โดยใช้นโยบายกำหนดรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเช่นเดียวกับที่คิดกับลูกค้า
รายอื่น 

กิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสมัพันธ์ ลักษณะรายการ นโยบายกำหนดราคา 
  Steel Hub Limited บริษัทย่อย ขายสินค้าสำเร็จรูป ราคาทุน 

บจ. ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุน้ 
รายใหญ่ และกรรมการผู้มีอำนาจ 
ลงนาม 

ซื้ออุปกรณล์ูกปืน ราคาตลาด 

 

ยอดคงเหลือของบัญชีที่เกิดในระหว่างกัน  มีรายละเอียดดังนี้ 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2562  เพ่ิมข ้น  ลดลง  31 ธันวาคม 2564 

บจ. ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด        
     เจ้าหนี้การค้า 135,520.85   245,373.47   (318,033.96)  62,860.36  

 

 

      (หน่วย : บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2563   เพิ่มขึ้น   ลดลง   31 ธันวาคม 2564 

             Steel Hub Limited        
ลูกหนี้การค้า 190,726,913.78   128,253,605.58   (161,080,032.65)  157,900,486.71  
หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่า        
   จะเกิดขึ้น (2562 : ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ) (102,509,466.00)  0.00   93,570,421.23   (8,939,044.77) 
ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 88,217,447.78       

148,961,441.94  
ลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น 10,065,057.53   0.00   (10,065,057.53)  0.00  
             บจ. ชยัณรงค ์อินเตอร์เทรด        
     เจ้าหนี้การค้า 135,520.85   245,373.47   (318,033.96)  62,860.36  

 
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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รายการรายรับและค่าใช้จ่ายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและมีนัยสำคัญสำหรับปี  สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้ 

 

      (หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563  2564  2563 
Steel Hub Limited        

ขายสินค้าสำเร็จรูป 0.00   0.00   127,654,650.66   78,559,878.05  

ขายทรัพย์สิน 0.00   0.00   598,954.92   0.00  

(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดติ        
ที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 0.00   0.00   (93,570,421.23)  71,281,091.54  

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 0.00   0.00   0.00   43,620,708.80  

บจ. ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด        
ซื้อสินค้าและวัสดุสิ้นเปลือง 229,321.00   753,019.00   229,321.00   753,019.00  

 

23.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สำคัญ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี

ดังนี้ 

 

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563  2564  2563 

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป        

     และงานระหว่างทำ              (216,915,906.49)  517,592.42   (217,543,471.47)  5,992,581.46  

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 2,765,439,575.98   1,757,529,466.67   2,739,476,423.39   1,731,036,207.25  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 1,053,054,669.58   1,335,189,322.86   1,053,054,669.58   1,335,189,322.86  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร    99,308,191.27   119,975,440.49   98,504,327.40   119,724,097.35  

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 22,657,382.00   14,420,827.00   22,657,382.00   14,420,827.00  

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน 42,653,707.79   46,043,424.56   35,771,200.69   39,420,111.22  

(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่า 28,586,417.66   29,071,180.39   28,586,417.66   29,071,180.39  

     สินค้าคงเหลือ            

 
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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24. ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 

ของพระราช บัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับ
กรรมการในฐานะผู้บริหาร 

25. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่

กรรมการเฉพาะในฐานะผู ้บร ิหาร และให้แก่ผ ู ้บร ิหารตามนิยามในประกาศของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับ
บริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ งเทียบเท่าระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย  
และให้หมายความรวมถึงผู ้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที ่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

26. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
บริษัทฯ  ได้หักเงินเดือนพนักงานไว้เป็นเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 2 - 4  

และจ่ายสมทบร้อยละ 2 - 4 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้มอบให้บริษัทแห่งหนึ่ง  เป็นผู้จัดการกองทุน
ไว้เพ่ือเป็นประโยชน์แก่พนักงานโดยเฉพาะ 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563   บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนจำนวน 0.84 
ล้านบาท  และจำนวน 0.82 ล้านบาท ตามลำดับ      

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข ้นในภายหน้า 
27.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563   บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารใน

ประเทศสามแห่งออกหนังสือค้ำประกันต่อหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน เป็นจำนวน
เงินรวม 71.54 ล้านบาท 

27.2  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563    บริษัทฯ มีเลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดไว้เพ่ือสั่งซื้อ
สินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศ  จำนวนเงิน 4.60 ล้านบาท และ 15.55 ล้านบาท 
ตามลำดับ 

27.3  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการซื้อวัตถุดิบกับบริษัทในประเทศ
แห่งหนึ่ง ซึ่งยังมียอดคงเหลือ 38.41 ล้านบาท 

28. การนำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน 
ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ แยกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ โดยขาย

สินค้าท่อเหล็ก  ซึ่งแยกตามสถานที่ตั้งของลูกค้า  สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  ดังนี้ 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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สำหรับป ี (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ขาย   ขาย   รวม  ขาย   ขาย   รวม 

 ในประเทศ   ต่างประเทศ      ในประเทศ   ต่างประเทศ     

รายได้จากการขาย 3,835   294   4,129   3,361   49   3,410  
ต้นทุนขาย (3,583)  (189)  (3,772)  (3,177)  (106)  (3,283) 

กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 252   105   357   184   (57)  127  
รายได้อื่น     10       6  
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย     (27)      (24) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     (120)      (110) 
ต้นทุนทางการเงิน      (37)      (39) 
 รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได ้     (22)      (24) 

กำไร(ขาดทุน)สำหรับป ี     161       (64) 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์     2,020       2,089  
 

29. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน  
29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 “การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน  
เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

29.1.1 ความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยใน

ตลาดในอนาคต การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของ
กลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
หนี้สินทางการเงินอื่นและหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญ
สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้ 

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

(                                              ) 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

  
อัตราดอกเบี้ย         

  
ปรับขึ้นลง  อัตราดอกเบี้ย  ไม่มีอัตรา    

อัตราดอกเบี้ย  

หมายเหต ุ  ตามราคาตลาด  คงที่  ดอกเบี้ย  รวม  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   4  62.72   0.00   0.35   63.07   0.05 - 0.125 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน 14  0.24   8.27   0.00   8.51   0.05, 0.375 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 
  

62.96   8.27   0.35   71.58    

หนี้สินทางการเงิน 
           

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16  1,509.29   0.00   0.00   1,509.29   2.05 - 2.70 

เงินกู้ยืมระยะสั้น 
  

0.00   4.00   0.00   4.00   0.20 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 18  0.00   1.24   0.00   1.24   3.65 - 8.16 

รวมหนี้สินทางการเงิน 
  

1,509.29   5.24   0.00   1,514.53    

            

 
งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

   
อัตราดอกเบี้ย         

   
ปรับขึ้นลง  อัตราดอกเบี้ย  ไม่มีอัตรา    

อัตราดอกเบี้ย  

 
หมายเหต ุ  ตามราคาตลาด  คงที่  ดอกเบี้ย  รวม  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   4  77.40   0.00   0.35   77.75   0.05 - 0.125 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน 14  0.24   8.24   0.00   8.48   0.10, 0.375 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 
  

77.64   8.24   0.35   86.23    

หนี้สินทางการเงิน 
           

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16  1,484.02   0.00   0.00   1,484.02   2.05 - 3.20 

เงินกู้ยืมระยะสั้น 
  

0.00   4.00   0.00   4.00   0.20 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 18  0.00   2.05   0.00   2.05   3.65 - 8.16 

รวมหนี้สินทางการเงิน 
  

1,484.02   6.05   0.00   1,490.07    

 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

  
อัตราดอกเบี้ย         

  
ปรับขึ้นลง  อัตราดอกเบี้ย  ไม่มีอัตรา    

อัตราดอกเบี้ย  

หมายเหต ุ  ตามราคาตลาด  คงที่  ดอกเบี้ย  รวม  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   4  62.26   0.00   0.35   62.61   0.05 - 0.125 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน 14  0.24   8.27   0.00   8.51   0.05, 0.375 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 

  
62.50   8.27   0.35   71.12    

หนี้สินทางการเงิน 
           

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16  1,509.29   0.00   0.00   1,509.29   2.05 - 2.70 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 

  
0.00   4.00   0.00   4.00   0.20 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 18  0.00   1.24   0.00   1.24   3.65 - 8.16 
รวมหนี้สินทางการเงิน 

  
1,509.29   5.24   0.00   1,514.53    

            

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

   
อัตราดอกเบี้ย         

   
ปรับขึ้นลง  อัตราดอกเบี้ย  ไม่มีอัตรา    

อัตราดอกเบี้ย  

 
หมายเหต ุ  ตามราคาตลาด  คงที่  ดอกเบี้ย  รวม  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   4  72.34   0.00   0.35   72.69   0.05 - 0.125 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน 14  0.24   8.24   0.00   8.48   0.10, 0.375 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 

  
72.58   8.24   0.35   81.17    

หนี้สินทางการเงิน 
           

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16  1,484.02   0.00   0.00   1,484.02   2.05 - 3.20 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 

  
0.00   4.00   0.00   4.00   0.20 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 18  0.00   2.05   0.00   2.05   3.65 - 8.16 
รวมหนี้สินทางการเงิน 

  
1,484.02   6.05   0.00   1,490.07    

 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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29.1.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
กลุ ่มบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินกู้ยืม

ธนาคาร กลุ่มบริษัท ได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพ่ือนำไปชำระ
หนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัท มีรายละเอียดการครบกำหนด
ชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน  ดังนี้ 

 

 

        
(หน่วย : บาท) 

  
งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

หมายเหต ุ  เมื่อทวงถาม  ไม่เกิน 1 ป ี  1 - 5 ป ี  รวม 

รายการที่ไม่ใชต่ราสารอนุพันธ์          
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16  0.00   1,509,289,330.99   0.00   1,509,289,330.99  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น 17  0.00   310,730,287.77   0.00   310,730,287.77  
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 22  0.00   62,860.36   0.00   62,860.36  
เงินกู้ยืมระยะสั้น 

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

หนี้สินตามสัญญาเช่า 18  0.00   670,310.38   566,519.14   1,236,829.52  

รวม 
  

4,000,000.00   1,820,752,789.50   566,519.14   1,825,319,308.64  

 
 

         
(หน่วย : บาท) 

   
งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
หมายเหต ุ  เมื่อทวงถาม  ไม่เกิน 1 ป ี  1 - 5 ป ี  รวม 

รายการที่ไม่ใชต่ราสารอนุพันธ์ 
         

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16  0.00   1,484,019,323.85   0.00   1,484,019,323.85  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น 17  0.00   452,871,576.79   0.00   452,871,576.79  
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 22  0.00   135,520.85   0.00   135,520.85  
เงินกู้ยืมระยะสั้น 

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

หนี้สินตามสัญญาเช่า 18  0.00   817,474.66   1,236,829.52   2,054,304.18  

รวม 
  

4,000,000.00   1,937,843,896.15   1,236,829.52   1,943,080,725.67  

 
 
 

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

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

หมายเหต ุ  เมื่อทวงถาม  ไม่เกิน 1 ป ี  1 - 5 ป ี  รวม 

รายการที่ไม่ใชต่ราสารอนุพันธ์          
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16  0.00   1,509,289,330.99   0.00   1,509,289,330.99  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น 17  0.00   304,977,940.35   0.00   304,977,940.35  
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 22  0.00   62,860.36   0.00   62,860.36  
เงินกู้ยืมระยะสั้น 

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

หนี้สินตามสัญญาเช่า 18  0.00   670,310.38   566,519.14   1,236,829.52  
รวม 

  
4,000,000.00   1,815,000,442.08   566,519.14   1,819,566,961.22  

 

         
(หน่วย : บาท) 

   
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
หมายเหต ุ  เมื่อทวงถาม  ไม่เกิน 1 ป ี  1 - 5 ป ี  รวม 

รายการที่ไม่ใชต่ราสารอนุพันธ์ 
         

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16  0.00   1,484,019,323.85   0.00   1,484,019,323.85  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น 17  0.00   432,374,480.79   0.00   432,374,480.79  
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 22  0.00   135,520.85   0.00   135,520.85  
เงินกู้ยืมระยะสั้น 

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

หนี้สินตามสัญญาเช่า 18  0.00   817,474.66   1,236,829.52   2,054,304.18  
รวม 

  
4,000,000.00   1,917,346,800.15   1,236,829.52   1,922,583,629.67  

 

29.1.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  เนื่องจากบริษัทฯ มี

สินทรัพย์และหนี้สินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ที่ยังไม่ได้ทำสัญญาเพ่ือป้องกันความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้ 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สินทรัพย ์  หนี้สิน 

  2564  2563  2564  2563 
     เหรียญสหรัฐอเมริกา 4,762,738.15   6,405,627.35   1,825,548.57   1,779,251.57  

 

 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้ 
 

 

      (หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายตุิธรรม 

มูลค่ายตุิธรรม       
ผ่านกำไร  ราคาทุน     

หรือขาดทุน  ตัดจำหน่าย  รวม   
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.00   63,069,348.99   63,069,348.99   63,069,348.99  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 0.00   530,446,875.19   530,446,875.19   530,446,875.19  
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 6,819,111.00   0.00   6,819,111.00   6,819,111.00  
เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระคำ้ประกัน 0.00   8,514,611.55   8,514,611.55   8,514,611.55  
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 6,819,111.00   602,030,835.73   608,849,946.73   608,849,946.73  

หนี้สินทางการเงิน        
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 0.00   1,509,289,330.99   1,509,289,330.99   1,509,289,330.99  
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 0.00   310,730,287.77   310,730,287.77   310,730,287.77  
เจ้าหนี้การคา้กิจการที่เกีย่วข้องกัน 0.00   62,860.36   62,860.36   62,860.36  
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง        
      กำหนดชำระภายในหน่ึงป ี 0.00   670,310.38   670,310.38   670,310.38  
เงินกู้ยืมระยะสั้น 0.00   4,000,000.00   4,000,000.00   4,000,000.00  
หนี้สินตามสญัญาเช่า 0.00   566,519.14   566,519.14   566,519.14  

รวมหนี้สินทางการเงิน 0.00   1,825,319,308.64   1,825,319,308.64   1,825,319,308.64  

 
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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      (หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายตุิธรรม 
มูลค่ายตุิธรรม       

ผ่านกำไร  ราคาทุน     
หรือขาดทุน  ตัดจำหน่าย  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.00   77,752,103.52   77,752,103.52   77,752,103.52  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 0.00   698,913,784.88   698,913,784.88   698,913,784.88  
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 6,819,111.00   0.00   6,819,111.00   6,819,111.00  
เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระคำ้ประกัน 0.00   8,484,011.10   8,484,011.10   8,484,011.10  

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 6,819,111.00   785,149,899.50   791,969,010.50   791,969,010.50  

หนี้สินทางการเงิน        
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 0.00   1,484,019,323.85   1,484,019,323.85   1,484,019,323.85  
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 0.00   452,871,576.79   452,871,576.79   452,871,576.79  
เจ้าหนี้การคา้กิจการที่เกีย่วข้องกัน 0.00   135,520.85   135,520.85   135,520.85  
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง        
      กำหนดชำระภายในหน่ึงป ี 0.00   817,474.66   817,474.66   817,474.66  
เงินกู้ยืมระยะสั้น 0.00   4,000,000.00   4,000,000.00   4,000,000.00  
หนี้สินตามสญัญาเช่า 0.00   1,236,829.52   1,236,829.52   1,236,829.52  
รวมหนี้สินทางการเงิน 0.00   1,943,080,725.67   1,943,080,725.67   1,943,080,725.67  

 

 

      (หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายตุิธรรม 
มูลค่ายตุิธรรม       

ผ่านกำไร  ราคาทุน     
หรือขาดทุน  ตัดจำหน่าย  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.00   62,613,721.62   62,613,721.62   62,613,721.62  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 0.00   485,516,786.06   485,516,786.06   485,516,786.06  
ลูกหนี้การค้ากจิการที่เกีย่วข้องกัน 0.00   148,961,441.94   148,961,441.94   148,961,441.94  
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 6,819,111.00   0.00   6,819,111.00   6,819,111.00  
เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระคำ้ประกัน 0.00   8,514,611.55   8,514,611.55   8,514,611.55  
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 6,819,111.00   705,606,561.17   712,425,672.17   712,425,672.17  

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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หนี้สินทางการเงิน        
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 0.00   1,509,289,330.99   1,509,289,330.99   1,509,289,330.99  
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 0.00   304,977,940.35   304,977,940.35   304,977,940.35  
เจ้าหนี้การคา้กิจการที่เกีย่วข้องกัน 0.00   62,860.36   62,860.36   62,860.36  
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง        
      กำหนดชำระภายในหน่ึงป ี 0.00   670,310.38   670,310.38   670,310.38  
เงินกู้ยืมระยะสั้น 0.00   4,000,000.00   4,000,000.00   4,000,000.00  
หนี้สินตามสญัญาเช่า 0.00   566,519.14   566,519.14   566,519.14  
รวมหนี้สินทางการเงิน 0.00   1,819,566,961.22   1,819,566,961.22   1,819,566,961.22  

 

 

      (หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายตุิธรรม 

มูลค่ายตุิธรรม       
ผ่านกำไร  ราคาทุน     

หรือขาดทุน  ตัดจำหน่าย  รวม   
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.00   72,686,359.72   72,686,359.72   72,686,359.72  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 0.00   697,477,576.33   697,477,576.33   697,477,576.33  
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 0.00   98,282,505.31   98,282,505.31   98,282,505.31  
เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระคำ้ประกัน 6,819,111.00   0.00   6,819,111.00   6,819,111.00  

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 0.00   8,484,011.10   8,484,011.10   8,484,011.10  

หนี้สินทางการเงิน        
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 0.00   1,484,019,323.85   1,484,019,323.85   1,484,019,323.85  
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 0.00   432,374,480.79   432,374,480.79   432,374,480.79  
เจ้าหนี้การคา้กิจการที่เกีย่วข้องกัน 0.00   135,520.85   135,520.85   135,520.85  
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง        
      กำหนดชำระภายในหน่ึงป ี 0.00   817,474.66   817,474.66   817,474.66  
เงินกู้ยืมระยะสั้น 0.00   4,000,000.00   4,000,000.00   4,000,000.00  
หนี้สินตามสญัญาเช่า 0.00   1,236,829.52   1,236,829.52   1,236,829.52  
รวมหนี้สินทางการเงิน 0.00   1,922,583,629.67   1,922,583,629.67   1,922,583,629.67  

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

(                                              ) 
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29.3 ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง

ตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้   

         (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย         

มูลค่ายตุิธรรมผา่นกำไรหรือขาดทนุ         
เงินลงทุนระยะยาวอื่น         
- เงินลงทุนในตราสารทุนของ         
บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  0.00   0.00   6,819,111.00   6,819,111.00  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลำดับช้ัน

ของมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี 

         (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย         

มูลค่ายตุิธรรมผา่นกำไรหรือขาดทนุ         
เงินลงทุนระยะยาวอื่น         
- เงินลงทุนในตราสารทุนของ         
บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  0.00   0.00   6,819,111.00   6,819,111.00  

 

30. รายละเอียดประกอบงบกระแสเงินสด 
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระสำคัญ มีดังนี้ 
30.1  ในปี 2563 บริษัทฯ ได้บันทึกโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 3.84 ล้านบาท ไป

เป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน จำนวน 3.84 ล้านบาท    
30.2  ในปี 2563 บริษัทฯ ได้บันทึกโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ จำนวน 1.60 ล้านบาท ไปเป็น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 1.60 ล้านบาท    
 

(ลงช่ือ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอำนาจ 
(                                              ) 
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31. คดีความฟ้องร้องที่สำคัญ 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  บริษัทถูกผู้ขายแห่งหนึ่ง  ยื ่นฟ้องร้องในประเด็นเรื ่องการ

กระทำผิดสัญญาซื้อขายเหล็ก อันเป็นเหตุให้ผู้ขายได้รับความเสียหายจากการถูกประเมินเรียกเก็บอากร
สำหรับสินค้าเหล็กนำเข้า โดยเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นจำนวนเงิน 786.61 ล้านบาท  ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น โดยมีกำหนดนัดสืบพยานครั้งแรก  ในเดือนมีนาคม 2564   ฝ่าย
บริหารและทนายความของบริษัทเห็นว่าบริษัทมิได้กระทำผิดสัญญาตามข้อกล่าวหาในคำฟ้อง  แต่อย่าง
ใดและการซื้อขายระหว่างบริษัทกับผู้ขายเป็นลักษณะการซื้อขายสินค้าปกติทั่วไป บริษัทจึงไม่ได้ตั้ง
สำรองสำหรับ ผลเสียหายจากคดีความ 

 

32.  การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงค์ของกลุ ่มบริษัทในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ นั ้น เพื ่อดำรงไว้ซึ่ง

ความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม  เพื่อลดต้นทุน
ทางการเงินของทุน 

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นหรือออกหุ้นสามัญใหม่ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสรุป
ไดด้ังนี้ 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2564  2563 
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.07  1.24 

 

33. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 

กุมภาพันธ์ 2564 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้นให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผูกพันบริษัท ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พร้อมทั้งมอบ
อำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ 
ดังนี ้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับน้ีแล้ว ด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรบั
รองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู ้อื ่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสำคัญ   นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย
แล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที ่เป็น
สาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ ์ 2565 

 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้นายวรุณชัย ลีกาญจนากรเป็นผู้ลงลายมือช่ือกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วยหากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นายวรุณชัย ลีกาญจนากร กำกับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ   ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 

1.  นายธงชัย  ลีกาญจนากร ประธานกรรมการบริหาร    

2 นายวรุณชัย ลีกาญจนากร กรรมการผู้จดัการ    

 

ผู้รับมอบอำนาจ ช่ือ ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายวรุณชัย ลีกาญจนากร    กรรมการผู้จัดการ    

 
 
 
 **ให้แนบเอกสารหลกัฐานประกอบด้วย  ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนบริษัทจึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณากอ่นที่จะส่งให้สำนักงาน 
 พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถา้มี) 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม 

และเลขานุการบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

ชื่อ-สกุล 
อายุ/ตำแหน่ง 

วุฒิการศ กษา 
ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด 
ประสบการณ์การทำงาน 

1. นายธงชัย ลีกาญจนากร 
อาย ุ 69 ป ี
กรรมการ  ประธานกรรมการ ประธาน 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามผกูพันบริษัท 
 

 - ปริญญาตรี สาขาอีเล็คโทรนิค 
   Chiyoda Collage โตเกยีว ประเทศญี่ปุ่น 
-  อบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) – IOD 

บิดา 
นายวรัญชยัและนายวรุณ
ชัยลีกาญจนากร 
 

ร้อยละ 19.01 2561-ปัจจุบัน 
 
2553-ปัจจุบัน 
 

-  ประธานกรรมการ 
   บริษัท สามชยั สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
-  ประธานกรรมการบริหาร 
    บริษัท สามชยั สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 

2. นายวัฒนา สุทธพิินิจธรรม 
อาย ุ 76 ป ี
กรรมการ กรรมการอิสระ และ 
รองประธานกรรมการบริษัท  
 

- ปริญญาตรี สาขาการบัญช ี(เกียรตินิยม)  
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
   มหาวิทยาลยั นวิยอร์ค สหรัฐอเมริกา 
-  อบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) – IOD 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2547-ปัจจุบัน 
 
2559 -ปัจจุบัน 
 

- รองประธานกรรมการ 
   บริษัท สามชยั สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ 
   บริหารความเส่ียง 
   บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้

3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม 
อาย ุ 75 ป ี
กรรมการ  กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 

- ปริญญาตรี สาขาบัญช ี
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  อบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) – IOD 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2547-ปัจจุบัน 
 
2558-ปัจจุบัน 
 
2515-ปัจจุบัน 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
-กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้
- กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท บัญชีกจิ จำกัด (บริษัทตรวจสอบบัญชี) 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ/ตำแหน่ง 

วุฒิการศ กษา 
ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด 
ประสบการณ์การทำงาน 

4. นายปรีชา หาญหัทยา 
อาย ุ 74 ป ี
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

- ปริญญาตรี สาขาบัญช ี
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาโท สาขาการเงิน 
   Columbia University 
-  อบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) – IOD 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2547 - ปัจจุบัน 
 
2548 – ปัจจุบัน 
 
 
2535-2545 
 

- กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
- กรรมการ 
  บริษัท อันดามันรีสอร์ท จำกัด 
 
- ผู้ช่วยอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัย อีสเทิร์น เอเชีย 
- ผู้อำนวยการสำนกักรรมการผู้จัดการ 
ธนาคารยโูอบี รัตนสิน จำกัด 
 

5. นายวรวิทย ์ โชตกิโสภณ  
อาย ุ 74 ป ี
กรรมการ  กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  อบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) – IOD 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2560 – ปัจจุบัน 
 
2530 - 2540 
 

-  กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
-  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขาย 
   บริษัท บางกอกโลหะการอุตสาหกรรม จำกัด            
   (บริษัทผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บ) 
 

6. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร ์
อาย ุ 67 ป ี
กรรมการ 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
-  อบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) – IOD 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2550 - ปัจจุบัน 
 
2547-2550 
 
2541-ปัจจุบัน 
 

- กรรมการ 
  บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ 
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
- กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด 
(บริษัทจำหนา่ยอปุกรณ์ลูกปืน) 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ/ตำแหน่ง 

วุฒิการศ กษา 
ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด 
ประสบการณ์การทำงาน 

7. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร 
อาย ุ 39 ป ี
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

- ปริญญาตรี สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ 
 UC Berkeley University, U.S.A. 

บุตรชายนายธงชัย  
ลีกาญจนากร 

ร้อยละ 14.35 2561 – ปัจจุบัน 
 
2554-2561 
 
2553 – 2554 
 
2550 – 2553 
2549 - 2550 

-  กรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท สามชยั สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
-  รองกรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท สามชยั สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
-  รับผิดชอบงานดา้นการเงิน 
   บริษัท สามชยั สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)   
- Associate Officer, Deutsche Bank.  
- Analyst Officer, Citibank 
 

8. นางวาสนา ลามาติพานนท ์
อาย ุ69 ป ี
รองกรรมการผู้จัดการ 
 

-ปวส. สาชาบัญฃ ี
   กรุงเทพการบัญชีวิทยาลยั 

พี่สาวนางวนาลี  
ลีกาญจนากร ซึ่งเป็น
ภรรยาของนายธงชยั  
ลีกาญจนากร 

-ไม่มี- 2554 – ปัจจุบัน 
 
2552 – 2554 
 
2547 – ปัจจุบัน 

- รองกรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
- ประกอบธุรกิจส่วนตวั  (เครื่องประดับ) 

9. นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต์ 
อาย ุ65 ป ี
รองกรรมการผู้จัดการ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเงิน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาโท  สาขาบริหารการเงิน 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2554 - ปัจจุบัน 
 
2548 - 2554 
 
2540 - 2548 

- รองกรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
-  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
-  ผู้ชว่ยผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
บริษัท อินเตอร์ สตีลอินดัสทรีจำกัด (บริษัทผลิตท่อเหล็ก) 

10. นางธัญนันท์  ดวงรักษา 
อาย ุ59 ป ี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 

-มัธยมศึกษา 5 
โรงเรียนมหาวีรานวุัฒน์ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2554 – ปัจจุบัน 
 
2540 – 2554 
 

-  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
- ผู้จัดการฝ่ายขาย 
  บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ/ตำแหน่ง 

วุฒิการศ กษา 
ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด 
ประสบการณ์การทำงาน 

11. นางสาวยภุาพร  นพกวดฤทธิเดช 
อาย ุ57ป ี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

- อนุปริญญาตรี สาขาการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎ ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2554 – ปัจจุบัน 
 
2540 – 2554 
 

-  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
- ผู้จัดการฝ่ายขาย 
  บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 

12. นางสาวศรีสมร  คูยิ่งรัตน์ 
อาย ุ68 ป ี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน 

- ปวช. สาขาบัญช ี
  กรุงเทพพาณิชยการบัญช ี

-ไม่มี- -ไม่มี- 2546 – ปัจจุบัน 
 
2540 - 2546 

-  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน 
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญช ี
บริษัทเอฟทีเอสโปรดักส์จำกัด  (บริษัทผลิตท่อเหล็ก) 

13. นางสาวธนาวลี  ลีกาญจนากร 
อาย ุ34 ป ี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย
โปรเจ็คและขายตรง 

 
 
- ปริญญาตรี สาขา Fire Art  
 University College London 
-ปริญญาโท สาขา Marketing Management 
 College of Management Mahidol 
University 

 
 

บุตรสาว 
นายธงชัย ลีกาญนากร 

 
 

ร้อยละ 19.36 

 
 
2558   ปัจจุบัน 
 
2555-2557 

 
 
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายโปรเจ็คและขายตรง 
 บริษัท สามชยั สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
-นักบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาด 
 บริษัท บีบีดโีอ กรุงเทพ จำกัด  
 

14. นางธนัญญา  ศรีธฤตกุล 
อาย ุ49 ป ี
ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี

-ปริญญาตรี สาขา การบัญช ี
 มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

-ไม่มี- -ไม่มี- 2563-ปัจจุบัน 
 
2559-2562 

-ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี
  บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
-ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี
  บริษัท บริบูรณ์ สตีล 1974 จำกัด 
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2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
2.1  จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

2.1.1  ทะเบียนกรรมการ 
2.1.2  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงาน

ประจำปีบริษัท 
2.1.3  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่ง
สำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น 

2.3  ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 
2.4  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลท.และดูแลการ

เปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามกฎหมาย 

2.5  ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและ กำหนด 
2.6  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจในการควบคุม
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 

X = ประธานกรรมการ /   = กรรมการ N = ประธานกรรมการตรวจสอบ 
D = รองประธานกรรมการ //  = กรรมการตรวจสอบ IV = กรรมการผู้จดัการ 
O = ประธานกรรมการบริหาร /// = กรรมการบรหิาร V  = ผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายชื่อผู้บริหาร 
บริษัทสามชัย สตีล

อินดัสทรีจำกัด 
(มหาชน) 

บริษัท ชัยณรงค์ 
อินเตอร์เทรด 

จำกัด 

บริษัท สตีลฮับ 
จำกัด 

1. นายธงชัย ลีกาญจนากร X,O,/,///   
2. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม /,D   

3.นายพรชัย กิตติปัญญางาม N, /,//   

4. นายปรีชา หาญหัทยา /,//   
5. นายวรวิทย ์ โชติกโสภณ /,//   

6. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์ / /,IV  

7. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร /,IV,///  /,III,IV 
8. นางวาสนา ลามาติพานนท์ V   

9. นายวรัญวุฒ ิ วัฒนอนันต์ V   
10. นางธัญนันท์ ดวงรักษา V   

11. นางสาวยุภาพร นพกวดฤทธิเดช V   

12. นางสาวศรีสมร คูยิ่งรัตน์ V   
หมายเหตุ:     
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

และหัวหน้างานกำกับดแูลการปฏบิัติงาน 
ของบริษัท (Compliance) 
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รายละเอียดผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน 
 

- บริษัท :  บริษัท เอ้าท์ซอสซิ่ง พลัส จำกัด 
- ผู้ตรวจสอบ :   นายดลวัฒน ์ พรมชินวงศ์ 
- การศึกษา :   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
-                       มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- ประสบการณ์การทำงาน 

2560 - ปัจจุบัน บริษัท เอ้าท์ซอสซิ่ง พลัส จำกัด 
2559 - 2560  บริษัท เคพีเอ็มจี ที่ปรึกษาทางธุรกิจ จำกัด 
2552   2559  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 

–  บริษัท ไม่มีรายการประเมินทรัพย์สิน – 
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ภาคผนวก 
 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เมื่อการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถ งความย ดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานท่ีครอบคลุมถึง 
       1.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  
       1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก  

✓  

1.2  มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 
       1.2.1  มีข้อกำหนดเกีย่วกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรบัผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม 
       1.2.2  มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับกิจการซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร1 
       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น 
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น 
รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็น
ประจำทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ 

 
 
✓ 
 

✓ 
 
 
✓ 

✓ 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมนิผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการ
ปฏิบัติ (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน                                                                                                            
       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

✓  

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไมป่ฏิบัตติามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 
 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจดัการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร 
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำท่ีขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม 
และภายในเวลาอันควร 

 
 
✓ 

✓ 
 

✓ 

 

 
 

 
1บริษัทควรก ำหนดกำรควบคมุภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชนัให้เหมำะสมกบัควำมเสี่ยงของบริษัท 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) 
และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจ
เฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน 

✓  

2.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผล
ได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

✓  

2.3  คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

✓  

2.4  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้ 

✓  

2.5  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระใน
จำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

✓  

2.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม 

✓  

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล
ระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่
ชัดเจน เป็นต้น 

✓  

3.2  ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล 

✓  

3.3  มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน  

✓  
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4. องค์กรแสดงถ งความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั ้นอย่าง
สม่ำเสมอ 

✓  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มี
ผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสาร
กระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ 

✓  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสมอย่างทันเวลา 

✓  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคนเช่น การ
จัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

✓  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ ✓  

 

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทกุคน
มีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ใน
กรณีที่จำเป็น 

✓  

5.2  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกำหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และ
การให้รางวัล ที ่เหมาะสม โดยพิจารณาทั ้งเรื ่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท 

✓  

5.3  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้น
ให้สามารถเช่ือมโยงกับความสำเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย 

✓  

5.4 คณะกรรมการบร ิษ ัทและผ ู ้บร ิหารได ้พ ิจารณาไม ่ ให ้ม ีการสร ้ างแรงกดด ันที่  
มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

✓  
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 

 

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความ
เสี่ยงต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณะน ั ้ น  โดยแสดงได ้ ว ่ า รายการ ในรายงานทางการ เ ง ินม ีต ั วตนจร ิ ง  ครบถ ้ วน  
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง 

✓  

6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญเช่น ผู้ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

✓  

6.3 รายงานทางการเง ินของบร ิษ ัทสะท ้อนถ ึ งก ิจกรรมการดำเน ินงานของบร ิษัท 
อย่างแท้จริง 

✓  

6.4 คณะกรรมการหร ือคณะกรรมการบร ิหารความเส ี ่ยง อนุม ัต ิและส ื ่อสารนโยบาย  
การบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหน่ึงของ
วัฒนธรรมขององค์กร 

✓  

 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมท่ัวทั้งองค์กร  

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร 
หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ   

✓  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
องค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

✓  

7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง ✓  

7.4  บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

✓  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความ
เสี่ยงน้ัน (acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance)  
หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) 

✓  
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8. องค์กรได้พิจารณาถ งโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ
จัดทำรายงานทางการเงินเท็จ  การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถ
ฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในรายงานที่สำคัญ  การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

✓  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายที ่กำหนดแล้ว  รวมทั ้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ ่งจ ูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม  เช่น ไม่
ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลข
ยอดขาย เป็นต้น 

✓  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต 
และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

✓  

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัตติามนโยบายและแนวปฏิบตัิที่กำหนดไว้ ✓  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว  

✓  

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

✓  

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุ รกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

✓  
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การควบคุมการปฏิบัติงาน(Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร 
เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ 

✓  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน 
การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต  อำนาจหน้าที่  และลำดับชั้นการ
อนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  
มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ  ขั ้นตอนในการอนุมัติ
โครงการลงทุน  ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย  การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการ
ตัดสินใจจัดซื้อ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้นโดยได้
จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
        10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำ
รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั้งมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
        10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพัน
บริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ำประกัน บริษัทได้
ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพัน
บริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 

✓ 

 

10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุม
แบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม 

✓  

10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท 
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

✓  

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด 
เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ  

(1) หน้าท่ีอนุมัติ  
(2) หน้าท่ีบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  
(3) หน้าท่ีในการดูแลจัดเกบ็ทรัพยส์ิน       

✓  
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11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

✓  

11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม ✓  

11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม ✓  
11.4  บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

✓  

 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับ
ของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกัน
การหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว   
 

✓  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น ✓  

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น
สำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 

✓  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้ง
กำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น 
ถือปฏิบัติ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) 

✓  

12.5  บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดย
ผู้บริหารและพนักงาน 

✓  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดย
บุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน 

✓  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ ✓  
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนิน
ไปได้ตามที่กำหนดไว้ 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก
องค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน 

✓  

13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล  ✓  
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที ่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื ่องที ่เสนอ ให้พิจารณา เหตุผล 
ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ  

✓  

13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด  

✓  

13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย 
เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา 
ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

✓  

13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้      
     13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
     13.6.2 กรณีที ่ ได ้ร ับแจ้งจากผู ้สอบบัญชีหรือผู ้ตรวจสอบภายในว่ามีข ้อบกพร่อง                
ในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว 

 
✓ 
✓ 
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14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซ ่งรวมถ งวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่
วางไว้ 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

✓  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที ่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และทำให้
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการ
ต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่น
นอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  
การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะ
หารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นต้น    

✓  

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัท
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower 
hotline) ได้อย่างปลอดภัย 

✓  

 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

✓  

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่
บริษัทได้อย่างปลอดภัย 

✓  
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่าย
บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 
กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ  และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นต้น 

✓  

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

✓  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมคีวามเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท ✓  
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู ้ที ่ม ีความรู ้และ
ความสามารถ 

✓  

16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

✓  

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing, IIA) 

✓  

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซ ่งรวมถ งผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อ
ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้
อย่างมีนัยสำคัญ 

✓  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 
        17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์
หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจรติอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบัติทีฝ่่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำท่ี
ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคญั    
        17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้
เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอันควร 
        17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
✓ 
 
 
 

✓ 
 
 
✓ 
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