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ภาพกิจกรรมบริษัทเดือน 6 ร่วมทำาบุญ ณ มูลนิธิไตรคุณธรรม (ซำาเต็กไท้) จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรมบริษัทเดือน 9 ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปลูกป่าชายเลน ณ ชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพกิจกรรมบริษัทเดือน 4-5 ภาพกิจกรรมบริษัทงานสถาปนิค เมืองทองธานี
วันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559

ภาพกิจกรรมบริษัท กิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องเพิ่มสิน ชาวบางสะพาน



กิจกรรมเพิ่มสินแปลอักษรเพื่อพ่อหลวง

ภาพกิจกรรมบริษัท กิจกรรมบำาเพ็ญศีลพี่น้องชาวเพิ่มสิน 4 ธันวาคม 2559

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ณ สถานศึกษาธรรมจารี จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมบริษัท กิจกรรมทอดกฐิน 
โดยบริษัทเป็นเจ้าภาพ



ภาพกิจกรรมเพิ่มสินทำาดีถวายพ่อ

ภาพกิจกรรมบริษัท กิจกรรมกีฬาสีประจำาปี 2559

PERMSIN FAMILY DAY

ภาพกิจกรรมปีใหม่ เดือน 12



สินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด (มหาชน)

เหล็กม้วน

CEE & ZED หลังคาเหล็กและฉนวนกันความร้อน
PU FOAM

SPU 20-800

SPU 30-720

SPU 40-720

SPU 50-740

SPU 60-700

SPU PN – 770IS

SPU PN – 800 ES

แผ่นเปลือย

SP-720 BOLTLESS TYPE

S-760 BOLT TYPE

SP-30 BOLT TYPE

KL-690 BOLTLESS TYPE

P-830 PANEL SHEET HI-TEN

S-740 BOLT TYPE

S-750 BOLT TYPE

TD-735 BOLT TYPE
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ประเด็นสำาคัญทางการเงิน

หน่วย :พันล้าน

 2559 +/-(%) 2558 +/-(%) 2557 +/-(%) 2556

งบดุล

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,835.65 +30.80 2,168.00 -35.03 3,337.00 +119.64 1,519.27

สินทรัพย์รวม 4,004.87 +21.99 3,283.00 -27.32 4,517.00 +92.88 2,341.85

หนี้สินหมุนเวียน 2,975.55 +11.69 2,664.00 -24.75 3,540.14 +139.43 1,478.54

หนี้สินรวม 3,014.36 +11.44 2,705.00 -25.91 3,651.08 +144.50 1,493.28

ส่วนของผู้ถือหุ้น 990.51 +71.67 577.00 -33.39 866.27 +2.90 848.57

งบกำ�ไรข�ดทุน

รายได้จาการขาย 5,218.50 +13.97 4,579.00 -23.00 5,946.78 +15.36 5,155.09

รายได้อื่น 14.02 -12.38 16.00 -5.99 17.02 +18.77 14.33

รายได้รวม 5,232.50 +13.87 4,595.00 -22.95 5,963.80 +15.37 5,169.42

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 4,447.01 -2.52 4,562.00 -20.17 5,714.69 +16.91 4,888.19

ค่าใช้จ่ายในการขายบริหาร 214.25 -8.05 233.00 +57.08 148.33 -31.40 216.21

ต้นทุนทางการเงิน 64.22 -34.47 98.00 +170.99 68.99 +9.76 59.23

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษ ี 507.02 +270.14 -298.00 +1037.40 31.79 +25.97 5.82

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -   -100 -3.00 -58.45 -7.22 - -  

ภาษ ี 94.72 +149.26 38.00 683.72 -6.51 -4.97 1.54

กำาไรสุทธ ิ 412.30 +256.77 -263.00 -1556.26 18.06 +13.79 4.28

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.95 +17.65 0.81 -14.70 0.94 -8.27 1.03

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.04 -35.09 4.69 +11.28 4.21 +139.50 1.76

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 9.69 +248.85 -6.51 -255.74 0.53 -23.16 5.44

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 7.88 +3.70 -5.77 -2013.33 0.30 +275 0.08

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.98 +87.48 1.15 -22.29 1.73 +1.76 1.70
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ

 ผลการประกอบการที่ดีในปี 2559 ซึ่งบริษัทสามารถทำากำาไรได้ถึง 412.98 ล้านบาท พลิกฟื้นจากสถานการณ์ที่ย่ำาแย่ในปี 

2558 ซึ่งบริษัทมีผลการดำาเนินงานขาดทุนถึง 263.74 ล้านบาท เกิดจากสถานการณ์การที่ราคาสินค้าขยับตัวสูงขึ้นประกอบกับ

ความต้องการสินค้าของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ทำาให้มีการเติบโตของยอดขายในเกณฑ์สูงอีกทั้งบริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น  

จึงส่งผลกระทบในเชิงบวกดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้กำาหนดไว้ตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม 

ผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทจำาหน่ายทั้งเหล็กรีดร้อน และเหล็กเคลือบสีนั้นจัดได้ว่าเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความผันผวนของราคาจำาหน่าย

สงู มปีจัจยัหลายอยา่งทีส่ง่ผลกระทบอยูต่ลอดเวลา ทัง้ปจัจยัภายนอกและภายในประเทศ ดงันัน้ในฐานะของฝา่ยจดัการจงึจำาเปน็

จะต้องติดตามสถานการณ์ทางการตลาดอย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อรักษาเสถียรภาพ

ของการทำากำาไรอยู่ตลอดเวลา

 สำาหรับการรักษาระดับการทำากำาไรให้ยั่งยืนในอนาคตนั้น บริษัทก็มีความจะเป็นที่จะต้องขยายธุรกิจที่มีความสม่ำาเสมอ

ของการทำากำาไรคือธุรกิจเหล็กเคลือบสีให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันและมีแนวโน้มที่สดใสคือ เหล็กเคลือบสี

พร้อมฉนวนกันความร้อนชนิด Poly Urethane หรือ PU เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่กันความร้อนได้ดีเหมาะกับสภาพภูมิอากาศ 

ของบา้นเรา ราคาจำาหนา่ยไมส่งูนกั เปน็ทีรู่จ้กัของผู้ใชแ้พรห่ลายมากยิง่ขึน้ในปจัจบุนั ในขณะทีคู่แ่ขง่ขนัยงัมนีอ้ยราย เพือ่สง่เสรมิ

ให้ธุรกิจดังกล่าวมีการเติบโตเป็นเอกเทศ สามารถวัดผลการดำาเนินงานได้อย่างชัดเจน อันจะเป็นการเอื้ออำานวยให้มีการจัดการ

ที่เหมาะสม บริษัทจึงมีนโยบายที่จะแยกธุรกิจดังกล่าวให้อยู่ภายใต้นิติบุคคลใหม่แต่ยังคงสภาพเป็นบริษัทย่อยที่กิจการเข้าไป 

ถือหุ้นทั้งหมด โดยจะดำาเนินการในช่วงต้นปี 2560 นี้ การดำาเนินนโยบายนี้สอดคล้องกับการจัดตั้งบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งเพื่อ

ดำาเนนิธรุกจิรดีทอ่ ซึง่ไดด้ำาเนนิการมากอ่นหนา้นี ้การขยายธรุกจิดงักลา่วทัง้สองแหง่เปน็ไปตามแผนกลยทุธเ์พือ่สรา้งความยัง่ยนื

ให้กับกิจการทั้งในด้านยอดขายและการทำากำาไรในอนาคตสืบไป

 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทำางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยจริยธรรมที่ถูกต้อง ด้วยความรอบคอบ 

รดักมุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานการณป์จัจบุนัทีล่กูคา้มีโอกาสทีจ่ะเปน็หนีเ้สยีไดง้า่ย ดงันัน้บรษิัทจงึจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงั

เป็นพเิศษ ทัง้นีบ้รษิัทจะพยายามรกัษาสมดลุของการลงทุนให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม เพือ่ลดความเสีย่งในระยะยาวและมุ่งสร้าง

ประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร เพื่อความมั่นคง และยั่งยืนของกิจการในอนาคตสืบไป

 

 (นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์)

 ประธานกรรมการ
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สารจากประธานกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท เพิ่มสิน สตีล เวิคส์ จำากัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน คือ พล

เอก ดร.มนตรี ศุภาพร ประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำารวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี และนายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ กรรมการ

ตรวจสอบ โดยนายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ด้านบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตาม

ขอบเขตความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทในการตรวจสอบและสอบทานใหบ้รษิัทมกีารกำากบัดแูลกจิการ

ทีด่แีละมรีะบบควบคมุทีเ่พยีงพอ ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย ในป ี2559 ทีผ่า่นมา การปฏบิตัิ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบพอสรุปได้ดังนี้คือ

1. สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของงบการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำาปี 2559 ซึ่งผ่านการสอบทานและ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตลอดจนได้หารือร่วมกับผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีถึงดุลยพินิจต่างๆเพื่อ

ใช้ในการจัดทำางบการเงิน ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เห็นว่า การจัดทำารายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมที่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีมีความป็นอิสระใน

การปฏิบัติหน้าที่และไม่ถูกจำากัดขอบเขตในการตรวจสอบ จึงมั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินได้แสดงฐานะทางการเงิน

และผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างเพียงพอ

2. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และมีความเห็นว่า ฝ่ายบริหาร

ได้ตัดสินใจทำารายการดังกล่าวเท่าที่จำาเป็น และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำาคัญ มีเงื่อนไขการค้าตามปกติ ด้วยราคา

ที่สมเหตุสมผล รวมทั้งกำาหนดให้มีกระบวนการปฏิบัติในบางกรณีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำาหนด และ

ระเบียบอื่นๆ ตามที่สำานักงาน กลต. และตลท.กำาหนด รวมทั้งกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

4. สอบทานระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความเห็นถึงทิศทางและกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงจากการขยาย

ธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี 2560 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระ 

ของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความพร้อมของทีมงาน ตลอดจนความเหมาะสมของ

ค่าสอบบัญชี จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 

สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2560

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ

ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เป็นไปตามหลักวิชาการ  

โดยมจีดุมุง่หวงัใหเ้กดิประโยชนต์อ่กจิการและผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเปน็อสิระในการปฏบิตัภิารกจิ

ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นระยะ และผู้สอบบัญชีทุกไตรมาส เพื่อทราบข้อสังเกตุเกี่ยวกับ

รายงานทางการเงินและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งไม่พบประเด็นที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำาคัญแต่ประการใด

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 

 (พลเอก ดร.มนตรี ศุภาพร)

 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปบริษัท

ชื่อ ที่ตั้งสำานักงาน ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริษัท : บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด (มหาชน)

  PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED.

ชื่อย่อ : PERM

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000196

เว็บไซต ์ : http://www.permsin.com

ประเภทธุรกิจ : แปรรูปและจัดจำาหน่ายเหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า

  หลังคาเหล็กเคลือบสี ผนังเหล็กเคลือบสี หลังคาเหล็กเคลือบสีพร้อมฉนวนกันความร้อน 

  เหล็กโครงคร่าวเพดานบ้านและผนัง และเหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี

ที่ตั้งสำ�นักง�นสำ�นักง�นใหญ ่ : 4, 95-96 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำาบลโคกขาม อำาเภอเมืองสมุทรสาคร 

  จังหวัดสมุทรสาคร 74000

สาขาที่ 1 : 222 หมู่ที่ 6 ตำาบลแม่รำาพึง อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาที่ 2 : 108/9 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำาบลบางน้ำาจืด อำาเภอเมืองสมุทรสาคร 

  จังหวัดสมุทรสาคร 74000

สาขาที่ 3 : 108/3 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำาบลบางน้ำาจืด อำาเภอเมืองสมุทรสาคร 

  จังหวัดสมุทรสาคร 74000

สาขาที่ 4 : 55/93 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

สาขาที่ 5 : 90/9 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำาบลบางน้ำาจืด อำาเภอเมืองสมุทรสาคร 

  จังหวัสมุทรสาคร 74000

สำานักงานโรงงาน : 4, 95-96 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำาบลโคกขาม อำาเภอเมืองสมุทรสาคร 

  จังหวัดสมุทรสาคร 74000

จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทุนจดทะเบียน จำานวน 500,000,000 บาท

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 500,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  1 บาท

ทุนชำาระแล้ว จำานวน 500,000,000 บาท

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 500,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  1 บาท
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ชื่อ สถานที่ตั้ง ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

น�ยทะเบียน : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์ : 0 2009-9000

  โทรสาร : 0 2009-9991

  SET Contact center: 0 2009-9999

  Website: http://www.set.or.th/tsd

  E-mail: SETContactCenter@set.or.th

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต : นางสาวศิราภรณี เอื้ออนันตกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

  นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาติเลขที่ 4498

  นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชี รับอนุญาติเลขที่ 52123

 

	 	 บริษัท	สำ�นักง�น	อีว�ย	จำ�กัด

  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก

  แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์ 0-2264-9090

  โทรสาร 0-2264-0789-90

  www.ey.com

เลข�นุก�รบริษัท : นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์

  โทรศัพท์ 0-3482-5090-100

  โทรสาร 0-3482-5078-9

  Email : chamaiporn@permsin.com

ส่วนง�นนักลงทุนสัมพันธ ์  นางสาวขนิษฐา พร้อมพราย

  โทรศัพท์ 0-3482-5090-100

  โทรสาร 0-3482-5078-9

  Email : kanittha@permsin.com



บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)

10

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ : PERM

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจเป็นผู้แปรรูปและจัดจำาหน่ายสินค้าเหล็กม้วนรีดร้อน, เหล็กม้วน, 

  เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Steel), เหล็กม้วนเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า 

  (Electro-Galvanized Steel)

  แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี (Roll Forming Metal Sheet)

  แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีพร้อมฉนวนกันความร้อน และเหล็กม้วนชนิดต่างๆ

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ ่ : เลขที่ 4,95-96 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำาบลโคกขาม อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ฺ ที่ตั้งสำ�นักง�นส�ข�โรงง�น : 1. เลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ตำาบลแม่รำาพึง อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

  2. เลขที่ 108/9 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำาบลบางน้ำาจืด อำาเภอเมืองสมุทรสาคร 

   จังหวัดสมุทรสาคร 74000

  3. เลขที่ 108/3 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำาบลบางน้ำาจืด อำาเภอเมืองสมุทรสาคร 

   จังหวัดสมุทรสาคร 74000

  4. เลขที่ 55/93 หมู่ที่ 9 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

  5. เลขที่ 90/9 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำาบลบางน้ำาจืด อำาเภอเมืองสมุทรสาคร 

   จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000196

โทรศัพท์สำ�นักง�นใหญ ่ : 0-3482-5090-100

โทรศัพท์โรงง�น : 0-3482-5090-100

โทรส�รสำ�นักง�นใหญ ่ : 0-3482-5078-9

Home Page : www.permsin.com, www.suntechthai.com

Email Address : contact@permsin.com

ทุนจดทะเบียน : จำานวน 500,000,000.-บาท

แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ : จำานวน 500,000,000 หุ้น

มูลค่�ที่ตร�ไว ้ : หุ้นละ 1.- บาท

ทุนเรียกชำ�ระแล้ว : จำานวนเงิน 500,000,000.- บาท
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 ลำ�ดับ	 ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น	 จำ�นวนหุ้น	 ร้อยละ

1 นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ 125,950,000 25.19

2 นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์ 33,819,000 6.63

3 นายกริช สุธีรชัย 27,900,000 5.58

4 นายธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ 24,750,000 4.95

5 นางสางวิภาดา โกวิทย์โสภณ 24,610,000 4.92

6 นายวิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ 23,848,100 4.77

7 นางสาวลลิลพร ยงวงศ์ไพบูลย์ 21,079,800 4.22

8 นางสาวณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์ 19,051,700 3.81

9 นายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ 16,300,000 3.26

10 นายเพิ่มศิลป์ ยงวงศ์ไพบูลย์ 12,765,000 2.55

11 นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์ 12,000,000 2.40

12 นายภัทรพล บัตรสมบูรณ์ 6,400,000 1.28

13 นายสุทธิชัย จารุศิริ 4,140,000 0.45

14 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 2,328,401 0.45

15 นายสุภาพ นวลขาว 2,253,800 0.34

16 นายชัยยันต์ เอื้อวัฒนา 2,250,000 0.34

17 นางศรีนวล สุขวัฒน์ 1,705,400 0.33

18 นายสมบูรณ์ ยั่งยืนสุนทร 1,700,000 0.31

19 นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ 1,629,300 0.30

20 นายอนันต์ เศรษฐี 1,550,000 0.30

21 นายสมชาย ตั้งวงศ์สามารถ 1,500,000 0.29

22 นายถนอมศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ 1,440,500 0.27

23 นายนิทัสกรณ์ รัชยสิริโสภณ 1,360,000 0.27

24 นายอภิรัตน์ โกวิทย์โสภณ 1,357,900 0.27

25 นายอำาพล วิโรจน์เวชภัณฑ ์ 1,273,900 0.25

	 รวม	 372,964,101	 74.59
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด (มหาชน) (”บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระ

แล้วเริ่มแรก จำานวน 6 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจซื้อมา-ขายไป เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold rolled steel) โดยการนำาเข้าสินค้าจาก

ตา่งประเทศเปน็หลกั และพฒันามาเปน็ผูแ้ปรรปูสนิคา้เหลก็โดยเริม่ตดิตัง้เครือ่งจกัรสำาหรบัการตดัเหลก็แผน่รดีเยน็ (Cold Rolled 

Steel) และเหล็กแผ่นเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized Steel) และในปี 2540 หลังจากที่มีการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นใน

ประเทศ บริษัทจึงหันมาซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ ต่อมาในปี 2547 บริษัทได้ดำาเนินธุรกิจผลิตแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนัง

เหล็กเคลือบสี (Roll Forming Metal Sheet) ได้เริ่มแปรรูปและจำาหน่ายสินค้าเหล็กชนิดอื่น เช่น เหล็กโครงคร่าวเพดานและผนัง 

(C-line, C-u, T-bar ) และเหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี (C-Channel Galvanized High Tensile Strength) และในปี 2548 

บริษัท ได้มีการก่อสร้างอาคารโรงงานและอาคารสำานักงาน เพื่อรองรับการขยายงาน อีก คือ เลขที่ 95-96 หมู่ที่ 6 ตำาบลโคกขาม 

อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และทำาการย้ายสำานักงาน จากสาขาบางมด ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2549 ไปอยู่ที่สำานักงานใหม่ที่ 

95-96 หมู่ที่ 6 ตำาบลโคกขาม อำาเภอเมืองสมุทรสาคร ทำาให้การประสานงานและการทำางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น บริษัท ได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นคือ แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีพร้อมฉนวนกันความร้อน เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพื่อต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงขึ้น เนื่องจากสามารถป้องกันความร้อน และเสียงดังได้ดีขึ้นจากผลิตภัณฑ์เดิม และในปี 

2552 บริษัทได้ เพิ่มการาจัดจำาหน่ายเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน โดยการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพื่อรองรับฐานลูกค้าที่บริษัทได้

ทำาธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กรีดเย็นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ครบวงจรในธุรกิจเหล็กได้ อย่างครบครันในเรื่องของการ

จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า

 นอกจากบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด (มหาชน) แล้วยังมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท เอส. ซี สตีลเวอร์ค จำากัด มี

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว 10 ล้านบาท ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำาเนินธุรกิจบริการติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสี และผนัง

เหลก็เคลอืบส ีบรษิัทจำาหนา่ยสนิคา้สว่นใหญ่โดยตรงกบัลกูคา้ (End User) ลกูคา้ของบรษิัทจะนำาไปผลติเปน็สนิคา้สำาเรจ็รปู หรอื

เป็นส่วนประกอบสำาหรับสินค้าอื่นต่อไป กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัท เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก อุตสาหกรรมท่อเหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น สำาหรับเหล็กโครงคร่าว

เพดานและผนงั บรษิัทจำาหนา่ยสนิคา้ใหก้บัผูร้บัเหมาและผูค้า้สง่ในอตัราสว่นรอ้ยละ 90 ของการจำาหนา่ยเหลก็โครงครา่วเพดาน

และผนัง และสำาหรับแผ่นหลังคาเหล็กคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสีนั้น บริษัทจำาหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรงและผ่านผู้รับเหมา

ก่อสร้าง เนื่องจากแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสีจะเป็นการผลิตตามคำาสั่งเท่านั้น

1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
  วิสัยทัศน์ ของบริษัท คือ มุ่งมั่นให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วประเทศให้บริการเป็นเลิศ ส่งมอบสินค้า

รวดเร็วและตรงต่อเวลา เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด

  บรษิัทมเีปา้หมายในการดำาเนนิธรุกจิ คอื การใหบ้รกิารดว้ยความจรงิใจ รวดเรว็และสรา้งความประทบัใจใหล้กูคา้

และบริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการนำาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันมาส

ร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งที่ดำาเนินการด้วยตนเองหรือจ้างผู้อื่น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้นหรือขยายตลาดไปยังผู้ใช้

ประเภทอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์โครงคร่าวเพดานและผนังรูปตัวซี เป็นต้น กลยุทธ์

ดังต่อไปนี้ เป็นการดำาเนินการโดยตลอดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน

- ด้านการตลาด โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่มารองรับลูกค้าในปัจจุบัน เช่น เหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสี

รูปตัวซี โดยเป็นการดำาเนินการเพื่ออำานวยความสะดวกหรือสร้างทางเลือกสำาหรับการสร้างโครงหลังคา ซึ่งทำาให้

ผลติภณัฑข์องบรษิัทยงัสามารถเจาะกลุม่ลกูคา้ใหมท่ี่ใชห้ลงัคาประเภทอืน่ เชน่ หลงัคากระเบือ้งซเีมนต ์และเหลก็

รีดร้อน ซึ่งเพื่อให้บริการลูกค้า ที่ได้สั่งซื้อสินค้ากับบริษัทในส่วนของเหล็กรีดเย็น เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่

บริษัทมีอยู่แล้ว และ ขยายกลุ่มลูกค้ามากขึ้น จะส่งผลทำาให้บริษัทสามารถเพิ่มยอดขาย ได้

- ดา้นผลติภณัฑ ์สว่นใหญข่องบรษิัทจะนำาไปใช้ในอตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง บรษิัทจงึคำานงึถงึการรกัษาคณุภผลติภณัฑ์

เป็นสำาคัญ โดยการจัดการให้มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ จากผู้
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ผลิต จนกระทั้งการส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งเป็นมาตรฐาน

ของลูกค้าแต่ละราย ที่จะนำาไปใช้งาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

- ด้านการให้บริการ บริษัท ได้จัดให้มีการบริการที่รวดเร็ว และ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านการผลิต

และการจัดส่ง โดยสอบถามถึงรูปแบบและปริมาณความต้องการของผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต 

และแผนในการจัด เก็บผลิตภัณฑ์คงคลังแต่ละประเภท เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอ ต่อการตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนีท้างบรษิัทยงัจดัใหม้กีารเขา้พบลกูคา้อยา่งสม่ำาเสมอเพือ่สำารวจ

ความพึงพอใจของลูกค้า และทำาการปรับเปลี่ยนและสร้างความพึงพอใจในระยะยาว

- ดา้นมาตรฐานคณุภาพบคุลากร เนือ่งจากการขยายตวัอยา่งตอ่เนือ่งทัง้ในแงย่อดขายและการพฒันาสนิคา้ใหม ่ๆ  

ออกสูต่ลาด ดงันัน้บรษิัทจงึมกีารเพิม่บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถเขา้มาทำางานในองคก์ร ในขณะเดยีวกนั มี

การอบรมเพื่อยกระดับความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

	 ค่�นิยม

	 ผลก�รดำ�เนินก�รที่มีประสิทธิภ�พสูง	(High	Performance)

  เรามคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งความเปน็เลศิใหก้บังานทกุอยา่งทีเ่ราทำา และเราพรอ้มทีจ่ะปรบัปรงุตอ่ไปอยา่ง

ต่อเนื่อง เราปราถนาที่จะบรรลุผลสำาเร็จที่เหนือกว่าความคาดหมายทั้งของเราเองและผู้อื่นเราทุ่มเทพลังและ

ตระหนักถึงความเร่งด่วนในการทำางาน เพื่อมุ่งสู่ผลสำาเร็จ

	 คว�มซื่อตรง	(Integrity)

  เราซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น เราดำาเนินธุรกิจทุกประเภทบนพื้นฐานของจรรยาบรรณมาตราฐานสูงสุด 

เรารักษาคำาพูดของเราเสมอ เรามีความรับผิดชอบต่อการกระทำาและงานที่ได้รับมอบหมาย

	 ก�รเป็นพันธมิตร	(Partnership)

  เรามุ่งที่จะเป็นพันธมิตรที่ดี โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายที่ร่วมมือกัน

อย่างใกล้ชิดและไว้วางใจกัน ทั้งกับลูกค้า บริษัทอื่น ๆ ชุมชน และพวกเรากันเอง

	 คว�มเป็นเจ้�ของ	(Ownership)

  รักในองค์กร มีจิตสำานึกความเป็นเจ้าของในงาน และภาคภูมิใจในองค์กรที่ทำา

  การมีจิตใจในการในการให้บริการที่ดี (Service Mind )

  มีจิตบริการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก และมอบประสบการณ์ทีดีๆ ให้กับลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญในระยะ 3 ปี ที่ ผ่านมา สรุปได้ ดังนี้

ปี 2555 เดือนตุลาคม - บริษัท มีซื้อและติดตั้ง เครื่องรีดหลังคาลอนคู่ เพิ่มอีก 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรีด 

   หลังคาเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ปี 2556 เดือนมีนาคม - บริษัทซื้อที่ดินในบริเวณใกล้เคียงกีบโรงงานเพิ่มเติม จำานวน 17 ไร่ 3 งาน 101 ตารางวา เพื่อรองรับ 

   การขยายโรงงานในอนาคต

ปี 2556 เดือนมิถุนายน - บริษัท ซื้อเครืองขึ้นรูปตัวซี เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มากขึ้น

ปี 2556  - บริษัทได้มีการก่อสร้าง อาคารโรงงานเพิ่มเป็นอาคาร โรงงาน โกดัง 6 เพื่อการการรองรับการวาง 

   เครื่องจักรสำาหรับตัดเหล็กรีดร้อน มีพื้นที่ใช้ สอย 7,500 ตารางเมตร

ปี 2557 เดือนเมษายน - บริษัทได้ทำาการซื้อและติดตั้งเครื่องรีดหลังคา 2 เครื่อง กำาลังการผลิต ประมาณ 1,200,000  

   ตารางเมตรต่อปี

 เดือนพฤศจิกายน - บริษัทซื้อ และติดตั้งเครื่อง ตัดเหล็กรีดร้อน จำานวน 2 เครื่อง กำาลังการผลิตของเครื่องตัดเหล็ก 

   รีดร้อน 2 เครื่อง อยู่ ที่ 50,000 ตัน ต่อ ปี

  - บริษัทมีการซื้อและติดตั้งเครื่องคลายม้วนเหล็ก 1 เครื่อง เพื่อการรีดหลังคาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น  

   กำาลังการผลิตก็ขึ้นอยู่กับการผลิตหลังคา
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ปี 2558 เดือนมกราคม บริษัทได้มีการก่อสร้างอาคารโรงงาน เป็นอาคารโกดัง 7 เพื่อการทำาโรงรีดท่อ

 เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทได้ทำาการซื้อที่ดิน จำานวน 2 แปลง คือ โฉนด เลขที่ 4361 เนื้อที่ 5 ไร่ และโฉนดเลขที่ 4359  

  เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับที่ดินของบริษัท ซึ่งจะสะดวกในการขยายงานในอนาคต

 เดือนกันยายน บริษัทได้ซื้อเครื่องจักรสำาหรับรีดท่อ 4 เครื่อง และรีด 1 ตัวซี เครื่องตัดเหล็ก 3 เครือง

ปี 2559 เดือนตุลาคม บริษัทได้ทำาการวางแผนที่จะก่อสร้างโกดัง 8 เพื่อเป็นโรงงานรีดหลังคา เหล็ก ฉนวนพียู และผนัง 

  เหล็กเคลือบฉนวนพียู

 อนึ่ง อำานาจในการควบคุมการบริหารงาน และการตัดสินใจ ระดับบริหารของบริษัท ยังเป็นคณะผู้บริหารชุดเดิม  

ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารอย่างมีนัยสำาคัญ

โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัท
 โครงสร้างรายได้ของบริษัทในระยะเวลา 3ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557-2559 มีดังนี้

	 ลำ�ดับที	่ ร�ยได้	 ปี	2559	 ปี	2558	 ปี	2557

	 ล้�นบ�ท	 สัดส่วน	 ล้�นบ�ท	 สัดส่วน	 ล้�นบ�ท	 สัดส่วน

1 จัดหาแปรรูป และจำาหน่ายเหล็กรีดเย็น 409.02 8.02 409.89 8.99 425.17 20.5

 แผ่น และม้วน ซื้อมาขายไป

2 จัดหาแปรรูป และจำาหน่ายเหล็กรีดร้อน 2,293.35 44.95 2,243.00 49.20 2,914.77 32.28

 แผ่น และม้วน ซื้อมาขายไป

3 จัดหาแปรรูปเหล็กเคลือบด้วยเคมีไฟฟ้า 1,633.44 32.01 1,339.66 38.08 2,103.77 38.08

 เหล็กเคลือบอลูซิ้งค์ สังกะสี

4 หลังคาเหล็กผนังเหล็ก และตัวแปร 346.29 6.79 500.43 10.98 468.29 7.85

5 บริการและรับจ้าง 42.49 0.83 66.16 1.45 51.82 0.87

6 ท่อเหล็ก 377.66 7.40 0 0 0 0

	 ร�ยได้ทั้งหมด	 5,102.26	 100	 4,559.14	 100	 5,963.82	 100
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ปัจจัยความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทได้ตะหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

การดำาเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขึ้นมา เพื่อให้บริษัทมีการ

บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อใช้เป็นกลไกลที่สำาคัญในการบริหารความเสี่ยง

ของบริษัท ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยแยกเป็นส่วนงานทั้งแนวทางการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ เพื่อให้การดำาเนินงานสอดคล้องกับนโยบายการกำากับ 

ดูแลกิจการที่ดี สำาหรับผลการประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท สามารถ

จำาแนกได้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากด้านการตลาด
•	 คว�มเสี่ยงคว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบและร�ค�ผลิตภัณฑ์

  อุตสาหกรรมเหล็กของไทยเผชิญกับความเสี่ยงอย่างมาก จากความต้องการและราคาของสินค้าที่มีความ

ผันผวนตามฤดูกาล เช่นเดียวกับในประเทศอื่นที่ต้องประสบความเสี่ยงนี้ ทั้งในด้านราคาวัตถุดิบและราคาของ

สินค้าสำาเร็จรูปเนื่องจากสินค้าและผลิตภัณฑ์เหล็ก มักใช้งานในภาคการก่อสร้างเป็นหลัก ดังนั้น การเติบโต

ของอัตราสินค้า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความผันผวนทางด้านอุปสงค์ นอกจาก

นั้น จากการที่ประเทศไทยได้ส่งเสริม ในเรื่องข้อตกลงการค้าเสรี จึงเป็นเหตุให้สถานการณ์ทางด้านอุปทานได้รับ

ผลกระทบอย่างรุนแรงสืบเนื่องมาจากการนำาเข้าเหล็กจากต่างประเทศ ซึ่งนำาไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มมากขึ้น 

ต่อราคาของผลิตภัณฑ์เหล็กสำาเร็จรูป

  บรษิัทไดด้ำาเนนิการอยา่งเปน็รปูธรรมในการบรรเทาและลดผลกระทบดา้นลบของความเสีย่งดา้นการตลาด 

โดยการมุ่งเน้นที่การสร้างตราสินค้าในสายผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังได้พัฒนาสินค้า และ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ การที่บริษัทมุ่งเน้นในการ

เพิ่มสัดส่วนสินค้าเหล็กพิเศษมากขึ้น จะมีผลโดยตรงต่อการลดความเสี่ยงทางด้านการตลาดได้ ดังนั้นมาตรการ

ที่ใช้ในการลดความเสี่ยงดังกล่าวของบริษัทที่สำาคัญได้แก่

(1) มกีารตดิตามความเคลือ่นไหวของราคาเหลก็โลกอยา่งใกลช้ดิและเพือ่ความระมดัระวงัในการจดัซือ้สนิคา้ 

และผลติภณัฑ ์โดยพยายามจดัซือ้จากแหลง่ทีม่รีาคาทีจ่ะทำาใหบ้รษิัทมสีว่นตา่งระหวา่งราคาขายและตน้ทนุ

สินค้า ตามที่ต้องการ และในปริมาณที่จะขายได้

(2) ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบเหล็กและสินค้า ผลิตภัณฑ์ สำาเร็จรูปให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  

ให้สอดคล้องกับการประมาณการการขายและลดระยะเวลาการหมุนเวียนของวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง 

เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบของราคาในเชิงลบ

(3) ดำาเนินการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับการขาย และเร่งรัดระยะเวลาในการส่งมอบให้เร็วขึ้น

(4) ติดตามสถานการณ์การทุ่มตลาดของสินค้านำาเข้าจากต่างประเทศและนโยบายการควบคุมราคาของ 

ภาครัฐอย่างใกล้ชิด และดำาเนินการอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

(5) เพิ่มการขายและผลิตสินค้าที่จัดเป็นสินค้าคุณภาพพิเศษให้มากขึ้น เนื่องจากมีราคาที่สูงกว่าและมีความ

ผันผวนของราคาที่น้อยกว่า

•	 คว�มเสี่ยงจ�กภ�วะเศรษฐกิจ

  เนือ่งจากการเปลีย่นของภาวะเศรษฐกจิในเชงิลบจะมผีลกระทบในเชงิลบตอ่ความตอ้งการของสนิคา้เหลก็

โดยรวม ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อปริมาณการขายของบริษัท และผลการดำาเนินงานของบริษัทในที่สุด  

ดังนั้น บริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน

เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อต้นทุนสินค้าและความสามารถในการสร้าง 
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ผลกำาไรของธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าที่มีการจัดซื้อจากต่างประเทศ ดังนั้นมาตรการที่บริษัทใช้ลดความเสี่ยง 

ดังกล่าวจึงมีค่อนข้างจำากัด สำาหรับมาตรการที่บริษัทใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการแข่งขันคือ

1. เพิ่มการขายสินค้าที่ จัดเป็นชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อหลีกเหลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา

2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต

3. เน้นการให้การให้บริการแก่ลูกค้าที่ดีขึ้น

•	 คว�มเสี่ยงคว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบและร�ค�ผลิตภัณฑ์

  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าและผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงที่มีความสำาคัญ

มากของของบรษิัท ทัง้นี ้เนือ่งจากวา่ความผนัผวนของราคาสนิคา้ และผลติภณัฑ ์มผีลกระทบตอ่สว่นตา่งระหวา่ง

ราคาขายและต้นทุนของสินค้า และโดยที่ต้นทุนสินค้าโดยทั่วไปแล้วมีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 96 ของ 

ราคาขาย ดังนั้นการหากความผันผวนของราคาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ทำาให้ส่วนต่างระหว่างราคาขายและ

ต้นทุนขายลดลงอย่างมีนัยสำาคัญก็จะมีผลกระทบลบต่อการดำาเนินงานของบริษัทค่อนข้างมาก ในปี 2559 ท่ีผ่านมา 

ราคาเหล็กยังมีความผันผวนต่อเนื่องจากปีก่อน แต่ความรุนแรงของความผันผวนน้อยกว่ามาก ปี 2558 โดยเพิ่มขึ้น 

จากราคา เนือ่งจากความผนัผวนของราคาสนิคา้และผลติภณัฑเ์หลก็เกดิจากปจัจยัภายนอก ซึง่อยูน่อกเหนอืการ 

ควบคุมของบริษัท ดังนั้น มาตรการที่ใช้ในการลดความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวของบริษัทที่สำาคัญได้แก่

1) มกีารตดิตามความเคลือ่นไหวของราคาเหลก็โลกอยา่งใกลช้ดิและเพือ่ความระมดัระวงัในการจดัซือ้สนิคา้ 

และผลติภณัฑ ์โดยพยายามจดัซือ้จากแหลง่ทีม่รีาคาทีจ่ะทำาใหบ้รษิัทมสีว่นตา่งระหวา่งราคาขายและตน้ทนุ

สินค้า ตามที่ต้องการ และในปริมาณที่จะขายได้

2) เพิ่มการขายและผลิตสินค้าที่จัดเป็นสินค้าคุณภาพพิเศษให้มากขึ้น เนื่องจากมีราคาที่สูงกว่าและมีความ

ผันผวนของราคาที่น้อยกว่า

3) ควบคมุปรมิาณสนิคา้คงเหลอืในคลงัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม เพือ่ลดความเสีย่งจากผลกระทบของราคา

ในเชิงลบ

•	 คว�มเสี่ยงจ�กภ�วะเศรษฐกิจ	และก�รแข่งขัน

  เนือ่งจากการเปลีย่นของภาวะเศรษฐกจิในเชงิลบจะมผีลกระทบในเชงิลบตอ่ความตอ้งการของสนิคา้เหลก็

โดยรวม ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อปริมาณการขายของบริษัท และผลการดำาเนินงานของบริษัทในที่สุด  

ดังนั้น บริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน

เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ดังนั้นมาตรการที่ใช้ลดความเสี่ยงดังกล่าวจึง

มีค่อนข้างจำากัด สำาหรับมาตรการที่ใช้ลดความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีค่อนข้างจำากัด สำาหรับมาตราที่ใช้เพื่อลด 

ความเสี่ยงจากการแข่งขันคือ

1. เพิ่มการขายสินค้าที่ จัดเป็นชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อหลีกเหลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา

2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต

3. เน้นการให้การให้บริการแก่ลูกค้าที่ ดีขึ้น

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
•	 คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยน

  บริษัทมีการนำาเข้าเหล็กรีดเย็น และ เหล็กรีดร้อนจากต่างประเทศจากการนำาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ  

ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 70 ของยอดขายทั้งหมด บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 

แลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทจะใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านนี้ ด้วยการทำาสัญญาซื้อเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Cover) นอกจากนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้ในขณะใดขณะหนึ่งในวงเงินตาม 

ที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม และในปีปัจจุบันทีมบริหารได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนคือ 

จะรับรู้ เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือก็จะทำาการกำาหนดค่าเงินบาทเลยเพื่อป้องกันการผันผวนเพื่อจะได้รับรู้ต้นทุนของ

สินค้าและกำาหนดราคาสินค้าที่จะขายได้เลย
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•	 คว�มเสี่ยงจ�กก�รให้สินเชื่อท�งก�รค้�

  ในการดำาเนนิธรุกจิทางดา้นการคา้ตามปรกตขิองบรษิัท บรษิัทจะมลีกูหนีก้ารคา้ ซึง่เกดิการทีบ่รษิัทจำาหนา่ย

สนิคา้ใหแ้กล่กูคา้ ซึง่เกดิจากการทีบ่รษิัทจดัจำาหนา่ยสนิคา้ใหล้กูคา้ภายในประเทศทีม่เีงือ่นไขการชำาระเงนิภายใน

เวลาตามที่ได้กำาหนดเวลาตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ลูกหนี้คงค้างของลูกหนี้เฉลี่ยในปี 2559 มีจำานวน 461.71 

ล้านบาท บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้การค้าไม่สามารถชำาระหนี้ค่าสินค้าภายในกำาหนดเวลาที่ต้อง

ชำาระหรอืภายในกำาหนดเวลาตามกำาหนดเวลาทีบ่รษิัทผอ่นผนัใหเ้พือ่ลดความเสีย่งทางดา้นนี ้บรษิัทจงึไดก้ำาหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สินเชื่อทางการค้า โดยกำาหนดวงเงินสินเชื่อการค้าให้แก่ลูกค้า แต่ละราย

ตามการวิเคราะห์ความต้องการซื้อสินค้าและความสามารถในการชำาระหนี้ของลูกค้ารายนั้นๆ และต้องได้รับการ

อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารที่มีอำานาจในการอนุมัติการให้สินเชื่อทางการค้า นอกจากนี้ ยังมีการ

กำากับดูแลบริหารความเสี่ยงในด้านนี้อย่างสม่ำาเสมอด้วยการให้ฝ่ายจัดการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

การบรหิารทราบเปน็ประจำาทกุเดอืนเกีย่วกบัคณุภาพของลกูหนีก้ารคา้ โดยเฉพาะลกูหนีร้ายทีม่หีนีส้นิเกนิกำาหนด

ระยะเวลาชำาระ ณ วันสิ้นปี 2559 บริษัทมีลูกหนี้ 71.37 ล้านบาท และคณะกรรมการบริหารได้มีการตั้งสำารองหนี้

สงสยัจะสญูของลกูคา้รายนี ้และไดท้ำาการดำาเนนิการตดิตามในการการชำาระหนีท้ีค่า้งอยูอ่ยา่งสม่ำาเสมอ แตด่ว้ย

สภาพ คลอ่งและภาวะของอตุสาหกรรมเหลก็ทำาใหล้กูคา้เกดิหนีเ้กนิกำาหนดเวลา และดว้ยระบบการวเิคราะหแ์ละ

ตดิตามทีม่ปีระสทิธภิาพ ประกอบกบัลกูหนีก้ารคา้สว่นใหญเ่ปน็ลกูคา้ทีบ่รษิัทรูจ้กัด ีเพราะมปีระวตักิารตดิตอ่กบั

บริษัทมานาน บริษัทจึงสามารถติดตามให้ลูกหนี้ชำาระหนี้ที่เกินกำาหนดชำาระเป็นที่เรียบร้อย โดยที่บริษัทไม่ได้รับ

ความเสียหายแต่อย่างใด

•	 คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง

  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันต่างๆ 

เมื่อครบกำาหนดอันเนื่องจากบริษัทไม่ได้สามารถเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินสด หรือ

ไม่สามารถจัดหาเงินในจำานวนที่เพียงพอกับความต้องการภายในระยะเวลาที่กำาหนดและมีต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่ง

อาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้ บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงทางด้านนี้ที่สำาคัญดังนี้

- ติดตามควบคุมไม่ให้นำาหนี้สินระยะสั้นไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลัก

เกณฑ์นี้อย่างเคร่งครัด

- ตดิตามการเปลีย่นแปลงของสดัสว่นสนิทรพัยห์มนุเวยีน ซึง่เปน็เครือ่งมอืวดัสภาพคลอ่งทีส่ำาคญัอยา่งหนึง่ 

หากสัดส่วนสูงขึ้นก็แสดงว่ามีสภาพคล่องที่ดีขึ้น

- จัดหาแหล่งเงินทุนและประเภทของสินเชื่อให้เพียงพอสอดคล้องกับความต้องการกับแผนการดำาเนินการ

ของบริษัท

3. ความเสี่ยงจากการบริหารและจัดการสินค้าคงคลัง
	 สืบเนื่องจ�กคว�มผันผวนของร�ค�เหล็กแผ่นรีดร้อนที่เป็นวัตถุดิบตัวหลักที่ใช้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น

  เพราะฉะนัน้การบรหิารและการจดัการสนิคา้คงคลงัจงึมผีลกระทบโดยตรงกบัอตัรากำาไรขัน้ตน้และความสามารถ

ในการแข่งขันของบริษัทค่อนข้างมาก โดยในช่วงที่ระดับราคาเหล็กเพิ่มสูงขึ้น หากบริษัทมีปริมาณสินค้าคงคลังในระดับ

สูง จะทำาให้ต้นทุนเหล็กรีดเย็นเฉลี่ยของบริษัทอยู่ในระดับต่ำา และในทางกลับกัน กรณีที่เหล็กปรับตัวลดลง หากบริษัท

มีปริมาณสินค้าคงคลังสูง จะส่งผลให้ต้นทุนให้ต้นทุนเหล็กรีดเย็นเฉลี่ยของบริษัทอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจจะทำาให้กำาไรขั้น

ตน้ของบรษิัทลดลงหรอือาจขาดทนุได ้หรอืในชว่งทีเ่หลก็รดีเยน็ขาดตลาด ถา้บรษิัทสำารองวตัถดุบิในระดบัทีต่่ำาเกนิไป จะ

ทำาให้บริษัทไม่สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทันตามกำาหนดเวลาได้ แต่ด้วยประสบการณ์และการติดตามความเคลื่อนไหว

แนวโนม้ของราคาเหลก็รดีเยน็ในตลาดอยา่งใกลช้ดิ รวมถงึการทีบ่รษิัทมเีงนิทนุหมนุเวยีนอยู่ในระดบัสงู บรษิัทจงึสามารถ

สั่งซื้อเหล็กรีดเย็นสำารองไว้ในปริมาณที่เหมาะสมสำาหรับการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาได้
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4. ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ
•	 คว�มเสี่ยงจ�กก�รพึ่งพิงผู้บริห�ร

  เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารหลักและคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

ทั้งผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier) และลูกค้า ทำาให้บริษัทสามารถจัดหาแหล่งวัตถุดิบได้ในราคาถูกและทราบการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ ทำาให้บริษัทอาจได้รับผลกระทบต่อผลประกอบการ

ของบริษัท หากบริษัทสูญเสียผู้บริหารหลักที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท

  อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงในปัจจุบันบริษัทมีผู้อำานวยการแต่ละฝ่ายที่มีความรู้ ความชำานาญในแต่ละด้านที่ดูแล และ

บริษัทได้มีการกระจายอำานาจให้แต่ฝ่ายมีอำานาจตัดสินใจตามขอบเขตที่บริษัทกำาหนด

  คณะกรรมการบรษิัทไดต้ะหนกัถงึปจัจยัความเสีย่งตา่งๆ ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่วสิยัทศัน ์พนัธกจิ และ

เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ขึน้มา เพือ่ใหบ้รษิัทมกีารบรหิารความเสีย่งทัง้องคก์รอยา่งเปน็ระบบ มปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล เพือ่ใชเ้ปน็

กลไกลที่สำาคัญในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 

โดยแยกเป็นส่วนงานทั้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง

มีระบบ เพื่อให้การดำาเนินงานสอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับผลการประเมินความเสี่ยง 

และการบริหารจัดการความเสี่ยงมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท สามารถจำาแนกได้ ดังนี้

5. ความเสี่ยงจากด้านการตลาด
•	 คว�มเสี่ยงคว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบและร�ค�ผลิตภัณฑ์

  อุตสาหกรรมเหล็กของไทยเผชิญกับความเสี่ยงอย่างมาก จากความต้องการและราคาของสินค้าที่มีความ

ผันผวนตามฤดูกาล เช่นเดียวกับในประเทศอื่นที่ต้องประสบความเสี่ยงนี้ ทั้งในด้านราคาวัตถุดิบและราคาของ

สินค้าสำาเร็จรูปเนื่องจากสินค้าและผลิตภัณฑ์เหล็ก มักใช้งานในภาคการก่อสร้างเป็นหลัก ดังนั้น การเติบโตของ

อัตราสินค้า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความผันผวนทางด้านอุปสงค์ นอกจาก

นั้น จากการที่ประเทศไทยได้ส่งเสริม ในเรื่องข้อตกลงการค้าเสรี จึงเป็นเหตุให้สถานการณ์ทางด้านอุปทานได้รับ

ผลกระทบอย่างรุนแรงสืบเนื่องมาจากการนำาเข้าเหล็กจากต่างประเทศ ซึ่งนำาไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มมากขึ้นต่อ

ราคาของผลิตภัณฑ์เหล็กสำาเร็จรูป

  บริษัทได้ดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการบรรเทาและลดผลกระทบด้านลบของความเสี่ยงด้านการ

ตลาด โดยการมุง่เนน้ทีก่ารสรา้งตราสนิคา้ในสายผลติภณัฑห์ลกัของบรษิัท นอกจากนัน้ บรษิัทยงัไดพ้ฒันาสนิคา้  

และผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่เพิม่สว่นแบง่การตลาดในดา้นอตุสาหกรรมตา่งๆ การทีบ่รษิัทมุง่เนน้ในการ

เพิ่มสัดส่วนสินค้าเหล็กพิเศษมากขึ้น จะมีผลโดยตรงต่อการลดความเสี่ยงทางด้านการตลาดได้ ดังนั้นมาตรการ

ที่ใช้ในการลดความเสี่ยงดังกล่าวของบริษัทที่สำาคัญได้แก่

1. มกีารตดิตามความเคลือ่นไหวของราคาเหลก็โลกอยา่งใกลช้ดิและเพือ่ความระมดัระวงัในการจดัซือ้สนิคา้ 

และผลติภณัฑ ์โดยพยายามจดัซือ้จากแหลง่ทีม่รีาคาทีจ่ะทำาใหบ้รษิัทมสีว่นตา่งระหวา่งราคาขายและตน้ทนุ

สินค้า ตามที่ต้องการ และในปริมาณที่จะขายได้

2. ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบเหล็กและสินค้า ผลิตภัณฑ์ สำาเร็จรูปให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  

ให้สอดคล้องกับการประมาณการการขายและลดระยะเวลาการหมุนเวียนของวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง 

เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบของราคาในเชิงลบ

3. ดำาเนินการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับการขาย และเร่งรัดระยะเวลาในการส่งมอบให้เร็วขึ้น

4. ตดิตามสถานการณก์ารทุม่ตลาดของสนิคา้นำาเขา้จากตา่งประเทศและนโยบายการควบคมุราคาของภาค

รัฐอย่างใกล้ชิด และดำาเนินการอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

5. เพิ่มการขายและผลิตสินค้าที่จัดเป็นสินค้าคุณภาพพิเศษให้มากขึ้น เนื่องจากมีราคาที่สูงกว่าและมีความ

ผันผวนของราคาที่น้อยกว่า
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•	 คว�มเสี่ยงจ�กภ�วะเศรษฐกิจ

  เนือ่งจากการเปลีย่นของภาวะเศรษฐกจิในเชงิลบจะมผีลกระทบในเชงิลบตอ่ความตอ้งการของสนิคา้เหลก็

โดยรวม ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อปริมาณการขายของบริษัท และผลการดำาเนินงานของบริษัทในที่สุด  

ดังนั้น บริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน

เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อต้นทุนสินค้าและความสามารถในการสร้าง

ผลกำาไรของธรุกจิโดยเฉพาะสนิคา้ทีม่กีารจดัซือ้จากตา่งประเทศ ดงันัน้มาตรการทีบ่รษิัทใชล้ดความเสีย่งดงักลา่ว 

จึงมีค่อนข้างจำากัด สำาหรับมาตรการที่บริษัทใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการแข่งขันคือ

1. เพิ่มการขายสินค้าที่ จัดเป็นชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อหลีกเหลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา

2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต

3. เน้นการให้การให้บริการแก่ลูกค้าที่ดีขึ้น

•	 คว�มเสี่ยงคว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบและร�ค�ผลิตภัณฑ์

  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าและผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงที่มีความสำาคัญ

มากของของบรษิัท ทัง้นี ้เนือ่งจากวา่ความผนัผวนของราคาสนิคา้ และผลติภณัฑ ์มผีลกระทบตอ่สว่นตา่งระหวา่ง

ราคาขายและต้นทุนของสินค้า และโดยที่ต้นทุนสินค้าโดยทั่วไปแล้วมีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 96 ของราคา

ขาย ดังนั้นการหากความผันผวนของราคาของสินค้า และผลิตภัณฑ์ ทำาให้ ส่วนต่างระหว่างราคาขายและต้นทุน

ขาย ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ ก็จะมีผลกระทบลบต่อการดำาเนินงานของบริษัทค่อนข้างมาก ในปี 2558 ที่ผ่านมา 

ราคาเหล็กยังมีความผันผวนต่อเนื่องจากปีก่อน แต่ความรุนแรงของความผันผวนน้อยกว่ามาก ปี 2557 โดยเพิ่ม

ขึน้จากราคา เนือ่งจากความผนัผวนของราคาสนิคา้และผลิตภณัฑเ์หลก็ เกดิจากปจัจัยภายนอก ซึ่งอยู่นอกเหนือ

การควบคมุของบรษิัท ดงันัน้ มาตรการที่ใช้ในการลดความเสีย่งจากปจัจยัเสีย่งดงักลา่วของบรษิัท ทีส่ำาคญัไดแ้ก่

1. มกีารตดิตามความเคลือ่นไหวของราคาเหลก็โลกอยา่งใกลช้ดิและเพือ่ความระมดัระวงัในการจดัซือ้สนิคา้ 

และผลติภณัฑ ์โดยพยายามจดัซือ้จากแหลง่ทีม่รีาคาทีจ่ะทำาใหบ้รษิัทมสีว่นตา่งระหวา่งราคาขายและตน้ทนุ

สินค้า ตามที่ต้องการ และในปริมาณที่จะขายได้

2. เพิ่มการขายและผลิตสินค้าที่จัดเป็นสินค้าคุณภาพพิเศษให้มากขึ้น เนื่องจากมีราคาที่สูงกว่าและมีความ

ผันผวนของราคาที่น้อยกว่า

3. ควบคมุปรมิาณสนิคา้คงเหลอืในคลงัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม เพือ่ลดความเสีย่งจากผลกระทบของราคา

ในเชิงลบ

•	 คว�มเสี่ยงจ�กภ�วะเศรษฐกิจ	และก�รแข่งขัน

  เนือ่งจากการเปลีย่นของภาวะเศรษฐกจิในเชงิลบจะมผีลกระทบในเชงิลบตอ่ความตอ้งการของสนิคา้เหลก็

โดยรวม ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อปริมาณการขายของบริษัท และผลการดำาเนินงานของบริษัทในที่สุด  

ดังนั้น บริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน

เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ดังนั้นมาตรการที่ใช้ลดความเสี่ยงดังกล่าวจึงมี

ค่อนข้างจำากัด สำาหรับมาตรการที่ใช้ลดความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีค่อนข้างจำากัด สำาหรับมาตราที่ใช้เพื่อลดความ

เสี่ยงจากการแข่งขัน

6. ความเสี่ยงด้านการเงิน
•	 คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยน

  บริษัทมีการนำาเข้าเหล็กรีดเย็น และเหล็กรีดร้อนจากต่างประเทศจากการนำาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ  

ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 70 ของยอดขายทั้งหมด บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 

แลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทจะใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านนี้ ด้วยการทำาสัญญาซื้อเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Cover) นอกจากนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้ในขณะใดขณะหนึ่งในวงเงินตามที่
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คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม และในปีปัจจุบัน ทีมบริหารได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนคือจะ 

รบัรูเ้มือ่สนิคา้มาถงึทา่เรอืกจ็ะทำาการกำาหนดคา่เงนิบาทเลยเพือ่ปอ้งกนัการผนัผวน เพือ่จะไดร้บัรูต้น้ทนุของสนิคา้

และกำาหนดราคาสินค้าที่จะขายได้เลย

•	 คว�มเสี่ยงจ�กก�รให้สินเชื่อท�งก�รค้�

  ในการดำาเนินธุรกิจทางด้านการค้าตามปรกติของบริษัท บริษัทจะมีลูกหนี้การค้า ซึ่งเกิดการที่บริษัท

จำาหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทจัดจำาหน่ายสินค้าให้ลูกค้าภายในประเทศที่มีเงื่อนไขการชำาระ

เงินภายในเวลาตามที่ได้กำาหนดเวลาตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ลูกหนี้คงค้างของลูกหนี้เฉลี่ยในปี 2559 มีจำานวน 

461.71 ล้านบาท บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้การค้าไม่สามารถชำาระหนี้ค่าสินค้าภายในกำาหนดเวลา

ที่ต้องชำาระหรือภายในกำาหนดเวลาตามกำาหนดเวลาที่บริษัท ผ่อนผันให้เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านนี้ บริษัทจึง

ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สินเชื่อทางการค้า โดยกำาหนดวงเงินสินเชื่อการค้าให้แก่ลูกค้า

แต่ละรายตามการวิเคราะห์ความต้องการซื้อสินค้าและความสามารถในการชำาระหนี้ของลูกค้ารายนั้นๆ และต้อง

ไดร้บัการอนมุตัเิปน็ลายลกัษณอ์กัษรจากผูบ้รหิารทีม่อีำานาจในการอนมุตักิารใหส้นิเชือ่ทางการคา้ นอกจากนี ้ยงัมี

การกำากบัดแูลบรหิารความเสีย่งในดา้นนีอ้ยา่งสม่ำาเสมอดว้ยการใหฝ้า่ยจดัการรายงานตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการ

การบรหิารทราบเปน็ประจำาทกุเดอืนเกีย่วกบัคณุภาพของลกูหนีก้ารคา้ โดยเฉพาะลกูหนีร้ายทีม่หีนีส้นิเกนิกำาหนด

ระยะเวลาชำาระ ณ วันสิ้นปี 2559 บริษัทมีลูกหนี้ 74.00 ล้านบาท และคณะกรรมการบริหารได้มีการตั้งสำารองหนี้

สงสยัจะสญูของลกูคา้รายนี ้และไดท้ำาการดำาเนนิการตดิตามในการการชำาระหนีท้ีค่า้งอยูอ่ยา่งสม่ำาเสมอ แตด่ว้ย

สภาพคลอ่ง และภาวะของอตุสาหกรรมเหลก็ ทำาใหล้กูคา้เกดิหนีเ้กนิกำาหนดเวลา และดว้ยระบบการวเิคราะหแ์ละ

ตดิตามทีม่ปีระสทิธภิาพ ประกอบกบัลกูหนีก้ารคา้สว่นใหญเ่ปน็ลกูคา้ทีบ่รษิัทรูจ้กัด ีเพราะมปีระวตักิารตดิตอ่กบั

บริษัทมานาน บริษัทจึงสามารถติดตามให้ลูกหนี้ชำาระหนี้ที่เกินกำาหนดชำาระเป็นที่เรียบร้อย โดยที่บริษัทไม่ได้รับ

ความเสียหายแต่อย่างใด

• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันต่างๆ 

เมื่อครบกำาหนดอันเนื่องจากบริษัทไม่ได้สามารถเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินสด หรือ

ไม่สามารถจัดหาเงินในจำานวนที่เพียงพอกับความต้องการภายในระยะเวลาที่กำาหนดและมีต้นทุนที่เหมาะสม  

ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้ บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงทางด้านนี้ที่สำาคัญดังนี้

- ตดิตามควบคมุไม่ใหน้ำาหนีส้นิระยะสัน้ไปลงทนุในสนิทรพัยท์ี่ไมห่มนุเวยีน ซึง่บรษิัทไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ 

นี้อย่างเคร่งครัด

- ตดิตามการเปลีย่นแปลงของสดัสว่นสนิทรพัยห์มนุเวยีน ซึง่เปน็เครือ่งมอืวดัสภาพคลอ่งทีส่ำาคญัอยา่งหนึง่ 

หากสัดส่วนสูงขึ้นก็ แสดงว่าว่ามีสภาพคล่องที่ดีขึ้น

- จัดหาแหล่งเงินทุนและประเภทของสินเชื่อให้เพียงพอสอดคล้องกับความต้องการกับแผนการดำาเนินการ

ของบริษัท
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โครงสร้างการจัดการ

 คณะกรรมการบริษัท โครงสร้างการจัดการของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ  

4 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการบริหาร

3. คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

4. คณะกรรมการสรรหา

 โดยคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีณุสมบตัคิรบตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิ

บริษัทมหาชน จำากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 5/2548 เรื่อง ข้อกำาหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อที่ 3 ลงวันที่ 17 มกราคม 2548 ทุกประการ  

ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบสรุปได้ดังนี้

1 คณะกรรมการบริษัท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 9 ท่าน ดังนี้

	 ร�ยชื่อกรรมก�ร	 ตำ�แหน่ง	 จำ�นวนครั้งก�รประชุม

1. พลเอก ดร.มนตรี ศุภาพร ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิรสะ 5/5

2. พลตำารวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 5/5

3. นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิรสะ 5/5

4.  นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระ 5/5

5. นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 5/5

6. นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 5/5

7. นายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 5/5

8. นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 5/5

9. นายกริช สุธีรชัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 5/5

 กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
  นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์ และประทับตราสำาคัญของบริษัท 

หรือ นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์, นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์, นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์, นายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ 

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท

	 ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับจำ�นวนและคุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ

1) โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัท ตอ้งมกีรรมการอสิระอยา่งนอ้ยหนึง่ในสามของจำานวนกรรมการทัง้หมดของบรษิัท 

แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

2) กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัท ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง

ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
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2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือ

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจ

ควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน

ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา

มารดา คูส่มรส พีน่อ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อีำานาจควบคมุ 

หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  

รวมทัง้ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิัท 

บรษิัทใหญ ่บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อ

ประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้รับ

ความชว่ยเหลอืทางการเงนิดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค้ำาประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ปน็หลกัประกนัหนีส้นิ รวม

ถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 

ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใด

จะต่ำากว่า ทั้งนี้ การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม

แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ

ควบคุมของบริษัทในสังกัด เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับ

การแต่งตั้ง

2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรอืไมเ่ปน็หุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษา

ที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  

ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

2.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

  ภายหลังที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 2.1 ถึง 2.9 แล้ว กรรมการ

อสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการดำาเนนิกจิการของบรษิัท บรษิัทใหญ ่บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการจะมอบอำานาจให้แก่กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการร่วมกันหรือแยกกัน

เพื่อกระทำาอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยให้ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ

กำาหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำานาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจาก

หนา้ทีแ่ละแตง่ตัง้บคุคลอืน่ขึน้แทนในเมือ่พจิารณาเหน็เหมาะสม บคุคลผู้ไดร้บัมอบอำานาจหรอืแตง่ตัง้นัน้จะตอ้ง

ปฏิบัติงาน ตามข้อบังคับ คำาสั่งและนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำาเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือ

อาจมอบอำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาตามที่คณะ

กรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ ได้

4. ตามข้อบังคับของบริษัทคณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

5. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ

รอบปีบัญชีของบริษัท และคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็น

สมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น

ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อ

กันทำาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลใน

การขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

6. คณะกรรมการต้องจัดทำารายงานประจำาปี โดยอย่างน้อยต้องปรากฏรายงานตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำาหนดไว้

7. คณะกรรมการมีอำานาจเสนอผลกำาไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ 

ผู้ถือหุ้น หรือเสนอให้จัดผลกำาไรเป็นประการอื่นก็ได้

8. คณะกรรมการอาจจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ปน็ครัง้คราวเมือ่เหน็วา่บรษิัทมกีำาไรสมควรพอทีจ่ะ

ทำาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

  เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำาหนดให้รายการ

ที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท

หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

• เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• การทำารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุ

ให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• นอกจากนัน้ในกรณดีงัตอ่ไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ

- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- การทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน

- การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด

9. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้เีลขานกุารบรษิัทรบัผดิชอบดำาเนนิการตามทีก่ฎหมายกำาหนดในนามของบรษิัทหรอืคณะ

กรรมการ
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  ในกรณทีีเ่ลขานกุารบรษิัทพน้จากตำาแหนง่หรอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ที่ได ้ใหค้ณะกรรมการแตง่ตัง้เลขานกุาร

บริษัทคนใหม่ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  

และให้คณะกรรมการมีอำานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

  ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำาแหน่งดังกล่าว และแจ้งให้สำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำาหนดด้วย

10. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง

11. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำางบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ

ให้เสร็จก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 4 ท่าน 

ดังนี้

	 ชื่อ-สกุล	 ตำ�แหน่ง

1. พล.อ. ดร. มนตรี ศุภาพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุขศรี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

4. นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระ

  โดยกรรมการตรวจสอบลำาดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทาน 

ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขต	อำ�น�จ	หน้�ที่	และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ 

ผูส้อบบญัชภีายนอกและผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัทำารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจำาป ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใด ๆ  ทีเ่หน็วา่จำาเปน็และเปน็เรือ่งสำาคญัใน

ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฎิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัท

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน

ของผูส้อบบญัชีโดยคำานงึถงึความนา่เชือ่ถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร และปรมิาณงานตรวจสอบของสำานกังาน

ตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัท รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำาสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามกฎหมายดังกล่าวให้มีความถูกต้อง

และครบถ้วน
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7. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะกิจ ในกรณีที่ต้องการคำาแนะนำา หรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยค่าใช้จ่าย

ของบริษัท

8. จัดทำารายงานการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท  

ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูก

ต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาด 

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ 

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. ปฎบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เชน่ ทบทวน

นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 

ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำาคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำาหนด 

ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ

มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

-  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-  การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน

-  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำาสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามกฎหมายดังกล่าว

11. รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง

12. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว

ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตามหลักเกณฑ์และข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. คณะกรรมการบริหาร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5 ท่าน ดังนี้

	 ชื่อ-สกุล	 ตำ�แหน่ง

1. นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการบริหาร

3. นายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการบริหาร

4. นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์ กรรมการบริหาร

5. นายกริช สุธีรัชัย กรรมการบริหาร

ขอบเขต	อำ�น�จ	หน้�ที่	และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�ร

1. กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างทางการเงิน และอำานาจการบริหารต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อ

สภาวะเศรษฐกิจ

2. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำาเนินธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจำาปีตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอมา 

เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
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3. กำากบัดแูลและตดิตามผลการดำาเนนิงานของบรษิัทใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัภาวะของธรุกจิ

เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของ

บริษัท

4. การจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ปลดจากตำาแหน่ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน เลิกจ้าง พนักงานบริหารระดับผู้จัดการ

ทั่วไป ผู้จัดการฝ่าย ให้คณะกรรมการบริหารมีอำานาจอนุมัติให้ดำาเนินการได้ ทั้งนี้ เมื่อได้ดำาเนินการแล้วคณะ

กรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

5. มีอำานาจในการกำาหนดและ/หรือมอบหมายการลงนามในเรื่องต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการดำาเนินงานและการเงินของ

บริษัท

6. มีอำานาจพิจารณาและอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์ ตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 

พร้อมทั้งกำาหนดบุคคลในการลงนามเบิกถอนหรือสั่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าว

7. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8. มีอำานาจในการพิจารณาตัดสินใจดำาเนินการกับธนาคารในธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การกู้ยืมเงิน รวมถึงการให้

หลักประกันต่างๆ กับธนาคาร เป็นต้น

9. มอีำานาจในการอนมุตัคิา่ใชจ้า่ยเพือ่ธรุกรรมตามปกตขิองบรษิัท เชน่ คา่ใชจ้า่ยดำาเนนิงาน และคา่ใชจ้า่ยในการขาย

และบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมัติรายการดังกล่าวต่อครั้งไม่เกินกว่ารายการละ 150 ล้านบาท หรือตามวงเงินที่

คณะกรรมการกำาหนด

  ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำานาจหน้าที่ให้พนกังานระดบับรหิารของบริษัทมีอำานาจกระทำาการในเรื่องใด

เรือ่งหนึง่หรอืหลายเรือ่งตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรได ้การมอบอำานาจดงักลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการบรหิาร

จะต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการ

ใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอืน่ใดกบับรษิัทและบรษิัทยอ่ย และจะตอ้งนำาเสนอรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษิัทเพือ่ใหค้ณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา

4. คณะกรรมการสรรหา
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ดังนี้

	 ชื่อ-สกุล	 ตำ�แหน่ง

1. พลเอก ดร.มนตรี ศุภาพร ประธานกรรมการสรรหา

2. พลตำารวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศร ี กรรมการสรรหา

3. นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ กรรมการสรรหา

ขอบเขต	อำ�น�จ	หน้�ที่	และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�สรรห�

1. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่ควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท อย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส รวมทั้งจาก 

รายชื่อต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำา (ถ้ามี)

  บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความ

ระมดัระวงั ดว้ยความซือ่สตัย ์สามารถทุม่เทอทุศิเวลาไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ มอีายทุีเ่หมาะสม มสีขุภาพรา่งกาย

ที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำาเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการ

ลว่งหนา้กอ่นการประชมุอยา่งด ีมสีว่นรว่มสรา้งสรรค์ในการประชมุ มคีวามตรงไปตรงมา มคีวามกลา้หาญในการ

แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำางานและจริยธรรมที่ดีงาม
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  ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาจะให้ความสำาคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้าน

ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทยังขาดอยู่ และมีความจำาเป็นต่อธุรกิจก่อนเป็นลำาดับต้น เพื่อให้องค์ประกอบของ

คณะกรรมการบรษิัทมคีวามสมบรูณแ์ละเปน็ประโยชนส์งูสดุแกบ่รษิัท นอกจากนี ้จะพจิารณาถงึการดำารงตำาแหนง่

กรรมการในบริษัทอื่นหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และพิจารณาปัญหาที่อาจ

มีผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of Interest) ของกรรมการบริษัท

2. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก สรรหาด้วย ก่อนนำา

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป

3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการสรรหาอาจหาความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับเรื่องการสรรหา เมื่อเห็นว่ามีความจำาเป็น

และเหมาะสม รวมทั้งให้กรรมการสรรหาได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำาเนิน

งานของคณะกรรมการสรรหาได้ด้วย โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

5. คณะกรรมการสรรหาตอ้งรายงานเรือ่งทีเ่หน็วา่คณะกรรมการบรษิัทควรทราบตอ่คณะกรรมการบรษิัทเปน็ประจำา

5. ผู้บริหารของบริษัท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารจำานวน 6 ท่าน ดังนี้

	 ชื่อ-สกุล	 ตำ�แหน่ง

1. นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ

2. นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์ ผู้อำานวยการด้านบัญชีและการเงิน

3. นายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ ผู้อำานวยการด้านการผลิต

4. นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์ ผู้อำานวยการด้านการตลาด

5. นางสาวขนิษฐา พร้อมพราย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

6. นายภัทรพล บัตรสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการผลิต

ขอบเขต	อำ�น�จ	หน้�ที่	และคว�มรับผิดชอบของผู้บริห�ร

1. จัดให้มีแผนกลยุทธ์และแผนงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท

2. จัดให้มีกระบวนการในการถ่ายทอดข้อมูล เพื่อชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบถึงนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท

กำาหนด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

3. ปฏิบัติงานและดำาเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ของบริษัท และอำานาจดำาเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท

4. จัดทำารายงานเกี่ยวกับการดำาเนินงานต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างทันต่อเหตุการณ์

5. มอีำานาจในการอนมุตัคิา่ใชจ้า่ยเพือ่ธรุกรรมตามปกตขิองบรษิัท เชน่ คา่ใชจ้า่ยดำาเนนิงาน และคา่ใชจ้า่ยในการขาย

และบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมัติรายการดังกล่าวต่อครั้งไม่เกินกว่ารายการละ 100 ล้านบาท หรือตามวงเงินที่

คณะกรรมการกำาหนด

6. กำากบัดแูลและตดิตามผลการดำาเนนิงานของบรษิัทใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัภาวะของธรุกจิ

เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของ

บริษัท

7. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  ทั้งนี้ การมอบอำานาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหาร และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจ 

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ 
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บริษัทย่อย และจะต้องนำาเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารเพื่อให้คณะกรรมการ

บริษัท / คณะกรรมการบริหารพิจารณา การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำา

ได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

  แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

6 เลขานุการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัท ได้มีการมติตั้งตั้งให้ นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์ ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่ 

วันที่ 25 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1

7 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

  ในปี 2559 บริษัทมีกรรมการจำานวน 10 ท่าน และกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารจำานวน 5 ท่าน สำาหรับ

งวดสิ้นปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

  ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท ตามที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ดังนี้

1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 35 ,000.- บาท / เดือน

2. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 15,000.- บาท / เดือน

3. กรรมการอิสระ 10,000.- บาท / เดือน

 รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทั้งสิ้นเป็นจำานวนเงิน 1,020,000.- บาท / ปี

	 ร�ยชื้อกรรมก�ร	 ตำ�แหน่ง	 คณะกรรมก�ร	 คณะกรรมก�ร	 คณะกรรมก�ร	 รวม

	 	 	 ตรวจสอบ	 อิสระ	 สรรห�

พล อ. ดร มนตรี ศุภาพร ประธานกรรมการตรวจสอบ 420,000 - - 420,000

พล ต.ต. สหีสชัย อินทรสุขศรี กรรมการตวจสอบ/กรรมการสรรหา 180,000 - - 180,000

นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา 180,000 - - 180,000

พล ต.ต. จิตติ รอดบางยาง กรรมการอิสระ  110,000  110,000

นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระ  120,000  120,000

ยอดรวม	 	 780,000	 230,000	 	 1,010,000

4. กรรมการบริหารและผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่น นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปเงินเดือน 

และโบนัส

	 ร�ยชื่อกรรมก�รบริห�ร	 ตำ�แหน่ง	 ค่�ตอบแทน

นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการ 4,200,000

นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ 3,500,000

นายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ 2,948,000

นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์ กรรมการ 2,212,000

นายกริช สุธีระชัย กรรมการ 120,000

ยอดรวมของกรรมก�รบริห�ร	 	 12,980,000
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  จากตารางคา่ตอบแทนกรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิารประกอบดว้ยเงนิเงนิเดอืน และโบนสั ใหก้บักรรมการใหก้บักรรมการ

ที่เป็นผู้บริหารจำานวน 5 คน จำานวนเงิน รวมทั้งสิ้น 12,980,000 บาท

  ค่าตอบแทนของผู้บริหารที่ไม่ไดเป็นกรรมการ ประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัส ให้กับผู้บริหาร จำานวน 2 คน 

จำานวนเงิน รวมทั้งสิ้น 2,374,000 บาท เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ บริษัทได้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตรา  

ร้อยละ 2 ของเงินเดือน ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสบทบกองทุนสำารองเลี่ยงชีพสำาหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ราย 

และผู้บริหาร จำานวน 2 ราย รวามเป็นเงินทั้งสิ้น จำานวน 350,000 บาท

8 บุคลากร
  บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 317 คน โดยใน ปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานจำานวนทั้งสิ้น 41.36  

ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนได้แก่เงินดือน ค่าล่วงเวลา เงินเบี้ยขยัน เงินโบนัสเงินประกันสังคม และเงินสำารองเลี้ยงชีพ

	 จำ�นวนพนักง�นและผลตอบแทน

	 ปี	2559	 ส�ยง�นฝ่�ยโรงง�น	 ส�ยง�นฝ่�ยข�ย	 ส�ยง�นบริห�ร

พนักงานปฎิบัติการ 317 คน 23,022,000 10,909,986 9,108,548

พนักงานบริหาร 2 คน   2,242,000

รวม 317 23,022,000 10,909,986 11,350,548
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities)

 นโยบายภาพรวม บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ที่จะดำาเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต

บนพืน้ฐานของธรรมาภบิาลและการดแูลรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนืรวมทัง้คำานงึถงึผลประโยชนข์องผูม้สีว่น

ได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำาคัญภายใต้แนวคิด “ห่วงใย” แบ่งปันและใส่ใจเพื่อให้ธุรกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และ

พัฒนายกระดับความเจริญกว้าหน้าไปพร้อมๆ กัน บริษัทขอเป็นส่วนหนึ่งของพลังสร้างสรรค์สังคมให้พัฒนา เคียงคู่ไปกับธุรกิจ 

โดยดำาเนินการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ และทางสังคม บริษัทเพิ่มสินสตีลเวิคส์ ขอเป็นส่วนหนึงของพลังสร้างสรรสังคมให้พัฒนาเคียงคู่ไปกับธุรกิจ โดย

ดำาเนินโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชุนและท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา การกีฬา ประเพณีวัฒนธรรมสิ่ง

แวดล้อมทางธรรมชาติ และสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทก็เฝ้าปรับปรุงและพัฒนาโครงการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างต่อ

เนื่องและจริงจัง ทั้งการลงทุน การบริหารจัดการ และการสร้างจิตสำานึกให้กับพนักงาน เพื่อประหยัดการใช้ทรพยากรธรรมชาติ 

ประหยดัพลงังาน และการควบคมุปอ้งกนัมลพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม จากปรชัญาและจรยิธรรมในการดำาเนนิธรุกจิทีเ่ชือ่มัน่ในคณุคา่ของ 

บุคคลากร บริษัทเพิ่มสินสตีลเวร์คจึงใส่ใจต่อคุณภาพความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนไม่ว่าจะเป็น

พนักงาน ครอบครัวของพนักงาน รวมทั้งชุมชนโดยรอบ

	 หลัก�รป้องกันก�รเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้มและชุมชน

 การจัดทำาขั้นตอนการปฎิบัติเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาการปฎิบัติกิจกรรมของบริษัทสู่ชุมชน

 การจัดทำาขั้นตอนการป้องกันและวธีปฎิบัติเก็บกู้กรณีฉุกเฉินขึ้นภายในบริษัท เช่นเหตุอัคคีภัยสาเหตุสารเคมีรั่วไหล

 หลักการจัดทำาความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Risk Management) ได้มีการจัดทำาแบบประเมิน ประเด็นปัญหา

สิ่งแวดล้อม (Aspect) ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขบวนกิจกรรมของบริษัทเพื่อหาแนวทางป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ตามลำาดับความสำาคัญของปัญหา

 การปฏิบัติตามข้อกำาหนดของท้องถิ่น ชุมชน ลูกค้า และปฏิบัติตามกฎหมายทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม

 หลักการด้านผู้ก่อมลพิษ การพิจารณาในเรื่องการการจัดการตลอดวัฎจักรชีวิตกระบวนการผลิตที่สะอาดและมีประสทธิภาพ 

การเข้าถึงระบบผฃิตภัณฑ์ และบริการ การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งรายละเอียดประเด็นพิจารณาไว้ดังนี้

 ประเด็นสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ ประกอบด้วยการปล่อยมลพิษสู่อากาศ การระบายสู่แหล่งน้ำา ทิ้งลงดินกากของเสีย 

การใช้ปละปลดปล่อยสารพิษและสารเคมีอันตราย และการสร้างความเดือดร้อนรำาคราญอื่นๆ เช่นเสียง ความสั่นสะเทือน โดย

ได้มีการแบ่งแยกของเสียไวแป็น 3 ประเภทคือ

 ขยะรีไซด์เคิล (Recycle Waste) เป็นขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในกระบวนการผลิตและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในโรงงาร  

แต่ไม่ถือว่าเป็นขยะอันตราย เช่นเศษเหล็ก กระดาษ พลาสติก ขวดแก้ว การดำาเนิการจัดส่งให้ผู้รับเหมากำาจัดที่ได้รับรองการ 

จดทะเบียนจากรมโรงงานอุตสาหกรรม

 ขยะทั่วไป (General Waste) เป็นขยะสิ่งปฎิกูลที่เกิดจากการปฎิบัติกิจกรรมของพนักงานหรือกระบวนการบางอย่างที่ไม่

ถือว่าเป็นขยะอันตราย เช่นเศษถุง ใส่อาหาร ถุงน้ำาดื่ม ซองขนม เศษใบไม้ ใบหญ้า การดำาเนินการจัดส่งให้กับองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลท้องถิ่น เทศบาลที่ได้รับอนุญาตนำาไปกำาจัด

 ขยะอันตรายหรือภาชนะที่ปนเปื้อนสารเคมี (Hazardous Waste) เป็นขยะสิ่งปฎิกูลที่เกิดจากกิจกรรมในขบวนการผลิต

หรือในเชิงส่งเสริมประสิทธิภาพของเครื่องจักร และหรือ เกิดอุบัติเหตุจากการใช้ผลิภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับสารเคมีในขบวนการผลิต

เช่นภาชนะเปล่าที่บรรจุน้ำายาเคมี สี น้ำามันต่าง และหรือภาชนะที่ใช้เก็บกู้สารเคมีปนเปื้อนเช่นถุงมือ เศษผ้าขี้เลื่อยซับ หลอด

ไฟหรืออื่นๆ ที่ระบุในกฎหมายว่าเป็นสารเคมีอันตราย ควบคุมปริมาณ และส่งกำาจัดกับผู้รับกำาจัดโดยบรรจุในภาชนะปิดมิดชิด  

ไม่ทิ้ง ไม่ระบายลงสู่รางน้ำา จัดเก็บในห้องเก็บขยะสารเคมีอันตราย ควบคุมปริมาณ และส่งกำาจัดกับบริษัทรับกำาจัดทีได้รับ

ใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุสาหกรรม
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 ประเด็นสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนประกอบด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการกำาหนดเป้าหมาย  

ในการใช้พลังงานไฟฟ้า แล่นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดทำาคงการอนุรักษ์พลังงาน

 ประเด็นสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกัน ระบบนิเวศการใช้ที่ดินบางพื้นที่ในการ

ปรับปรุงให้เป็นพื้นที สีเขียวเพื่อรักษาสภาพความชุมชื้นให้เกิดความสมดุลย์และร่มรื่น โดยการปลูกต้นไม้ และไม้ประดับ ทั้งนี้ 

ตั้งแต่บริษัทได้ทำาการเปิดดำาเนินการมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

ไม่เคยมีการมีการเตือนหรือปรับจากหน่วยงานของภาครัฐตามกฎหมายที่บริษัต้องปฎิบัติตามอันได้แก่พระราชบัญญัติ โรงงาน 

พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ 2535 อีกทั้งยังได้รับการต่ออายุใบอนุญาตโรงงานจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรมโดยตลอดนับแต่เปิดดำาเนินการมา



รายงานประจําปี 2559

33

การกำากับดูแลกิจการ

 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงได้นำาหลักการดังกล่าว  

มาเป็นแนวทางในการดำาเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส 

ความมปีระสทิธภิาพของฝา่ยจดัการ อนัจะทำาใหเ้กดิความเชือ่มัน่ขึน้ในกลุม่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย ซึง่ในปจัจบุนั

บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ
  คณะกรรมการได้ตระหนักดีถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการสร้างเสริมให้เกิดการ

กำากบัดแูลกจิการทีด่ภีายในบรษิัท โดยกำาหนดนโยบายและทศิทางการดำาเนนิงานของบรษิัท เพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิ

สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่

กำาหนด รวมทั้งดูแลให้มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแล ของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด 

(มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังข้างล่างนี้

1.1 คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัดีในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการทีพ่งึมตีอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิัทในการทีจ่ะตอ้ง

ปกปอ้งประโยชน์ในทกุประการของผูถ้อืหุน้ ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุทา่นไดร้บัการปฏบิตัแิละรบัทราบขอ้มลูจากบรษิัทอยา่ง

เท่าเทียมกัน

1.2 คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและเป็นไปตาม

แนวทางปฏิบัติที่ดีตามข้อเสนอแนะของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.3 คณะกรรมการบริษัท จะคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท และกำากับดูแลบริษัทให้มีการ

ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย

1.4 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท รวมทั้งการกำากับดูแลให้

ฝ่ายจัดการดำาเนินกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนกำากับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง

และระบบการควบคุมภายในของบริษัท

1.5 คณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน

1.6 คณะกรรมการบรษิัทสามารถจดัใหม้คีณะกรรมการยอ่ยชดุตา่งๆ ทีม่บีทบาทหนา้ทีเ่ฉพาะเพือ่ศกึษาและกลัน่กรอง

งานก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท เช่นคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นต้น ทั้งนี้อาจ

พิจารณาเพิ่มคณะกรรมการย่อยชุดอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

1.7 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการแบ่งแยกบุคคลผู้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ

บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทกำาหนดอำานาจหน้าที่ของแต่ละตำาแหน่ง

ให้ชัดเจน นอกจากนี้ยังเห็นควรให้มีการปรับปรุงคู่มืออำานาจดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขอบเขตของการก

ระจายอำานาจของคณะกรรมการบริษัทและขอบเขตของฝ่ายจัดการผู้รับมอบการใช้อำานาจที่ชัดเจน

1.8 คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประชุมโดยสม่ำาเสมอเป็นประจำาอย่างน้อยทุกสามเดือนต่อครั้งและอาจมีการมี

การประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำาเป็น โดยมีการกำาหนดการประชุมล่วงหน้า มีการกำาหนดวาระการประชุม

ที่ชัดเจนและมีการนำาส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง

เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

1.9 คณะกรรมการบริษัทจะทำาหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนของ

กรรมการเป็นไปอย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ การกำาหนด 

ค่าตอบแทนใดๆ สำาหรับกรรมการ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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1.10 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับ

กรรมการและพนักงาน รวมทั้งจะได้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

1.11 คณะกรรมการบริษัทพึงกำาหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการกำากับดูแลบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งของ 

ผลประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล  

และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรม

1.12 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการสร้างระบบการควบคุมภายใน ทั้งการควบคุมทางการเงิน 

การดำาเนินงาน และการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน

แยกเป็นส่วนงานหนึ่งของบริษัท

1.13 คณะกรรมการบรษิัทจะกำากบัดแูลเพือ่ใหน้กัลงทนุมัน่ใจไดว้า่ บรษิัทไดเ้ปดิเผยขอ้มลูสารสนเทศทีส่ำาคญัของบรษิัท

อย่างครบถ้วน และทันเวลา

  ทางคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ได้ดำาเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีผลใน

ทางปฏบิตั ิรวมทัง้สง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมในการกำากบัดแูลอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่เปน็รากฐานในการเตบิโตของบรษิัทอยา่ง

ยั่งยืนต่อไป

2 คณะกรรมการชุดย่อย
 โครงสร้างการจัดการของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการบริหาร

3. คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

4. คณะกรรมการสรรหา

	 ก�รถ่วงดุลของกรรมก�ร

  เพื่อให้เป็นการถ่วงดุลอำานาจของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการของบริษัทจึงกำาหนดให้มีคณะกรรมการ

ที่เป็นอิสระ 5 ท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการที่เป็นอิสระทั้ง 5 ท่านนี้ มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

  คณะกรรมการบริษัทจำานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

 กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5 ท่าน

  ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วน

ที่สามารถจัดได้ว่าเป็นหลักการถ่วงดุลที่ดีได้

  โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2548 เรื่อง ข้อกำาหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อที่ 3 ลงวันที่ 17 

มกราคม 2548 ทุกประการ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบสรุปได้ดังนี้
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1.	 คณะกรรมก�รบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 10 ท่าน ดังนี้

	 ชื่อ-สกุล	 ตำ�แหน่ง

1. นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการ

2. นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ

3. นายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ

4. นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์ กรรมการ

5. นายกริช สุธีรชัย กรรมการ

6. พล.อ. ดร. มนตรี ศุภาพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

7. พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุขศรี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

8. นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

9 นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระ

	 กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

  นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์ และประทับตราสำาคัญของ

บริษัท หรือ นายชูเกียรติ ยงวงศ์ ไพบูลย์, นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์, นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์, นายชูชีพ  

ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท

	 ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับจำ�นวนและคุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ

1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด

ของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

2) กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัท ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ

ผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.2 ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาที่ไดเ้งนิเดอืนประจำา 

หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ ่บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืของผูม้ี

อำานาจควบคมุบรษิัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปกีอ่นไดร้บั

การแตง่ตัง้ ทัง้นีล้กัษณะตอ้งห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณทีีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอื

ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

2.3 ไมเ่ปน็บคุคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ปน็

บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อำานาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือ

บริษัทย่อย

2.4 ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ ่บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

ของตน รวมทัง้ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์าง

ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ

บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติ

เพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ

การให้รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำาประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลัก

ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่

ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบ

ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ทั้งนี้ การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธี

การคำานวณมลูคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกั

เกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวม

ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

สำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทในสังกัด เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บรษิัทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิัท และไมเ่ปน็ผูท้ีม่นียั ผูม้อีำานาจ

ควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผู้ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มี

นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

2.9 ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ำาให้ไมส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเปน็อสิระเกีย่วกบัการดำาเนนิงานของบรษิัท

 

  ภายหลงัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ปน็กรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเปน็ไปตามวรรคหนึง่ 2.1 ถงึ 2.9 แลว้ กรรมการ

อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Col-

lective Decision) ได้

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการจะมอบอำานาจให้แก่กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการร่วมกันหรือแยกกัน

เพื่อกระทำาอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยให้ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ

กำาหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำานาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจาก

หนา้ทีแ่ละแตง่ตัง้บคุคลอืน่ขึน้แทนในเมือ่พจิารณาเหน็เหมาะสม บคุคลผู้ไดร้บัมอบอำานาจหรอืแตง่ตัง้นัน้จะตอ้ง

ปฏิบัติงาน ตามข้อบังคับ คำาสั่งและนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำาเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือ

อาจมอบอำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาตามที่คณะ

กรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ ได้
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4. ตามข้อบังคับของบริษัทคณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

5. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ

รอบปีบัญชีของบริษัท และคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็น

สมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น

ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อ

กันทำาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลใน

การขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

6. คณะกรรมการต้องจัดทำารายงานประจำาปี โดยอย่างน้อยต้องปรากฏรายงานตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้ 

กำาหนดไว้

7. คณะกรรมการมอีำานาจเสนอผลกำาไรที่ได้ในปีใดหรอืทีส่ะสมไว้ในปกีอ่นออกจา่ยเปน็เงนิปนัผลในปีใดๆ ใหแ้กผู่ถ้อื

หุ้น หรือเสนอให้จัดผลกำาไรเป็นประการอื่นก็ได้

8. คณะกรรมการอาจจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ปน็ครัง้คราวเมือ่เหน็วา่บรษิัทมกีำาไรสมควรพอทีจ่ะ

ทำาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

  เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำาหนดให้รายการ

ที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท

หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

• เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• การทำารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุ

ให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• นอกจากนัน้ในกรณดีงัตอ่ไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ

- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- การทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน

- การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด

9. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้เีลขานกุารบรษิัทรบัผดิชอบดำาเนนิการตามทีก่ฎหมายกำาหนดในนามของบรษิัทหรอืคณะ

กรรมการ

  ในกรณทีีเ่ลขานกุารบรษิัทพน้จากตำาแหนง่หรอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ที่ได ้ใหค้ณะกรรมการแตง่ตัง้เลขานกุาร

บรษิัทคนใหม ่ภายในเกา้สบิวนันบัแตว่นัทีเ่ลขานกุารบรษิัทคนเดมิพน้จากตำาแหนง่หรอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ที่ได ้และ

ให้คณะกรรมการมีอำานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

  ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำาแหน่งดังกล่าว และแจ้งให้สำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำาหนดด้วย

10. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง

11. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำางบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ

ให้เสร็จก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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2.	 คณะกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5 ท่าน 

ดังนี้

	 ชื่อ-สกุล	 ตำ�แหน่ง

1. พล.อ. ดร. มนตรี ศุภาพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุขศรี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

4. นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระ

  โดยกรรมการตรวจสอบลำาดับที่ 3 คือ นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ

สามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขต	อำ�น�จ	หน้�ที่	และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ 

ผูส้อบบญัชภีายนอกและผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัทำารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจำาป ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใด ๆ  ทีเ่หน็วา่จำาเปน็และเปน็เรือ่งสำาคญัใน

ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฎิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัท

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน

ของผูส้อบบญัชีโดยคำานงึถงึความนา่เชือ่ถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร และปรมิาณงานตรวจสอบของสำานกังาน

ตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

บริษัท รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำาสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามกฎหมายดังกล่าวให้มีความถูกต้องและ

ครบถ้วน

7. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะกิจ ในกรณีที่ต้องการคำาแนะนำา หรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยค่าใช้

จ่ายของบริษัท

8. จดัทำารายงานการกำากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดิเผยไว้ในรายงานประจำาปขีองบรษิัท ซึง่

รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูก

ต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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9. ปฎบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เชน่ ทบทวน

นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 

ผูบ้รหิาร ทบทวนรว่มกบัผูบ้รหิารของบรษิัทในรายงานสำาคญั ๆ  ทีต่อ้งเสนอตอ่สาธารณชนตามทีก่ฎหมายกำาหนด 

ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ

มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

-  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-  การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน

-  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำาสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามกฎหมายดังกล่าว

11. รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง

12. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว

ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตามหลักเกณฑ์และข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.	 คณะกรรมก�รบริห�ร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5 ท่าน ดังนี้

	 ชื่อ-สกุล	 ตำ�แหน่ง

1. นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการบริหาร

3. นายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการบริหาร

4. นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์ กรรมการบริหาร

5. นายกริช สุธีรัชัย กรรมการบริหาร

ขอบเขต	อำ�น�จ	หน้�ที่	และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�ร

1. กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างทางการเงิน และอำานาจการบริหารต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อ

สภาวะเศรษฐกิจ

2. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำาเนินธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจำาปีตามที่กรรมการผู้จัดการ 

เสนอมา เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. กำากบัดแูลและตดิตามผลการดำาเนนิงานของบรษิัทใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัภาวะของธรุกจิ

เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของ

บริษัท

4. การจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ปลดจากตำาแหน่ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน เลิกจ้าง พนักงานบริหารระดับผู้จัดการ

ทั่วไป ผู้จัดการฝ่าย ให้คณะกรรมการบริหารมีอำานาจอนุมัติให้ดำาเนินการได้ ทั้งนี้ เมื่อได้ดำาเนินการแล้วคณะ

กรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

5. มีอำานาจในการกำาหนดและ/หรือมอบหมายการลงนามในเรื่องต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการดำาเนินงานและการเงินของ

บริษัท

6. มีอำานาจพิจารณาและอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์ ตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 

พร้อมทั้งกำาหนดบุคคลในการลงนามเบิกถอนหรือสั่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าว

7. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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8. มีอำานาจในการพิจารณาตัดสินใจดำาเนินการกับธนาคารในธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การกู้ยืมเงิน รวมถึงการให้

หลักประกันต่างๆ กับธนาคาร เป็นต้น

9. มอีำานาจในการอนมุตัคิา่ใชจ้า่ยเพือ่ธรุกรรมตามปกตขิองบรษิัท เชน่ คา่ใชจ้า่ยดำาเนนิงาน และคา่ใชจ้า่ยในการขาย

และบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมัติรายการดังกล่าวต่อครั้งไม่เกินกว่ารายการละ 150 ล้านบาท หรือตามวงเงินที่

คณะกรรมการกำาหนด

  ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำานาจหน้าที่ให้พนกังานระดบับรหิารของบริษัทมีอำานาจกระทำาการในเรื่องใด

เรือ่งหนึง่หรอืหลายเรือ่งตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรได ้การมอบอำานาจดงักลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการบรหิาร

จะต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการ

ใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอืน่ใดกบับรษิัทและบรษิัทยอ่ย และจะตอ้งนำาเสนอรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษิัทเพือ่ใหค้ณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา

4.	 คณะกรรมก�รสรรห�

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ดังนี้

	 ชื่อ-สกุล	 ตำ�แหน่ง

1. พลเอก ดร.มนตรี ศุภาพร ประธานกรรมการสรรหา

2. พลตำารวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศร ี กรรมการสรรหา

3. นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ กรรมการสรรหา

ขอบเขต	อำ�น�จ	หน้�ที่	และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�สรรห�

1. คดัเลอืก สรรหาบคุคลทีค่วรไดร้บัการเสนอชือ่เปน็กรรมการบรษิัท อยา่งมหีลกัเกณฑแ์ละโปรง่ใส รวมทัง้จากราย

ชื่อต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำา (ถ้ามี)

  บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความ

ระมดัระวงั ดว้ยความซือ่สตัย ์สามารถทุม่เทอทุศิเวลาไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ มอีายทุีเ่หมาะสม มสีขุภาพรา่งกาย

ที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำาเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการ

ลว่งหนา้กอ่นการประชมุอยา่งด ีมสีว่นรว่มสรา้งสรรค์ในการประชมุ มคีวามตรงไปตรงมา มคีวามกลา้หาญในการ

แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำางานและจริยธรรมที่ดีงาม

  ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาจะให้ความสำาคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้าน

ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทยังขาดอยู่ และมีความจำาเป็นต่อธุรกิจก่อนเป็นลำาดับต้น เพื่อให้องค์ประกอบของ

คณะกรรมการบรษิัทมคีวามสมบรูณแ์ละเปน็ประโยชนส์งูสดุแกบ่รษิัท นอกจากนี ้จะพจิารณาถงึการดำารงตำาแหนง่

กรรมการในบริษัทอื่นหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และพิจารณาปัญหาที่อาจ

มีผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of Interest) ของกรรมการบริษัท

2. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก สรรหาด้วย ก่อนนำา

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป

3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการสรรหาอาจหาความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับเรื่องการสรรหา เมื่อเห็นว่ามีความจำาเป็น

และเหมาะสม รวมทั้งให้กรรมการสรรหาได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำาเนิน

งานของคณะกรรมการสรรหาได้ด้วย โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

5. คณะกรรมการสรรหาตอ้งรายงานเรือ่งทีเ่หน็วา่คณะกรรมการบรษิัทควรทราบตอ่คณะกรรมการบรษิัทเปน็ประจำา
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คณะผู้บริหารของบริษัท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารจำานวน 6 ท่าน ดังนี้

	 ชื่อ-สกุล	 ตำ�แหน่ง

1. นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ

2. นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์ ผู้อำานวยการด้านบัญชีและการเงิน

3. นายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ ผู้อำานวยการด้านการผลิต

4. นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์ ผู้อำานวยการด้านการตลาด

5. นางสาวขนิษฐา พร้อมพราย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

6. นายภัทรพล บัตรสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการผลิต

ขอบเขต	อำ�น�จ	หน้�ที่	และคว�มรับผิดชอบของผู้บริห�ร

1. จัดให้มีแผนกลยุทธ์และแผนงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท

2. จัดให้มีกระบวนการในการถ่ายทอดข้อมูล เพื่อชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบถึงนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท

กำาหนด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

3. ปฏิบัติงานและดำาเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ  

ข้อบังคับของบริษัท และอำานาจดำาเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท

4. จัดทำารายงานเกี่ยวกับการดำาเนินงานต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างทันต่อเหตุการณ์

5. มอีำานาจในการอนมุตัคิา่ใชจ้า่ยเพือ่ธรุกรรมตามปกตขิองบรษิัท เชน่ คา่ใชจ้า่ยดำาเนนิงาน และคา่ใชจ้า่ยในการขาย

และบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมัติรายการดังกล่าวต่อครั้งไม่เกินกว่ารายการละ 100 ล้านบาท หรือตามวงเงินที่

คณะกรรมการกำาหนด

6. กำากบัดแูลและตดิตามผลการดำาเนนิงานของบรษิัทใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัภาวะของธรุกจิ

เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของ

บริษัท

7. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  ทั้งนี้ การมอบอำานาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหาร และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิัทและบรษิัท

ย่อย และจะต้องนำาเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท / 

คณะกรรมการบริหารพิจารณา การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำาได้ เว้นแต่

จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
	 คณะกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ

  คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ท่าน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ของบรษิัทเปน็ผูอ้นมุตักิารจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ และกำาหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี ซึ่งในการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท จะต้อง

มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ0.50 ของทนุจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกชำาระแลว้ของบรษิัท ทัง้นี้ใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยบคุคล

ที่เกี่ยวข้องด้วย
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2. ไมม่สีว่นรว่มในการบรหิารงานของบรษิัท รวมทัง้ไมเ่ปน็ลกูจา้ง หรอืพนกังาน หรอืทีป่รกึษาที่ไดร้บัเงนิเดอืนประจำา

จากบรษิัท หรอืเปน็ผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิัท หรอืเปน็บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้โดยตอ้งไมม่ผีลประโยชนห์รอื

ส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง

3. ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิ ไมม่ผีลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สยีไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้ในดา้นการเงนิและการ

บริหารงานของบริษัทหรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำาให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

5. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

ที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

6. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระต้องสามารถแสดงความเห็นและให้ข้อแนะนำาต่อรายงานการตรวจสอบ

ระบบควบคุมภายในจากฝ่ายกำากับและตรวจสอบภายในของบริษัท

	 คณะกรรมก�รบริษัท

  บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำาหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง

เป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ แล้วนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรืผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 

ต่อไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ ลำาดับที่ 4 คณะกรรมการสรรหา

  คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการ 10 ทา่น โดยใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เปน็ผูพ้จิารณาเลอืกตัง้ และใหค้ณะ

กรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ

ตำาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักร

	 ก�รเลือกตั้งกรรมก�รมีวิธีก�รดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน 

บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่

ทั้งหมดตามข้อ 1 โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จำานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
  บริษัทมีบริษัทย่อยที่ดำาเนินธุรกิจที่ เพื่อสนับสนุนให้ บริษัทใหญ่ แต่กรรมการใน บริษัทย่อย เป็น กรรมการ 

ชุดเดียวกันกับ คณะกรรมการของบริษัท จึงทำาให้ สามารถควบคุมดูแลการจัดการละรับผิดชอบการดำาเรินการของบริษัท

ย่อย พร้อมทังการกำาหนดนโยบาย ต่างๆ ก็ จะยึดหลักนโยบายของบริษัท เป็นสำาคัญ

5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
1. บริษัทกำาหนดให้มีการป้องกันการนำาข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำาหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนำาข้อมูลไปเปิด

เผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผย

สู่สาธารณชน โดยการกำาหนดห้ามผู้บริหารทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที ่

งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
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3. เมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการและ 

ผูบ้รหิารมหีนา้ที่ในการรายงานการถอืหลกัทรพัย์ในบรษิัทตามมาตรา 59 เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามประกาศสำานกังานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำาและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 

2540 และได้กำาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ์ข้อ

กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้กำาหนดโทษทางวินัยสำาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จาก

การนำาขอ้มลูภายในบรษิัทไปใชห้รอืนำาไปเปดิเผยจนอาจทำาใหบ้รษิัทไดร้บัความเสยีหาย โดยพจิารณาลงโทษตาม

ควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นอักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพ

การเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในปี 2559
	 ค่�ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชี	(Audit	Fee)

 ค่าสอบบัญชี งบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมสำาหรับปี 2559 510,000.- บาท

 ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 650,000.- บาท

 ค่าสอบบัญชี งบการเงินบริษัทย่อย 360,000.- บาท

 รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย 1,520,000- บาท

7 การปฎิบัติตามหลักการดูแลกิจการทีดี
  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงได้นำาหลักการ 

ดังกล่าว เป็นแนวทางในการดำาเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้าง

ความโปรง่ใส ความมปีระสทิธภิาพของฝา่ยจดัการ อนัจะทำาใหเ้กดิความเชือ่มัน่ขึน้ในกลุม่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ทุกฝ่าย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวโดยรวม ยกเว้นใน

เรื่องของนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งบริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้น แต่จะดำาเนินการให้มีการจัดตั้งหน่วยงานใน

ลักษณะดังกล่าว เพื่อทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  แม้ว่าประธานกรรมการบริษัทจะดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท แต่ก็เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือก และ 

แต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน 

จากทัง้หมด 10 ทา่น จะทำาใหเ้กดิการถว่งดลุและสอบทานการบรหิารงาน และคณะกรรมการบรษิัทมคีวามเขา้ใจถงึบทบาท

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการจากการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสรมิ

สถาบันกรรมการไทย
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน
 หากบรษิัทมคีวามจำาเปน็ตอ้งทำารายการระหวา่งกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท รวมถงึรายการ

ระหว่างกันกับบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำากัด รวมถึงบริษัทอื่นใดที่มีผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำากัด บริษัทม ี

นโยบายที่จะกำาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับ

ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาตรวจสอบและ

ให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำารายการด้วย

 รายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบทีก่ำาหนดเกีย่วกบัการทำารายการระหวา่ง

กัน และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท 

และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็น

ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง กฎ ระเบียบ ของสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ การจำาหน่ายสินค้า และการซื้อสินค้า บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจ

สอบเปน็ผูพ้จิารณารายการทีเ่กดิขึน้ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้เหน็วา่ รายการจำาหนา่ยสนิคา้ และรายการ

ซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามการค้าปกติ บริษัทจ่ายและได้รับค่าตอบแทนในราคาปกติที่จำาหน่ายบุคคล

ภายนอก สำาหรับรายการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์นั้น เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อนำาไปใช้ก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อ

รองรับการขยายงานของบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่สมเหตุสมผล

	 บุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง	 ลักษณะคว�มสัมพันธ์	 ร�ยก�รระหว่�งกันในปี	2559	 ร�ยก�รคงค้�ง

บริษัท ซันเทครูฟ จำากัด เป็นนิติบุคคลที่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ รายได้จากค่าเช่า 4.99 ล้านบาท

 99.9 และมีกรรมการร่วมกัน เงินกู้ยืม 7.00 ล้านบาท 7.00 ล้านบาท

บริษัท แอตแลนติกไปป์ จำากัด เป็นนิติบุคคลที่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ รายได้จากค่าเช่า 0.06 ล้านบาท - ล้านบาท

บริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำากัด เป็นนิติบุคคล ซื้อ สินค้า 25.99 ล้านบาท - ล้านบาท

 เป็นญาติสนิทกับกรรมการ รายได้จากการขาย 0.00 ล้านบาท

บริษัท เอเชียเมทัล จำากัด (มหาชน) เป็นนิติบุคคล ชายสินค้า 5.30 ล้านบาท 

 เป็นญาติสนิทกับกรรมการ 0.00 ล้านบาท -

บริษัท พีเอสสตีล โปรเซสซิ่ง  เป็นนิติบุคคล ขายสินค้า 3.00 ล้านบาท 0.00 ล้านบาท

เซ็นเตอร์ จำากัด

2 ความจำาเปน็ของการทำารายการนัน้ เปน็รายการเพือ่การคา้ปรกตแิละทกุรายการทีท่ำาไดม้กีารพจิารณาจากคณะกรรมการ

อสิระและ กรรมการตรวจสอบและเหน็ชอบวา่ เปน็ รายการที ่เปน็การคา้ปรกต ิและเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษิัทในการ

ที่จะรักษาลูกค้าในการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทันท่วงที

3. สำาหรับรายการระหว่างกันในอนาคต เช่น การจำาหน่ายสินค้า และการซื้อสินค้า กับบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำากัด บริษัท

มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว และขอให้กรรมการ

ผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม การทำารายการดังกล่าวในอนาคตขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำาเป็นของ

บริษัท การรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามราคาปกติที่จำาหน่ายบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำาราคาตลาดของผู้อื่นมา

เปรียบเทียบกับราคาของบริษัทด้วย
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นโยบายด้านราคา
 คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณา ถึงความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะนำาราคาตลาดของผูอ้ืน่มาเปรยีบเทยีบกบัราคาทีท่ำารายการระหวา่งกนัของบรษิัทยอ่ยหรอืกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดั

แย้งทางผลประโยชน์

เหตุอันควรในการทำาธุรกรรม
 การทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำากัด และการเข้าเป็นบริษัทจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จะตอ้งปฏบิตัติามประกาศ กฎ ระเบยีบ ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ

กฎหมายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้ กรรมการหรอืผูบ้รหิารทา่นใดทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี หรอืผลประโยชน ์ในการทำาธรุกรรมในอนาคต 

จะต้องเปิดเผยผลประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และจะได้รับอนุญาต ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในขั้นตอนใดๆก็ตาม

หม�ยเหตุ

กรรมการบริษัท/ และหรือผู้ถือหุ้นบริษัท เอส ซี สตีลเวอร์ค จำากัด ต่อ มา ได้ เปลี่ยน ชื่อ เป็น บริษัท ซันเทครูฟ จำากัด และ 

บริษัท แอตแลนติกไปป์ จำากัด คือ

• นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด (มหาชน) กรรมการ ผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ซันเทรครูฟ จำากัด และ บริษัท แอตแลนติกไปป์ จำากัด

• นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด (มหาชน) กรรมการผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ซันเทรครูฟ จำากัด และ บริษัท แอตแลยติกไปป์ จำากัด

• นายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ซันเทรครูฟ จำากัด และ บริษัท แอตแลนติกไปป์ จำากัด

• นายกริช สุธีรชัย เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด (มหาชน)

• นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด (มหาชน) กรรมการ ผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ซันเทรครูฟ จำากัด และ บริษัท แอตแลนติกไปป์ จำากัด

• นายภัทรพล บัตรสมบูรณ์ เป็นผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้น ของ บริษัทเพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด (มหาชน) เป็นกรรมการของ 

บริษัทซันเทรครูฟ จำากัด และ บริษัท แอตแลนติกไปป์ จำากัด
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การควบคุมภายใน และการบริหารความเสิ่ยง

 คณะกรรมการบรษิัท เพิม่สนิสตลีเวคิส ์จำากดั (มหาชน) ได้ใหค้วามสำาคญัตอ่การทีบ่รษิัทจดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในที่

ดแีละมปีระสทิธภิาพ โดยประกาศอยา่งแจง้ชดัในนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิัท เพราะเชือ่วา่การมรีะบบการควบคมุ

ภายในทีด่ ีจะชว่ยปอ้งกนัความเสยีหายและลดความเสีย่งจากการดำาเนนิธรุกจิของบรษิัท และทำาใหบ้รษิัทสามารถบรรลวุสิยัทศัน ์

(Vision) ของบริษัทได้

 ดังนั้นในปี 2548 บริษัทจึงจัดตั้งหน่วยงาน “สำานักตรวจสอบภายใน” ขึ้นเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบ

การควบคุมภายในของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด (มหาชน) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นในปี 2548 คณะ

กรรมการบริษัทก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการ

ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 ในทางปฏบิตัสิำานกัตรวจสอบภายในของบรษิัทไดศ้กึษาถงึกรอบการปฏบิตังิานทีเ่ปน็มาตรฐานสากลวา่ดว้ย International 

Standards for the Professional of Internal Auditing ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) และนำามาประยุกต์ใช้

ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการทำางานของสำานักตรวจสอบภายใน โดยได้ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม

ภายในทัง้ในดา้นการควบคมุทางการเงนิ การบญัช ีการปฏบิตังิาน การบรหิารจดัการ และการถอืปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ 

ข้อบังคับทั้งของหน่วยงานราชการต่างๆ และของหน่วยงานที่กำากับดูแลบริษัท ตลอดจนการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย

ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท โดยรายงานผลการตรวจสอบถึงประเด็นที่ตรวจพบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของ

ระบบงานต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนรายงานผลการติดตามการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ เพื่อ

นำาเสนอต่อฝ่ายบริหารของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร เพื่อทราบและพิจารณาดำาเนินการตาม

ความเหมาะสมต่อไป

 ในทุกๆปี คณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทและระบบการตรวจสอบภายใน

จากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 1) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบในการควบคุมภายในของบริษัทตาม

แบบประเมนิผลของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 2) ผลการประเมนิตนเองของฝา่ยจดัการ

บริษัท ในการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินผลของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้ง 3) 

ประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญจากสรุปผลการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบของสำานักตรวจสอบภายใน

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัท จึงมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ 

และเหมาะสมต่อการดำาเนินธุรกิจ สำาหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบและสำานักตรวจสอบภายในของ

บริษัทได้ยึดถือและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานคือ Internal Control Integrated Framework ของ Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งกล่าวถึงองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

3. ด้านกิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

4. ด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

5. ด้านการติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

 ทัง้นี ้บรษิัทสามารถอธบิายใหเ้หน็ถงึ การควบคมุภายในของบรษิัทตามองคป์ระกอบของกรอบการควบคมุภายใน ในแตล่ะ

ด้านโดยสังเขป ดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
  บรษิัทใหค้วามสำาคญัในเรือ่งความซือ่สตัยส์จุรติและการมจีรยิธรรม โดยสง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้กีารปฏบิตัติาม

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน ในปี 2555 บริษัทได้ปรับปรุงผังองค์กรให้สอดคล้องกับสภาวะ

ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมกับสับเปลี่ยนผู้บริหารในบางตำาแหน่งหน้าที่ตามผังองค์กร

ใหม ่ในสว่นของการพฒันาบคุลากร ยงัคงจดัใหม้กีารอบรมทัง้ภายในบรษิัท และสง่ไปอบรมภายนอกบรษิัท เพือ่สนบัสนนุ

องค์ความรู้ภายในบริษัท ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพนักงานทุกคน อาทิเช่น การจัดกิจกรรม Training Corner เพื่อให้

พนักงานช่วยกันถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน



รายงานประจําปี 2559

47

  บริษัทได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้อง

เรียนมายังคณะกรรมการบริษัท โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะและผู้ร้องเรียน

  บริษัทฯได้จัดองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยเริ่มตั้งแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการของ

บริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหาร 5 ท่าน และกรรมการภายนอกซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระอีก 5 ท่าน ทำาให้การพิจารณาการตัดสินใจในการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ 

การคานอำานาจกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการจัดผังองค์กรการบริหารงาน บริษัทแบ่งแยกหน้าที่

ความรับผิดชอบในงานสามด้านที่เป็นพื้นฐานของระบบการควบคุมภายใน อันได้แก่ หน้าที่ในการอนุมัติ หน้าที่ในการ

บันทึกรายการทางบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด่นชัด บริษัทได้จัด

ตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น โดยให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริม ติดตาม ประเมิน

และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทอีกทางหนึ่ง

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
  ในการวางแผนและการบริหารงาน บริษัทฯมีกระบวนการในการทำาแผนงานประจำาปีที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและวัด 

ผลได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำาหนดซึ่งขั้นตอนในการจัดทำาแผนงานจะวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพือ่นำามาใช้ในการกำาหนดกลยทุธ ์เพือ่ดำาเนนิการ ตลอดจนเครือ่งชีว้ดัและตดิตามผล โดยในระหวา่งปฏบิตังิานตามแผน

จะไดม้กีารตดิตามและประเมนิปจัจยัความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การดำาเนนิงานตามแผนงาน ดงักลา่วอยา่งสม่ำาเสมอ

ทั้งนี้หากมีปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพิ่มขึ้นจากที่ได้มีการประเมินไว้ในขั้นตอนการวางแผนที่ได้มีการปรับ

กลยุทธ์หรือกำาหนดมาตรการเพื่อป้องกันและรองรับความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที

3. ด้านกิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
  บรษิัทไดก้ำาหนดนโยบาย รวมทัง้แนวทางปฏบิตัิในดา้นตา่งๆ ของบรษิัท เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางใหส้ามารถปฏบิตังิาน 

ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม บรษิัทไดก้ำาหนดใหม้กีารแบง่แยกอำานาจหนา้ทีอ่นมุตัขิองคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการ 

บริหาร และผู้บริหารในแต่ละระดับในแต่ละหมวดภารกิจของบริษัท เพื่อให้มีระบบควบคุมการใช้อำานาจของบริษัทที่มี

ความชัดเจนและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการกระจายอำานาจในการบริหารจัดการของบริษัทยังมีความเหมาะสม และ

ไม่มีข้อขัดข้องในการใช้ถือปฏิบัติ

  บริษัทกำาหนดให้มีกลไกในการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้รวบรวมข้อบัญญัติของ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิธรุกจิของบรษิัทและบรษิัทตอ้งถอืปฏบิตั ิโดยจดัทำาเปน็ฐานขอ้มลูและกำาหนดใหม้ผีูด้แูล

รับผิดชอบในการปรับปรุงฐานข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

  จัดให้มีระบบบริหารจัดการงานต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับรองมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ระบบ

บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การทำางานตามมาตรฐาน

4. ด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
  บริษัท ได้เล็งเห็นความสำาคัญในเรื่องระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เห็นได้จากการที่บริษัทได้ปรับปรุง

ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทขึ้นใหม่ให้มีความทันสมัย ทำาให้การจัดเก็บรวบรวม  

และบริหารข้อมูล และการจัดทำารายงานข้อมูลต่างๆ มีประสิทธิภาพ เหมาะสมต่อการใช้งาน และสามารถรายงานได้

อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์เสมอ

5. ด้านการติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)
  กำาหนดให้มีการรายงานผลการดำาเนินงานของแต่ละสายงานในที่ประชุมผู้บริหาร (Management Meeting) เป็น

ประจำาทุกเดือน
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  กำาหนดใหม้กีารรายงานและประเมนิผลการดำาเนนิงาน โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารทำาหนา้ทีก่ลัน่กรอง

ผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำาหนดเป็นประจำาทุกเดือน ในกรณีที่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำาคัญ จะได้

พิจารณาดำาเนินการแก้ไขทันที

  คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้สรุปรายงานผลการดำาเนินงานหรือผลการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย 

แต่ละชุด เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำาตามวาระที่กำาหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติสำาหรับคณะกรรมการ 

ชุดย่อยนั้นๆ

1. บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 รวม 5 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่รายงาน

ผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบรษิัททกุไตรมาส นอกจากนี้ในการบรหิารงานตามแผนงานจะมกีารตรวจสอบ

ตดิตาม ผลการดำาเนนิการและวเิคราะหผ์ลกระทบทางดา้นการเงนิอยา่งตอ่เนือ่ง โดยบรษิัทไดจ้ดัใหม้กีารประชมุ

รวมของพนกังานระดบัจดัการของทกุฝา่ยเพือ่รายงานความคบืหนา้ของการดำาเนนิการตามแผนงาน นอกเหนอืไป

จากการบรหิารตดิตามระบบงานและเครือ่งชีว้ดัทีก่ำาหนดตามแผนงานโดยผูบ้งัคบับญัชาตามลำาดบัขัน้ อนัเปน็การ

เพิ่มช่องทางที่จะทำาให้การส่งผ่านข้อมูลและการติดตามงานตามสายงาน

1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในบริษัท และการจัดให้มีบุคคลากรอย่าง

เพยีงพอทีจ่ะดำาเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพรวมทัง้การตดิตามควบคมุดแูลการดำาเนนิงานของบรษิัทยอ่ย 

สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบ 

หรือโดยไม่มีอำานาจ

1.2 จากที่ผ่านมาบริษัทได้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัท ก็ครอบคุมทุกเรื่องมีทางคณะกรรมการให้มี 

การปรับปรุงในเรื่องของความเสี่ยง ทีมงานก็ได้ทำาการดำาเนืนการในส่วนที่ทางกรรมการได้ให้ข้อเสนอมา 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. ในการประชุมกรรมการของบริษัท ทั้ง 5 ครั้ง โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน กรรมการตรวจสอบ 3 ได้เข้าร่วม

ประชุมด้วยคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามจากฝ่ายบริหาร

และอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำาและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมิน

ระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบคือการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง  

การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็น

ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอเหมะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่

จะดำาเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการ 

ดำาเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและของบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือ 

ผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิได้หรือโดยไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งและบุคคล

ที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้วสำาหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมที่

เพียงพอแล้ว

  การประเมินระบบการควบคุมภายในกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นว่ามีความครบ

ถ้วนและเพียงพอเหมาะสมแล้ว

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ากำากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท

  ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเมือ่วนัที ่ครัง้ที ่4 ไดแ้ตง่ตัง้นางสาววศนิกร บญุเพง็ ใหด้ำารงตำาแหนง่

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ เนื่องจากมีประสบการในการทำางานในธุรกิจอุสหกรรม 

เหล็กมานาน และมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมและการดำาเนินการของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะ

ปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

  ทัง้นีจ้ากการพจิารณาและอนมุตัแิตง่ตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยตำาแหนง่หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบรษิัท

จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่ง

หัวหน้างานตราวจสอบภายใน
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

 บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำากัด (มหาชน) (PERM) มีผลการดำาเนินงานโดยรวมปี 2559 โดยมี ผลกำาไรสุทธิ 412.98  

ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นจำานวน 676.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 256.58 โดยมีสาเหตุ

หลักดังต่อไปนี้

(ล้านบาท)

	 ผลก�รประกอบก�ร	 ปี	2559	 ปี	2558	 %

รายได้จาการขาย และบริการ 5,218.50 4,571.72 14.15 %

รายได้รวม 5,232.50 4,595.05 13.87 %

กำาไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 412.98 -263.72 256.59 %

วิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
กำาไรสุทธิ
 บริษัทมีผลกำาไรสุทธิสำาหรับปี 2559 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 จำานวน 412.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีที่แล้ว 

จำานวน 676.72 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 256.59 โดยมีสาเหตุดังนี้

1.	 ร�ยได้

  บริษัทมีรายได้รวม สำาหรับ ปี 2559 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 จำานวน 5,232.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ยอดขายใน

งวดเดียวกันของปีทีแล้ว จำานวน 4,595.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 637.45 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 13.87 รายได้

จากการขายและบริการ จำานวน 5,218.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน ปีที่แล้วจำานวน 646.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น

รอ้ยละ 14.15 โดยเปน็ผลมาจากสภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยเริม่ฟืน้ตวัและทางภาครฐับาลก็ไดม้กีารอนมุติโครงการ 

ต่างๆ ออกมา ทำาไห้มีปัจจัยส่งเสริมไห้เศรษฐกิจภายในประเทศ มีการขยายตัวและมีความต้องการของลูกค้า (demand) 

ของเหล็กมากขึ้นทำาไห้ยอดรายได้เพิ่มขึ้น

2.	 ค่�ใช้จ่�ย

2.1 ต้นทุนขายและบริการ สำาหรับ ปี 2559 เป็นจำานวน 4,447.01 ล้านบาท ลดลงจำานวน 114.81 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 2.52 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจขาขึ้น ทางบริษัท สามารถ

กำาหนดราคาขายไดแ้ละภาวะเศรษฐกจิทีก่ำาลงัขยายตวัทำาใหม้คีวามตอ้งการสิน้คา้ในตลาดและบรษิัทมกีารจดัการ

บริหารจัดการเรื่องต้นสินสินค้าที่มี ประสิทธิภาพ จึงทำาไห้ต้นทุนสินค้าลดลงจากงวดเดียวกันปีที่แล้ว

2.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำาหรับ ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นจำานวน 214.26ล้านบาท 

ลดลง จำานวน 18.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.14 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้ว เนื่องจากบริษัทได้มีการ

ตั้งหนี้สงสัยจะสูญลดลง จำานวน 44.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.54 เนื่องจากมีลูกหนี้มาจ่ายชำาระยอด

คา้งชำาระทีต่ัง้สำารองหนีส้งสยัจะสญูไปแลว้ทางบรษิัทไดว้า่จา้งไหล้กูหนีด้งักลา่วทำาการรดีทอ่เหลก็ใหเ้พือ่เปน็การ

เอาค่าบริการบางส่วนมาชำาระหนี้ที่คงค้างโดยมีสัดส่วนคือ ร้อยละ 30 และร้อยละ 70 จึงทำาไห้ค่าใช้จ่ายการขาย

และบริหารลดลง

	 ต้นทุนท�งก�รเงิน	(ดอกเบี้ยจ่�ย)

  ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) สำาหรับปี 2559 เป็นจำานวนเงิน 64.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน

มีจำานวน 98.61 ล้านบาท ลดลงจำานวน 34.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.87 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน เนื่องจาก

บริษัทมีการจ่ายชำาระกู้เงินระยะสั้นและมีการจ่ายชำาเงินกู้ยืมระยะยาวจึงส่งผลทำาให้ดอกเบี้ยลดลง
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วิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
 สัดส่วนสินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วย

ล้านบาท

	 สินทรัพย์	 ณ	31	ธันว�คม	2559	 ณ	31	ธันว�คม	2558	 %

ลูกหนี้การค้า 461.71 295.95 56.01%

สินค้าคงเหลือ 1,669.53 1,698.99 -1.74%

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ 1,070.54 970.74 10.92%

อื่นๆ 796.97 317.60 150.93%

รวมสินทรัพย์	 4,004.87	 3,283.27	 21.93%

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ 4,004.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำานวน 721.6 ล้านบาท เทียบจากปี 2558 

การเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินรวมส่วนใหญ่มีผลมาจาก ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้น

 ในปี 2559 มีลูกหนี้การค้า 461.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 165.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.00 เมื่อเทียบกับปี 2558 

เนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น สินค้าคงเหลือ จำานวน 1,669.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำานวน 29.46 หรือคิดเป็นร้อยละ 1.74 

เนือ่งจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้และนโยบายในการจดัการและบรหิารสนิคา้คงเหลอืทีม่ปีระสทิธภิาพ สนิทรพัยอ์ืน่คอืเงนิจา่ยลว่งหนา้

ค่าสินค้า จำานวน 451.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 438.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3,240 เนื่องจากได้มีการจ่ายค่าสินค้า

ล่วงหน้า

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ รวมเป็นจำานวนเงิน 1,076.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำานวน 105.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

10.91 ส่วนใหญ่ เนื่องมากจากการซื้อเครื่องจักรใหม่และการสร้างอาคารโรงงาน

หนี้สิน และแหล่งที่มาของเงินทุน
 สัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย

ล้านบาท

	 หนี้สิน	และส่วนของเจ้�ของ	 ณ	31	ธันว�คม	2559	 ณ	31	ธันว�คม	2558	 %

เงินกู้ยืมและสินเชื่อระยะสั้น 2,528.10 2,258.19 11.90%

เจ้าหนี้การค้า 167.97 242.07 -30.61%

เงินกู้ระยะยาว 107.22 153.42 -30.11%

หนี้สินอื่นๆ 211.07 52.60 301.27%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 990.51 577.53 71.51%

รวมหนี้สิน	และส่วนของผู้ถือหุ้น	 4,004.87	 3,283.27	 21.98%

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีจำานวนหนี้สินทั้งหมดเป็นจำานวนเงิน 3,014.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 308.68  

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.38 สืบเนื่องมาจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้น เพิ่มขึ้นเนื่องการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้นตามยอดขาย

ที่เพิ่มขึ้น และหนี้สินอื่นที่เพิ่มขึ้น คือเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า เนื่องจากเป็นการจองสินค้าล่วงหน้าของลูกค้าและภาษี

เงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

 เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเจ้าหนี้ จำานวน 167.97 ล้านบาท ลดลง เป็นจำานวนเงิน 74.10 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 30.61 สืบเนื่องมาจากสาเหตุ ทางบริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าลดลง
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำานวน 990.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 412.98ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

301.27 เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 การเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกำาไรสุทธิ สำาหรับงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำานวน 412.98 ล้านบาท จึงส่งผลทำาให้มีส่วนของ

ผู้ถือเพิ่มขึ้นจากปี 2558
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด (มหาชน)

ความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่ง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ 

จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเปน็อสิระ จากกลุม่บรษิัทตามขอ้กำาหนดจรรยา

บรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ 

และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆ ตามทีร่ะบใุนขอ้กำาหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชี

ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
 เรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งตา่งๆ ทีม่นียัสำาคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ ในการตรวจ

สอบงบการเงนิสำาหรบังวดปจัจบุนั ขา้พเจา้ไดน้ำาเรือ่งเหลา่นีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ งบการเงนิโดยรวมและในการ

แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

 ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบที่ไดก้ลา่วไว้ในสว่นของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ

ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบ 

ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน 

ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเรื่อง เหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขาย
 รายได้จากการขายสินค้าเป็นรายการบัญชีที่สำาคัญมากรายการหนึ่งของกลุ่มบริษัท เนื่องจากเป็นรายการที่ส่งผลกระทบ

ต่อกำาไรขาดทุนประจำาปีของกลุ่มบริษัทโดยตรง โดยในปี 2559 รายได้จากการขายสินค้าคิดเป็นร้อยละ 99 ของรายได้รวมของ

กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายโดยเฉพาะเรื่องงวดเวลาการรับรู้รายได้

 ข้าพเจา้ได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทีเ่กี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ 

ทำาความเข้าใจ และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในสำาคัญที่ถูกออกแบบไว้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได ้

สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและรายการขายที่เกิดขึ้นในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ส่ง

หนังสือยืนยันยอดขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีกับลูกหนี้การค้ารายที่เลือกสอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะ

เวลาบัญชี และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขาย
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ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
 การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 

จำาเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ประกอบกับสินค้าคงเหลือหลักของกลุ่มบริษัทคือเหล็กม้วนท่อเหล็ก และเหล็กแผ่น 

ซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ และมีราคาขายอ้างอิงกับราคาตลาดโลก ดังนั้นอาจทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการ 

ลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและทำาความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือรวมถึงสอบทาน

ความสม่ำาเสมอของการใชเ้กณฑด์งักลา่ว พรอ้มทัง้วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูระยะเวลาการถอืครองและการเคลือ่นไหวของสนิคา้คง

เหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติและวิเคราะห์เปรียบเทียบจำานวนเงินสุทธิที่กิจการได้

รบัจากการขายภายหลงัวนัที่ในงบการเงนิและแนวโนม้ราคาตลาดเหลก็โลกภายหลงัวนัที่ในงบการเงนิกบัราคาทนุของสนิคา้คงเหลอื

ข้อมูลอื่น
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบ

บัญชีนี้

 ความเหน็ของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอืน่และขา้พเจา้ไม่ได้ใหข้อ้สรปุในลกัษณะการใหค้วามเชือ่มัน่ใน

รูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัด

แย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่

เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การ

เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงาน 

ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก  

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับ

ประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ

ที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่าง

สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้

งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัในงบการเงนิ ไมว่า่จะเกดิจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลัก

ฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการ

ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่

ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ

สถานการณ ์แต่ไม่ใชเ่พือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ตอ่ความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุม่บรษิัท

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปดิ

เผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา

• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีำาหรบักจิการทีด่ำาเนนิงานตอ่เนือ่งของผูบ้รหิาร และสรปุจากหลกั

ฐานการสอบบญัชทีี่ไดร้บัวา่มคีวามไมแ่นน่อนทีม่สีาระสำาคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณห์รอืสถานการณท์ีอ่าจเปน็เหตใุหเ้กดิขอ้

สงสยัอยา่งมนียัสำาคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บรษิัทในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งหรอืไม ่หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรปุวา่มคีวาม

ไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อ

สรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมนิการนำาเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนประเมนิ

ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม

ทางธรุกจิภายในกลุม่บรษิัทเพือ่แสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบตอ่การกำาหนดแนวทาง การควบคมุ

ดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 

ประเดน็ทีม่นียัสำาคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพรอ่งทีม่นียัสำาคญัในระบบการควบคมุภายในซึง่ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่ง

การตรวจสอบของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ

เป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล

ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด

ความเป็นอิสระ

 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจ

สอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบ

บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า

พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสม

ผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

 ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาววธู ขยันการนาวี

           

 

 วธู ขยันการนาวี

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2560
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สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 220,920,829 44,729,952 140,731,390 42,152,021

เงินลงทุนชั่วคราว 8 1,626,484 72,135,835 1,626,484 72,135,835

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9 461,705,142 295,956,087 395,915,286 290,331,682

สินค้าคงเหลือ 10 1,669,534,436 1,698,997,421 1,663,140,063 1,698,997,421

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า  451,657,442 13,516,449 451,657,442 13,516,449

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน  16,882,546 39,009,953 16,882,546 39,009,953

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  13,329,341 3,913,381 12,795,476 3,913,381

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 2,835,656,220	 2,168,259,078	 2,682,748,687	 2,160,056,742

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน 11 84,164,000 84,164,000 84,164,000 84,164,000

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 - - 19,998,100 9,999,400

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14 - - 95,838,323 -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,076,667,164 970,737,860 937,325,863 970,737,860

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23 2,344,674 37,728,952 2,344,674 37,728,952

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  6,045,398 22,381,843 3,941,445 22,088,167

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 1,169,221,236	 1,115,012,655	 1,143,612,405	 1,124,718,379

รวมสินทรัพย์	 	 4,004,877,456	 3,283,271,733	 3,826,361,092	 3,284,775,121

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท	เพิ่มสินสตีลเวิคส์	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อย

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559

(หน่วย: บาท)

	 งบก�รเงินรวม	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

	 	 ณ	วันที่	31	 ณ	วันที่	31	 ณ	วันที่	31	 ณ	วันที่	31

	 หม�ยเหตุ	 ธันว�คม	2559	 ธันว�คม	2558	 ธันว�คม	2559	 ธันว�คม	2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16 2,528,191,262 2,214,879,498 2,528,191,262 2,214,879,498

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17 167,966,944 242,067,622 162,761,017 242,508,176

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 6 - - 7,000,000 7,000,000

เงินกู้ยืมระยะยาว 18 107,220,000 153,420,000 107,220,000 153,420,000

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่

 ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 19 42,492,063 43,323,319 21,983,366 43,323,319

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า  74,784,752 7,570,127 35,724,458 7,570,127

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  50,757,063 - 37,037,310 -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  4,136,218 2,974,038 1,443,435 2,789,127

รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,975,548,302 2,664,234,604 2,901,360,848 2,671,490,247

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่

 ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 19 21,717,205 23,783,361 6,377,615 23,783,361

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 20 12,989,535 11,460,132 12,628,548 11,460,132

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  4,110,389 6,261,659 3,222,503 5,613,992

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 38,817,129	 41,505,152	 22,228,666	 40,857,485

รวมหนี้สิน	 	 3,014,365,431	 2,705,739,756	 2,923,589,514	 2,712,347,732

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท	เพิ่มสินสตีลเวิคส์	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อย

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559

(หน่วย: บาท)

	 งบก�รเงินรวม	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

	 	 ณ	วันที่	31	 ณ	วันที่	31	 ณ	วันที่	31	 ณ	วันที่	31

	 หม�ยเหตุ	 ธันว�คม	2559	 ธันว�คม	2558	 ธันว�คม	2559	 ธันว�คม	2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน

  หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

 ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

  หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  239,500,000 239,500,000 239,500,000 239,500,000

กำาไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 21 31,373,836 14,891,014 31,373,836 14,891,014

 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)  215,686,681 (180,810,545) 131,897,742 (181,963,625)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  3,951,508 3,951,508 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 990,512,025	 577,531,977	 902,771,578	 572,427,389

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 4,004,877,456	 3,283,271,733	 3,826,361,092	 3,284,775,121

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท	เพิ่มสินสตีลเวิคส์	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อย

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559

(หน่วย: บาท)

	 งบก�รเงินรวม	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

	 	 ณ	วันที่	31	 ณ	วันที่	31	 ณ	วันที่	31	 ณ	วันที่	31

	 หม�ยเหตุ	 ธันว�คม	2559	 ธันว�คม	2558	 ธันว�คม	2559	 ธันว�คม	2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กำ�ไรข�ดทุน:

ร�ยได้

รายได้จากการขายและบริการ  5,218,499,426 4,571,721,090 5,072,002,946 4,562,714,972

กำาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 - 10,917,369 - -

รายได้อื่น   14,002,497 12,413,853 29,936,804 12,579,888

รวมร�ยได้	 	 5,232,501,923	 4,595,052,312	 5,101,939,750	 4,575,294,860

ค่�ใช้จ่�ย

ต้นทุนขายและบริการ  4,447,001,738 4,561,811,129 4,436,158,061 4,554,283,878

ค่าใช้จ่ายในการขาย  99,109,897 80,477,420 88,892,923 80,477,421

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  97,053,643 82,583,904 92,475,018 81,860,724

หนี้สงสัยจะสูญ  13,524,737 57,631,786 13,524,737 57,631,786

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  4,579,561 12,564,683 4,579,561 12,564,683

รวมค่�ใช้จ่�ย	 	 4,661,269,576	 4,795,068,922	 4,635,630,300	 4,786,818,492

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ก่อนส่วนแบ่งข�ดทุนจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินและภ�ษีเงินได้	 	 571,232,347	 (200,016,610)	 466,309,450	 (211,523,632)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  - (3,705,268) - -

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ก่อนค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินและภ�ษีเงินได	้ 	 571,232,347	 (203,721,878)	 466,309,450	 (211,523,632)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 13 (64,224,331) (98,605,386) (63,318,155) (98,812,463)

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ก่อนภ�ษีเงินได	้ 	 507,008,016	 (302,327,264)	 402,991,295	 (310,336,095)

ภาษีเงินได้ 23 (94,715,713) 38,590,261 (73,334,851) 38,749,607

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สำ�หรับป	ี 	 412,292,303	 (263,737,003)	 329,656,444	 (271,586,488)

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 20 859,681 - 859,681 -

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 (171,936) - (171,936) -

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับป	ี 	 687,745	 -	 687,745	 -

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป ี  412,980,048 (263,737,003) 330,344,189 (271,586,488)

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น	 24

 กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  0.82 (0.53) 0.66 (0.54)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท	เพิ่มสินสตีลเวิคส์	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2559

(หน่วย: บาท)

	 งบก�รเงินรวม	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

	 หม�ยเหตุ	 2559	 2558	 2559	 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษ ี  507,008,016 (302,327,264) 402,991,295 (310,336,095)

รายการปรับกระทบยอดกำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น

 เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  - 3,705,268 - -

 กำาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม  - (10,917,369) - -

 ค่าเสื่อมราคา  56,944,816 40,300,735 55,514,418 40,300,735

 หนี้สงสัยจะสูญ  13,524,737 57,631,786 13,524,737 57,631,786

 กำาไรจากการจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์  (3,268) - (3,268) -

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  30,724,531 1,245,711 30,724,531 1,245,711

 ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง  (26,144,970) 11,318,972 (26,144,970) 11,318,972

 กำาไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืนตัดบัญชี  (1,546,192) (1,352,287) (1,546,192) (1,352,287)

 โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า  (1,926,931) (4,069,238) (1,926,931) (4,069,238)

 การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  4,086,194 35,414,543 4,086,194 35,414,543

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  2,389,084 3,131,555 2,028,097 3,131,555

 ดอกเบี้ยรับ  (1,513,854) (2,318,845) (1,137,672) (2,304,882)

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  60,791,606 95,034,226 60,072,698 95,244,226

กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

 และหนี้สินดำาเนินงาน  644,333,769 (73,202,207) 538,182,937 (73,774,974)

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (219,739,572) 186,280,370 (159,574,121) 190,189,237

 สินค้าคงเหลือ  27,303,722 858,940,466 33,698,095 858,940,466

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า  (438,140,993) 65,795,549 (438,140,993) 65,795,549

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  12,711,447 16,889,962 13,245,312 16,889,962

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  607,409 443,636 2,417,686 576,199

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (75,204,930) (771,038,386) (81,061,986) (771,133,385)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  67,119,259 (21,257,849) 25,551,093 (21,222,580)

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (2,151,270) 883,144 (2,391,489) 970,220

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน  16,838,841 263,734,685 (68,073,466) 267,230,694

 ดอกเบี้ยรับ  877,795 2,318,845 501,613 2,304,882

 จ่ายดอกเบี้ย  (55,508,071) (96,594,798) (55,508,071) (96,594,798)

 จ่ายภาษีเงินได้  (8,746,308) (592,554) (1,085,199) (427,645)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน  (46,537,743) 168,866,178 (124,165,123) 172,513,133

งบกระแสเงินสด
บริษัท	เพิ่มสินสตีลเวิคส์	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2559

(หน่วย: บาท)

	 งบก�รเงินรวม	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  2559 2558 2559 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง  70,509,351 - 70,509,351 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกันลดลง  - 69,102,702 - 69,102,702

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  - - (9,998,700) -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม  - 105,000,000 - 105,000,000

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (96,257,072) (171,879,996) (96,239,744) (171,879,996)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ ์  335,240 - 45,251,288 -

เงินสดสุทธิจ�ก	(ใช้ ไปใน)	กิจกรรมลงทุน	 	 (25,412,481)	 2,222,706	 9,522,195	 2,222,706

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  308,732,203 (246,893,086) 308,732,203 (246,893,086)

เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักรและอุปกรณ์  44,916,048 56,084,962 - 56,084,962

ชำาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  (59,307,150) (41,886,618) (49,309,906) (41,886,618)

ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (46,200,000) (28,840,000) (46,200,000) (28,840,000)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  - 90,690,000 - 90,690,000

เงินปันผลจ่าย  - (25,000,000) - (25,000,000)

เงินสดสุทธิจ�ก	(ใช้ ไปใน)	กิจกรรมจัดห�เงิน	 	 248,141,101	 (195,844,742)	 213,222,297	 (195,844,742)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	 	 176,190,877	 (24,755,858)	 98,579,369	 (21,108,903)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดต้นปี	 	 44,729,952	 69,485,810	 42,152,021	 63,260,924

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดปล�ยปี	 	 220,920,829	 44,729,952	 140,731,390	 42,152,021

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

 จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์  444,593 - 444,593 -

 รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำาระ  - 3,786,095 - 3,786,095

 โอนเงินมัดจำาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  15,729,036 8,134,585 15,729,036 8,134,585

 ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  7,759,000 - 7,759,000 -

 ซื้อสินทรัพย์โดยการหักกลบกับลูกหนี้การค้า  41,101,839 - 41,101,839 -

 โอนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เป็นเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า  2,803,738 - 2,803,738 -

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท	เพิ่มสินสตีลเวิคส์	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2559

(หน่วย: บาท)

	 งบก�รเงินรวม	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  2559 2558 2559 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท	เพิ่มสินสตีลเวิคส์	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2559

1. ข้อมูลทั่วไป
  บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย 

ธรุกจิหลกัของบรษิัทฯคอืการแปรรปูและจำาหนา่ยเหลก็รดีรอ้นและรดีเยน็ เหลก็กลา้แรงดงึสงูชบุสงักะส ีเหลก็เคลอืบเคมี

ดว้ยไฟฟา้ เหลก็โครงครา่วเพดานและผนงั แผน่หลงัคาและผนงัเหลก็เคลอืบส ีโดยมทีีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนของสำานกังาน

ใหญ่และสาขาดังนี้

สำานักงานใหญ่: ตั้งอยู่เลขที่ 4, 95-96 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำาบลโคกขาม อำาเภอเมืองสมุทรสาคร 

 จังหวัดสมุทรสาคร

สถานประกอบการสาขาที่ 1: ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ตำาบลแม่รำาพึง อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานประกอบการสาขาที่ 2: ตั้งอยู่เลขที่ 108/9 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำาบลบางน้ำาจืด อำาเภอเมืองสมุทรสาคร 

  จังหวัดสมุทรสาคร

สถานประกอบการสาขาที่ 3: ตั้งอยู่เลขที่ 108/3 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำาบลบางน้ำาจืด อำาเภอเมืองสมุทรสาคร 

  จังหวัดสมุทรสาคร

สถานประกอบการสาขาที่ 4: ตั้งอยู่เลขที่ 55/93 หมู่ที่ 9 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทองกรุงเทพมหานคร

สถานประกอบการสาขาที่ 5: ตั้งอยู่เลขที่ 90/9 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำาบลบางน้ำาจืด อำาเภอเมืองสมุทรสาคร 

  จังหวัดสมุทรสาคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา

อังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

  งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้

เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
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	 	 	 จัดตั้งขึ้นใน	 อัตร�ร้อยละ

	 ชื่อบริษัท	 ลักษณะธุรกิจ	 ประเทศ	 ของก�รถือหุ้น

 2559 2558

	 ร้อยละ	 ร้อยละ

บริษัท ซันเทครูฟ จำากัด ผลิต จำาหน่ายและติดตั้งหลังคา ไทย 100 100

 และจำาหน่าย เหล็กม้วน

บริษัท แอตแลนติก ไปป์ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายท่อเหล็ก ไทย 100 -

 และเหล็กแผ่น

ข) บรษิัทฯจะถอืวา่มกีารควบคมุกจิการทีเ่ขา้ไปลงทนุหรอืบรษิัทยอ่ยได ้หากบรษิัทฯมสีทิธิไดร้บัหรอืมสีว่นได้

เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ

อย่างมีนัยสำาคัญต่อจำานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯนำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำานาจในการ

ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการ

เงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก.	 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

  ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) 

และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง

หรอืจดัใหม้ขีึน้เพือ่ใหม้เีนือ้หาเทา่เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญเ่ปน็การ

ปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและ

บริษัทย่อย

ข.	 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอน�คต

  ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2559) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหมจ่ำานวนหลาย

ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิดงักลา่วไดร้บัการปรบัปรงุหรอืจดัใหม้ขีึน้เพือ่ใหม้เีนือ้หาเทา่เทยีมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญ

ต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ

สำาคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้
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	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2559)	เรื่อง	งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  มาตรฐานฉบบัปรบัปรงุนีก้ำาหนดทางเลอืกเพิม่เตมิสำาหรบัการบนัทกึบญัชเีงนิลงทนุในบรษิัทยอ่ย เงนิลงทนุ 

ในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตาม

ที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ 

กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำาหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุน 

ดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

  มาตรฐานฉบบัดงักลา่วจะไมม่ผีลกระทบตอ่งบการเงนิของบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ย เนือ่งจากฝา่ยบรหิารได้

พิจารณาแล้วว่าจะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
4.1	 ก�รรับรู้ร�ยได้

	 ข�ยสินค้�

  รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำาคัญของความเป็น

เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

สำาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

	 ร�ยได้ค่�บริก�ร

  รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน

	 ดอกเบี้ยรับ

  ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2	 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

  เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพ

คล่องสูง ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

4.3	 ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น

  ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่แสดงมลูคา่ตามจำานวนมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยบนัทกึคา่เผือ่

หนีส้งสยัจะสญูสำาหรบัผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนี้ไม่ได ้ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณา

จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4	 สินค้�คงเหลือ

  สินค้าสำาเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคา

ใดจะต่ำากว่า

  วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง แสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

แล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5	 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี ราคาทุน

หักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.6	 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

  บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำารายการ 

หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ

ด้อยค่า (ถ้ามี)
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  ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 35 - 40 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำานวณผลการ

ดำาเนินงาน

  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

4.7	 ที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์	และค่�เสื่อมร�ค�

  ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 40 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 5 - 10 ปี

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

  คา่เสือ่มราคารวมอยู่ในสว่นของกำาไรหรอืขาดทนุ และไมม่กีารคดิคา่เสือ่มราคาสำาหรบัทีด่นิและสนิทรพัย์

ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

  บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจำาหนา่ยสนิทรพัย ์รายการผลกำาไรหรอืขาดทนุจากการจำาหนา่ย

สินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8	 ต้นทุนก�รกู้ยืม

  ตน้ทนุการกูย้มืของเงนิกูท้ี่ใช้ในการไดม้า การกอ่สรา้ง หรอืการผลติสนิทรพัยท์ีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการ

แปลงสภาพใหพ้รอ้มใชห้รอืขาย ไดถ้กูนำาไปรวมเปน็ราคาทนุของสนิทรพัยจ์นกวา่สนิทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภาพพรอ้ม

ที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบ

ด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.9	 ร�ยก�รธุรกิจกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ 

ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิ ออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือ

พนักงานของบริษัทฯที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ

4.10	 สัญญ�เช่�ระยะย�ว

  สญัญาเชา่อปุกรณท์ีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปน็เจา้ของสว่นใหญ่ได้โอนไปใหก้บัผูเ้ชา่ถอืเปน็

สญัญาเชา่การเงนิ สญัญาเชา่การเงนิจะบนัทกึเปน็รายจา่ยฝา่ยทนุดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ชา่หรอืมลูคา่

ปัจจุบันสุทธิของจำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่า

ใชจ้า่ยทางการเงนิจะบนัทกึเปน็หนีส้นิระยะยาว สว่นดอกเบีย้จา่ยจะบนัทกึในสว่นของกำาไรหรอืขาดทนุตลอดอายุ

ของสญัญาเชา่ สนิทรพัยท์ี่ไดม้าตามสญัญาเชา่การเงนิจะคดิคา่เสือ่มราคาตลอดอายกุารใชง้านของสนิทรพัยท์ีเ่ชา่

  สญัญาเชา่อปุกรณท์ีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปน็เจา้ของสว่นใหญ่ไม่ได้โอนไปใหก้บัผูเ้ชา่ถอื

เปน็สญัญาเชา่ดำาเนนิงาน จำานวนเงนิทีจ่า่ยตามสญัญาเชา่ดำาเนนิงานรบัรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยในสว่นของกำาไรหรอืขาดทนุ

ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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4.11	 สัญญ�ข�ยและเช่�สินทรัพย์กลับคืน

  การขายและเชา่สนิทรพัยก์ลบัคนืทีเ่ขา้ลกัษณะสญัญาเชา่การเงนินัน้ สว่นเกนิของรายรบัที่ไดจ้ากการขาย

ที่สูงกว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ จะบันทึกรับรู้เป็นรายได้รอตัดบัญชี และตัดบัญชีไปตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.12	 เงินตร�ต่�งประเทศ

  บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ 

ดำาเนนิงานของบรษิัทฯ รายการตา่งๆ ของแตล่ะกจิการทีร่วมอยู่ในงบการเงนิรวมวดัมลูคา่ดว้ยสกลุเงนิที่ใช้ในการ

ดำาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีเ่ปน็ตวัเงนิซึง่อยู่ในสกลุเงนิตราตา่งประเทศไดแ้ปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

  กำาไรและขาดทนุทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นไดร้วมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนนิงาน

4.13	 ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์

  ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยจะทำาการประเมนิการดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและ

บริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือ

มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

4.14	 ผลประโยชน์ของพนักง�น

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อ

เกิดรายการ

  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

  บรษิัทฯ บรษิัทยอ่ยและพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังานจา่ย

สะสมและเงนิทีบ่รษิัทฯและบรษิัทยอ่ยจา่ยสมทบใหเ้ปน็รายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทนุสำารองเลีย้งชพีไดแ้ยกออก

จากสนิทรพัยข์องบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ย เงนิทีบ่รษิัทฯและบรษิัทยอ่ยจา่ยสมทบกองทนุสำารองเลีย้งชพีบนัทกึเปน็

ค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

  โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน 

นอกจากนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงิน

รางวัลการปฏิบัติงานครบกำาหนดระยะเวลา

  บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยคำานวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit 

Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ผลกำาไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั สำาหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออก

จากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน
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4.15	 ประม�ณก�รหนี้สิน

  บริษัทฯและบรษิัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สนิไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปน็ผลมาจากเหตุการณ์

ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนน่อนวา่บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยจะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิ

ไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่า

เชื่อถือ

4.16	 ภ�ษีเงินได้

  ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษ ี

ของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชี

ของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดย

ใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

  บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุก

รายการ แตร่บัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีำาหรบัผลแตกตา่งชัว่คราวที่ใชห้กัภาษ ีรวมทัง้ ผลขาดทนุทาง

ภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะ

เวลารายงานและจะทำาการปรบัลดมลูคา่ตามบญัชดีงักลา่ว หากมคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่ บรษิัทฯและบรษิัท

ยอ่ยจะไมม่กีำาไรทางภาษเีพยีงพอตอ่การนำาสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์

  บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยจะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้

เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17	 ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม

  มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเปน็ราคาทีจ่ะตอ้งจา่ยเพือ่โอนหนี้

สนิใหผู้อ้ืน่โดยรายการดงักลา่วเปน็รายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหวา่งผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้ว่มในตลาด) ณ วนัที่

วดัมลูคา่ บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งในการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย์

และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นใน

กรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อ

ขายในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งได ้บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยจะประมาณมลูคา่ยตุธิรรมโดยใชเ้ทคนคิการประเมนิมลูคา่

ทีเ่หมาะสมกบัแตล่ะสถานการณ ์และพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิทีจ่ะ

วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

  ลำาดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมที่ใชว้ดัมลูคา่และเปดิเผยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิในงบการเงนิ

แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

  ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยจะประเมนิความจำาเปน็ในการโอนรายการระหวา่ง

ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า

ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
  ในการจดัทำางบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิและ การประมาณ

การในเรือ่งทีม่คีวามไมแ่นน่อนเสมอ การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จำานวนเงนิทีแ่สดงใน

งบการเงนิและตอ่ขอ้มลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากจำานวนทีป่ระมาณการ

ไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญ มีดังนี้

	 ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

  ในการประมาณคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุ

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะ

เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

	 ก�รปรับลดสินค้�คงเหลือเป็นมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ

  ในการประมาณการปรบัลดสนิคา้คงเหลอืเปน็มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั ฝา่ยบรหิารได้ใชด้ลุยพนิจิในการประมาณมลูคา่

สทุธทิีค่าดวา่จะไดร้บัของสนิคา้คงเหลอื โดยจำานวนเงนิทีค่าดวา่จะไดร้บัจากสนิคา้คงเหลอืพจิารณาจากการเปลีย่นแปลง

ของราคาขายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินและฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ

	 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

  เพือ่วตัถปุระสงค์ในการพจิารณาการดอ้ยคา่ของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุและการเปดิเผยมลูคา่ยตุธิรรมของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้

เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้สำาหรับที่ดินและอาคารให้เช่า

 ข้อสมมติฐานที่สำาคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 14

	 ที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์และค่�เสื่อมร�ค�

  ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์

และมลูคา่คงเหลอืเมือ่เลกิใชง้านของอาคารและอปุกรณ ์และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูคา่คงเหลอืใหมห่าก

มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

  นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่หากคาดวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืต่ำากวา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ในการนีฝ้า่ยบรหิาร

จำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

	 สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

  บริษัทฯและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและ

ขาดทนุทางภาษทีี่ไม่ได้ใชเ้มือ่มคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยจะมกีำาไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที่

จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัท

ย่อยควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่า

จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

	 ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นต�มโครงก�รผลประโยชน์	และผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น

  หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ

พนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่ตอ้งอาศยัขอ้สมมตฐิานตา่งๆในการประมาณการนัน้ เชน่ อตัรา

คิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดัง

กลา่วเปน็ไปตามเงือ่นไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหวา่งบรษิัทฯและบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเหลา่นัน้ 

ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินรวม	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	 นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�

 2559 2558 2559 2558

ร�ยก�รธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้จากการขายและบริการ - - 1,383,268 - ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

รายได้ค่าเช่า - - 4,993 180 ตามสัญญา

รายได้อื่น - - 17,610 - ตามที่ตกลงร่วมกัน

ดอกเบี้ยจ่าย - - 211 210 อัตราร้อยละ 3 ต่อปี

ร�ยก�รธุรกิจกับบริษัทร่วม

รายได้จากการขาย - 6,696 - 6,696 ใกล้เคียงกับราคาตลาด

รายได้จากการบริการ - 3,016 - - ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

ร�ยก�รธุรกิจกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขาย 94,614 76,680 94,614 76,680 ใกล้เคียงกับราคาตลาด

ซื้อสินค้าและบริการ 5,012 - 5,012 - ใกล้เคียงกับราคาตลาด

ร�ยก�รธุรกิจกับกรรมก�ร

ค่าเช่าจ่าย 5,204 5,204 5,204 5,204 ตามสัญญา

  ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินรวม	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้ก�รค้�	-	กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	(หม�ยเหตุ	9)

 บริษัทย่อย - - 79,596 -

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ) 44,702 2,827 44,702 2,827

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 44,702 2,827 124,298 2,827

ลูกหนี้อื่น	-	กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	(หม�ยเหตุ	9)

 บริษัทย่อย - - 496 -

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 496 -

ดอกเบี้ยค้�งจ่�ย	-	กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	(หม�ยเหตุ	17)

 บริษัทย่อย - - 789 578

รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 789 578
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	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กบริษัทย่อย

  ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการเคลื่อนไหว

ของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

	 	 ยอดคงเหลือ	 	 	 ยอดคงเหลือ

	 	 ณ	วันที่	31	 เพิ่มขึ้น	 ลดลง	 ณ	วันที่	31

	 เงินกู้ยืมจ�กบริษัทย่อย	 ธันว�คม	2558	 ระหว่�งปี	 ระหว่�งปี	 ธันว�คม	2559

บริษัท ซันเทครูฟ จำากัด 7,000 - - 7,000

	 	 รวม		 7,000	 -	 -	 7,000

	 ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

  ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ

และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,375 14,912

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 935 1,090

	 	 รวม		 17,310	 16,002

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินรวม	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2559 2558 2559 2558

เงินสด   360 233 200 233

เงินฝากธนาคาร 220,561 44,497 140,531 41,919

  รวม  220,921 44,730 140,731 42,152

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.125 ถึง 0.500 ต่อปี (2558:  

ร้อยละ 0.125 ถึง 0.375 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว
  ยอดคงเหลือของเงินลงทุนชั่วคราวจำานวน 1.6 ล้านบาท (2558: 72.1 ล้านบาท) เป็นเงินลงทุนในเงินฝากประจำา

ธนาคารที่มีกำาหนดชำาระคืนเกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.55 ถึง 0.90 ต่อปี (2558: 

ระหว่างร้อยละ 0.75 ถึง 1.35 ต่อปี)
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินรวม	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้ก�รค้�	-	กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	(หม�ยเหตุ	6)

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 18,703 2,827 98,299 2,827

ค้างชำาระ

 ไม่เกิน 3 เดือน 25,999 - 25,999 -

รวมลูกหนี้ก�รค้�	-	กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	 44,702	 2,827	 124,298	 2,827

ลูกหนี้ก�รค้�	-	กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 349,182 120,827 238,363 120,827

ค้างชำาระ

 ไม่เกิน 3 เดือน 65,267 100,972 30,229 100,482

 3 - 6 เดือน 25 53,359 - 51,452

 6 - 12 เดือน 3 74,280 3 71,053

 มากกว่า 12 เดือน 71,503 223 71,288 7

รวม		 	 	 485,980	 349,661	 339,883	 343,821

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (71,372) (57,848) (71,157) (57,632)

รวมลูกหนี้ก�รค้�	-	กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน,	สุทธิ	 414,608	 291,813	 268,726	 286,189

รวมลูกหนี้ก�รค้�	-	สุทธิ	 459,310	 294,640	 393,024	 289,016

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) - - 496 -

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,759 1,316 1,759 1,316

ดอกเบี้ยค้างรับ 636 - 636 -

รวมลูกหนี้อื่น	 2,395	 1,316	 2,891	 1,316

รวมลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ	 461,705	 295,956	 395,915	 290,332

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ยอดคงเหลอืของลกูหนีก้ารคา้ไดร้วมเชค็ลงวนัทีล่ว่งหนา้ทีบ่รษิัทฯและบรษิัทยอ่ยไดร้บั

จากลูกหนี้การค้าแล้วเป็นจำานวน 36.0 ล้านบาท (2558: 31.0 ล้านบาท) และเฉพาะบริษัทฯ จำานวน 23.3 ล้านบาท (2558: 

31.0 ล้านบาท)

10. สินค้าคงเหลือ
 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินรวม

	 ร�ค�ทุน	 ร�ยก�รปรับลดร�ค�ทุนให้เป็น	 สินค้�คงเหลือ-สุทธิ

	 	 มูลค่�สุทธิที่จะได้รับ

 2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินค้าสำาเร็จรูป 1,653,890 1,392,984 (55,206) (60,588) 1,598,684 1,332,396

วัตถุดิบ 1,832 4,257 - - 1,832 4,257

วัสดุสิ้นเปลือง 82 18 - - 82 18

สินค้าระหว่างทาง 78,404 362,326 (9,468) - 68,936 362,326

	 	 รวม	 1,734,208	 1,759,585	 (64,674)	 (60,588)	 1,669,534	 1,698,997
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 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

	 ร�ค�ทุน	 ร�ยก�รปรับลดร�ค�ทุนให้เป็น	 สินค้�คงเหลือ-สุทธิ

	 	 มูลค่�สุทธิที่จะได้รับ

 2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินค้าสำาเร็จรูป 1,649,410 1,392,984 (55,206) (60,588) 1,594,204 1,332,396

วัตถุดิบ - 4,257 - - - 4,257

วัสดุสิ้นเปลือง - 18 - - - 18

สินค้าระหว่างทาง 78,404 362,326 (9,468) - 68,936 362,326

	 	 รวม	 1,727,814	 1,759,585	 (64,674)	 (60,588)	 1,663,140	 1,698,997

  ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำานวน 

4.1 ล้านบาท (2558: 35.4 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน
  ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำาซึ่งบริษัทฯได้นำาไปค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อ

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
  ในป ี2558 บรษิัทฯไดข้ายหุน้ทัง้หมดของบรษิัท เตอ๋หลง (ไทยแลนด)์ จำากดั ซึง่เปน็บรษิัทรว่มของบรษิัทฯ ในราคา

รวม 105 ล้านบาท และบันทึกกำาไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจำานวนเงิน 10.9 ล้านบาทในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

รวมสำาหรับปี 2558

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
  เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

	 บริษัท	 ทุนเรียกชำ�ระแล้ว	 สัดส่วนเงินลงทุน	 ร�ค�ทุน

 2559 2558 2559 2558 2559 2558

	 	 	 (ร้อยละ)	 (ร้อยละ)

บริษัท ซันเทครูฟ จำากัด 10,000 10,000 100 100 9,999 9,999

บริษัท แอตแลนติก ไปป์ จำากัด 10,000 - 100 - 9,999 -

	 	 รวม	 	 	 	 	 19,998	 9,999

	 บริษัท	แอตแลนติก	ไปป์	จำ�กัด

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ชื่อบริษัท 

แอตแลนติก ไปป์ จำากัด เพื่อผลิตและจำาหน่ายท่อเหล็กและเหล็กแผ่น โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 

100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยบริษัทฯมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียน

จัดตั้งบริษัทในวันที่ 21 มกราคม 2559
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14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
  มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

	 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	 อ�ค�รและส่วนปรับปรุง	 รวม

 2559 2558 2559 2558 2559 2558

ราคาทุน 19,757 - 97,054 - 116,811 -

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - - (20,973) - (20,973) -

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 19,757 - 76,081 - 95,838 -

  การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำาหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2559 2558

มูลค่าตามบัญชีต้นปี - 45,859

โอนจาก (ไป) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 95,838 (45,859)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 95,838 -

มูลค่ายุติธรรม 136,000 -

  มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในระหว่างปีปัจจุบัน โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้สำาหรับ

ทีด่นิและอาคารใหเ้ชา่ซึง่เปน็การวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมระดบั 3 ตามลำาดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม ขอ้สมมตฐิานหลกั

ที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการเติบโตระยะยาว

ของค่าเช่า

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้นำาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งจำานวนไปค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้

รับจากสถาบันการเงิน
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินรวม

	 	 	 เครื่องจักร	 เครื่องตกแต่ง	 	 สินทรัพย์

	 ที่ดินและส่วน	 อ�ค�รและ	 และอุปกรณ์	 และเครื่องใช้	 	 ระหว่�งติดตั้ง

	 ปรับปรุงที่ดิน	 ส่วนปรับปรุง	 โรงง�น	 สำ�นักง�น	 ย�นพ�หนะ	 และก่อสร้�ง	 รวม

ร�ค�ทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 154,511 505,614 347,189 17,021 99,759 51,433 1,175,527

ซื้อเพิ่ม  12,226 - 80,728 1,142 - 89,705 183,801

ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน - - - - - 1,363 1,363

รับโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 45,859 - - - - - 45,859

โอนเข้า (ออก) - 109,367 - - - (109,367) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 212,596 614,981 427,917 18,163 99,759 33,134 1,406,550

ซื้อเพิ่ม  4,787 794 44,251 1,065 37,628 74,681 163,206

จำาหน่าย - - - - (492) - (492)

โอนเข้า (ออก) - 44,363 53,341 - - (97,704) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 217,383 660,138 525,509 19,228 136,895 10,111 1,569,264

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - 116,995 193,557 15,491 69,468 - 395,511

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับป ี - 13,132 20,919 741 5,509 - 40,301

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 130,127 214,476 16,232 74,977 - 435,812

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับป ี - 15,740 30,836 690 9,679 - 56,945

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - - - - (160) - (160)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 145,867 245,312 16,922 84,496 - 492,597

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 212,596 484,854 213,441 1,931 24,782 33,134 970,738

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 217,383 514,271 280,197 2,306 52,399 10,111 1,076,667

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี

2558 (จำานวน 30.8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)   40,301

2559 (จำานวน 43.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)   56,945
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 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

	 	 	 เครื่องจักร	 เครื่องตกแต่ง	 	 สินทรัพย์

	 ที่ดินและส่วน	 อ�ค�รและ	 และอุปกรณ์	 และเครื่องใช้	 	 ระหว่�งติดตั้ง

	 ปรับปรุงที่ดิน	 ส่วนปรับปรุง	 โรงง�น	 สำ�นักง�น	 ย�นพ�หนะ	 และก่อสร้�ง	 รวม

ร�ค�ทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 154,511 505,614 347,189 17,021 99,759 51,433 1,175,527

ซื้อเพิ่ม  12,226 - 80,728 1,142 - 89,705 183,801

ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน - - - - - 1,363 1,363

รับโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 45,859 - - - - - 45,859

โอนเข้า (ออก) - 109,367 - - - (109,367) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 212,596 614,981 427,917 18,163 99,759 33,134 1,406,550

ซื้อเพิ่ม  4,787 793 44,251 1,048 37,628 74,681 163,188

จำาหน่าย - - (44,916) - (492) - (45,408)

โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (19,757) (97,054) - - - - (116,811)

โอนเข้า (ออก) - 44,363 53,341 - - (97,704) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 197,626 563,083 480,593 19,211 136,895 10,111 1,407,519

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - 116,995 193,557 15,491 69,468 - 395,511

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับป ี - 13,132 20,919 741 5,509 - 40,301

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 130,127 214,476 16,232 74,977 - 435,812

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับป ี - 15,740 29,407 688 9,679 - 55,514

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - - - - (160) - (160)

โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - (20,973) - - - - (20,973)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 124,894 243,883 16,920 84,496 - 470,193

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 212,596 484,854 213,441 1,931 24,782 33,134 970,738

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 197,626 438,189 236,710 2,291 52,399 10,111 937,326

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี

2558 (จำานวน 30.8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)   40,301

2559 (จำานวน 41.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)   55,514

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ ซึ่งได้มา

ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำานวน 128.4 ล้านบาท (2558: 108.4 ล้านบาท) และเฉพาะ

ของบริษัทฯ จำานวน 84.9 ล้านบาท (2558: 108.4 ล้านบาท)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ 

มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ 236.2 ล้านบาท (2558: 229.9 

ล้านบาท)

  บริษัทฯได้นำาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบัญชี จำานวนประมาณ 717.9 ล้านบาท (2558: 695.3  

ล้านบาท) ไปค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
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16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
 (หน่วย: พันบาท)

	 อัตร�ดอกเบี้ย	 งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

	 (ร้อยละต่อปี)	 2559	 2558

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 3.20 - 3.80 370,000 1,049,000

ทรัสต์รีซีท 1.45 - 3.70 2,158,191 1,165,879

รวม	 	 2,528,191	 2,214,879

  วงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิค้ำาประกนัโดยการจดจำานองทีด่นิพรอ้ม สิง่ปลกูสรา้ง 

และการจำานำาบัญชีเงินฝากประจำาของบริษัทฯ

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินรวม	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2559 2558 2559 2558

เจ้าหนี้การค้า 146,380 220,193 141,209 220,059

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 15,087 16,479 14,263 16,475

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 3,159 1,610 3,159 1,610

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) - - 789 578

เจ้าหนี้อื่น  3,341 3,786 3,341 3,786

รวมเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น	 167,967	 242,068	 162,761	 242,508

18. เงินกู้ยืมระยะยาว
 (หน่วย: พันบาท)

	 	 	 	 	 	งบก�รเงินรวมและ

	 เงินกู้	 วงเงินกู้	 อัตร�ดอกเบี้ย	 ก�รชำ�ระคืน	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

	 	 (ล้�นบ�ท)	 (ร้อยละ)	 	 2558	 	 2557

1 85.0 อ้างอิง MLR ชำาระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เป็นระยะเวลา 60 เดือน  43,740 60,780

   (สิ้นสุดในปี 2562)

2 15.0 อ้างอิง MLR ชำาระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เป็นระยะเวลา 60 เดือน  7,750 10,750

   (สิ้นสุดในปี 2562)

3 7.8 อ้างอิง MLR ชำาระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เป็นระยะเวลา 60 เดือน  5,330 6,890

   (สิ้นสุดในปี 2563)

4 104.0 อ้างอิง MLR ชำาระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เป็นระยะเวลา 60 เดือน  38,850 59,730

   (สิ้นสุดในปี 2563)

5 18.2 อ้างอิง MLR ชำาระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เป็นระยะเวลา 60 เดือน  11,550 15,270

   (สิ้นสุดในปี 2563)

รวม	 	 	 	 	 107,220	 153,420

  เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำาประกันโดยการจดจำานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ
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  ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำารง

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่า 2.5 เท่า อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 อัตราส่วน

ดังกล่าวเกินกว่าที่กำาหนด จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลทำาให้เจ้าหนี้เงินกู้ยืมอาจใช้สิทธิบางประการตามที่ระบุในสัญญา

ซึ่งรวมถึงการเรียกชำาระหนี้คืนทั้งจำานวนจากบริษัทฯในทันที ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บริษัทฯจึงแสดงรายการยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นหนี้สินที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำานวน 39.4  

ล้านบาท (2558: 39.4 ล้านบาท)

19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินรวม	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2559 2558 2559 2558

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 67,410 70,797 29,445 70,797

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำาหน่าย (3,201) (3,691) (1,084) (3,691)

รวม    64,209 67,106 28,361 67,106

หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งป ี (42,492) (43,323) (21,983) (43,323)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งป ี 21,717 23,783 6,378 23,783

  บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยไดท้ำาสญัญาเชา่การเงนิกบับรษิัทลสีซิง่เพือ่เชา่เครือ่งจกัร ยานพาหนะและอปุกรณ์ใช้ในการ

ดำาเนินงานของกิจการโดยมีกำาหนดการชำาระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 4 ปี

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำาตามสัญญาเช่าการเงิน

ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินรวม

	 ไม่เกิน	1	ปี	 1	-	5	ปี	 รวม

ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 44 23 67

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (2) (1) (3)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 42 22 64

 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

	 ไม่เกิน	1	ปี	 1	-	5	ปี	 รวม

ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 23 6 29

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (1) - (1)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 22 6 28
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำาตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

	 ไม่เกิน	1	ปี	 1	-	5	ปี	 รวม

ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 46 25 71

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (3) (1) (4)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 43 24 67

20. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
  จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินรวม

	 โครงก�รผลประโยชน์หลัง	 โครงก�รผลประโยชน์ระยะย�วอื่น	 รวม

	 ออกจ�กง�นของพนักง�น	 ของพนักง�น

 2559 2558 2559 2558 2559 2558

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�ว

	 ของพนักง�นต้นปี	 10,599	 8,329	 861	 -	 11,460	 8,329

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 1,797 1,908 37 748 1,834 2,656

 ต้นทุนดอกเบี้ย 546 362 9 113 555 475

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

 (กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณการ

 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

 ข้อสมมติทางการเงิน 1,633 - - - 1,633 -

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุง

 จากประสบการณ์ (2,493) - - - (2,493) -

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�ว

	 ของพนักง�นปล�ยปี	 12,082	 10,599	 907	 861	 12,989	 11,460
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 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

	 โครงก�รผลประโยชน์หลัง	 โครงก�รผลประโยชน์ระยะย�วอื่น	 รวม

	 ออกจ�กง�นของพนักง�น	 ของพนักง�น

 2559 2558 2559 2558 2559 2558

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�ว

	 ของพนักง�นต้นปี	 10,599	 8,329	 861	 -	 11,460	 8,329

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 1,526 1,908 12 748 1,538 2,656

ต้นทุนดอกเบี้ย 483 362 7 113 490 475

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

 (กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณการ

 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

 ข้อสมมติทางการเงิน 1,633 - - - 1,633 -

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุง

 จากประสบการณ์ (2,493) - - - (2,493) -

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�ว

	 ของพนักง�นปล�ยปี	 11,748	 10,599	 880	 861	 12,628	 11,460

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินรวม

	 โครงก�รผลประโยชน์หลัง	 โครงก�รผลประโยชน์ระยะย�วอื่น	 รวม

	 ออกจ�กง�นของพนักง�น	 ของพนักง�น

 2559 2558 2559 2558 2559 2558

ต้นทุนขาย 530 216 12 339 542 555

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,813 2,054 34 522 1,847 2,576

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน 2,343 2,270 46 861 2,389 3,131

 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

	 โครงก�รผลประโยชน์หลัง	 โครงก�รผลประโยชน์ระยะย�วอื่น	 รวม

	 ออกจ�กง�นของพนักง�น	 ของพนักง�น

 2559 2558 2559 2558 2559 2558

ต้นทุนขาย 327 216 - 339 327 555

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,682 2,054 19 522 1,701 2,576

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน 2,009 2,270 19 861 2,028 3,131

  บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำานวนประมาณ 0.2  

ล้านบาท
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบ

ริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 26.8 ปี (2558: 27.2 ปี)

  สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	 งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2559 2558

	 (ร้อยละต่อปี)	 (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 3.28 4.35

อัตราการขึ้นเงินเดือน 5.00 5.00

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ) 0 - 32.00 0 - 32.00

  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินรวม	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

	 เพิ่มขึ้น	1%	 ลดลง	1%	 เพิ่มขึ้น	1%	 ลดลง	1%

อัตราคิดลด (1,574) 1,851 (1,535) 1,806

อัตราการขึ้นเงินเดือน 1,749 (1,517) 1,707 (1,480)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน (1,679) 237 (1,637) 233

  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินรวม	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

	 เพิ่มขึ้น	1%	 ลดลง	1%

อัตราคิดลด (1,298) 1,531

อัตราการขึ้นเงินเดือน 1,733 (1,475)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน (1,401) 193

21. สำารองตามกฎหมาย
  ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไร

สุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไป

จ่ายเงินปันผลได้
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22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
  รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินรวม	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2559 2558 2559 2558

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 119,371 91,561 108,799 90,941

ค่าเสื่อมราคา 56,945 40,301 55,514 40,301

ค่าขนส่ง  61,346 45,970 58,287 45,970

ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา 10,709 11,335 10,709 11,335

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร 64,224 98,605 63,318 98,812

ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 4,086 35,415 4,086 35,415

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 13,525 57,632 13,525 57,632

ซื้อสินค้าสำาเร็จรูป 4,480,062 4,107,695 4,485,652 4,107,695

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูป (260,906) 287,255 (256,426) 287,255

23. ภาษีเงินได้
 ภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินรวม	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2559 2558 2559 2558

ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับป ี 59,504 160 38,123 -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

 และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 35,212 (38,750) 35,212 (38,750)

ค่�ใช้จ่�ย	(ผลประโยชน์)	ภ�ษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ	 94,716	 (38,590)	 73,335	 (38,750)

  จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2559 2558

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกำ�ไรจ�กก�รประม�ณก�ร

	 ต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย	 172	 -



รายงานประจําปี 2559

83

  รายการกระทบยอดระหว่างกำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้มีดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

	 งบก�รเงินรวม	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2559 2558 2559 2558

กำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 507,008 (302,327) 402,991 (310,336)

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

กำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษ ี 101,402 (60,465) 80,598 (62,067)

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:

 ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันแต่ไม่เคยรับรู้

  เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (22,725) - (22,725) -

 ผลกระทบทางภาษีจากการกลับรายการ

 ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในอดีต 11,525 - 11,525 -

 ผลกระทบจากผลขาดทุนระหว่างปี - 22,765 - 22,765

 ผลกระทบจากเงินได้ที่ไม่ต้องนำามาคำานวณภาษี - (2,183) - -

 ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำางบการเงินรวม 446 - - -

 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 4,068 1,293 3,937 552

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน 

 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 94,716 (38,590) 73,335 (38,750)

  ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการ

ดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

	 	 งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

	 	 งบก�รเงินรวมและ

	 	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

   2559 2558

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   - 11,526

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า   - 384

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ   12,935 12,118

 รายได้รอตัดบัญชีจากการขายและเช่ากลับคืน   251 559

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   2,526 2,292

 ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้   - 22,800

       15,712 49,679

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคาร   (13,367) (11,950)

       (13,367) (11,950)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ   2,345 37,729

24. กำาไรต่อหุ้น
  กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวม

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
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25. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
  ขอ้มลูสว่นงานดำาเนนิงานทีน่ำาเสนอนีส้อดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิัทฯทีผู่ม้อีำานาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการ

ดำาเนนิงานไดร้บัและสอบทานอยา่งสม่ำาเสมอเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและประเมนิผล

การดำาเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของบริษัทฯคือ กรรมการผู้จัดการ

  เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ในระหวา่งปปีจัจบุนั บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยไดแ้ยกนำาเสนอสว่นงานธรุกจิผลติและจำาหนา่ยทอ่เหลก็ 

เนือ่งจากรายไดข้องสว่นงานดงักลา่วมสีาระสำาคญัตอ่งบการเงนิ บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยมสีว่นงานทีร่ายงานทัง้สิน้ 3 สว่น

งาน ดังนี้

• ส่วนงานธุรกิจจำาหน่ายเหล็กม้วน ผลิตและจำาหน่ายหลังคา

• ส่วนงานธุรกิจผลิตและจำาหน่ายท่อเหล็ก

• ส่วนงานธุรกิจบริการติดตั้งหลังคา

  บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำาเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

  ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

โดยพจิารณาจากกำาไรหรอืขาดทนุจากการดำาเนนิงานซึง่วดัมลูคา่โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัที่ใช้ในการวดักำาไรหรอืขาดทนุจาก

การดำาเนินงานในงบการเงิน

  การบนัทกึบญัชสีำาหรบัรายการระหวา่งสว่นงานทีร่ายงานเปน็ไปในลกัษณะเดยีวกบัการบนัทกึบญัชสีำาหรบัรายการ

ธุรกิจกับบุคคลภายนอก

  ข้อมูลรายได้และกำาไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

และ 2558 มีดังต่อไปนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

	 ส่วนง�นธุรกิจจำ�หน่�ย 

	 เหล็กม้วน	ผลิตและ	 ส่วนง�นธุรกิจผลิต	 ส่วนง�นธุรกิจ

	 จำ�หน่�ยหลังค�	 และจำ�หน่�ยท่อเหล็ก	 บริก�รติดตั้งหลังค�	 งบก�รเงินรวม

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

รายได้จากการขายและบริการ

 รายได้จากภายนอก 4,831 4,552 377 - 10 20 5,218 4,572

รวมรายได้ 4,831 4,552 377 - 10 20 5,218 4,572

กำาไรของส่วนงาน 703 1 66 - 2 9 771 10

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้ปันส่วน:

กำาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม       - 11

รายได้อื่น       14 12

ค่าใช้จ่ายในการขาย       (99) (80)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       (97) (83)

หนี้สงสัยจะสูญ       (13) (58)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน       (5) (12)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม       - (4)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน       (64) (99)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้       507 (303)

ภาษีเงินได้       (95) 39

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับป ี       412 (264)
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  ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดพิจารณาสินทรัพย์รวมในการดำาเนินงานของกิจการ ดังนั้นจึงไม่มีการปันส่วนสินทรัพย์

ให้แต่ละส่วนงาน

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศ�สตร์

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่

ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

	 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้�ร�ยใหญ่

  ในปี 2558 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำานวน 1 ราย เป็นจำานวนเงิน 567.1 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานธุรกิจ

จำาหน่ายเหล็กม้วน ผลิตและจำาหน่ายหลังคา

26. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
  บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารอง

เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของ

เงนิเดอืน กองทนุสำารองเลีย้งชพีนีบ้รหิารโดยบรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสกิรไทย จำากดั และจะจา่ยใหแ้กพ่นกังาน

เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯและบริษัท

ย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำานวน 1.6 ล้านบาท (2558: 1.0 ล้านบาท)

27. เงินปันผล

	 เงินปันผล	 อนุมัติโดย	 เงินปันผลจ่�ย	 เงินปันผลจ่�ยต่อหุ้น

	 	 	 (หน่วย:	พันบ�ท)	 (หน่วย:	บ�ท)

เงินปันผลประจำาปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 25,000 0.05

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
28.1	 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับร�ยจ่�ยฝ่�ยทุน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อเครื่องจักรจำานวนเงิน

ประมาณ 2.3 ลา้นบาท และ 0.1 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (2558: 4.0 ลา้นบาท และ 0.9 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา) 

และเฉพาะของบรษิัทฯ จำานวนเงนิประมาณ 2.3 ลา้นบาท (2558: 4.0 ลา้นบาท และ 0.9 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา)

28.2	 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นและสัญญ�บริก�ร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่สำาคัญเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงานที่

เกี่ยวข้องกับการเช่าป้ายโฆษณาและสัญญาบริการรักษาความปลอดภัยจำานวนเงินประมาณ 6.2 ล้านบาท (2558: 

4.9 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ จำานวนเงินประมาณ 1.2 ล้านบาท (2558: 4.9 ล้านบาท)

28.3	 ก�รค้ำ�ประกัน

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำาประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ

และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำานวน 1.6 ล้านบาท (2558: 1.9 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ จำานวน 

1.5 ล้านบาท (2558: 1.8 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ 

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำาประกันเพื่อค้ำาประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา

จำานวน 0.2 ล้านบาท (2558: 0.5 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ จำานวน 0.1 ล้านบาท (2558: 0.4  

ล้านบาท) และเพื่อค้ำาประกันการใช้ไฟฟ้าจำานวน 1.4 ล้านบาท (2558: 1.4 ล้านบาท) และเฉพาะของ 

บริษัทฯ จำานวน 1.4 ล้านบาท (2558: 1.4 ล้านบาท)
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ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผู้ขายในต่างประเทศเป็น

จำานวน 101.5 ล้านบาท และ 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2558: 33.4 ล้านบาท และ 0.4 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

29. เครื่องมือทางการเงิน
29.1	 นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

  เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 

“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

 สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

- เงินลงทุนชั่วคราว - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

- เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน - เงินกู้ยืมระยะยาว

   - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

  บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิดงักลา่วและมนีโยบายในการบรหิาร

ความเสี่ยงดังนี้

 คว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อ

  บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยมคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ ฝา่ยบรหิาร

ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและ

บริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่

จำานวนมากราย จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชี

ของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย

  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิทีม่ดีอกเบีย้ อยา่งไร

กต็าม เนือ่งจากสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิสว่นใหญม่อีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัรา

ดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปจัจบุนั ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยจงึอยู่

ในระดับต่ำา รายละเอียดของเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

	 คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน

  บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยง 

ดังนี้
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	 	 หนี้สินท�งก�รเงิน	 อัตร�แลกเปลี่ยนเฉลี่ย

	 สกุลเงิน	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม

 2559 2558 2559 2558

	 (ล้�น)	 (ล้�น)	 (บ�ทต่อหน่วยเงินตร�ต่�งประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 47.3 10.7 36.0025 36.2538

29.2	 มูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงิน

  เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิสว่นใหญข่องบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้และเงนิกูย้มืมี

อตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยจงึประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอื

ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

30. การบริหารจัดการทุน
  วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทนุทีส่ำาคญัของบรษิัทฯ คอืการจดัใหม้ซีึง่โครงสรา้งทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุ

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

31. การอนุมัติงบการเงิน
  งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560




