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MILLCON STEEL
เพือ่ ใหทกุ สวนงานทีเ่ กีย่ วของมีทศิ ทางการดําเนินงานทีส่ อดคลอง
และมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน บริษัทฯ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน
ทีช่ ดั เจน และพันธกิจทีต่ อบสนองตอวิสยั ทัศน ตลอดจนสรางคานิยม
ขององคกรที่เขมแข็งใหแฝงอยูในจิตวิญญาณของบุคลากร
ทุกระดับในบริษทั ฯ เพือ่ รวมกันขับเคลือ่ นองคกรให ไปสูเ ปาหมาย
ของการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มั่งคง และยั่งยืน

รายงานประจำปี 2561
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สารจากประธานกรรมการบร�ษัท

Message from Chairman of the board

เรียน ทานผูถือหุน
ในป 2561 การดําเนินงานของบริษทั ตองพบกับความทาทาย
อยางมาก ในเรื่องของความผันผวนของราคาเหล็กโลก เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวในหลายประเทศ รวมถึงผลกระทบของ
การตอบโตมาตรการทางการคาระหวางจีน กับสหรัฐอเมริกา และ
การทุมตลาดสินคาเหล็กรูปพรรณของตุรกี สงผลใหการแขงขัน
ในอุตสาหกรรมเหล็กมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทําใหระดับราคา
จากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในชวงครึ่งปแรก ไดปรับตัวลดลงอยางตอ
เนือ่ งในครึง่ ปหลัง ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ไดมอบหมายใหฝา ยบริหาร
ไดมีการจับตาอยางใกลชิด แตอยางไรก็ดีกลุมบริษัทยังคงสามารถ
รักษาระดับรายไดใหเติบโตจากปกอ น อีกทัง้ ในปทผ่ี า นมาคณะกรรมการ
บริษัทไดมีการอนุมัติรายการที่เปนประโยชนตอบริษัท เชน การขาย
ทรัพยสินที่ไมไดใชงาน การลงทุนในธุรกิจพลังงาน และโลจิสติกส
เปนตน ซึ่งเปนการชวยสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทใหดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทัง้ นี้ ทางบริษทั ทราบดีวา ความแข็งแรงทางการเงินเปนสิง่ จําเปน
ซึ่งในป 2562 บริษัทมีแผนสําหรับการบริหารจัดการ และขับเคลื่อน
ธุรกิจ โดยการปรับโครงสรางกิจการบางสวน (Partial Business
Transfer: PBT) เพื่อจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการ
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และการบริหารงานของกลุมบริษัทใหมีความยืดหยุน และสามารถ
วัดผลการดําเนินกิจการของแตละธุรกิจไดอยางชัดเจน ทําใหการ
บริหารงานของกลุม บริษทั เกิดความคลองตัวมากยิง่ ขึน้ รวมถึงสามารถ
ตอบสนองวิสัยทัศนการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทได นอกจากนี้
ในสวนของการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ไดใหความสําคัญกับทุกๆ
ฝาย ในการดําเนินธุรกิจ โดยการจัดอบรมเพื่อทบทวนความรูใหกับ
ฝายบริหาร และพนักงานในองคกร โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งใหความสําคัญกับการตอตาน
ทุจริตคอรรปั ชัน่ อยางตอเนีอ่ ง เพือ่ มุง เนนใหนาํ ไปปฏิบตั ทิ วั่ ทัง้ องคกร
สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณผูถือหุน
ลู ก ค า และผู  เกี่ ย วข องทุ ก ท า น ที่ ให ค วามไว ว างใจ และสนับสนุน
กลุมบริษัท ดวยดีตลอดมา รวมถึงผูบริหารและพนักงานทุกระดับ
ที่รวมกันกาวขามอุปสรรคและความทาทายตางๆ ที่ผานมา และ
หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล
จะชวยสงเสริมใหหลุมบริษัทมีผลการดําเนินที่เติบโตอยางยั่งยืน
และเพื่อประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
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ในนามของคณะกรรมการบริหาร

(พลเอกวินยั ภัททิยกุล)
ประธานกรรมการ

006

ในนามของประธานกรรมการบริหาร

(นายประวิทย หอรุง เรือง)
ประธานกรรมการบริหาร
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สารจากประธานกรรมการบร�หาร

Message from CEO

สําหรับป 2561 ที่ผานมาสถานการณของอุตสาหกรรม
เหล็กไทยมีความผันผวนสูงมากในเรื่องของราคา ที่มีความผันผวน
ตามอุตสาหกรรมเหล็กโลก อยางไรก็ตามในป 2562 ผมเชื่อวา
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยนาจะมีการเติบโตอยางแข็งแกรง จากรัฐบาล
ชุดใหม ทีจ่ ะเขามาบริหารประเทศ รวมถึงโครงการของภาครัฐ และเอกชน
ที่ จ ะเป น ตั ว สนั บ สนุ น ให ธุ ร กิ จ ของกลุ  ม บริ ษั ท เติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น
โดยในปจจุบันนี้ เทคโนโลยีไดมีสวนสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
ซึ่งบริษัทก็ไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้ เพราะจะชวยใหการดําเนิน
ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานกระบวนการผลิตที่จะชวย
ในการลดตนทุนการผลิต การจําหนายทีจ่ ะชวยขยายตลาดใหเขาถึง
ผูรับเหมารายยอย ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด และชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในดานโลจิสติกส

นอกจากนี้ บริษัทยังไดคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
และความรับผิดชอบตอสังคม ไดเริ่มปรับโครงสรางการใชพลังงาน
ภายในโรงงานใหม โดยจะเริ่มเปลี่ยนจากกาซ LPG เปน LNG แทน
เนื่องจากเปนกาซเชื้อเพลิงที่คอนขางสะอาดมาก เกิดการเผาไหม
ไดอยางสมบูรณ และไมมีเขมาจึงจะชวยลดผลกระทบตอสงแวดลอม
ในอากาศอีกดวย
สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณผูถือหุน ฝายบริหารและพนักงาน
ทุกระดับชั้น ที่ใหการสนับสนุนบริษัทตลอดมา ซึ่งผมเชื่อมั่นวา
การดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล และมีจริยธรรม จะชวยสราง
ผลโยชนสูงสุดใหกับ ผูมีสวนไดเสียไมวาจะเปน ผูถือหุน นักลงทุน
ผูบริหารและพนักงาน
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ที่ตั้งสํานักงานใหญ (โรงรีด-กรุงเทพฯ)
9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท 0 2896 4444
โทรสาร 0 2896 9622, 0 2896 4420
ที่ตั้งสํานักงานสาขา 1 (สํานักงานบริหาร)
52 อาคารธนิยะพลาซา ชั้น 29 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0 2652 3333
โทรสาร 0 2632 9899
ที่ตั้งสํานักงานสาขา 2 (โรงรีด-ระยอง)
99 หมูที่ 3 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท 0 3860 6041-2
โทรสาร 0 3860 6043
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจําหนายเหล็กเสนกลม เหล็กขอออย
เลขทะเบียนบริษัท 017550000076
Website www.millconsteel.com

รายงานประจำปี 2561
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ขอมูลทั่วไปของบร�ษัท

General Information of MILL

ทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแลว
ทุนจดทะเบียน
2,773,515,332.40 บาท
หุนสามัญ
2,696,668,042.00 บาท
หุนบุริมสิทธิ
76,847,290.40 บาท

ชื่อและสถานที่ตั้งบุคคลอางอิง อื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย
(หุนสามัญ)
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร
TSD Call Center
Website

ทุนชําระแลว
1,621,786,862.40 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย
(หุนบุริมสิทธิ)
สถานที่ตั้ง

หุนสามัญ
1,733,266,920.00 บาท

โทรศัพท
โทรสาร

หุนบุริมสิทธิ
76,847,290.40 บาท

ผูสอบบัญชี

ชนิดและมูลคาของหุน
หุนสามัญ,หุนบุริมสิทธิ
มูลคาหุนละ 0.40 บาท

สถานที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0 2009 9000
0 2009 9991
0 2009 9999
www.set.or.th/tsd
บริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน)
52 อาคารธนิยะพลาซา ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0 2652 3333
0 2632 7800
นางสาววรรญา พุทธเสถียร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387
นายเชิดสกุล อนมงคล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195
นางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881
นางสาวชลทิชา เลิศวิไล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258
นางสาววราภรณ พันธภักดีนุพงษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261
บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด
128/151-153 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 14 ถนนพญาไท
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
0 2214 6466 – 70
0 2214 6067
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ขอมูลทั่วไปของบร�ษัทยอย

General Information of Subsidiaries

บริษัท มิลลคอน บูรพา จํากัด

ที่ตั้งสํานักงานใหญ (โรงงาน)
โทรศัพท
โทรสาร
ที่ตั้งสํานักงานสาขา 1 (สํานักงานบริหาร)
โทรศัพท
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว
ชนิดและมูลคาของหุน
สัดสวนการถือหุน

MILLCON (HK) LIMITED
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
สัดสวนการถือหุน

MILLCON THIHA LIMITED
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
สัดสวนการถือหุน

รายงานประจำปี 2561

99 หมูที่ 3 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
0 3860 6041 - 2
0 3860 6043
52 อาคารธนิยะพลาซา ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0 2652 3333
0 2632 9899
ผลิตและจําหนายเหล็กแทงยาว (Billet)
0215537001304
3,399.99 ลานบาท
3,399.99 ลานบาท
หุนสามัญ มูลคาหุนละ 5.00 บาท
รอยละ 99.10
WYNDHAM PLACE 26/F 44 WYNDHAM ST CENTRAL, HONGKONG
เพื่อทําธุรกรรมการไดมาซึ่งทรัพยสินของ บมจ.อุตสาหกรรมเหล็กกลาไทย (TSSI)
32,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
รอยละ 100
NO. 68/C SAYAR SAN ROAD. BAHAN TOWNSHIP,
YANGON REGION, MYANMAR
จําหนายเหล็กและวัสดุกอสราง
NO.17FC of 2014-2015
100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
รอยละ 51
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บริษัท สหรวมวัสดุกอสราง จํากัด
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
สัดสวนการถือหุน

บริษัท มิลลคอน สตีลไพพ จํากัด
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
สัดสวนการถือหุน

บริษัท ซันเทค เมทัลส จํากัด
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
สัดสวนการถือหุน

บริษัท สยาม โซลาร เจนเนอเรชั่น จํากัด
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
สัดสวนการถือหุน

9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
จําหนายเหล็กและวัสดุกอสราง
0105558082487
50,000,000 บาท
รอยละ 99.99
11 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
ผลิตและจําหนายเหล็กรูปพรรณ
0105558082452
150,000,000 บาท
รอยละ 99.99
339 หมูที่ 6 ถนนปากรวม-อาวอุดม ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
จัดการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อจําหนาย
0205548021174
716,000,000 บาท
รอยละ 99.99
89 หมู 11 ตําบลบานตาล อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ผลิตและจําหนายไฟฟา
0505551003901
1,111,111,000 บาท
รอยละ 90.00
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ขอมูลทั่วไปของบร�ษัทรวม

General Information of Subsidiaries

บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จํากัด
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว
ชนิดและมูลคาของหุน
สัดสวนการถือหุน

บริษัท โคเบลโก มิลลคอน สตีล จํากัด
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
สัดสวนการถือหุน

บริษัท บิลค วัน กรุป จํากัด
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
สัดสวนการถือหุน

บริษัท บริษัท บี จิสติกส จํากัด (มหาชน)
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
กรุงเทพฯ 10250
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
สัดสวนการถือหุน

52 อาคารธนิยะพลาซา ชั้น 27 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ผลิตอุปกรณไฟฟา บริการงานระบบไฟฟา
0105551028657
270 ลานบาท
270 ลานบาท
หุนสามัญ มูลคาหุนละ 100.00 บาท
รอยละ 39.99
119 ถนนบานแลง-นาตาขวัญ ตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ผลิตและจําหนายเหล็กลวดและเหล็กลวดเกรดพิเศษ
0105557054161
2,830,000,000 บาท
รอยละ 50
299/307 หมูบานพงษเพชรเคหะ2 ซอย 4 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรในองคกร
(ERP) สําหรับธุรกิจรับเหมากอสรางและอสังหาริมทรัพย
รวมทั้งบริการวางระบบโดยทีมผูเชี่ยวชาญเพื่อเกิดศักยภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ
ภายในองคกรไดรับรูขอมูลทุกระบบแบบทันที และมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑใหสนองตอ
ความตองการเพิ่มเติมของกลุมลูกคาอยางตอเนื่อง
0105548064982
9,633,970 บาท
รอยละ 34.60
3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร ชั้น 19 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
เกี่ยวกับการขนสงและโลจิสติกส
0107545000357
883,349,453.52 บาท
รอยละ 24.98

WISDOM TREE INVESTMENT(S) PTE. LIMITED
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
สัดสวนการถือหุน

รายงานประจำปี 2561

1RafflesPlace #39-01 One Raffles Place Singapore (048616)
เพื่อลงทุนใน Millcon Thiha GEL Limited ที่ประเทศพมา
201422739E
12,000,100 USD
รอยละ 45
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ขอมูลทางการเง�นโดยสรุป

Summary of Financial Information

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของ บริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับงวดป สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2561
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม
2561

2560

2559

20,318.73
21,758.11
-411.34
-1,847.06
23,589.34
18,272.51
5,316.83

19,623.76
19,810.30
123.08
1,135.90
19,422.09
13,565.45
5,876.63

19,213.59
19,700.46
393.92
316.12
18,828.61
13,059.53
5,769.08

ขอมูลผูถือหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน
กําไรสุทธิตอหุน

1.17
-0.10

1.45
0.03

1.53
0.10

อัตราสวนทางการเงิน (เทา)
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรสุทธิ
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน

1.70
1.65
-1.89
-7.09

7.39
3.84
0.62
2.16

7.66
5.10
2.01
6.83

ขอมูลจากงบการเงินรวม
ยอดขายสุทธิและรายไดคาบริการ
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนรวม

รายงานประจำปี 2561
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รายนามคณะกรรมการบร�หาร

Board of Directory name lists

พลเอกวินัย ภัททิยกุล
ประธารกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

พลตํารวจเอกสุนทร ซายขวัญ
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

นายปรารถนา บงกชมาศ
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

นายอภิชาติ จีระพันธุ
กรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน / กรรมการกํากับดูแล
กิจการ / กรรมการอิสระ

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นางสาวสุทธิรัตน ลีสวัสดิ์ตระกูล
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

นางสาวจุรีรัตน ลปนาวณิชย
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารการลงทุน /
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานบัญชีและการเงิน

นายประวิทย หอรุงเรือง
กรรมการบริษัท / กรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ /ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผูจัดการใหญ

นายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

นายโสภณ ผลประสิทธิ์
กรรมการบริษัท

นายวิภูธา ตระกูลฮุน
กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหารการลงทุน

รายงานประจำปี 2561
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รายนามคณะผูบร�หาร

Executive Ofﬁcers name lists

นายประวิทย หอรุงเรือง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการใหญ

นางนันทภัชร เทียนประทีป
กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานซัพพลายเชน

นายภุชงค จงวิไลเกษม
กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานการผลิต

นายธานี โลเกศกระวี
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานการขายและการตลาด

นางสาวจุรีรัตน ลปนาวณิชย
กรรมการบริหาร / ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานบัญชีและการเงิน

นายเขษม จันทบูรณ
(รักษาการ) รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป

นายถิรพงศ คําเรืองฤทธิ์
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานสํานักประธานกรรมการผูจัดการใหญ
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบร�ษัท

Directory and Management Biography

พลเอกวินัย ภัททิยกุล

อายุ 71 ป

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบจก. มิลลคอน บูรพา
ตําแหนงในองคกรอื่น :
•
•
•
•
•
•

รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยประกันชีวิต
นายกสมาคม กีฬายิงปนรณยุทธแหงประเทศไทย
ประธานมูลนิธิ พิทักษประชาชาติ
ประธานมูลนิธิ พลเรือเอกสงัด ชะลออยู
กรรมการมูลนิธิ รักเมืองไทย
กรรมการ และเลขานุการมูลนิธิ ทานผูหญิงประภาศรี กําลังเอก

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกัน : ประวัติการอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ :

• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุนรุนที่ 8
• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการ มหาชน รุนที่1
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย รุนที่ 4
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน วพน. รุนที่ 1

การศึกษา :

การเขารวมประชุม :

ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป

สัดสวนการถือหุน บริษทั (รอยละ) ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : คุณสมบัติตองหาม :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

โรงเรียน เตรียมทหาร รุนที่ 6
โรงเรียน นายรอยพระจุลจอมเกลา รุนที่ 17
โรงเรียน เสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจําชุดที่ 57
โรงเรียน เสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา 1982
วิทยาลัย ปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 41
ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. มิลลคอน สตีล
ปจจุบัน กรรมการ บจก. มิลลคอน บูรพา
ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยประกันชีวิต
ปจจุบัน นายกสมาคม กีฬายิงปนรณยุทธแหงประเทศไทย
ปจจุบัน ประธาน มูลนิธิพิทักษประชาชาติ
ปจจุบัน ประธานมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู
ปจจุบัน กรรมการมูลนิธิ รักเมืองไทย
ปจจุบัน กรรมการ และเลขานุการมูลนิธิ
ทานผูหญิงประภาศรี กําลังเอก

รายงานประจำปี 2561

• เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท 7 ครั้ง
จากทั้งหมด 7 ครั้ง

• ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
ทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
• ไมมปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทและบริษัทยอยในรอบปที่ผานมา

ในกรณีที่ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ :

• ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงานลูกจาง
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ของบริษัทและบริษัทยอย
• ไมเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูส อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ของบริษัทและบริษัทยอย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไม
สามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระของบริษัทและบริษัทยอย
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พลตํารวจเอกสุนทร ซายขวัญ อายุ 74 ป
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ บจก. มิลลคอน บูรพา

ตําแหนงในองคกรอื่น :
• กรรมการอิสระ บมจ. วนชัย กรุป จํากัด
• ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

การเขารวมประชุม :
• เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษทั 8 ครัง้ จากทัง้ หมด 8 ครัง้

การศึกษา :
• ปริญญาโท ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.36)
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร
โรงเรียนนายรอยตํารวจสามพราน

คุณสมบัติตองหาม :
• ไมมปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย
ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
• ไมมปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทและบริษัทยอยในรอบปที่ผานมา

ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป :
• 2556 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.มิลลคอน สตีล
• 2556 – ปจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.มิลลคอน บูรพา
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี
• 2550 - 2556 ประธานกรรมการ บมจ.มิลลคอน สตีล
• 2548 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. วนชัย กรุป
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกัน : ประวัติการอบรม :
• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 201/2558
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุนที่ 9/2556
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุนที่ 15/2556
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุนที่ 18/2556
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
(MIR) รุนที่ 14/2556
• Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 42/2556
• Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 41/2548

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : 0.00

ในกรณีที่ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ :
• ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงานลูกจาง
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ของบริษัทและบริษัทยอย
• ไมเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูส อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ของบริษัทและบริษัทยอย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไม
สามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระของบริษัทและบริษัทยอย

020

นายปรารถนา บงกชมาศ อายุ 59 ป

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
ตําแหนงในองคกรอื่น :
• กรรมการผูจัดการ บจก. ยูนิคอร แอดวานเทคโนโลยี
• กรรมการ บจก. ไฮโดรควิพ จํากัด
การศึกษา :
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• สําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานเศรษฐกิจ
สาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุนที่ 14
ประวัติการทํางาน :
• 2561 – ปจุบัน กรรมการบริษัท ไฮโดรควิพ จํากัด
• 2559 – ปจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. มิลลคอน สตีล
• 2553 - ปจจุบัน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บมจ.มิลลคอน สตีล
• 2550 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ.มิลลคอน สตีล
• 2536 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
บจก.ยูนิคอร แอดวานเทคโนโลยี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกัน : ประวัติการอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ :
• Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 61/2550
การเขารวมประชุม :
• เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
• เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้
• เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
• เขารวมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายงานประจำปี 2561

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
: 0.02
คุณสมบัติตองหาม :
• ไมมปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย
ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
• ไมมปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทและบริษัทยอยในรอบปที่ผานมา
ในกรณีที่ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ :
• ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงานลูกจาง
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัทและบริษัทยอย
• ไมเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูส อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ของบริษัทและบริษัทยอย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไม
สามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระของบริษัทและบริษัทยอย

021

นายอภิชาติ จีระพันธุ อายุ 61 ป

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ตําแหนงในองคกรอื่น :
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.
สายการบินนกแอร
• ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บมจ.
สายการบินนกแอร
• กรรมการคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ
Lufthansa Technik AG
• กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส
• กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส
• กรรมการ บจก. เอซี เวิรลไวด
• กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ นักกฎหมายธุรกิจ
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. นํ้ามันพืชไทย จํากัด
การศึกษา :
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกลา (ปปร. 18) ป 2557
ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป :
• ปจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน บมจ. สายการบินนกแอร
• ปจจุบัน
ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา การกระทรวงการทองเทีย่ ว
และกีฬากระทรวการทองเที่ยวและกีฬา
• ปจจุบัน
กรรมการคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการ
เกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG
• ปจจุบัน
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส
• ปจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลสรรหา และกําหนดคาตอบแทน
บมจ. นํ้ามันพืชไทย
• ปจจุบัน
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธนิ กั กฎหมายธุรกิจ

• 2534 – 2561 กรรมการ บจก. สยามพรีเมียร เซอรวิส
• 2551 – 2557 ประธารกรรมการ บมจ. วธน แคปปตัล
• 2555 – 2557 ทีป่ รึกษาคณะอนุกรรมาธิการปองกันและติดตาม
คนหางานที่ถูกหลอกลวงไปทํางาน
คณะกรรมาธิการการแรงงาน
และสวัสดิการสังคม วุฒิสภา
• 2554 – 2557 ที่ปรึกษากิตติกรรมศักดิ์ประจํา
คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบ
เรื่องการทุจริต และเสริมสรางธรรมภิบาล
วุฒิสภา
• 2551 – 2556 นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
สิทธิเสรีภาพ และคุมครองผูบริโภค
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกัน : ประวัติการอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ :
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุนที่ 103/2556
การเขารวมประชุม :
• เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 8 ครัง้
• เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้
สัดสวนการถือหุน บริษทั (รอยละ) ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : คุณสมบัติตองหาม :
• ไมมปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย
ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
• ไมมปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทและบริษัทยอยในรอบปที่ผานมา
ในกรณีที่ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ :
• ไมเปนกรรมการทีม่ สี ว นรวมในการบริหารงาน พนักงานลูกจาง
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ของบริษัทและบริษัทยอย
• ไมเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูส อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ของบริษัทและบริษัทยอย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไม
สามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระของบริษัทและบริษัทยอย

022

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย อายุ 62 ป
กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
กรรมการบจก. มิลลคอน บูรพา

ตําแหนงในองคกรอื่น :
• กรรมการมูลนิธิมีชัย-คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ
• กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ
• กรรมการบจก. มิลลคอน บูรพา
• กรรมการบจก. เสริมสุข
• รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ศิครินทร
• ที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจก. S.A.S CTAMAD Co., Ltd.
การศึกษา :
• ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาบริหาร,
สหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรสังคมศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
• วุฒบิ ตั รหลักสูตรผูบ ริหารระดับสูงดานการคา และการพาณิชย
สถาบันวิทยาการการคา (TEPCoT) รุนที่ 2
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน รุนที่ 9
ประวัติการทํางาน :
• 2561 – ปจจุบัน กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ
• 2560 – ปจจุบัน รองประธานกลุมมิตรภาพรัฐสภาไทย-จีน
• 2557 – ปจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
• 2557 – ปจจุบัน ประธานกรรมการธิการสวัสดิการ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
• 2557 – ปจจุบัน ประธานกลุมมิตรภาพรัฐสภาไทย-เวียดนาม
• 2557 – ปจจุบัน กรรมาธิการพาณิชยอตุ สาหกรรมและแรงงาน
• 2557 – ปจจุบัน กรรมการธิการวิทยาศาสตร สื่อสารมวลชน
สารสนเทศและเทคโนโลยี
• 2556 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ.มิลลคอน สตีล
• 2556 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.มิลลคอน บูรพา
• 2551 – ปจจุบนั เลขาธิการชมรมสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
• 2550 – 2557 ที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
• 2550 – 2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท S.A.S.
CTAMAD CO., LTD. โรงแรมเมเลียฮานอย,
สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม

รายงานประจำปี 2561

•
•
•
•

2550 – ปจจุบัน กรรมการมูลนิธิมีชัย-คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ
2550 – 2561 เลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีฯ
2550 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสุข จํากัด
2550 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
• 2545 – ปจจุบัน เลขาธิการ ชมรมสมาชิกวุฒิสภา 39-43
และนายทะเบียน 39-51
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกัน : ประวัติการอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ :
• Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 12/2547
การเขารวมประชุม :
• เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
สัดสวนการถือหุน บริษทั (รอยละ) ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : คุณสมบัติตองหาม :
• ไมมปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย
ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
• ไมมปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทและบริษัทยอยในรอบปที่ผานมา
ในกรณีที่ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ :
• ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงานลูกจาง
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัทและบริษัทยอย
• ไมเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูส อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ของบริษัทและบริษัทยอย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไม
สามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระของบริษัทและบริษัทยอย

023

นางสาวสุทธิรัตน ลีสวัสดิ์ตระกูล อายุ 38 ป

กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
/ กรรมการสรรหาและกําหนดตอบแทน
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการ บจก. มิลลคอน บูรพา
ตําแหนงในองคกรอื่น :
• กรรมการ บมจ. บี จิสติกส
• กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิ้ง
การศึกษา :
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรธรุ กิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป :
• 2561 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ. บี จิสติกส
• 2561 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิ้ง
• 2559 – ปจจุบนั กรรมการกํากับดูแลกิจการ บมจ. มิลลคอน สตีล
• 2558 – 2561 กรรมการ บจก. สหรวมวัสดุกอสราง
• 2551 – ปจจุบัน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บมจ. มิลลคอน สตีล
• 2551 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. มิลลคอน บูรพา
• 2550 - ปจจุบนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร บมจ. มิลลคอน สตีล
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกัน :
• เปนนองสาวของนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล
ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท
ประวัติการอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ :
• Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 61/2550

การเขารวมประชุม :
• เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 8 ครั้ง
• เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง
• เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 2 ครั้ง
สัดสวนการถือหุน บริษทั (รอยละ) ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : 0.62
คุณสมบัติตองหาม :
• ไมมปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย
ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
• ไมมปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทและบริษัทยอยในรอบปที่ผานมา

024

นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อายุ 67 ป
กรรมการบริษัท

ตําแหนงในองคกรอื่น :
• รองประธานกรรมการ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
การศึกษา :
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
• ประกาศนียบัตรชัน้ สูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน
รุนที่ 6
• ปริญญาตรี วศบ. โยธาสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม Mapue
Institute of Technology ประเทศฟลินปนส
ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป :
• 2560 – ปจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
• 2557 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
• 2557 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ. มิลลคอน สตีล
• 2556
อธิบดีการสงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกัน : ประวัติการอบรม :
การเขารวมประชุม :
• เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : คุณสมบัติตองหาม :
• ไมมปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย
ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
• ไมมปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทและบริษัทยอยในรอบปที่ผานมา

รายงานประจำปี 2561

ในกรณีที่ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ :
• ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงานลูกจาง
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ของบริษัทและบริษัทยอย
• ไมเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูส อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ของบริษัทและบริษัทยอย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไม
สามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระของบริษัทและบริษัทยอย

025

นายวิภูธา ตระกูลฮุน อายุ 53 ป

กรรมการบริษัท/
ประธานคณะกรรมการการบริหารการลงทุน
ตําแหนงในองคกรอื่น : การศึกษา :
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการตลาด) สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• สําเร็จหลักสูตรสําหรับกรรมการบริษัท ในการเรียนรูบทบาท
หนาที่เบื้องตน และความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการ
เพื่อการเริ่มตนอาชีพกรรมการอยางมั่นใจ ซึ่งไดรับการรับรอง
หลักสูตรจาก ตลท. และ ก.ล.ต.
ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป :
• 2559 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส
• 2558 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บมจ.บิสซิเนสอะไลเมนท
• 2557 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ
บริหารการลงทุน บมจ. มิลลคอน สตีล
• 2557 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ครีเอทีฟ พาวเวอร
• 2556
ประธานกรรมการ
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จํากัด
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกัน : ประวัติการอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ : การเขารวมประชุม :
• เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ จากทัง้ หมด 8 ครัง้
• เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุน 9 ครัง้
จากทัง้ หมด 9 ครัง้
สัดสวนการถือหุน บริษทั (รอยละ) ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : คุณสมบัติตองหาม :
• ไมมปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย
ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
• ไมมปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทและบริษัทยอยในรอบปที่ผานมา

ในกรณีที่ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ :
• ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงานลูกจาง
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ของบริษัทและบริษัทยอย
• ไมเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูส อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ของบริษัทและบริษัทยอย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไม
สามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระของบริษัทและบริษัทยอย

026

นางสาวจุรีรัตน ลปนาววณิชย อายุ 43 ป

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญสายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการ บจก.มิลลคอน บูรพา
กรรมการ Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited
ตําแหนงในองคกรอื่น : การศึกษา :
• ปริญญาโท General Management มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริ ญ ญาตรี International Management จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป :
• 2558 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ. มิลลคอน สตีล
• 2558 – ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายงานบัญชี
และการเงิน บมจ. มิลลคอน สตีล
• 2558 – ปจจุบนั กรรมการบริหารการลงทุน บมจ. มิลลคอน สตีล
• 2557 – ปจจุบัน กรรมการ Wisdom Tree Investment(s)
Pte Limited
• 2557 – 2558 กรรมการ บจก.มิลลคอน สเปเชี่ยลสตีล
• 2555 – 2558 กรรมการ บจก.เซนทรา-วารทุง เอ็นจิเนียริ่ง
• 2554 – 2557 ผูอํานวยการสํานักประธานกรรมการ
บมจ.มิลลคอน สตีล
• 2553 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.มิลลคอน บูรพา
• 2552 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.มิลลคอน สตีล
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกัน : ประวัติการอบรม:
• Refreshment of the Role and Expectation of A CFO
• Orientation สําหรับ CFO ของบริษัท รุนที่ 3
• หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market Program รุนที่ 1
• Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 106/2556
• Company Secretary Program รุนที่ 21/2551
การเขารวมประชุม :
• เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
• เขารวมประชุมกรรมการบริหารการลงทุน 9 ครัง้ จากทัง้ หมด 9 ครัง้
สันสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : คุณสมบัติตองหาม :
• ไมมปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย
ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
• ไมมปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทและบริษัทยอยในรอบปที่ผานมา

รายงานประจำปี 2561

นายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรคอายุ 62 ป
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการ บจก.มิลลคอน คอน (เอชเค) ลิมิเต็ด
ตําแหนงในองคกรอื่น : การศึกษา:
• ปริญญาโท MS (Metallurgical Engineering), Henry Krumb,
School of Mines, Columbia University, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (เครื่องกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป :
• 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ. มิลลคอน สตีล
• 2559 – 2561 กรรมการผูจัดการ
บจก. โคเบลโก มิลลคอน สตีล
• 2555 – 2558 กรรมการ บจก.เซนทรา-วารทุง เอ็นจิเนียริ่ง
• 2554 – 2558
รองกรรมการผูจ ดั การฝายขายและการตลาด
บมจ.มิลลคอน สตีล
• 2552 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.มิลลคอน สตีล
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกัน : สัดสวนการถือหุน บริษทั (รอยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25561) : การเขารวมประชุม :
• เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
สันสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : คุณสมบัติตองหาม
• ไมมปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย
ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
• ไมมปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทและบริษัทยอยในรอบปที่ผานมา

027

นายประวิทย หอรุงเรือง อายุ 54 ป

นายภุชงค จงวิไลเกษม อายุ 52 ป

ตําแหนงในองคกรอื่น : -

ตําแหนงในองคกรอื่น : -

การศึกษา:
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
• โครงการอบรมหลักสูตรบริหารธุรกิจปริญญาโทระยะสั้น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• โครงการเสริมสรางผูจัดการยุคใหม มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ

การศึกษา :
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรรมการบริษัท / กรรมการกํากับดูแลกิจการ /
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ประธานเจาหนาที่บริหาร บจก. บริษัท ซันเทค เมทัลส
กรรมการ บจก. สหรวมวัสดุกอสราง

ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป :
• 2562 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผูจ ดั การใหญ บมจ. มิลลคอน สตีล
• 2560 – ปจจุบัน กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บมจ. มิลลคอน สตีล
• 2560 – 2561 กรรมการบจก. โอเชี่ยน ซัพพลายส
• 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ. มิลลคอน สตีล
• 2559 – ปจจุบัน กรรมการบจก. สหรวมวัสดุกอสราง
• 2550 – ปจจุบนั ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารบจก. ซันเทค เมทัลส
ประวัติการอบรม :
• Director Certified Program (DCP) รุน ที่ 249/2561
การเขารวมประชุม :
• เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 2 ครั้ง
• จากทั้งหมด 2 ครั้ง
สัดสวนการถือหุน บริษทั (รอยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : คุณสมบัติตองหาม :
• ไมมปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย
ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
• ไมมปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทและบริษัทยอยในรอบปที่ผานมา

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารการลงทุน /
รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานการผลิต
กรรมการ บจก. มิลลคอน บูรพา
กรรมการ บจก. ซันเทค เมทัลส
กรรมการ บจก. เวิรดไวร โปรเซสซิ่ง

ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป :
• 2558 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. ซันเทค เมทัลส
• 2557 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานการผลิต
บมจ.มิลลคอน สตีล
• 2554 – 2557 รองกรรมการผูจัดการฝายเตาหลอมและพัฒนาธุรกิจ
บมจ.มิลลคอน สตีล
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกัน : ประวัติการอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ : สันสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : 0.00
คุณสมบัติตองหาม :
• ไมมปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย
ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
• ไมมปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทและบริษัทยอยในรอบปที่ผานมา
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นางนันทภัชร เทียนประทีป อายุ 54 ป

นายธานี โลเกศกระวีอายุ

ตําแหนงในองคกรอื่น : -

ตําแหนงในองคกรอื่น :
• กรรมการ บมจ. บี จิสติกส
• กรรมการ บจก. บิลค วัน กรุป
• กรรมการ บจก. บิลค เอเซีย

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานซัพพลายเชน
กรรมการ บจก. มิลลคอน บูรพา
กรรมการ บจก. ซันเทค เมทัลส
การศึกษา :
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข
ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป :
• 2560 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. ซันเทค เมทัลส
• 2559 – 2560 กรรมการ บมจ. มิลลคอน สตีล
• 2557 – ปจจุบนั
รองกรรมการผูจ ดั การใหญสายงานซัพพลายเชน
บมจ. มิลลคอน สตีล
• 2554 – 2557 รองกรรมการผูจัดการฝายจัดซื้อ
บมจ. มิลลคอน สตีล
• 2552 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.มิลลคอน สตีล
• 2550 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. มิลลคอน บูรพา
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกัน : ประวัตกิ ารอบรม : สันสวนการถือหุน บริษทั (รอยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : คุณสมบัตติ อ งหาม :
• ไมมปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย
ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
• ไมมปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทและบริษัทยอยในรอบปที่ผานมา

47 ป

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารการลงทุน /
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการขายและการตลาด
กรรมการ บจก. ซันเทค เมทัลส

การศึกษา :
• Certificate of Management Development Program at
Wharton school of Business, University of Pennsylvania
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Loyola University of Chicago
• ปริญญาตรี บริหารการเงิน Southern Illinois University
ประวัติการทํางาน :
• 2561 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ. บี จิสติกส
• 2559 – ปจจุบัน กรรมการบริหารการลงทุน
บมจ. มิลลคอน สตีล
• 2559 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. มิลลคอน สตีล
• 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. บิลค วัน กรุป
• 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. บิลค เอเชีย
• 2558 – ปจจุบนั รองกรรมการผูจ ดั การใหญสายงานการขาย
และการตลาด
• 2558 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. ซันเทค เมทัลส
• 2555 – 2558 ผูจัดการสวน Recycled Metal and
Plastic, SCG Trading Co., Ltd
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกัน : ประวัติการอบรม :
• Director Certified Program (DCP) รุนที่ 228/2560
สันสวนการถือหุน บริษทั (รอยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : คุณสมบัติตองหาม :
• ไมมปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย
ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
• ไมมปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทและบริษัทยอยในรอบปที่ผานมา

รายงานประจำปี 2561
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นายถิรพงศ คําเรืองฤทธิ์ อายุ 54 ป

นายเขษม จันทบูรณ อายุ 65 ป

ตําแหนงในองคกรอื่น :
• กรรมการ บจก. ไอเจน เอนจิเนียริ่ง

ตําแหนงในองคกรอื่น : การศึกษา :
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารการลงทุน /
รองกรรมการผูจัดการใหญสายงาน
สํานักกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ บจก. มิลลคอน สตีล ไพพ

การศึกษา :
• Mini MBA มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป :
• 2560 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. มิลลคอน สตีล
• 2560 – ปจจุบัน กรรมการบริหารการลงทุน
บมจ. มิลลคอน สตีล
• 2560 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. มิลลคอน สตีล ไพพ
• 2560 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไอเจน เอนจิเนียริ่ง
• 2560 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานสํานักกรรมการผูจัดการใหญ
• 2554 – 2560 รองกรรมการผูจัดการ ฝายการเงินและ
การบัญชี บจก. มาสเตอร คาร เรนทัล
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกัน : ประวัติการอบรม :
Director Certified Program (DCP) รุนที่ 245/2560
Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 89/2554
สันสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : 0.00
คุณสมบัติตองหาม :
• ไมมปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย
ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
• ไมมปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทและบริษัทยอยในรอบปที่ผานมา

(รักษาการ) รองกรรมการผูจัดการใหญสายงาน
ทรัพยากรมนุษยและบริหารงานทั่วไป
กรรมการ บจก. มิลลคอน (ฮองกง) ลิมิเต็ด

ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป :
• 2562 – ปจจุบัน (รักษาการ) รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานทรัพยากรมนุษยและ
บริหารงานทั่วไป บมจ. มิลลคอน สตีล
• 2558 – ปจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. โคเบลโก มิลลคอน สตีล
• 2557 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. มิลลคอน ฮองกง
• 2556 – 2558 กรรมการ บมจ.มิลลคอน สตีล
• 2554 – 2558 รองกรรมการผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
บมจ.มิลลคอน สตีล
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกัน : ประวัติการอบรม : สันสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : คุณสมบัติตองหาม :
• ไมมปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย
ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
• ไมมปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทและบริษัทยอยในรอบปที่ผานมา
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ประกอบธุรกิจ

Nature of Business
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ลักษณะผลิตภัณฑของกลุมบริษัท
กลุมผลิตภัณฑหลักๆ ของกลุมบริษัทฯ
สามารถแบงไดเปน 5 กลุมใหญๆ ดังนี้
• กลุมผลิตภัณฑเหล็กเสน (Steel Bar)
- ผลิตภัณฑเหล็กเสนกลม และเหล็กเสน
ขอออย
- ผลิตภัณฑเหล็กชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง
• กลุมผลิตภัณฑเหล็กแทงยาว (Billet)
• กลุมผลิตภัณฑเหล็กรูปพรรณ
(Structural Steel)
• กลุมผลิตภัณฑเหล็กลวด (Wire rod)
• กลุมผลิตภัณฑเศษเหล็ก (Metal Scrap)
• กลุม พลังงานทดแทน

กลุมผลิตภัณฑ
เหล็กเสน
(Steel Bar)

1

1.1. ผลิตภัณฑเหล็กเสนกลมและเหล็กเสนขอออย (Steel Bar)
กลุมบริษัทฯ ผลิตและจําหนายเหล็ก เสนกลม (Round Bar)
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยมีขนาดของเสนผานศูนยกลาง
6 - 40 มม. ความยาว 10 - 12 เมตร ที่ชั้นคุณภาพ SR24
และเหล็กเสนขอออย(Deformed Bar) ขนาดเสนผานศูนยกลาง
10 – 63.5 มม. ความยาว 10 - 12 เมตร ที่ชั้นคุณภาพ SD30
SD40 และ SD50 โดยเหล็กแตละชั้นคุณภาพจะมีความแตกตางกัน
ในสวนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกล ซึ่งไดผานการรับรอง
คุ ณ ภาพมาตรฐานจากอุตสาหกรรมทั้งภายในและตา งประเทศ
และสามารถนําไปใชในงานกอสรางไดตามคุณลักษณะและคุณภาพ
ที่ลูกคาตองการ
ในส ว นของผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล็ ก เส น เสริ ม คอนกรี ต ของ
กลุมบริษัทฯ ซึ่งจัดเปนวัสดุสําคัญในโครงสรางคอนกรีตทุกชนิด
การใชงานของเหล็กเสนเสริมคอนกรีตประเภท และขนาดตางๆ
จะขึ้นอยูกับแบบและโครงสรางของสิ่งปลูกสรางนั้นๆ ซึ่งกลุมบริษัทฯ
สามารถตอบสนองความตองการของการกอสรางไดครอบคลุม
ทุกประเภทดวยผลิตภัณฑอนั หลากหลายจากเครือ่ งจักรอันทันสมัย
ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดในทุกระดับ
นอกจากผลิตภัณฑเหล็กเสนดังกลาว กลุม บริษทั ฯ ยังไดผลิต เหล็กเสน
ขอออยชนิดเกลียว ภายใตชื่อ “One Bar”
รายงานประจำปี 2561

ซึ่งเปนนวัตกรรมลาสุดของเหล็กเสนขอออยที่ไดรับการพัฒนา
เพือ่ แกปญ
 หาของการตอเหล็กดวยการเชือ่ มทาบแบบดัง้ เดิม One Bar
ผานการผลิตดวยกระบวนการรีดรอนโดยบั้งขอออยใหมีลักษณะ
เปนเกลียวเพื่อใหสามารถตอเหล็กไดตลอดทั้งเสน ซึ่งจะสรางความ
แข็งแรงใหแกจุดเชื่อมตอของเหล็กเสนมากกวาการกัดเกลียวบน
เนื้อเหล็กหรือการเชื่อมทาบ ซึ่งเปนวิธีการที่ทําใหสิ้นเปลืองเหล็ก
จํานวนมาก นอกจากนี้ การใช One Bar ยังจะชวยประหยัดเวลา
และลดตนทุนในการกอสรางไดอีกดวย โดยสามารถใชแทนเหล็กเสน
ขอออยทั่วไป ทั้งนี้เหล็กเสนขอออยของกลุมบริษัทฯ มีใหเลือกที่ 2
ระดับชั้นคุณภาพ คือ SD40 และ SD50 กอสรางไดตามมาตรฐาน
มอก.24-2548

033

1.2. ผลิตภัณฑเหล็กเสนขอออยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง
(High Tensile Thread Steel Bar)
กลุมบริษัทฯ สามารถผลิตเหล็กเสน ขอออยชนิดเกลียว
รับแรงดึงสูงไดตามมาตรฐานสากล ASTMA 722 ISO 6934-5
เพื่อใชในงานกอสรางขนาดใหญและงานทางธรณีวิทยาที่ตองการ
ความแข็งแรงและสามารถรับแรงดึงสูงไดมากเปนพิเศษ รวมถึงการ
กอสรางอาคารที่ตองการการปองกันแผนดินไหว

กลุมผลิตภัณฑ
เหล็กแทงยาว
(Billet)

2

เปนผลิตภัณฑที่กลุมบริษัทฯ สามารถผลิตเหล็กแทงยาว
(Billet) สําหรับใชเปนวัตถุดบิ ในกระบวนการผลิตเหล็กเสน เหล็กเสน
ขอออย และผลิตภัณฑเหล็กคุณภาพสูงประเภทอืน่ ๆ ทัง้ ในระดับใชงาน
ทั่วไป อาทิ งานฐานราก งานกอสราง และโครงสราง ในอุตสาหกรรม
การกอสราง และในระดับคุณภาพพิเศษ ทีใ่ ชในอุตสาหกรรมตอเนือ่ ง
เชน การผลิตสลิง ลวดเชื่อม ชิ้นสวนยานยนต ทั้งนี้กลุมผลิตภัณฑ
เหล็กแทงยาว (Billet) ของกลุม บริษทั มีขนาดและรูปรางตามมาตรฐาน
โดยมีขนาดหนาตัด อยูที่ 130 mm x130 mm 150 mm x 150 mm
และตามความยาวทีล่ กู คาตองการ เชน ทีค่ วามยาว 6 เมตร 10 เมตร
และ 12 เมตร

เหล็กเสนขอออยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง มีลักษณะเปน
เหล็กเสนขอออยชนิดเกลียวตลอดทั้งเสน สามารถตอกันไดดวย
ขอตอที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะ (Coupler) เชนเดียวกับเหล็กเสนขอออย
ชนิดเกลียว (One Bar) โดยผลิตภัณฑดังกลาวสามารถรองรับ
นํา้ หนักและแรงดึงสูง จึงเหมาะสําหรับงานกอสรางขนาดใหญทตี่ อ งการ
รับแรงดึงสูงเปนพิเศษกวางานกอสรางทัว่ ไป เชน งานกอสรางรถไฟฟา
สะพาน อุโมงค ทาเรือนํ้าลึก เขื่อนกักเก็บนํ้า เปนตน โดยปจจุบัน
กลุมบริษัทฯ เปนผูผลิตเหล็กเสนขอออยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง
เพี ย งรายเดี ย วในประเทศที่ ส ามารถผลิ ต เหล็ ก ดั ง กล า วได ต าม
มาตรฐานสากล
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(Structural Steel)
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เปนผูผ ลิตและจําหนายเหล็กรูปพรรณลักษณะตางๆ อาทิเชน
เหล็กรีดรอนชนิดมวน (Hot Rolled Coil - HRC) เหล็กตัดขนาดตางๆ
พรอมกันนี้กลุมบริษัทฯ ยังมีการผลิตเหล็กที่ใชในงาน โครงสราง
ชนิดตางๆ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมเหล็กโครงสราง
รูปพรรณขึ้นรูปเย็น (มอก.1228-2549) โดยมีลักษณะ ผลิตภัณฑ
ดังตอไปนี้

3.1. เหล็กรีดรอนชนิดมวน Hot rolled coil (HRC)
กลุมบริษัทฯ จําหนายเหล็กรีดรอนชนิดมวน (Hot Rolled
Coil - HRC) ใหแกผคู า สงเหล็กและลูกคาทีป่ ระกอบธุรกิจโรงงานเหล็ก
เพือ่ นําไปแปรรูปเปนชิน้ งานเหล็กประเภทตางๆ ตอไป อาทิเชน เหล็กแผน
เหล็กรูปตัวซี เหล็กแบนตัด เหล็กโครงสรางรูปพรรณ เปนตน
เหล็กรีดรอนชนิดมวนที่นิยมใชกันโดยทั่วไปมีขนาดความกวาง
อยูที่ 4 ฟุต และ 5 ฟุต โดยมีความหนาแตกตางกันตามประเภท
ของชิ้นงานเหล็กที่จะนําไปผลิต

3.2. เหล็กตัดขนาดตางๆ และเหล็กโครงสราง
(Cut steel and structural steel)
กลุมบริษัทฯ รับผลิตเหล็กโครงสรางและจําหนายเหล็กตัด
ในรูปแบบตางๆ ตามความตองการของลูกคา ดวยเครื่องจักรที่
มีประสิทธิภาพ โดยกลุมผลิตภัณฑเหล็กตัดและเหล็กโครงสรางแบง
ออกเปน 5 ประเภท ไดแก
3.2.1. เหล็กมวนแถบเล็ก (Slitting Coil)
เหล็กมวนแถบเล็ก คือ การนําเหล็กรีดรอน ชนิดมวนมาผาน
กระบวนการตัดดวยเครื่องจักรตามความกวางที่ลูกคากําหนด
โดยบริษัทฯ สามารถตัดเหล็กมวนแถบเล็กที่มีขนาดหนากวางตั้งแต
50 - 500 มม. เมื่อตัดแลวจะมวนกลับคืนเพื่อจําหนายแกลูกคา ทั้งนี้
เหล็ ก ม ว นแถบเล็ ก มั ก นิ ย มนํ า ไปแปรรู ป เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล็ ก
ประเภทอื่นๆ อาทิเชน เหล็กรูปตัวซี เหล็กฉาก และทอเหล็ก เปนตน
3.2.2. เหล็กแผน (Steel Sheet)
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล็ ก แผ น ได ม าจากการนํ า เหล็ ก รี ด ร อ นชนิ ด
มวนมาคลี่และตัดเปนแผนดวยเครื่องตัดเหล็ก (Cutting Machine)
ในขนาดความกวางและความยาวที่แตกตางกันออกไปตามที่ลูกคา
ตองการ โดยขนาดเหล็กแผนที่มีขนาดและรูปรางตามมาตรฐาน คือ
4 x 8 ฟุต 5 x 10 ฟุต และ 5 x 20 ฟุต ความหนา 1.2 - 12.00 มม.
2.90 – 12.00 มม. และ 2.90 – 12.00 มม.ตามลําดับ ซึ่งปจจุบัน
ผลิตภัณฑเหล็กแผนนิยมนําไปใชในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ
เหล็ก รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต
รายงานประจำปี 2561

3.2.3. เหล็กแบนตัด (Flat Plate)
เหล็กแบนตัด คือ การนําเหล็กรีดรอนมาตัดใหไดขนาดและ
รูปรางตามที่ลูกคากําหนด โดยจะมีความยาวมาตรฐานที่ 6 เมตร
และมีขนาดกวางอยูที่ 1 นิ้ว ถึง 36 นิ้ว 44 มม. และ 1100 มม.
ที่ความหนา 1.90 ถึง 6 มม. เหล็กแบนตัดสามารถนําไปแปรรูป
เปนผลิตภัณฑไดหลากหลาย อาทิเชน ตะแกรง ประตูรั้ว วัสดุตกแตง
ภายใน รวมทั้งใชเปนวัตถุดิบสําคัญในอุตสาหกรรมตางๆ เชน
อุตสาหกรรมยานยนต การผลิตเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมชิ้นสวน
ตางๆ เปนตน
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3.2.4. เหล็กรูปตัวซี (Lip - Channel Steel)
เปนผลิตภัณฑเหล็กซึ่งมีรูปรางหนาตัดคลายตัวอักษร C
ในการผลิตจะนําเหล็กมวนแถบเล็ก (Slitting Coil) ทีต่ ดั ตามขนาด
มาขึน้ รูปในลักษณะตัวอักษร C ดวยเทคโนโลยีการขึน้ รูปเย็นแบบพับ
และแบบรีด โดยมีความหนาและความกวางของปกแตกตางกัน เพือ่ เพิม่
ความหลากหลายตอการใชงานของลูกคา โดยปกตินนั้ เหล็กรูปตัวซี
จะถูกนํามาใชในงานกอสรางในสวนโครงสรางหลังคาเปนสวนใหญ
3.2.5. ทอเหล็ก (Steel Pipe)
กลุมบริษัทฯ ผลิตและจําหนายทั้งทอเหล็กกลม ทอเหลี่ยม
และทอแบน โดยทัง้ 3 ชนิด ลวนแลวแตเปนวัสดุสาํ คัญในอุตสาหกรรม

(Wire rod)

4

กลุ  ม บริ ษั ท ผลิ ต และจํ า หน า ยเหล็ ก ลวดชนิ ด คาร บ อนตํ่ า
(Low carbon), คารบอน ปานกลาง (Medium carbon) และ คารบอนสูง
(High carbon) ซึ่งใชเปนวัตถุดิบ เขาสูกระบวนการแปรรูป เพื่อใช
ในอุสาหกรรมยานยนต อุสาหกรรมเครือ่ งจักร อุสาหกรรมเฟอรนเิ จอร
โดยกลุ  ม บริ ษั ท สามารถผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล็ ก ลวดที่ มี ข นาดเส น ผ า น
ศูนยกลาง 5.5 มม. ถึง 16 มม.

กลุมพลังงานทดแทน

6

ตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอร หรืออุตสาหกรรมยานยนต นอกจากนี้ ยังสามารถ
นําไปดัดแปลงปรับใชกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ไดอีกหลากหลายตาม
ความตองการของลูกคา ทอเหล็กทรงกลมมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ตั้งแต 1 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว ความหนา ตั้งแต 1.2 มม. ถึง 3.25 มม.
ที่ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร สวนทอทรงเหลี่ยมมีขนาด 1 x1 นิ้ว
ถึง 4 x 4 นิ้ว ความหนาตั้งแต 1.2 มม. ถึง 3 มม. ที่ความยาว
มาตรฐาน 6 เมตร และทอทรงแบน มีขนาด 2 x 1 นิ้ว ถึง 2 x 6 นิ้ว
ความหนาตั้งแต 1.20 มม. ถึง 3 มม.

(Metal Scrap)

5

ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ศษเหล็ ก เป น วั ต ถุ ดิ บ ตั้ ง ต น ในการผลิ ต
เหล็กแทงยาว (Billet) ซึง่ กลุม บริษทั รับซือ้ เศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็ก
โดยกระบวนการ Shear และ Shred จากผลิตภัณฑหรือสินคาที่มี
เหล็กเปนสวนประกอบที่หมดอายุใชงานแลว หรือเศษซากเหล็กจาก
อุตสาหกรรม เพือ่ นําไปผลิตเปนเหล็กแทงยาวตอไป ทัง้ นีก้ ระบวนการ
ดังกลาวยังชวยใหบริษทั ลดตนทุนในการผลิตเหล็กแทงยาว เนือ่ งจาก
เศษเหล็กที่ผานกระบวนการ Shear และ Shred จะมีขนาดเล็กทําให
การหลอมละลายเศษเหล็กใชเวลาเร็วกวาเศษเหล็กที่มีขนาดใหญ

พลังงานทดแทนเปนพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งกลุมบริษัทมี
โครงการพลังงานไฟฟาแสงอาทิตย (Solar Farm) โดยไดทําสัญญา
ซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 9 ฉบับ สําหรับ 9
โครงการ เพื่อขายไฟฟาในปริมาณ 2.5 เมกะวัตตตอโครงการ
โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ป และไดรบั Adder 6.50 บาท เปนระยะเวลา
10 ป ไดรบั การสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
เปนระยะเวลา 8 ป โดยโรงไฟฟาทั้ง 9 โครงการนี้ ตั้งอยูที่ จังหวัด
ชัยภูมิไดเริ่มประกอบการเชิงพาณิชย (“COD”) เปนที่เรียบรอย
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กําลังการผลิต
มิลลคอน
สตีล

มิลลคอน
บูรพา

มิลลคอน
สตีล ไพพ

โคเบลโก
มิลลคอน
สตีล

ซันเทค
เมทัลส

มิลลคอน
ทิฮา จีอีแอล

800,000
-

800,000
-

96,000
-

500,000
-

460,000

64,397
-

800,000

800,000

96,000

500,000

460,000

64,397

กําลังการผลิต (ตันตอป)
เหล็กเสนกลม,ขอออย
เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแทงยาว
เหล็กลวด
เศษเหล็ก
กําลังการผลิตรวม

โครงสรางการถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีแผนภาพโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ดังนี้

บริษัทยอย/บริษัทรวมในตางประเทศ
Wisdom Tree
Investment

MILLCON (HK)

100.00%

51.00%

45.00%

บริษัทยอยในประเทศ

99.10%

100%

100%

99.99%

90.00%

บริษัทรวม

40.00%

50.00%

34.60%

24.98%

*หมายเหตุ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 บริษัทไดจําหนายหุนของของบริษัท คอมพลีท ทรานสปอรต จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวม ของบริษัท จํานวนรอยละ 25 ของ
ทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 บริษัทไดมาซึ่งหุนสามัญของบริษัท บี จิสติกส จํากัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ 22.94 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนสงและโลจิสติกส

รายงานประจำปี 2561

ผลิต และจําหนายเหล็กเสน & เหล็กรูปพรรณ
ผลิต และจําหนายเหล็กแทงยาว
ผลิตและจําหนายเหล็กลวด
ผลิตและจําหนายเหล็กรูปพรรณ
จําหนายเหล็กและวัสดุกอสราง
จัดการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อจําหนาย
จําหนายเหล็กเสน
ผลิตและจําหนายไฟฟา

ประเภทธุรกิจ
99.10
50.00
100.00
100.00
99.99
51.00
90.00

การถือหุนของบริษัท

28,571

14,394
9,379
811
1,202
2,353
255
177

100

50.38
32.83
2.84
4.21
8.24
0.89
0.61

ป 2561
%
มูลคา

23,909

11,379
8,781
611
901
1,889
348
-

มูลคา
%

100

47.59
36.73
2.56
3.77
7.90
1.45
-

ป 2560

รวมทั้งสิ้น

เหล็กเสนกลมและเหล็กขอออย (Steel Bar)
เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)
เหล็กลวด (Wire rod)
เหล็กแทงยาว (Billet)
อื่นๆ (Other)
1,129,802

574,323
45,543
42,929
324,400
142,607

ปริมาณ (Ton)

ตารางแสดงรายไดแยกตามผลิตภัณฑ (ตามงบการเงินรวม)

20,319

10,880
1,057
865
5,707
1,810

มูลคา

ป 2561

100

53.55
5.20
4.26
28.09
8.90

%

1,231,770

592,804
40,713
36,159
474,726
87,368

ปริมาณ (Ton)

19,624

9,979
852
658
7,057
1,078

มูลคา

ป 2560

100

50.85
4.34
3.35
35.96
5.50

%

1,430,644

732,647
39,901
69,344
526,398
62,354

ปริมาณ (Ton)

หมายเหตุ
*เมื่อวันที่ 17 กุมพันธ 2559 บริษัท โกเบ สตีล จํากัด ไดรวมลงทุนในบริษัท มิลลคอน สเปเชี่ยล สตีล จํากัด คิดเปนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท โคเบลโก มิลลคอน สตีล จํากัด

รวมทั้งสิ้น

บมจ. มิลลคอน สตีล
บจก. มิลลคอน บูรพา
บจก. โคเบลโก มิลลคอน สตีล*
บจก. มิลลคอน สตีล ไพพ
บจก. สหรวมวัสดุกอสราง
บจก. ซันเทค เมทัลส
Millcon Thiha Limited
บจก. สยาม โซลาร เจนเนอเรชั่น

บริษัท

ตารางแสดงโครงสรางรายไดของกิจการแยกตามบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)

โครงสรางรายไดของบริษัท และบริษัทยอยในระยะเวลา 3 ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ป 2559, 2560 และ 2561 เปนดังนี้

โครงสรางรายได

19,214

10,522
773
977.20
6,389
553

มูลคา

ป 2559

100

48.28
37.92
2.58
3.27
7.64
0.31
-

%

100.00

54.76
4.02
5.09
33.25
2.88

%

หนวย : ลานบาท

25,780

12,042
9,459
836
644
815
1,906
78
-

มูลคา

ป 2559

หนวย : ลานบาท

037

038

รายงานประจำปี 2561

039

ส

ถานการณ
อุตสหกรรมเหล็ก
Overview
of Steel Industry
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จากขอมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
การบริโภคเหล็กสําเร็จรูปของไทยในป 2561 ขยายตัวรอยละ 4.8 อยูท ี่
17.4 ลานตัน ขณะที่การบริโภคเหล็กที่แทจริงขยายตัวรอยละ 3.7
การผลิตเหล็กในประเทศอยูที่ 7.1 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 3.4
การนําเขาผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูปขยายตัวรอยละ 6.2 อยูที่ 12
ลานตัน สวนการสงออกขยายตัวรอยละ 19 เมือ่ เทียบกับปทผี่ า นมา
ราคาเหล็กในประเทศเฉลีย่ ลดลงรอยละ 5.2 คาดการณความตองการ
ใชเหล็กของไทยป 2562 อยูที่ 18.7-19 ลานตัน ปจจัยบวกจากการ
ขยายตัวในอุตสาหกรรมกอสราง การลงทุนโครงสรางพืน้ ฐานตางๆ
ของภาครัฐ โครงการรถไฟฟาสายตางๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
และแนวโนมการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย และการลงทุนในพื้นที่
เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใตแผนยุทธศาสตร
ไทยแลนด 4.0 การขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต เครือ่ งจักรกล
และอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งมี แ นวโน ม ขยายตั ว ดี ขึ้ น
อสังหาริมทรัพย
สําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่องของอุตสาหกรรมเหล็กไทย
ยังคงชะลอตัวในบางอุตสาหกรรม โดยในป 2561 อุตสาหกรรม
กอสราง การผลิตซีเมนตขยายตัวรอยละ 1.2 จากการกอสราง

โครงสร า งพื้ น ฐานของภาครั ฐ และการก อ สร า งที่ อ ยู  อ าศั ย ของ
ภาคเอกชน อุตสาหกรรมยานยนต ยอดการผลิตรถยนตรวมเพิม่ ขึน้
รอยละ 8.9 เมือ่ เทียบกับปกอ น จากการขยายตัวของตลาดในประเทศ
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาหดตัวรอยละ 9 เนื่องจากคําสั่งซื้อจาก
ตางประเทศลดลง โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ ยอดการผลิตอาหารทะเลกระปองขยายตัวรอยละ 13.6
สวนยอดการผลิตผลไมกระปองหดตัวรอยละ 12.7
เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการใชเหล็กในอุตสาหกรรมตางๆ
ของไทยจะพบวา ในอุตสาหกรรมกอสรางมีการใชเหล็กถึงรอยละ 55
จากปริมาณการใชเหล็กทัง้ หมด จากการลงทุนในโครงสรางพืน้ ฐาน
จากทั้งภาครัฐและเอกชน รองลงมาคือการนําไปใชในอุตสาหกรรม
ยานยนต มีปริมาณการใชเหล็กอยูท รี่ อ ยละ 19 จากปริมาณการใชเหล็ก
ทัง้ หมด จากการผลิตรถยนตภายในประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ อยูท ี่ ประมาณ
2 ลานคัน การใชงานเหล็กในอุตสาหกรรมเครือ่ งมือเครือ่ งจักรตางๆ
รอยละ 11 และการใชเหล็กในอุปกรณตา งๆและบรรจุภณ
ั ฑอยูท รี่ อ ยละ
10 และ 4 ตามลําดับ

ลานตัน
10.00

ปริมาณการผลิต

8.00
6.00

การผลิต

4.00
2.00
0.00

2.68
0.53
4.75

2.92

3.20

0.75

0.80

3.20

3.10

2559
2560
เหล็กเสน & HR section
เหล็กลวด

2561
เหล็กรูปพรรณ

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

ยอดการผลิตเหล็กดิบของไทยป 2561 อยูที่ 4.3 ลานตัน ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 3.7 สาหรับยอด
การผลิตเหล็กสําเร็จรูปรวมของไทยป 2561 อยูที่ 7.1 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา จําแนกเปน
การผลิตเหล็กทรงยาว 3.9 ลานตัน หดตัวรอยละ 1.2 เมือ่ เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอ น โดยยอดการผลิตเหล็กเสนและเหล็กโครงสราง
รูปพรรณรีดรอนหดตัวรอยละ 3.2 ขณะทีย่ อดการผลิตเหล็กลวดขยายตัวรอยละ 7.3 จากอานิสงคการสงออกและการบริโภคภายในประเทศ
ทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ สําหรับการผลิตเหล็กทรงแบนป 2561 อยูท ี่ 3.2 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 9.5 โดยผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนชนิดไมเปนมวน
เหล็กแผนรีดเย็น และเหล็กแผนเคลือบสังกะสี เพิ่มขึ้นรอยละ 11.2, 14.8 และ 22.1 อยูที่ 3 ลานตัน 2.2 ลานตัน และ 1.1 ลานตัน ตามลําดับ
รายงานประจำปี 2561
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ลานตัน
20.00
15.00

ปริมาณการบริโภค

11.69

10.00

การบริโภค

5.00
0.00

2.21
5.12
2559

เหล็กเสน & HR section

11.00

11.68

2.03
3.37
2560

2.11
3.43
2561

เหล็กลวด

เหล็กรูปพรรณ

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

การบริโภคเหล็กสําเร็จรูปของไทยในป 2561 อยูที่ 17.4 ลานตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.8 เปนผลมาจากการบริโภคเหล็ก
ทรงยาวและทรงแบนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 และรอยละ 6.1 ตามลําดับ การบริโภคผลิตภัณฑเหล็กทรงยาวอยูที่ 5.7 ลานตัน ในป 2561
โดยการบริโภคเหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรูปพรรณอยูท ี่ 3.4 ลานตัน เพิม่ ขึน้ รอยละ 1.9 เมือ่ เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอ น การบริโภค
เหล็กลวดอยูที่ 2.1 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 3.7 การบริโภคผลิตภัณฑเหล็กทรงแบน อยูที่ 11.7 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 6.1 เมื่อเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของปกอน ขณะที่การบริโภคเหล็กที่แทจริงของไทยอยูที่ 18 ลานตัน ขยายตัวเพียงรอยละ 3.4 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา

การสงออก

ยอดสงออกเหล็กไทยสูงสุดในรอบ 5 ปนับตั้งแตป 2013 ยอดสงออกผลิตภัณฑเหล็กของไทยป 2018 อยูที่ 2.56 ลานตัน ขยายตัว
รอยละ 21 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยการสงออกผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสําเร็จรูปหดตัวลดลงรอยละ 32 และผลิตภัณฑ
เหล็กสําเร็จรูปขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 19 ขณะที่การสงออกสินคาหมวดวัตถุดิบขยายตัวรอยละ 64 ยอดสงออกผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูป
ป 2018 อยูที่ 1.71 ลานตัน คิดเปนมูลคาสงออกรวมทั้งสิ้น 52,942 ลานบาท โดยผลิตภัณฑที่มีการสงออกมากที่สุดคือ ทอเหล็ก (Pipes &
Tubes (excl. Pipe fittings) 383,139 ตัน รองลงมาคือ เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน 315,892 ตัน และเหล็กเสน 223,708 ตัน
ตามลําดับ สําหรับตลาดสงออกหลัก ไดแก อาเซียน สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต ตามลําดับ
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การนําเขา

การนําเขาผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสําเร็จรูปและผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูปขยายตัวรอยละ 9.7 และรอยละ 6.2 ตามลําดับ ขณะที่การนําเขา
สินคาในหมวดวัตถุดิบหดตัวลดลงรอยละ 1.3 ยอดนําเขาสินคาในหมวดวัตถุดิบป 2561 อยูที่ 2.26 ลานตัน คิดเปนมูลคานําเขา 33,938
ลานบาท โดยการนําเขาเศษเหล็ก และ Ferro alloy หดตัวลดลงรอยละ 0.5 และรอยละ 1.9 ตามลําดับ ขณะที่การนําเขา iron product
หดตัวรอยละ 4.3 ยอดนาเขาผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสําเร็จรูปป 2018 อยูที่ 3.19 ลานตัน คิดเปนมูลคา 55,455 ลานบาท ยอดนําเขาผลิตภัณฑ
เหล็กสําเร็จรูปของไทยป 2018 อยูท ี่ 12.05 ลานตัน คิดเปนมูลคานําเขา 354,141 ลานบาท โดยการนําเขาผลิตภัณฑสว นใหญมกี ารขยายตัว
ยกเวน เหล็กโครงสรางรูปพรรณ เหล็กแผนหนา และผลิตภัณฑเหล็กขึ้นรูปเย็น ตามลําดับ
Product
เหล็กทรงยาว Long Product
Bar
HR section
Wire rod
เหล็กทรงแบน Flat Product
Hot rolled flat products
Cold rolled flat products
Coated Steel
เหล็กกึ่งสําเร็จรูป Semi-Finished Product
Billet
Slab
All other Semi-Product
Pipe
Pipe-Seamless
Pipe-Welded
ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
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Import (ลานบาท)
2561
2560 เปลี่ยนแปลง
19,576
8,149
533
10,894
180,781
61,438
39,999
79,344
55,047
13,049
27,255
14,743
35,677
15,142
20,535

15,993
6,957
613
8,423
161,504
52,331
36,752
72,421
43,784
13,082
20,429
10,273
28,678
12,007
16,671

22.40%
17.13%
-13.05%
29.34%
11.94%
17.40%
8.83%
9.56%
25.72%
-0.25%
33.41%
43.51%
24.41%
26.11%
23.18%

Export (ลานบาท)
2561
2560 เปลี่ยนแปลง
11,154
3,753
6,770
631
13,910
1200
7,090
5,620
3,523
1,011
1
2,511
15,615
8,275
7,340

8,158
2,527
5,278
353
13,331
242
6,845
6,244
3,876
83
3,793
15,202
6,072
9,130

36.72%
48.52%
28.27%
78.75%
4.34%
395.87%
3.58%
-9.99%
-9.11%
1118.07%
-33.80%
2.72%
36.28%
-19.61%
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แนวโนมป 2562

สมาคมเหล็กโลก หรือ Worldsteel คาดการณความตองการใชเหล็กสาเร็จรูปของโลก ป 2562 มีแนวโนมขยายตัวรอยละ 1.4 อยูที่
1,681.2 ลานตัน โดยทีจ่ ากการคาดการณความตองการใชเหล็กสาเร็จรูปของโลกป 2562 ของภูมภิ าคตางๆ ทัว่ โลกมีแนวโนมความตองการ
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยกลุมสหภาพยุโรป (28 ประเทศ) คาดการณความตองการใชเหล็กสาเร็จรูป ในป 2562
ขยายตัวอยูที่รอยละ 1.7 อยูที่ 169.4 ลานตัน กลุมประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) คาดการณความตองการใชเหล็กสาเร็จรูป ขยายตัว
รอยละ 0.9 ในกลุมประเทศอาเซียน Worldsteel คาดการณความตองการใชเหล็กสําเร็จรูปมีการขยายตัวรอยละ 6.2 ซึ่งความตองการ
ใชเหล็กสําเร็จรูปขยายตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ โดยอยูที่ประมาณ 78.3 ลานตัน ซึ่งเปนผลมาจากการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
และการขยายการลงทุนไปยังประเทศตางในกลุมประเทศอาเซียน ในขณะที่ Worldsteel คาดการณความตองการใชเหล็กสําเร็จรูปของจีน
ที่ซ่ึงเปนประเทศผูผลิตและผูใชเหล็กรายใหญของโลก โดยในป 2562 ความตองการใชเหล็กสําเร็จรูปไมมีการขยายตัวและคาดวาจะคงที่
เทากับในป 2561
ขณะที่ในประเทศไทยสถาบันเหล็กฯ คาดการณปริมาณการความตองการใชผลิตภัณฑเหล็กในป 2562 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากป 2561 อยูประมาณ 8.2% โดยคาดวาปริมาณความตองการใชจะอยูที่ประมาณ 18.7-19 ลานตัน ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัว
ในอุตสาหกรรมตอเนื่องของอุตสาหกรรมเหล็ก อาทิเชน การคาดการณของการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนตที่เพิ่มขึ้น การขยายตัว
ในบรรจุภัณฑอาหารกระปองสําเร็จรูป รวมถึงการขยายตัวทางดานการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของภาครัฐ ในป 2562 อาทิ
โครงการกอสรางรถไฟทางคู โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูตะเภา) แบบไรรอยตอ และการขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายฝงทะเลตะวันออก และโครงการโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งจากแนวโนม
การเติบโตของอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆภายในประเทศคาดวาความตองการใชเหล็กในป 2562 ยังคงสามารถเติบโตตอไปได
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แนวทางการดําเนินงานป 2562

กลุมบริษัทไดตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจใหมีการเติบโต
อยางยัง่ ยืน ซึง่ ตามแผนกลยุทธของบริษทั ไดแบงออกเปน 3 กลุม คือ
1.) กลุมวัสดุกอสราง บริษัทเนนสรางมูลคาของผลิตภัณฑให
เพิม่ ขึน้ โดยการนําเทคโนโลยีเขามาชวย ตัง้ แตการผลิต จนถึง
การสงมอบใหแกลูกคา ทั้งนี้ บริษัทมุงเนนการจัดสงสินคาที่มี
คุณภาพใหทนั กับความตองการของลูกคา ในราคาทีแ่ ขงขันได
เพื่ อ ช ว ยให ลู ก ค า สามารถบริ ห ารจั ด การต น ทุ น และลด
ความเสี่ยงใหกับลูกคาในแงดานขนสง อีกทั้งการเพิ่มชองทาง
การขายผานออนไลน เพือ่ ใหเขาถึงกลุม ลูกคารายยอยและลูกคา
ที่อยูตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศ
2.) กลุ  ม เหล็ ก เกรดพิ เ ศษ บริ ษั ท ต อ งการที่ จ ะเพิ่ ม มู ล ค า ของ
ผลิตภัณฑใหสูงขึ้น โดยการผลิตเหล็กเกรดพิเศษเพื่อปอน
เขาสูอุตสาหกรรมรถยนต จากเดิมที่มีเพียงกลุมลูกคาที่เปน
อุตสาหกรรมกอสรางเพียงกลุมเดียว
3.) การลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เพื่อเปนการสนับสนุนธุรกิจหลักของ
บริษัท และการหาโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนในธุกิจอื่นๆ ที่มี
ความเกี่ยวของกับบริษัท
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จากแผนกลยุทธขา งตน กอรปกับการทีโ่ ลกเปลีย่ นแปลงเขาสู
ยุคดิจิทัล บริษัทจะนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ เขามาเพื่อใช
ในการบริหารจัดการ ทําใหเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร และศักยภาพ
ของแรงงาน รวมทั้งการประหยัดพลังงาน เพื่อชวยลดตนทุนใน
กระบวนการผลิต ทั้งนี้ยังมุงการขยายตลาด โดยการเพิ่มชองทาง
การขายออนไลน เพื่อใหเขาถึงกลุมผูรับเหมายอย และพัฒนา
ระบบขนสงสินคา เพือ่ ใหบริการขนสงสินคาใหกบั ลูกคาอยางรวดเร็ว
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การบริหารความเสี่ยง
ในชวงหลายปทผี่ า นมา กลุม บริษทั มีความเสีย่ งหลายประการ
ทีเ่ กิดจากการประกอบธุรกิจ จึงไดมกี ารพัฒนาโครงสรางการบริหาร
ความเสีย่ งขึน้ โดยใชแนวทางการบริหารความเสีย่ งทีส่ ามารถจัดการ
และลดความเสีย่ งดังกลาวลงได ดวยการติดตามอยางตอเนือ่ ง ทัง้ นี้
กลุม บริษทั ไดจดั ใหมกี ารประชุมความเสีย่ ง จากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงที่ประกอบดวยผูมีความรูความสามารถจากทุกสายงาน
ขององคกร เพือ่ กําหนดมาตรการในการควบคุมความเสีย่ งดังกลาว
และดํ า เนิ น การต อ ความเสี่ ย งโดยเรี ย งลํ า ดั บ ความเร ง ด ว นของ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อพัฒนาเปนแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงสําหรับกลุมบริษัท และใชเปนแนวปฏิบัติเพื่อ
ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจ
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1.1 ความเสี่ยงดานการตลาด
อุตสาหกรรมเหล็กของไทยเผชิญกับความเสี่ยงจากการ
ที่ความตองการสินคา และราคามีความผันผวนตามฤดูกาล ซึ่งถือ
เปนปจจัยที่ตองคํานึงเปนอยางยิ่งในการประกอบธุรกิจ อยางไร
ก็ตามกลุมบริษัทไดมีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้ง
มีการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและสรางความ
แตกตางใหกบั ตัวสินคาของบริษทั อาทิเชน เหล็กเสนขอออยชนิดเกลียว
และเหล็กเสนขอออยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง (High Tensile Thread
Steel Bar) ซึง่ ใชสาํ หรับงานกอสรางทีต่ อ งการรับแรงดึงสูงเปนพิเศษ
กวางานกอสรางทั่วไป เชน งานกอสรางรถไฟฟา สะพาน อุโมงค
ทาเรือนํ้าลึก เขื่อนกักเก็บนํ้า ฯลฯ โดยปจจุบันบริษัทเปนผูผลิต
เพียงรายเดียวในประเทศ ทีส่ ามารถผลิตเหล็กเสนขอออยชนิดเกลียว
รับแรงดึงสูงโดยผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจากหลาย
ประเทศทัว่ โลก ทําใหบริษทั มีความสามารถในการแขงขันเหนือคูแ ขงขัน
รายอืน่ ๆ ในตลาด และลดความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนในความ
ตองการสินคาลง อีกทั้งสามารถขยายตลาดไปยังตางประเทศที่
ตองการเหล็กชนิดดังกลาวเพื่อการกอสรางไดอีกดวย
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อี ก ทั้ ง กลุ  ม บริ ษั ท ยั ง มุ  ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ ให
ตอบสนองความตองการของลูกคาในหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมตอเนื่อง ซึ่งเมื่อโครงการ Green Mill
เริม่ ดําเนินการผลิตดวยเทคโนโลยีอนั ทันสมัย กลุม บริษทั ก็จะสามารถ
ผลิตเหล็กคุณภาพพิเศษ (Special Grade) ซึ่งมีความบริสุทธิ์และ
มีเนือ้ เรียบกวาเนือ้ เหล็กทีผ่ ลิตโดยเทคโนโลยีทวั่ ไป จึงเปนทีต่ อ งการ
ของอุตสาหกรรมตอเนือ่ งทีใ่ ชเหล็กคุณภาพสูงเปนวัตถุดบิ ในการผลิต
อาทิอตุ สาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมตอเนือ่ งอืน่ ๆ ทีต่ อ งการ
เหล็กคุณภาพพิเศษเพื่อใชในการผลิตไดอยางแทจริง
นอกจากนี้ กลุม บริษทั ไดขยายธุรกิจ ไปสูผ ลิตภัณฑเหล็กลวด
โดยมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑไปสูเหล็กลวดเกรดพิเศษเพื่อใช
เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งปจจุบันประเทศไทยยังตอง
นําเขาเหล็กลวดเกรดพิเศษจากตางประเทศเทานั้น ทั้งนี้หากกลุม
บริษัทสามารถผลิตเหล็กลวดเกรดพิเศษปอนเขาสูอุตสาหกรรม
ยานยนตเพือ่ ทดแทนการนําเขาไดนนั้ จะเปนอีกแนวทางหนึง่ ทีส่ ามารถ
ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กได และสามารถ
สรางผลกําไรใหกับกลุมบริษัทไดอยางยังยืน
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2.1 ความเสี่ยงจากการดําเนินการจัดหาวัตถุดิบ
ในการผลิตเหล็กแทงยาว (Billet) ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิต
เหล็กเสนกลม,เหล็กเสนขอออย และเหล็กลวดนั้น บริษัทจําเปน
ตองจัดหาเศษเหล็ก (Scrap) สําหรับเตาหลอมอารคไฟฟา (Electric
Arc Furnace : EAF) ทําใหอาจประสบกับความเสี่ยงดานระยะเวลา
ในการจัดหาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และความไมสมํ่าเสมอของเศษเหล็ก
ที่หาได ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดจัดการลดความเสี่ยงดังกลาวดวย
การสรางความรวมมือระหวางกลุมบริษัท กับพันธมิตรทางธุรกิจ
ทั้งที่เปนบริษัทผูจัดจําหนายเศษเหล็กรายใหญในประเทศโดยตรง
ตลอดจนมีการจัดหาแหลงนําเขาเศษเหล็กจากตางประเทศ และยังมี
การนําเศษเหล็กทีเ่ ปนผลพลอยไดจากการผลิตของโรงงานกลับมาใช
เปนวัตถุดิบสําหรับเตาหลอม อีกทั้งยังไดวางแผนการผลิตและการ
สัง่ ซือ้ วัตถุดบิ อยางรอบคอบและรัดกุม และมีการสรางและบริหารความ
สัมพันธกบั กลุม บริษทั จําหนายเศษเหล็กอยางสมํา่ เสมอ เพือ่ ใหมนั่ ใจ
วาจะมีวัตถุดิบเพียงพอสําหรับกระบวนการผลิต
ทัง้ นีใ้ นป 2558 บริษทั ไดซอ้ื กิจการของ บริษทั ซันเทค เมทัลส
จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจดานบริหารจัดการเศษเหล็กและแปรรูป
เศษเหล็กเพือ่ ขายแกโรงงานหลอม ทําใหบริษทั สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
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กิ จ กรรมของกลุ  ม บริ ษั ท ย อ มมี ค วามเสี่ ย งทางการเงิ น ที่
หลากหลายซึ่งไดแก ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน, ความเสี่ยงดานมูลคายุติธรรมอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย, ความเสี่ยงดานกระแสเงินสดอันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และ ความเสี่ยงดานราคา)
ความเสี่ ย งด า นการให สิ น เชื่ อ และความเสี่ ย งด า นสภาพคล อ ง
กลุมบริษัทมีแผนการจัดการความเสี่ยงแตละประเภทดังนี้

ในการจัดหาวัตถุดบิ สําหรับการหลอมเหล็ก เนือ่ งจากซันเทค มีเครือขาย
ในการจัดหาเศษเหล็กที่เขมแข็ง ซึ่งจะชวยรับประกันวา บริษัทจะมี
วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมสามารถนํามาใชในการ
หลอมเหล็ก เพือ่ ผลิตเหล็กแทงยาว (Billet) ซึงเปนวัตถุดบิ ในการผลิต
เหล็กทรงยาวตอไป
2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
จากเดิมที่กลุมบริษัท ตองนําเขาเหล็กแทงยาว (Billet)
จากตางประเทศ เพื่อใชในการผลิตเหล็กเสนกลม, เหล็กเสนขอออย
และ เหล็กลวด ทําใหมีความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบนําเขาที่มีความ
ผันผวนเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาดโลก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
ตนทุนคาวัตถุดิบของกลุมบริษัท แตเนื่องจากกลุมบริษัทฯ สามารถ
ทํ า การผลิ ต เหล็ ก แท ง ยาวได เ องจากความสํ า เร็ จ ของโครงการ
Green Mill ทําใหกลุมบริษัทไดรับความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบลดนอยลง

3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในป 2561 และ ป 2560 บริษัทมีมูลคาการสั่งซื้อสินคาจาก
ตางประเทศประมาณรอยละ 20 และ รอยละ 18 ของมูลคาการสั่งซื้อ
ทั้งหมด ตามลําดับ ขณะที่มูลคาการสงออกสินคาไปตางประเทศ
ประมาณรอยละ 3 และรอยละ 5 ตามลําดับ ของมูลคาการขาย
ทั้งหมด โดยเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ซึ่งทําใหบริษัทมีความเสี่ยง
จากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น ทีผ่ า นมาบริษทั ไดลดผลกระทบ
จากความเสีย่ งของอัตราแลกเปลีย่ น โดยการทําสัญญาซือ้ ขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา (Forward contract) หรือ แปลงหนี้คาสินคา
เปนหนีเ้ งินสกุลบาท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกระแสเงินสด
และสถานการณในขณะนั้นๆ
ในอนาคต บริษัทคาดวาจะยังคงตองสั่งซื้อสินคาจากตาง
ประเทศบาง และยังคงมองถึงการสงออกไปยังตางประเทศ ดังนั้น
บริษัทจะยังคงรักษานโยบายลดผลกระทบจากความเสี่ยงในอัตรา
แลกเปลีย่ นโดยวิธดี งั กลาวตอไปตามความเหมาะสมของสภาวการณ
ในขณะนั้น ๆ
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3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินที่เกิดจากการ
กูย มื สถาบันการเงิน ทัง้ หนีส้ นิ ระยะสัน้ และยาว จํานวน 13,399 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 73 ของหนี้สินรวม การกูยืมของบริษัทสวนใหญ
ประกอบดวยเงินกูร ะยะสัน้ ในรูปแบบตัว๋ สัญญาใชเงิน สัญญาทรัสตรซี ที
และ เลตเตอรออฟเครดิต เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการสั่งซื้อ
สินคาจากโรงงานผูผลิต ซึ่งจะมีอายุของการชําระหนี้มากกวาการ
รับชําระเงินของลูกหนี้การคาของบริษัท
การเปลีย่ นแปลงของภาวะอัตราดอกเบีย้ ในตลาด อาจสงผล
ตอคาใชจา ยดานดอกเบีย้ และผลการดําเนินงานของบริษทั อยางไรก็ดี
คาใชจายดานดอกเบี้ยในป 2561 คิดเปนรอยละ 4 ของรายได
จากการขายและบริการ ในขณะที่ป 2560 เทากับรอยละ 3 ของ
รายไดจากการขายและบริการ ขณะทีค่ วามสามารถในการจายดอกเบีย้
ของป 2561 คิดเปน 0.5 เทา เมื่อคิดจากกําไรจากการดําเนินงาน
กอนดอกเบี้ยจายและภาษี

3.3 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กลุม บริษทั ไมมกี ารกระจุกตัวอยางมีนยั สําคัญของความเสีย่ ง
ทางดานสินเชือ่ กลุม บริษทั มีนโยบายทีเ่ หมาะสมเพือ่ ทําใหเชือ่ มัน่ ไดวา
ไดขายสินคาและใหบริการแกลูกคาที่มีประวัติสินเชื่ออยูในระดับ
ทีเ่ หมาะสม คูส ญ
ั ญาในอนุพนั ธทางการเงินและรายการเงินสดไดเลือก
ที่ จ ะทํ า รายการกั บ สถาบั น การเงิ น ที่ มี ร ะดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ สู ง
กลุมบริษัทมีนโยบายจํากัดวงเงินธุรกรรมการใหสินเชื่อกับสถาบัน
การเงินแตละแหงอยางเหมาะสม
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3.4 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

จํานวนเงินสดทีม่ อี ยางเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย
ทีม่ ตี ลาดรองรับยอมแสดงถึงการจัดการความเสีย่ งของสภาพคลอง
อยางรอบคอบ ความสามารถในการหาแหลงเงินทุนแสดงใหเห็น
ไดจากการที่มีวงเงินกูยืมที่ไดมีการตกลงไวแลวอยางเพียงพอ ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อที่ไมไดเบิกออก
มาใชจาํ นวน 2,327 ลานบาท และไดดาํ เนินการรวมกับสถาบันการเงิน
เพื่อหาแนวทางในการเสริมสภาพคลองใหเพียงพอในกลุมบริษัท
ดังนั้น ผูบริหารเชื่อวากลุมบริษัทจะสามารถดําเนินกิจการตอไป
ไดอยางตอเนื่อง
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ความเสี่ยงดานอื่นๆ

4

4.1 ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
ทางด า นความเสี่ ย งอั น เนื่ อ งมาจากสภาพแวดล อ มและ
สิง่ แวดลอมการทํางานทีอ่ าจเกิดอันตรายขึน้ ไดจากกระบวนการผลิต
โดยกลุมบริษัท ไดมีนโยบายลดความเสี่ยงดังกลาวและเพิ่มความ
ปลอดภัยใหกับพนักงานดวยอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
กับพนักงาน (Personal Protective Equipment: PPE) และ
ยังมีการตรวจสุขภาพใหแกพนักงานและประชาชนในชุมชน พรอมทัง้
ประชาสัมพันธใหความรูแกชุมชนรอบโรงงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
และสรางความตระหนักถึงความสําคัญในการที่จะตองปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันอันตรายนั้นๆ
นอกจากนี้ กลุม บริษทั ยังไดทาํ การศึกษาการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ “Health Impact Assessment - HIA” ที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับชุมชน ในฐานะที่เปนประเด็นหลักของความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรและภายใตระบบคุณภาพของ ISO และ IPPC ทั้งนี้
กลุม บริษทั ไดมกี ารติดตัง้ ระบบบําบัดไอเสียและฝุน (Fume Treatment
Plant and Quenching Tower) ซึ่งจะชวยกรองอากาศเสียและ
ฝุนที่เกิดจากกระบวนการการผลิต โดยสามารถรับประกันไดวา
คุณภาพอากาศทีไ่ ดอยูเ หนือระดับมาตรฐานของการควบคุมคุณภาพ
สากล ถือเปนการชวยลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและชุมชนอีกทางหนึง่
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ครงสรางการถือหุน
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หลักทรัพยของบริษัท
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย น
2,773,515,332.40 บาท เปนทุนเรียกชําระแลว 1,810,114,210.40
บาท แบงเปนหุนสามัญ 4,333,167,300 หุน และหุนบุริมสิทธิ
192,118,226 หุน รวม 4,525,285,526 หุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 0.40
บาท ทัง้ นีร้ ายชือ่ ผูถ อื หุน รายใหญ 10 รายแรกของบริษทั มีดงั ตอไปนี้
ผูถือหุนรายใหญ
1. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล
2. บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
3. ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
4. บริษัท มิลลคอนสตีล จํากัด (มหาชน)
5. บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
6. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH
7. นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล
8. บริษัท ดานิลี่ จํากัด
9. UBS AG SINGAPORE BRANCH
10. น.ส.ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน
11. ผูถือหุนรายอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

หุนสามัญ
1,514,622,721
778,559,998
423,893,856
184,904,000
114,526,566
61,984,000

157,919,941

รวม

36.96%
17.20%
9.37%
4.09%
2.53%
1.37%
1.33%
1.19%
1.19%
0.97%
22.92%
100.00%

34,198,285

60,077,120
54,062,089
53,760,000
43,985,148
1,036,990,087

4,333,167,300

192,118,226

4,525,285,526

บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ
ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได
นิตบิ คุ คลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย
และเงินสะสมอืน่ ๆ ตามทีบ่ ริษทั กําหนด ทัง้ นีก้ ารจายเงินปนผลดังกลาว
อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
แผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคตตามที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร

สัดสวน

1,672,542,662
778,559,998
423,893,856
184,904,000
114,526,566
61,984,000

60,077,120
54,062,089
53,760,000
43,985,148
1,042,791,802

นโยบายการจายเงินปนผล
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จํานวนหุน
หุนบุริมสิทธิ

นอกจากนี้ ตามที่ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทออกหุนบุริมสิทธิ
หมวด ก, หมวด ข และหมวด ค ทั้งนี้สิทธิและสภาพของหุนบุริมสิทธิ
หมวด ก ,หมวด ข และหมวด ค เกี่ ย วกั บ การจ า ยเงินปนผล
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
“ในปใดก็ตามที่บริษัทมีกําไรหลังจากการกันสํารองตาม
กฎหมายและการกันสํารองอื่นที่จําเปนครบถวนแลว รวมทั้งไมมีผล
ขาดทุนสะสม บริษทั จะจายเงินปนผลใหแกผถู อื หุน บุรมิ สิทธิ โดยผูถ อื หุน
บุริมสิทธิจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลชนิดสะสมจากเงินกําไรของบริษัท
ในอัตรารอยละหา (5) ตอปของเงินลงทุนทีผ่ ถู อื หุน ไดชาํ ระแลวในแตละหุน
บุริมสิทธิดังกลาว (“เงินปนผลบุริมสิทธิ”) โดยเงินปนผลบุริมสิทธิ
ดังกลาวจะไดรับการจัดอันดับไวกอนสิทธิของผูถือหุนสามัญ”
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โครงสรางการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีโครงสรางการจัดการ
ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย
7 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการคณะกรรมการบริหารการลงทุน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล โดยรายละเอียด
ปรากฏตามแผนภาพตอไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
พลเอกวินัย ภัททิยกุล
ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
พลเอกวินัย ภัททิยกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
การลงทุน

พลเอกวิภูธา ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการบริหารการลงทุน

คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.ภักดี โพธิศิริ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

นายปรารถนา บงกชมาศ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา และ
กําหนดคาตอบแทน

นายอภิชาติ จีระพันธุ
ประธานกรรมการสรรหา และกําหนด
คาตอบแทน

กรรมการผูจัดการใหญ

สายงานตรวจสอบภายใน

นายประวิทย หอรุงเรือง

คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร

สายงานการผลิต
นายภุชงค จงวิไลเกษม

สายงานขายและ
การตลาด

สายงานทรัพยากรมนุษย
และบริหารงานทั่วไป

นายธานี โลเกศกระวี

(รักษาการ) นายเขษม จันทบูรณ

โครงสรางการจัดการของบริษทั ประกอบดวยคณะกรรมการ
8 ชุด ไดแก (ก) คณะกรรมการบริษัท (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
(ค) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (ง) คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ (จ) คณะกรรมการบริหาร (ฉ) คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และ (ช) คณะการบริหารการลงทุน (ซ) คณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกรรมการเหลานี้ประกอบดวยผูทรง

คณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

สายงานซับพลายเชน
นายนันทภัชร เทียนประทีป

สายงานสํานักกรรมการ
ผูจัดการใหญ
นายถิรพงษ คําเรืองฤทธิ์

สายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวจุรีรัตน ลปนาวณิชย

คุณสมบัตคิ รบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม
2543 ทุกประการ โดยขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการแตละชุด
มีดังตอไปนี้

056

(ก) คณะกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทปจจุบันมีจํานวน 11 คน ประกอบดวยกรรมการที่ไมใชผูบริหาร 7 คน ซึ่งในจํานวนนี้มีกรรมการอิสระอยูดวย
จํานวน 5 คน และกรรมการที่มาจากฝายจัดการ จํานวน 4 คน และเพื่อใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทจึงไดมีการจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง โดยการประชุมแตละครั้งจะมีการกําหนดวาระการประชุมอยางชัดเจน และมีการสง
รายละเอียดประกอบวาระการประชุมใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาและพิจารณาลวงหนา การพิจารณาวาระตางๆ จะคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม และเปดโอกาสใหไดมีการแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ โดยประธานกรรมการเปนผูดูแล
ใหใชเวลาในการประชุมอยางเหมาะสม ดังมีรายชื่อตอไปนี้
คณะกรรมการบริษัท ปจจุบันมีจํานวน 11 คน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
1. พลเอกวินัย
ภัททิยกุล
2. พลตํารวจเอกสุนทร ซายขวัญ
3. นายปรารถนา
บงกชมาศ
4. นายอภิชาติ
จีระพันธุ
5. นายศักดิ์ชัย
ธนบุญชัย
6. นางสาวสุทธิรัตน ลีสวัสดิ์ตระกูล
7. นางสาวจุรีรัตน
ลปนาวณิชย
8. นายประวิทย
หอรุงเรือง
9. นายธีรยุทธ
เลิศสิรรังสรรค
10. นายโสภณ
ผลประสิทธิ์
11. นายวิภูธา
ตระกูลฮุน

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการ
กรรมการ

โดย นางสาวสุรีรตัน ลีสวัสดิ์ตระกูล เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท

ตามหนั ง สื อ รั บ รองบริ ษั ท กํ า หนดว า การลงนามผู ก พั น
บริษัท กระทําไดดังตอไปนี้ คือ นางสาวสุทธิรัตน ลีสวัสดิ์ตระกูล
ลงลายมือชื่อรวมกับ รวมกับ นางสาวจุรีรัตน ลปนาวณิชย หรือ
นายประวิ ท ย หอรุ  ง เรือ ง หรือ นายธีรยุท ธ เลิศ ศิร รั ง สรรค
รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญ ของบริษัท

ในการประชุมสามัญประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนง
จํานวน 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการจะออกใหเปน 1 ใน 3 สวน ไมได
ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตอง
ออกจากตําแหนงนั้นใหพิจารณาจากกรรมการที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้น
จะไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกก็ได
การสรรหาบุ ค คลเพื่ อ เข า เป น กรรมการจะคั ด เลื อ กจาก
ผูทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ
มีภาวะผูน าํ วิสยั ทัศนกวางไกล เปนผูม คี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติ
การทํางานทีโ่ ปรงใส ไมดา งพรอย รวมทัง้ มีความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นอยางเปนอิสระ

รายงานประจำปี 2561
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1.) คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจบริหารบริษัทใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของ
ที่ ป ระชุ ม ผู  ถื อ หุ  น ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และระมั ด ระวั ง
รักษาผลประโยชนของบริษัท
2.) คณะกรรมการบริษทั มีหนาทีก่ าํ หนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย
แผนงาน และงบประมาณของบริษทั ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร
การจัดการของฝายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึง่ ไดรบั มอบหมาย
ใหดาํ เนินงานดังกลาว เพือ่ ใหแนใจวาฝายบริหารหรือบุคคลใดๆ
นั้นไดปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด
3.) คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ
นโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทุน
ขนาดใหญของบริษทั ตามทีไ่ ดรบั เสนอจากคณะอนุกรรมการ
และ/หรือ ฝายบริหาร

4.) คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจแตงตั้ง มอบหมาย หรือแนะนํา
ให อ นุ ก รรมการหรื อ คณะทํ า งานเพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ
ปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
5.) คณะกรรมการบริ ษั ท มี อํ า นาจติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน
ใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณการดําเนินงาน
ของบริษัท
6.) คณะกรรมการบริษทั มีหนาทีก่ าํ กับใหบริษทั มีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมี
หนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูติดตามดําเนินการรวม
และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7.) คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นวาเหมาะสมและ
เพื่อผลประโยชนของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ปจจุบันมีจํานวน 3 คน ดังมีรายชื่อตอไปนี้

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. พลเอกวินัย
2. นายปรารถนา
3. นายอภิชาติ

ภัททิยกุล
บงกชมาศ
จีระพันธุ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดย นางพัฒนนรี ฐิติอริยกุล เปนรักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง
และเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส อบบัญชี
ภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน
ทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ
ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบ
บัญชีของบริษัท
2.) สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับ
ผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน
3.) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามขอกําหนดของตลาด

4.) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตัง้ ผูส อบบัญชีของบริษทั รวมถึง
พิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูส อบบัญชี โดยคํานึงถึงความ
นาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงาน
ตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนนั้ รวมถึง ประสบการณ
ของบุ ค ลากรที่ ได รั บ มอบหมายให ทํ า การตรวจสอบบัญชี
ของบริษัท
5.) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการ
ที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ใหมีความถูกตองและครบถวน รวมถึงใหความเห็นถึงความ
จําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการดังกลาว
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6.) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย
และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
7.) จั ด ทํ า รายงานกิ จ กรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท

9.) มี อํ า นาจในการดํ า เนิ น การตรวจสอบและสอบสวนตามที่
จําเปนในเรื่องตางๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระ
จากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอืน่ ใดเมือ่ เห็นวาจําเปนดวยคาใชจา ย
ของบริษทั เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านภายใตหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
สําเร็จลุลวงดวยดี

8.) รายงานการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบให
คณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

(ค) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ปจจุบันมีจํานวน 3 คน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1. นายอภิชาติ
2. นายปรารถนา
3. นางสาวสุทธิรัตน

จีระพันธุ
บงกชมาศ
ลีสวัสดิ์ตระกูล

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

หมายเหตุ ปจจุบันอยูระหวางสรรหาผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เนื่องจากนายจิรัซย เหรียญชัยวานิช ลาออกจากการเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
ใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระอยูใ น
ตําแหนงคราวละ 3 ป และเมื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจไดรับ
การพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไปอีกได

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
ใหคาํ เสนอแนะแกคณะกรรมการบริษทั ในการคัดเลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหเปนกรรมการบริษัท และในการกําหนด
อัตราคาตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งใหคําเสนอแนะแกคณะกรรมการบริษัท
ในการพิจารณาแตงตั้งผูบริหารระดับสูง และทําหนาที่กําหนดอัตรา
คาตอบแทนและผลประโยชนตอบแทนของผูบริหารระดับสูงของ
บริษทั และบริษทั ยอย และปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย
รายงานประจำปี 2561

เลขานุการบริษัท
ตามทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2551 เมือ่ วันที่ 14
สิงหาคม 2551 ไดมมี ติอนุมตั แิ ตงตัง้ ใหนางสาวจุรรี ตั น ลปนาวณิชย
ดํ า รงตํ า แหน ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท โดยมี บ ทบาทหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบดังนี้
1.) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และ รายงานประจําปของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ อื หุน และ รายงานการประชุมผูถ อื หุน
2.) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ
หรือผูบ ริหาร (เลขานุการมีหนาทีจ่ ดั สงสําเนารายงานการมีสว น
ไดเสียใหประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน เจ็ดวันนับแตวันที่บริษัทไดรับทราบรายงานนั้น)
3.) ดําเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด

059

(ง) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ มีจํานวน 4 คน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
1. ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร. ภักดี
2. นายอภิชาติ
3. นางสาวสุทธิรัตน
4. นายประวิทย

โพธิศิริ
จีระพันธุ
ลีสวัสดิ์ตระกูล
หอรุงเรือง

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

โดย นายอวิรุทธ นิยมเดช เปนเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

ใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและนโยบายการกํากับดูแลกิจการตอคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ดําเนินการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝายจัดการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
เสนอแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรณยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

(จ) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ปจจุบันมีจํานวน 10 คน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
1. นายประวิทย
2. นางสาวสุทธิรัตน
3. นางพัฒนนรี
4. นางนันทภัชร
5. นายทวีชัย
6. นางสาวจุรีรัตน
7. นายธีรยุทธ
8. นายธานี
9. นายภุชงค
10. นายถิรพงศ

หอรุงเรือง
ลีสวัสดิ์ตระกูล
ฐิติอริยกุล
เทียนประทีป
กิตติชนะเจริญ
ลปนาวณิชย
เลิศศิรรังสรรค
โลเกศกระวี
จงวิไลเกษม
คําเรืองฤทธิ์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หมายเหตุ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ลาออกจากการเปนประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
นายจิรัซย เหรียญชัยวานิช ลาออกจาการเปนกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

060

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร
1.) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝาย
จัดการเสนอ กอนทีจ่ ะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมตั ิ ทัง้ นี้ ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลง
และเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําป ในระหวางที่ไมมี
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ในกรณีเรงดวน และใหนาํ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวตอไป
2.) อนุมัติการซื้อขายสินคาอันเปนปกติธุระของบริษัทในวงเงิน
ไมเกิน 1,000 ลานบาท
3.) อนุมตั คิ า ใชจา ยในการซือ้ ทรัพยสนิ อันมีลกั ษณะเปนการลงทุน
ตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจากที่ระบุไวใน
งบประมาณประจําป ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท
4.) อนุมตั กิ ารใชจา ยเงินลงทุนทีส่ าํ คัญทีไ่ ดกาํ หนดไวในงบประมาณ
รายจายประจําป ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษั ท หรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได เ คยมี อ นุ มั ติ ใ น
หลักการไวแลว

5.) เป น คณะที่ ป รึ ก ษาฝ า ยจั ด การในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ นโยบาย
ดานการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารงานทั่วไป และ
ดานการปฏิบัติการอื่นๆ
6.) จั ด สรรบํ า เหน็ จ รางวั ล ซึ่ ง ได รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
บริษัทแลว ตอพนักงานหรือลูกจางของบริษัทหรือบุคคลใดๆ
ที่กระทํากิจการใหบริษัท
7.) ควบคุมดูแลการดําเนินการหรือการบริหารงานประจําวันของบริษทั
ทั้งนี้ อํานาจของผูบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใด
ที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร
หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ ผู  บ ริ ห าร มี ส  ว นได เ สี ย หรื อ
ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัทหรือบริษัทยอย
(ถามี) ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพือ่ พิจารณา
และอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด

ผูบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 7 ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
รายชื่อผูบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายประวิทย
นางนันทภัชร
นายภุชงค
นายธานี
นายถิรพงศ
นางสาวจุรีรัตน
นายเขษม

รายงานประจำปี 2561

ตําแหนง
หอรุงเรือง
เทียนประทีป
จงวิไลเกษม
โลเกศกระวี
คําเรืองฤทธิ์
ลปนาวณิชย
จันทบูรณ

กรรมการผูจัดการใหญ
รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานซัพพลายเชน
รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานการผลิต
รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานขายและการตลาด
รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานสํานักกรรมการผูจัดการใหญ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายงานบัญชีและการเงิน
(รักษาการ)รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป

061

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
1.) ควบคุมดูแล และใหคําแนะนําตางๆ ในการดําเนินงานและ
การบริหารงานของบริษัทในแตละวัน
เขาดําเนินการหรือปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย
แผนการดําเนินงาน และงบประมาณตามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท
2.) เปนผูมีอํานาจในการดําเนินธุรกิจใดๆ เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบ ขอตกลง คําสั่ง ตลอดจน
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือมติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน
ของบริษัท
3.) มีอาํ นาจออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ าน
เปนไปตามนโยบาย และผลประโยชนของบริษัท และเพื่อรักษา
ระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร

5.) มี อํ า นาจในการให ค วามเห็ น ชอบนิ ติ ก รรมที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ดําเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เชน การซื้อขาย การจัดหามา
ซึ่งวัตถุดิบเพื่อการผลิต คาใชจายในการดําเนินธุรกรรมปกติ
การลงทุน การจัดหามาหรือการจําหนายไปซึง่ เครือ่ งมือ ทรัพยสนิ
และบริการ เพื่อผลประโยชนของบริษัทภายใตวงเงินอนุมัติที่
กําหนด รวมถึงการมอบอํานาจชวงในการดําเนินดังกลาวขางตน
เพื่อกอใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานของบริษัท
6.) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทตอ
บุคคลภายนอก ในกิจการทีเ่ กีย่ วของจําเปนและเปนการดําเนิน
ธุรกรรมทางการคาปกติ เพื่อผลประโยชนของบริษัท
7.) ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทเปนครั้งคราว

4.) ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละวัน
เพื่อเตรียมตัว และปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายใน
อํานาจในการกระทํานิติกรรมใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกรรมการผูจัดการหรือ บุคคลที่มีสวนไดเสีย
กับบริษัทหรือบริษัทยอย ตามที่กําหนด ไวในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมถือวาอยูภายใตขอบขายอํานาจของกรรมการผูจัดการ ในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกลาว
ไมวาโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทํา ในนามของตนเอง ในกรณีดังกลาว นิติกรรมนั้นจะตองนําเสนอเพื่อใหได
ความเห็นชอบโดยผานคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ นําเสนอไปยังคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ อื หุน (แลวแตกรณี) ตามทีก่ าํ หนดไว
ในขอบังคับของบริษัท และตาม กฎหมายตอไป

062

(จ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปจจุบันมีจํานวน 4 คน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายปรารถนา
2. นางนันทภัชร
3. นายประวิทย์
4. นายสามารถ

บงกชมาศ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
เทียนประทีปกรรมการบริหารความเสี่ยง
หอรุ่งเรือง กรรมการบริหารความเสี่ยง
อุดมพันธ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดย นางยุภาวดี จันทรัคคะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.) กําหนดนโยบาย เพือ่ พิจารณาในเรือ่ งของการบริหารความเสีย่ งโดยรวม ซึง่ ตองครอบคลุมถึงความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ เชน ความเสีย่ งทางการเงิน
ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน ความเสี่ยงทางดานธุรกิจ ความเสี่ยงจากเหตุการณทั้งภายในและภายนอก เปนตน
2.) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน เพือ่ ทบทวนและพัฒนาระบบความเสีย่ งใหมปี ระสิทธิภาพ การประเมินปจจัยความเสีย่ ง
ที่อาจเกิดขึ้นและจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท ทั้งความเสี่ยงที่มาจากภายนอกและที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบริษัท
3.) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัท
4.) งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(ฉ) คณะกรรมการบริหารการลงทุน
คณะกรรมการบริหารการลงทุน ปจจุบันมีจํานวน 6 คน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวิภูธา
นายภุชงค
นายถิรพงศ
นางสาวจุรีรัตน
นายธานี
นางสาวพีรญา

ตระกูลฮุน
จงวิไลเกษม
คําเรืองฤทธิ์
ลปนาวณิชย
โลเกศกระวี
โพธิประสาท

ประธานกรรมการบริหารการลงทุน
กรรมการบริหารการลงทุน
กรรมการบริหารการลงทุน
กรรมการบริหารการลงทุน
กรรมการบริหารการลงทุน
กรรมการบริหารการลงทุน

โดย นายธราธิป ทองสาริ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารการลงทุน

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารการลงทุน
1.) พิจารณากําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และขอบเขตการลงทุน รวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบริษัท ใหเปนไปตามกรอบนโยบาย
หลักเกณฑ และขอบเขตการลงทุนที่กําหนดไว
2.) ติดตามการลงทุนไมใหผิดขอกําหนด กฎเกณฑ ที่หนวยงานกํากับกําหนด
3.) พิจารณาประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
4.) ภารกิจอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5.) รายงานผลการปฏิบัติงาน วิธีการแกไข ขอเสนอแนะ ใหคณะกรรมการบริษัททราบ
รายงานประจำปี 2561
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นอกจากนี้ คณะกรรมการในชุดตางๆ ยังไดมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ โดยบริษัทไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน
8 ครัง้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 7 ครัง้ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จํานวน 4 ครัง้ ประชุมคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ จํานวน 2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการการลงทุน 9 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง และจัดใหมี
การประชุมผูถือหุน จํานวน 1 ครั้ง ดังรายละเอียดตอไปนี้
สถิติการเขารวมประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2561
ประชุมกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

พลเอกวินัย
พล.ต.อ.สุนทร
นายปรารถนา
นายอภิชาติ
นายศักดิ์ชัย
นายสิทธิชัย
นางสาวสุทธิรัตน
นางสาวจุรีรัตน
นายธีรยุทธ
นายประวิทย
นายโสภณ
นายวิภูธา
ศ.(พิเศษ)ดร.ภักดี
นายจิรัซย
นายสามารถ
นางพีรญา
นายภุชงค
นางนันทภัชร
นายธานี
นายถิรพงศ

ภัททิยกุล
ซายขวัญ
บงกชมาศ
จีระพันธุ
ธนบุญชัย
ลีสวัสดิ์ตระกูล
ลีสวัสดิ์ตระกูล
ลปนาวณิชย
เลิศศิรรังสรรค
หอรุงเรือง
ผลประสิทธิ์
ตระกูลฮุน
โพธิศิริ
เหรียญชัยวานิช
อุดมพันธ
โพธิประสาท
จงวิไลเกษม
เทียนประทีป
โลเกศกระวี
คําเรืองฤทธิ์

ประชุม
ประชุม
ประชุม
ประชุม ประชุม กรรมการ กรรมการ ประชุม กรรมการ
กรรมการ กรรมการ สรรหาและ กำกับ กรรมการ บริหาร
บริษัท ตรวจสอบ กำหนด
ดูแล การลงทุน ความเสี่ยง
ค่าตอบแทน กิจการ
8/8
8/8
8/8
4/8
8/8
4/8*
7/8
8/8
7/8
8/8
6/8
7/8

7/7
7/7
4/7

4/4
3/4

1/1
2/2

4/4

1/2
9/9
2/2

1/1
9/9

2/2
-/2

หมายเหตุ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
นายจิรัซย เหรียญชัยวานิช ลาออกจากบริษัทเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

-/1
1/1
8/9
9/9
1/1
9/9
5/9

ประชุม
สามัญ
ผูถือหุน
1/1
1/1
1/1
1/1
-/1
1/1
-1/1
1/1
-/1
1/1
1/1
1/1
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คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร

(ก) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
บริษทั ไดกาํ หนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหารทีเ่ ปนธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ สอดคลอง
กับภาระความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหาร โดยกําหนดคาตอบแทนดังตอไปนี้

คาตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

60,000 บาทตอเดือน
25,000 บาทตอเดือน
20,000 บาทตอเดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรนมการกํากับดูแลกิจการ

10,000 บาทตอเดือน
5,000 บาทตอเดือน
30,000 บาทตอเดือน

คาเบี้ยประชุมรายครั้ง*
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

10,000 บาทตอเดือน
5,000 บาทตอเดือน
5,000 บาทตอเดือน

หมายเหตุ
* เบี้ยประชุมรายเดือนเพิ่มเติมจากตําแหนงประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ และ/หรือ
กรรมการ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบดํารงตําแหนงดังกลาวในคณะกรรมการบริษัท
**คาเบี้ยประชุมรายครั้งจะจายใหกับกรรมการที่เขารวมประชุมในอัตราสูงสุดไมเกิน 8 ครั้งตอป และกรรมการ
ทีด่ าํ รงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบจะไมไดรบั เบีย้ ประชุมรายครัง้ ทัง้ นี้ กรรมการทีด่ าํ รงตําแหนงในคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน / กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
การลงทุน จะไดเบี้ยประชุมรายครั้งเพิ่มอีก 5,000 บาทตอครั้ง ในอัตราสูงสุดไมเกิน 8 ครั้งตอป โดยกรรมการที่
ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารจะไมไดรับเบี้ยประชุมดังกลาวขางตน
ในสวนของงบประมาณทั้งปสําหรับคาตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีงบประมาณจํานวน
3,740,000 บาท โดยเมือ่ ไดจดั สรรครบตามสวนของแตละคณะกรรมการแลว กรณีมงี บประมาณคาตอบแทนคงเหลือ
จะถู ก จั ด สรรตามสั ด ส ว นให แ ก ค ณะกรรมการและกรรมการชุ ด เฉพาะต า งๆตามปริ ม าณการปฏิ บั ติ ง านของ
กรรมการแตละทาน
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ทั้งนี้ สําหรับในป 2561 คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทและผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการจํานวน 10 ทาน
เปนเงิน 27.05 ลานบาท โดยแบงเปน
1. คาตอบแทนกรรมการทีด่ าํ รงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ มไดเปนผูบ ริหารเปนรายบุคคล จํานวน 7 ทาน
รวมเปนเงิน 3.00 ลานบาท ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ประชุมกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการอิสระ

1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล
2. พลตํารวจเอกสุนทร ซายขวัญ
3.นายปราถนา บงกชมาศ
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ
5. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
6. นายโสภณ ผลประสิทธิ์
7. นายวิภูธา ตระกูลฮุน
8. ดร.ภักดี โพธิศิริ
รวม

คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ
บริษัท ตรวจสอบ
760,000
320,000
255,000
255,000
250,000
250,000
255,000
2,345,000

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
กำหนด
ค่าตอบแทน

คณะ
คณะ
กรรมการ คณะ
กรรมการ
กำกับ กรรมการ บริหาร
ดูแล การลงทุน ความเสี่ยง
กิจการ

120,000
60,000
60,000

15,000
10,000

10,000

15,000
240,000

25,000

360,000
360,000

15,000

10,000

รวมคา
ตอบแทน

880,000
320,000
340,000
325,000
250,000
250,000
270,000
360,000
2,995,000

2. ในป 2561 คาตอบแทนกรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร จํานวน 5 ทาน เปนจํานวนเงิน 24.08 ลานบาท
โดยจํานวนเงินดังกลาวรวมคาตอบแทนกรรมการและคาตอบแทนเพิม่ เติม, คาโบนัสผูบ ริหาร, เงินสมทบประกันสังคม, เงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ในรูปแบบตัวเงิน

(ข) คาตอบแทนอื่นๆ -ไมมี-

066

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย
ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและ การถือครองหลักทรัพยของ
คณะกรรมการและผูบริหาร ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อ
1. พลเอกวินัย
2. พลตํารวจเอกสุนทร
3. นายปรารถนา
4. นายอภิชาติ
5. นายศักดิ์ชัย
6. นางสาวสุทธิรัตน
7. นางสาวจุรีรัตน
8. นายประวิทย
9. นายธีรยุทธ
10. นายโสภณ
11. นายวิภูธา

หนวย : หุน

การถือหุนในบริษัท
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
ภัททิยกุล
ซายขวัญ
บงกชมาศ
จีระพันธุ
ธนบุญชัย
ลีสวัสดิ์ตระกูล
ลปนาวณิชย
หอรุงเรือง
เลิศศิรรังสรรค
ผลประสิทธิ์
ตระกูลฮุน

58
835,172

55
782,974

3
52,198

28,244,809

28,598,259

353,450

(ข) คณะผูบริหาร*

หนวย : หุน

การถือหุนในบริษัท
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)

รายชื่อ
1.
2.
3.
4.

นายภุชงค
นายธานี
นายถิรพงศ*
นายจิรัซย**

จงวิไลเกษม
โลเกศกระวี
คําเรืองฤทธิ์
เหรียญชัยวานิช

440

413

27

106,666

100,000

6,666

ขอมูลหลักทรัพยของคณะผูบริหารในตารางดังกลาวขางตน แสดงเฉพาะผูบริหารที่ไมไดดํารง
ตําแหนงกรรมการเทานั้น
หมายเหตุ *ภรรยาของนายถิรพงศ คําเรืองฤทธิ์ ซึง่ เปนบุคคลตามมาตรา 258 เปนผูภ อื หุน
** นายจิรัซย เหรียญชับวานิช ลาออกจากบริษัทเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562
และแตงตั้งนายเขษม จัน ทบู ร ณ เข า ดํ า รงตํ า แน ง (รั ก ษาการ) รองกรรมการ
ผูจัดการใหญสายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป โดยมีผลตั้งแต
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
(ก) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

(ข) คาบริการอื่น (Non audit service)

ในป 2561 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบ
บัญชีของบริษัท ไดแก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด จํานวน
4,144,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด
ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย จํานวน 6 แหงคือ บจก.มิลลคอน
บูรพา, บจก.สหรวม วัสดุกอสราง, บจก.มิลลคอน สตีล ไพพ,
บจก.ซันเทค เมทัลส, บจก.เวิลด ไวร โปรเซสซิ่ง, บจก.สยามโซลาร
เจนเนอเรชั่น มีคาสอบบัญชีรวมจํานวน 5,419,000 บาท

ในป 2561 กลุม บริษทั ฯ มีการจายคาใชจา ยอืน่ ๆ ใหแกบริษทั
ผูรับสอบบัญชี ดังนี้
• บริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน)
1.1 คาพาหนะในการเดินทางไป-กลับ ในการปฏิบัติงาน
เปนจํานวนเงิน 41,249 บาท
1.2 คาลวงเวลาในการปฏิบัติงาน เปนจํานวนเงิน
314,742 บาท
1.3 คาไปรษณีย เปนจํานวนเงิน 2,155 บาท
• บริษัทยอย
1.1 คาพาหนะในการเดินทางไป-กลับ ในการปฏิบัติงาน
เปนจํานวนเงิน 89,226 บาท
1.2 คาลวงเวลาในการปฏิบัติงาน เปนจํานวนเงิน
92,720 บาท
1.3 คาไปรษณีย เปนจํานวนเงิน 17,440 บาท

สรุปการจายคาตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี ในแตละรอบป
ตั้งแตป 2559 - 2561 ใหแกผูสอบบัญชีดังรายละเอียดตอไปนี้
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

ป 2561

ป 2560

ป 2559

1. คาสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย

9,563,000 บาท

7,599,499 บาท

6,894,000 บาท

557,532 บาท

406,743 บาท

462,448 บาท

2. คาบริการอื่น ๆ

บุคลากร
ตารางแสดงการจํานวนพนักงาน และคาตอบแทนที่จายใหแกพนักงานในป 2561
ป 2561 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
พนักงานฝายปฏิบัติการ (คน)
พนักงานในสํานักงาน (คน)
รวม (คน)
คาตอบแทนพนักงาน (ลานบาท)
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

344
201
545
224.68
4.79

คาตอบแทนพนักงานตามตารางขางตน เปนคาตอบแทนประเภท เงินเดือน, คาลวง
เวลา, โบนัส, เงินสมทบกองทุนประกันสังคม, เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิกา
รที่พนักงานไดรับอาทิเชน คาฝกอบรม, คาแบบฟอรมพนักงาน, เงินทดแทนตางๆ เปนตน
ซึง่ ในชวงระยะเวลา 3 ป ทีผ่ า นมา บริษทั ไมมขี อ พิพาทดานแรงงานทีส่ าํ คัญในชวงเวลาดังกลาว
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นโยบายภาพรวมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน) และ
บริษทั ยอย (กลุม บริษทั ) ยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ
และเป น ธรรมตามหลั ก การของการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต าม
แนวทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยที่ ไ ด แ นะนํ า มา
โดยคณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญ
ของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีสวนชวยในการบริหารงานและ
การดําเนินกิจการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นดวยความโปรงใส และ
คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียในทุกดาน รวมทั้งสามารถ
ตรวจสอบได และสงผลใหบริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑไดอยางตอเนือ่ ง และเพิม่ คุณคา
ใหแกผูถือหุนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการจึงได
กําหนดนโยบายหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนลายลักษณ
อักษรขึน้ และคณะกรรมการบริษทั ไดใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว
ซึ่ ง ได มี ก ารเผยแพร น โยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละหลั ก
จรรยาบรรณทางธุรกิจใหกับพนักงานของบริษัทและกลุมบริษัท
เพื่อใหพนักงาน นําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเผยแพร
ผานทางเว็บไซตของ บริษัทฯ ที่ www.millconsteel.com
อีกทั้งกลุมบริษัทยังกําหนดนโยบายระบบการบริหารงาน
ดานความรับผิดชอบ โดยมุง มัน่ ทีจ่ ะเปนผูน าํ ในการผลิตและจําหนาย
เหล็กคุณภาพทุกชนิด มุงเนนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
ใสใจตอสิ่งแวดลอม และชุมชน ซึ่งนโยบายดังกลาวไดเผยแพรใหกับ
ผูท มี่ สี ว นไดเสียทีเ่ กีย่ วของกับองคกรรับทราบ ยึดถือ และมีการทบทวน
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมอยางเหมาะสมและสมํ่าเสมอ
โดยพิจารณาเปนสิ่งสําคัญและเปนสวนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทมีเปาหมายเปนหนึ่งในผูผลิตและผูจําหนายผลิตภัณฑ
เหล็กชั้นนําของไทย และเปนศูนยบริการดานผลิตภัณฑเหล็กแบบ
ครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑนานาชนิดที่เหมาะกับความตองการที่
หลากหลาย อาทิ เหล็กรีดรอนชนิดมวน (Hot Rolled Coil) เหล็กมวน
แถบเล็ก (Slitting Coil) เหล็กแผน (Steel Sheet) เหล็กแบนตัด (Flat
Plate) เหล็กรูปตัวซี (Lip-Channel Steel) ทอเหล็ก (Steel Pipe)
และขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจไปสูการผลิตเหล็กเพลา (Rolled
Steel) เหล็กเสน (Round Bar) เหล็กเสนขอออย (Deformed Bar)
เหล็กเสนขอออยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง (High Tensile Thread Steel
Bar) และสินคาเหล็กที่สราง High value Added อยางเหล็กเสน
ขอออยชนิดเกลียว (One Bar) ซึ่งเปนนวัตกรรมลาสุดของเหล็ก
เสนขอออย ทีช่ ว ยประหยัดตนทุนทีใ่ ชในการกอสรางไดมากถึง 20%
รวมถึงผลิตภัณฑเหล็กอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งลวนผานการรับรอง
คุ ณ ภาพจากหน ว ยงานในระดั บ ประเทศและระดั บ นานาชาติ อี ก
ทัง้ กลุม บริษทั ยังพัฒนางานดานบริการ โดยเพิม่ ธุรกิจการบริการตัด
และดัดเหล็ก (Cut & Bend) และงานบริการซอมแซมและบํารุงรักษา
เครือ่ งจักร เพือ่ ใหบริษทั เปนศูนยบริการดานผลิตภัณฑเหล็กแบบครบ
วงจรอยางแทจริง
รายงานประจำปี 2561

นอกจากนีก้ ลุม บริษทั ยังสามารถผลิตเหล็กแทงยาว หรือ Billet
เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเหล็กเสน เหล็กเสนขอออย เหล็กลวด
และผลิตภัณฑเหล็กคุณภาพสูงประเภทอื่นๆ โดยใชเครื่องจักรและ
อุปกรณที่นําเขาจากประเทศอีตาลีที่ทันสมัยที่สุด โดยใชเทคโนโลยี
Electric Arc Technology (FASTARCTM) และ Vacuum Degassing
Technology (VD) ที่ใชจะทําใหเนื้อเหล็กที่ไดมีความบริสุทธิ์และ
มีเนื้อเรียบกวาเนื้อเหล็กที่ผลิตโดยเทคโนโลยีทั่วไป เปนที่ตองการ
ของอุตสาหกรรมตอเนือ่ งทีใ่ ชเหล็กคุณภาพสูงเปนวัตถุดบิ ในการผลิต
อาทิเชน อุตสาหกรรมยานยนต ซึง่ นับเปนการเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการขยายผลิตภัณฑใหหลากหลายมากขึน้ ดวยเครือ่ งจักรทีท่ นั สมัย
และมี คุ ณ ภาพรวมถึ ง การให บ ริ ก ารจั ด สิ น ค า ที่ ร วดเร็ ว ทั น ต อ
ความตองการใชงานของลูกคา เพือ่ ใหลกู คาไดรบั ความพึงพอใจสูงสุด
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นอกจากนี้ ก ลุ  ม บริ ษั ท ยั ง สามารถผลิ ต เหล็ ก ลวดโดยใช
เครื่องจักรที่นําเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถผลิตไดทั้ง
เหล็กลวดชนิดคารบอนตํ่า (Low carbon), คารบอนปานกลาง
(Medium carbon) และ คารบอนสูง (High carbon) โดยเหล็กลวดนี้
ใชเปนวัตถุดบิ ในการแปรรูป เพือ่ ใชในอุสาหกรรมยานยนต อุสาหกรรม
เครือ่ งจักร อุสาหกรรมเฟอรนเิ จอร ดวย กอปรกับการรวมลงทุนกับ
บริษทั โกเบ สตีล ลิมเิ ต็ด ซึง่ เปนผูผ ลิตเหล็กชัน้ นําแหงของประเทศญีป่ นุ
ที่จะเขามาดูแลเรื่องกระบวนการผลิต ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ เพื่อใหมั่นใจไดวาผลิตภัณฑเหล็กลวดของกลุมบริษัท
ผานมาตรฐานของ บริษทั โกเบ สตีล ลิมเิ ต็ด และตรงตามความตองการ
ของลูกคา

นโยบายการกํากับดูแลกิจการดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
1.) บริษัทมีนโยบายที่จะไมกีดกันหรือสรางอุปสรรคในการเปด
โอกาสให ผู ถื อ หุ  น สามารถติ ด ต อ สื่ อ สารระหว า งกั น ของ
ผูถือหุนทุกๆ ราย

5.) ในการประชุมผูถือหุน หากวาระใดมีกรรมการที่มีสวนไดเสีย
เปนพิเศษ บริษัทจะระบุการมีสวนไดเสียของกรรมการไวใน
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ในการประชุมผูถือหุนประธาน
ในที่ประชุมจะแจงใหทราบกอนพิจารณาวาระ และ กรรมการ
ทานนั้นจะไมรวมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ
6.) บริษทั จัดทํารายงานการประชุมผูถ อื หุน และเผยแพรบนเว็บไซต
ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยแจงใหผูถือหุน
ทราบผ า นเว็ บ ไซต ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย
และบนเว็บไซตของบริษัท

2.) บริษัทใหสิทธิผูถือหุนในการทราบถึงเรื่องที่พิจารณาในที่
ประชุมผูถือหุนพรอมทั้งขอมูลประกอบการตัดสินใจลวงหนา
กอนการ ประชุมเพื่อใชตัดสินใจในการเขารวมประชุมผูถือหุน
และบริษัทตองไมเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่จะตองมีการลงมติ โดยไมได
กําหนดไว ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
3.) บริษัทสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุกรายรวมถึงผูถือหุน
สถาบันเขารวมประชุมผูถ อื หุน โดยคํานึงสถานทีใ่ นการจัดประชุม
การเดินทาง และวันที่จัดประชุมผูถือหุน ใหมีความเหมาะสม
เพื่อความสะดวกในการเขารวมประชุม
4.) บริษทั เปดโอกาสใหผถู อื หุน เสนอวาระการประชุม หรือสงคําถาม
เกี่ยวกับบริษัทลวงหนากอนวันประชุม โดยบริษัทตองแจงให
ผู  ถื อ หุ  น ทราบผ า นระบบข า วของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทยพรอมประกาศหลักเกณฑทกี่ าํ หนดและระบุขนั้ ตอน
ที่ชัดเจนในการนําเสนอวาระการประชุมดังกลาวไวในเว็บไซต
ของบริษัทรวมถึงการสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม

ในป 2561 บริษทั มีการประชุมผูถ อื หุน 1 ครัง้ คือ การประชุม
สามัญประจําป 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมแมนํ้า รามาดา พลาซา กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมผูถือหุน
ทุกครัง้ บริษทั กําหนด วัน เวลา และสถานทีใ่ นการจัดประชุม โดยคํานึงถึง
ความสะดวกตอการเดินทาง พรอมทัง้ จัดทําแผนทีก่ ารเดินทาง มายัง
สถานทีจ่ ดั ประชุม เปนเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมและนําสงใหแก
ผูถ อื หุน ทุกรายทีม่ สี ทิ ธิเขารวมประชุมผูถ อื หุน เมือ่ วันที่ 12 เมษายน 2561
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
1.) บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับ
การคัดเลือกใหเปนกรรมการในการประชุมสามัญประจําป
ตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด
2.) บริษัทกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใชขอมูลภายใน
เชน การใชขอ มูลในทางทีผ่ ดิ การใชขอ มูลภายในเพือ่ การซือ้ ขาย
หลักทรัพย เพื่อปองกันมิให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชนโดยตรงหรือโดยออม ทั้งนี้
บริ ษั ท ได มี การแจงนโยบายและแนวปฏิบัติใ หทุกคนภายใน
องคกรปฏิบัติ และติดตามผลอยางสมํ่าเสมอ
3.) บริษัทดําเนินการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกบั ผูถ อื หุน ทีไ่ มสามารถเขารวมประชุมผูถ อื หุน
ดวยตนเองได เพือ่ ใหผถู อื หุน สามารถมอบอํานาจใหกรรมการ
อิสระที่บริษัทแตงตั้งขึ้นเปนผูรับมอบอํานาจแทน โดยปฏิบัติ
หนาที่เสมือนเปนตัวแทนของผูถือหุนรายยอย หรือสามารถ
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงคะแนน
แทนตน ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไวในหนังสือมอบฉันทะ ซึง่ เปนเงือ่ นไข
ตามกฎหมายทั่วไป
4.) บริษทั หามกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานทุกคนมิใหมกี ารใช
ขอมูลภายในอันมีสาระสําคัญและอาจมีผลกระทบตอราคาหุน
ของบริษทั และยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน แสวงหาผลประโยชน
ไมวาเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนจะตองปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและขอบังคับของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยาง
เครงครัด
5.) คณะกรรมการบริษัท จะดําเนินการประชุมผูถือหุนโดยเรียง
ตามวาระทีไ่ ดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม และไมมกี ารเพิม่ วาระ
ในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา นอกเหนือ
จากที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเปนธรรมตอ
ผูถ อื หุน ทีไ่ มไดเขารวมประชุม เวนแตในกรณีจาํ เปนเพือ่ ประโยชน
ของบริษัท ฯ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด
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หมวดที่ 3 การคํานึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
1.) บริษัทไดกําหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูมีสวนได
เสี ย เพื่ อ สร า งความเชื่ อ มั่ น และการร ว มมื อ กั น ระหว า งผู  มี
สวนไดเสีย ทั้งผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ ชุมชน
ทองถิ่นอยางเหมาะสมและเปนธรรมแกทุกฝาย
2.) บริษัทกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติ เพื่อใหผูมี
สวนไดเสียทุกทานไดตระหนักและนําไปปฏิบัติเพื่อประโยชน
ที่เปนธรรมแกทุกฝาย
3.) บริษัทกําหนดนโยบายตอตานทุจริต คอรัปชั่น มาตรการดูแล
เพือ่ ปองกันและการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอรัปชัน่
เสนอบุคคลเขามาดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ
ที่บริษัทกําหนด
4.) บริษทั ตระหนักถึงการบริหารงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
โดยกําหนดเปนหลักการและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใหการ
บริหารงานดานความรับผิดชอบตอสังคมบรรลุเปาหมาย
ของบริษัท
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
1.) บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท และผูบริหารของบริษัทตอง
รายงานการซื้อขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยทอี่ อกโดยบริษทั ทัง้ ของตนเอง ของคูส มรส และบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
และตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
2.) บริษัทกําหนดใหกรรมการและผูบริหาร รายงานการมีสวน
ไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ (รวมถึงทุกครั้งที่มี
การเปลีย่ นแปลงขอมูล) ตามมาตรา 89 แหง พ.ร.บ. หลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ฯ โดยมอบหมายใหเลขานุการบริษัท
รายงานสรุปขอมูลการมีสวนไดเสีย (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง)
ตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เปนประจําทุกปเพือ่ สามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริษทั ทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ตอบริษทั โดยรวม ทัง้ นีก้ รรมการและผูบ ริหารทีม่ สี ว นไดเสียใด ๆ
ในเรื่องที่พิจารณา จะตองไมเขารวมในการแสดงความเห็นและ
ไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ
3.) บริษทั ตองเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนทันทีเมือ่ มีเหตุการณ
ที่สงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยและผูถือหุนของบริษัท
4.) บริษทั ตองเปดเผยขอมูลในรายงานประจําปตามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
5.) บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณา
และใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจําเปน
ของการทํ า รายการระหว า งกั น และนํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการเพื่ออนุมัติ หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนแลว
แตกรณี

6.) บริษัทมีชองทางการสื่อสารขอมูลของบริษัท เพื่อใหผูถือหุน
ผูลงทุน และผูที่สนใจบริษัทสามารถเขาถึงขอมูลของบริษัท
ไดอยางสะดวก ทั่วถึง และเทาเทียมกัน เชน รายงานประจําป
รายงานผลการดําเนินงาน เว็บไซตของบริษทั รวมถึงกิจกรรม
ที่ทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดขึ้น เปนตน
7.) บริษัทจัดตั้งใหมีนักลงทุนสัมพันธ และชองทางที่นักลงทุน
สามารถติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริษัท โดยสามารถ
ติดตอไดตามชองทางที่แจงไวในรายงานประจําป
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.) คณะกรรมการบริษทั เปนผูเ ลือกประธานกรรมการบริษทั โดยที่
ผูด าํ รงตําแหนงประธานกรรมการบริษทั และประธานเจาหนาที่
บริหาร ตองไมเปนบุคคลเดียวกัน และมีการแบงแยกขอบเขต
และหนาที่อยางชัดเจน
2.) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหบริษัทมีนโยบายกํากับดูแล
กิจการ และคูม อื จรรยาบรรณธุรกิจ เพือ่ คํานึงถึงบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการ โดยใหคณะกรรมการกําหนดบทบาทหนาที่
และนโยบายกํากับดูแลกิจการ และใหกรรมการ ผูบ ริหาร พนักงาน
ผูมีสวนไดเสีย นําไปปฏิบัติ
3.) คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย โดยมี
บทบาทหนาทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย ซึง่ บริษทั
จะเปดเผยบทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการชุดยอยของแตละชุด
ไวในรายงานประจําปของบริษทั ทัง้ นีค้ ณะกรรมการจะพิจารณา
ทบทวนบทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดยอย ทุก ๆ ป
4.) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของบริษัท ทุก ๆ 5 ป
5.) คณะกรรมการกําหนดใหมกี ารจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง
ของผูบ ริหารระดับสูงตัง้ แต ระดับผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญ
เปนตนไป เพือ่ ใหการดําเนินงานของบริษทั เปนไปอยางตอเนือ่ ง

8.) บริ ษั ท ส ง เสริ ม ให ก รรมการบริ ษั ท เข า อบรมหลั ก สู ต รหรื อ
กิจกรรมสัมมนาที่เกี่ยวของในทุก ๆ ป เพื่อเพิ่มพูนความรู
ในการปฏิบัติงาน

6.) คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให ก รรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนเปนผูคัดเลือกกรรมการที่จะเขามาดํารง
ตําแหนงใหม โดยคํานึงถึง ความรูค วามสามารถ ประสบการณ
และสามารถสละเวลาไดอยางเพียงพอ โดยพิจารณาจากทักษะ
วิชาชีพในดานตาง ๆ ตามโครงสรางของคณะกรรมการทีย่ งั ขาด
อีกทั้งยังเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอบุคคล
เขามาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑที่บริษัท
กําหนด

9.) บริ ษั ท จั ด ให มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป ข อง
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และรายบุคคล
ปละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เปนผูพิจารณาหลักเกณฑในการประเมินของคณะกรรมการ
แตละชุด เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดยอยไดพิจารณาทบทวนการปฏิบัติหนาที่ในระหวางป
ที่ผานมาวาไดปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่รับผิดชอบหรือไม

7.) กรรมการและผูบริหารที่ไดรับตําแหนงครั้งแรก จะไดรับการ
ปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบขอมูล กฎระเบียบ นโยบายตาง ๆ และ
ผลการดําเนินงานของบริษัท
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นโยบายบรรษัทภิบาลในการดูแลผูมีสวนไดเสีย

คณะกรรมการบริ ษั ท ได กํ า หนดนโยบายและมาตรการ
ในการดูแลผูมีสวนไดเสียดังตอไปนี้

1. ผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแล
ผูถือหุนไดดังนี้
1. บริษัทมีหนาที่ที่จะปกปองและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผูถ อื หุน ทุกประการ ซึง่ ไดแกสทิ ธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน สิทธิในการ
ไดรับสวนแบงกําไรของกิจการ สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารของ
กิจการอยางเพียงพอ สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ
ในวาระตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งการแตงตั้งหรือถอด
ถอนกรรมการการแตงตัง้ ผูส อบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล รวมทัง้
กิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน
2. บริษัทมีหนาที่ที่จะตองสงเสริมและสนับสนุนใหผูถือหุน
ใหสทิ ธิในเรือ่ งตางๆ ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป ไดแก สิทธิ
ในการเสนอวาระการประชุมผูถ อื หุน ลวงหนา สิทธิในการเสนอบุคคล
เพือ่ คัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา สิทธิในการสงคําถามตอทีป่ ระชุม
ลวงหนากอนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ คําถาม
ตอที่ประชุม เปนตน
3. บริษัทจะตองไมกระทําการใดๆอันเปนการละเมิดหรือ
จํากัดสิทธิของผูถือหุน

2. พนักงาน
คณะกรรมการบริษัทที่ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแล
พนักงานไวดังนี้
1. บริษทั ใหผลตอบแทนแกพนักงานโดยยึดหลักการพิจารณา
ผลงานดวยความเปนธรรมและสามารถวัดผลไดดวยวิธีการวัดผล
ทีใ่ ชและยอมรับกันโดยทัว่ ไปและเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน
โดยผลตอบแทนของพนักงาน รวมถึงรายไดคาจางและคาตอบแทน
รายเดือน รายไดจากการทํางานลวงหนาและการทํางานในวันหยุด
โบนัสและคาตอบแทนพิเศษประจําป การประกันชีวติ และประกันสุขภาพ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน

2. บริษัทมุงสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความ
สามารถอยางตอเนื่อง เชน การจัดอบรมและสัมมนาผูบริหารและ
พนักงานทุกระดับ เปนตน
3. บริษัทปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเปนธรรมและ
เทาเทียมกัน เชน การประเมินผลการทํางานของพนักงาน การรักษา
ความลับเกี่ยวกับประวัติสวนตัวและประวัติการทํางาน การใชสิทธิ
สวัสดิการตางๆ เปนตน
4. บริษัทคํานึงถึงสิทธิของพนักงานเปนสําคัญ และยึดถือ
ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยการเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และ
สิทธิสว นบุคคล ตลอดจนเปดโอกาสใหพนักงานรองเรียนผานชองทาง
ตางๆ กรณีที่พนักงานไมไดรับความเปนธรรม
5. บริษัทเคารพสิทธิในการจัดตั้งและเขารวมในองคกรทาง
ดานแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองคกรอื่นใด รวมทั้งเปดโอกาส
ใหพนักงานมีสิทธิในการตอรองเงื่อนไขในการจาง
6. บริษัทมีหนาที่ดูแลและจัดสภาพแวดลอมในการทํางาน
ใหมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อตอการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ
7. บริษัทเคารพและคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการจางงาน
โดยบริษทั จะไมดาํ เนินการบังคับใชแรงงาน จางแรงงานเด็ก หรือจางงาน
บุคคลที่อายุตํ่ากวาที่กฎหมายกําหนด
8. บริษัทจะไมเลือกปฏิบัติตอพนักงาน ไมวาจะเปนทางเพศ
ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผาพันธุ และไมเลือกปฏิบัติไมวา
ในทางใดก็ตาม และจะปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน
9. บริษทั ตกลงกําหนดเงือ่ นไขการจางงานตอพนักงานทุกคน
ในทุกระดับและตําแหนงงาน โดยไมตาํ่ กวาหลักเกณฑตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด
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3. ลูกคา
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแล
ลูกคาไวดังนี้
1. บริษทั มีหนาทีใ่ นการสรางความสัมพันธและความรวมมือ
ในระยะยาวกับลูกคา โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต ความเชื่อถือ
และไววางใจซึ่งกันและกัน
2. บริษัทมีหนาที่ในการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับ
ลุกคาของบริษัท ดวยการรับผิดชอบเอาใจใส และใหความสําคัญ
ตอปญหาและความตองการของลูกคาเปนอันดับแรก โดยใหผบู ริหาร
และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังตอไปนี้
2.1 ยึดมัน่ ในการนําเสนอและการสงมอบสินคาและบริการ
ทีไ่ ดมาตรฐาน และตรงตามความตองการของลุกคา
2.2 ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดทําขอตกลงไว
กับลูกคาอยางดีที่สุด
2.3 การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการคาใหแกลุกคาที่
จัดอยูในกลุมเดียวกัน ตองมีความเทาเทียมกัน
2.4 ใหขอมูลที่ถูกตองตรงตามความเปนจริงที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติและคุณภาพของสินคาและบริการ เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นและความเปนธรรมใหแกลุกคา
2.5 พรอมทีจ่ ะตอบคําถามของลุกคา รวมทัง้ ดําเนินการ
เกีย่ วกับขอรองเรียน การใหคาํ แนะนํา และการติดตาม
ผลความคืบหนาในประเด็นตางๆ ทีไ่ ดรบั แจงจากลูกคา

4. คูคา
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแล
คูคาไวดังนี้
1. บริษทั มีหนาทีใ่ นการสรางความสัมพันธทดี่ กี บั คูค า ทุกราย
2. บริษัทมีหนาที่ในการเปดโอกาสใหคูคาทุกรายนําเสนอ
สินคา/บริการไดโดยเทาเทียมกัน โดยใหผูบริหารและพนักงานที่
เกี่ยวของกับคูคาจะตองปฏิบัติตามมาตรการดังนี้
2.1 ตองปฏิบัติงานตอคูคาดวยความซื่อสัตยสุจริต
และมีความเทาเทียมกัน
2.2 การพิจารณาและตัดสินใจจะตองอยูบ นพืน้ ฐานของ
การเปรียบเทียบคุณภาพและเงือ่ นไขตางๆ โดยคํานึง
ถึงผลประโยชนของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2.3 ตองรักษาความลับคูค า โดยหามมิใหมกี ารรับสินบน
หรือคานายหนาอยางใดๆ จากคูค า และรวมถึงหาม
เปดเผยขอมูลหรือขอเสนอของคูคารายหนึ่งหรือ
หลายรายใหแกคารายอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางออม
รายงานประจำปี 2561

3. บริษัทมีหนาที่ในการจัดหาและวาจางคูคาที่ปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและระเบียบทั้งปวงที่เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดลอม
และ การควบคุมมลพิษ และการปฏิบตั ติ อ พนักงานของคูค า ทางดาน
แรงงานและการจางงานอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
4. บริษัทมีหนาที่ใหการฝกอบรมและใหคําแนะนําแกคูคา
ในการเขามาปฏิบัติงานภายในบริเวณสถานที่ทํางานของบริษัท
และหรือสถานทีอ่ นื่ ใดทีบ่ ริษทั ไดมอบหมาย เพือ่ ใหเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับและขอกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

5. เจาหนี้
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแล
เจาหนี้ไวดังหนี้
1. บริษัทมีหนาที่ในการสรางความสัมพันธและปฏิบัติตอ
เจาหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต ความเชื่อถือ และความไว
วางใจซึ่งกันและกัน
2. บริษทั มีหนาทีใ่ นการรับผิดชอบ เอาใจใส และใหความสําคัญ
ตอเงื่อนไขตางๆ ที่ไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้อยางดีที่สุด
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6. ชุมชนทองถิ่น
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแล
ชุมชนทองถิ่นไวดังนี้
1. บริษัทและพนักงานตองยึดมั่นปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี
เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติตอชุมชนทองถิ่นที่อยูอาศัย
ใกลเคียงกับบริเวณโรงงานดวยความเปนมิตร เชน เด็กสตรี ผูพ
 กิ าร
ผูสูงอายุ เปนตน
2. บริษทั มีหนาทีป่ ฏิบตั ติ อ ชุมชนทองถิน่ ดวยการเปดโอกาส
ในชุมชนทองถิ่นมีสวนรวม การใหความสนับสนุน และการพัฒนา
ชุมชนในดานตางๆ ใหมีความเปนอยูที่ดีตามความเหมาะสม ไดแก
ดานการศึกษา ดานวัฒนธรรม ดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ
การสรางงานและสรางรายได เปนตน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น

1. กรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกระดับชั้นทุกคน ตองไม
กระทําหรือสนับสนุนการกระทําการใด ๆ ที่เปนการแสดงถึงเจตนา
ทุจริตคอรรัปชัน การให หรือการรับสินบนจากผูที่มีสวนไดเสีย
ทีเ่ กีย่ วของ กับกลุม บริษทั ฯ ในเรือ่ งทีต่ นมีหนาทีร่ บั ผิดชอบทัง้ ทางตรง
หรือทางออม เพือ่ ใหไดมาซึง่ ผลประโยชนแกตนเอง หรือผูท เี่ กีย่ วของ
ทั้ ง นี้ โ ดยยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการต อ ต า นการทุ จ ริ ต
คอรรัปชันของบริษัทอยางเครงครัด
2. ใหคณะกรรมการบริษทั มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เปนผูต ดิ ตามและกํากับดูแลใหเปน
ไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. บริษั ท ดํ า เนิน ธุรกิจดว ยความโปรงใส ซื่อ สัต ย สุ จ ริ ต
โดยหามกรรมการ ผูบริหารและพนักงานมิ ให รับ เรียกรับ สินบน
หรือสิง่ จูงใจตาง ๆ รวมถึงของขวัญ รางวัล และการรับรองไมวา จะอยู
ในรูปแบบใด ตามที่บัญญัติไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ

3. บริษัทมีหนาที่ในการเปดโอกาสใหผูอยูอาศัยในชุมชน
ใกลเคียงกับโรงงานมีโอกาสไดรว มงานกับบริษทั ตามความเหมาะสม
และตามทีบ่ ริษทั พิจารณา อีกทัง้ มีนโยบายในการจางงานชุมชนทองถิน่
ตามความจําเปนและความเหมาะสม
4. บริ ษั ท มี ห น า ที่ ใ นการดู แ ลและสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ มี
คุณประโยชนตอสังคม และใหความรวมมือ กับภาครัฐและหนวยงาน
ตางๆ ดวยความเต็มใจและเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม

4. บริษัทจัดใหมีการอบรมและใหความรูดานการตอตาน
ทุจริตคอรรปั ชันแกคณะกรรมการ ผูบ ริหารและพนักงานทุกระดับชัน้
อยางตอเนือ่ ง ใหรบั ทราบนโยบายปฏิบตั กิ ารตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน
อยางเพียงพอ รวมถึงการปลูกฝงจิตสํานึกใหพนักงานทุกคนทํางาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต และเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ซึ่งถือเปนรากฐานสําคัญที่จะชวยใหพนักงาน
สามารถนํ า ไปใช ใ นทางปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งชั ด เจนและเป น รู ป ธรรม
สําเร็จผลตามนโยบายที่บริษัทไดกําหนดไว
5. บริ ษัท จั ดให มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน ที่ ครอบคลุม
การตรวจสอบและสอบทานการดําเนินการตามแนวนโยบายการ
ตอตานการคอรรัปชัน ทั้งนี้ เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
ที่อาจเกิดขึ้น และอาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัท
6. บริษัทไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับการใหเงินบริจาค
เพื่อการกุศล หรือใหเงินสนับสนุนองคกรใด ๆ จะตองกระทําในนาม
กลุมบริษัท บริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทรวมคา เทานั้น และตองเปน
การชวยเหลือหรือสนับสนุนองคกรทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ สาธารณกุศล
หรือ สาธารณประโยชน ทีไ่ ดรบั ใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือบรรเทา
สาธารณภั ย ที่ ไ ด รั บ การประกาศจากทางหน ว ยงานราชการ
จํานวนเงินตองเหมาะสม ไมเกินความจําเปนตามแตกรณี โดยบริษัท
จะตองดําเนินการดวยความโปรงใส ผานขั้นตอนตามระเบียบของ
บริษัทฯ ที่กําหนดไว และมีเอกสารหลักฐานชัดเจน ตลอดจนมีการ
ติดตามและตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาเงินบริจาคไมไดถูกนําไปใช
เพื่อเปนขออางในการทุจริตคอรรัปชันหรือติดสินบน
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7. บริษัทไดกําหนดแนวปฏิบัติเรื่องความสัมพันธทางธุรกิจ
และการจัดซื้อจัดจางกับภาครัฐ หรือหนวยงานเอกชน รวมถึงการ
ติดตองานกับภาครัฐหรือเจาหนาที่รัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคล
ทีม่ หี นาทีเ่ กีย่ วของในการดําเนินธุรกิจของกลุม บริษทั จะตองเปนไปดวย
ความซื่อสัตย ความรอบคอบ โปรงใส เปนไปตามระเบียบกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วของ ผานระเบียบขัน้ ตอนของบริษทั ทีไ่ ดกาํ หนดไว และสามารถ
ดําเนินการตรวจสอบได
8. บริษัทจัดใหมีชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
เมื่อมีการพบเห็นการทุจริตคอรรัปชันอยางเพียงพอ และมีนโยบาย
ปกปองและใหความเปนธรรมสําหรับพนักงานที่แจงเบาะแส หรือ
แจงเรื่องทุจริตคอรรัปชันที่เกี่ยวของกับกลุมบริษัท โดยใชมาตรการ
คุม ครองผูร อ งเรียน หรือผูท ใี่ หความรวมมือในการรายงานการทุจริต
คอรรัปชัน รวมถึงบริษัทไดมีการกําหนดโทษและดําเนินการลงโทษ
ทางวินัยตอพนักงานที่ฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการ
ทุจริตคอรรปั ชันนี้ ตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และขอพึงปฏิบตั ิ
ของบริษัท

ชองทางการแจงเบาะแสเมื่อพบการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอสื่อสาร
กับคณะกรรมการบริษัทและจะคุมครองสิทธิของผูมีสวนไดเสียที่
แจงเบาะแสหรือรองเรียนประเด็นตาง ๆ โดยมีชอ งทางการติดตอสือ่ สาร
โดยผานหนวยงานกํากับดูแลกิจการเพือ่ ดําเนินการตามกระบวนการ
ที่บริษัทกําหนดและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป ทั้งนี้
ชองทางติดตอมีดังนี้
1. ทางไปรษณีย โดยสงมาที่
หนวยงานกํากับดูแลกิจการ
บริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซา ชั้น 29
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2652-3333 ตอ 207 โทรสาร 0-632-9899
2. ทางอีเมล โดยสงมาที่ :
compliance@millconsteel.com

9. บริษัทมีนโยบายเปนกลางทางการเมือง บุคลากรทุกคน
มีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย และพึงตระหนักที่จะ
ไมดาํ เนินการ หรือดําเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนําทรัพยากรใด ๆ
ของกลุมบริษัทไปใชเพื่อดําเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง

2. การแขงขันที่เปนธรรม
จรรยาบรรณธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติ

1. การกํากับดูแลองคกร
บริ ษั ท มุ  ง ที่ จ ะประกอบธุ ร กิ จ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต
และคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งอยูภายใต
ขอกําหนด กฎระเบียบ และกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษทั ตลอดจนใหความเคารพตอผลประโยชนของบุคคลอืน่
ทีบ่ ริษทั มีความสัมพันธดว ย ผูบ ริหารและพนักงานทุกคนตองปฏิบตั ิ
หนาที่โดยยึดถือระเบียบขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของ
กฎหมายเปนสําคัญ รวมถึงการใหความชวยเหลือ สนับสนุน และ
การใหความรวมมือกับหนวยงานภาคเอกชนอื่นๆ และหนวยงาน
ภาครัฐ หรือองคกรที่มีหนาที่ในการกํากับดูแลและตรวจสอบกิจการ
ของบริษัท นอกจากนั้น ผูบริหารและพนักงานจะตองปฏิบัติงานดวย
ความระมัดระวัง และปองกันมิใหเขาไปมีสว นรวม หรือมีสว นเกีย่ วของกับ
กิจกรรมใดๆ ในทางที่มิชอบ อันอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท
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บริษทั มีความเชือ่ มัน่ วาการแขงขันทีย่ ตุ ธิ รรมจะเปนแรงผลักดัน
ใหบริษทั มีความเขมแข็งและตองพัฒนาอยูต ลอดเวลา บริษทั กําหนด
นโยบายใหผูบริหารและพนักงานทุกคนจะตองเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ และไมใชวิธีการแขงขันที่ไมยุติธรรม หรือขัดตอหลัก
จริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเอาเปรียบคูแขงขันดวยวิธีการใดๆ

3. การถือปฏิบัติโดยเทาเทียม
บริษทั มีนโยบายใหผบู ริหารและพนักงานทุกคนถือหลักปฏิบตั ิ
ดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกันในแตละกลุมบุคคลที่บริษัท
มีความสัมพันธ ไมวาจะเปนพนักงานภายในองคกร ลูกคา คูคา
ผูถ อื หุน นักลงทุน หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชนอืน่ ๆ ตลอดจน
ชุมชนและสังคมแวดลอมบริษัท โดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและ
ผลประโยชนของกลุม บุคคลเหลานัน้ เปนสําคัญ และจะตองไมเลือกปฏิบตั ิ
เปนกรณีเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุมเพียงเพราะความสัมพันธ
หรือผลประโยชนสวนตัว
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4. สัมพันธภาพกับพนักงาน
บริษทั กําหนดนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ พนักงานทุกคน ดวยความเทาเทียมกันตามหลักการเคารพตอสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และ
ใหพนักงานถือปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานทุกคน ดวยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิสวนบุคคล โดยบริษัท จะรวบรวมและเก็บรักษา
ประวัตขิ อ มูลสวนตัวของพนักงานเฉพาะ ในสวนทีจ่ าํ เปนตอการปฏิบตั งิ าน และตามทีก่ ฎหมายกําหนด โดยใหถอื เปนความลับ การเปดเผยขอมูล
ดังกลาวจะกระทําไดเฉพาะในกรณี ที่ผูมีสิทธิตามกฎหมายจําเปนตองรับทราบเทานั้น
ขอรองเรียน/ขอเสนอแนะของพนักงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติทางดานแรงงาน
จํานวนขอรองเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติทางดานแรงงาน
จํานวนขอรองเรียนที่ไดรับการแกไขแลว
จํานวนขอรองเรียนกําลังอยูระหวางดําเนินการ

ป 2561

ป 2560

ป 2559

-

-

-

บริษัทมีนโยบายในการสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อใหพนักงานมีโอกาสกาวหนาในอาชีพ
บนพื้นฐานความเทาเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทกําหนดแนวทางในการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อตอการทํางาน
อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พนักงานแตละคนจะตองมีความรับผิดชอบและชวยเหลือเกือ้ กูลในการทํางานตอเพือ่ นพนักงานและองคกร
โดยจะไมประพฤติปฏิบัติตนที่จะทําใหสภาพแวดลอมในการทํางานเสื่อมถอยลง
สถิติความปลอดภัยในการทํางาน ตั้งแตป 2559-2561
หัวขอ
จํานวนอุบัติเหตุจากการทํางาน
จํานวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
จํานวนผูเสียชีวิตจากการทํางาน

หนวย

ป 2561

ป 2560

ป 2559

ครั้ง
คน
คน

14
7
-

28
6
-

31
15
-

5. สัมพันธภาพกับลูกคา
บริษัทกําหนดนโยบายที่จะมุงสรางความสัมพันธและความรวมมือในระยะยาวกับลูกคา โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต ความเชื่อถือ
และไววางใจซึ่งกันและกัน และประการสําคัญ คือ การสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา ในการใชสินคา และ/หรือ บริการของบริษัท
ดวยความรับผิดชอบ เอาใจใส และใหความสําคัญตอปญหาและความตองการของลูกคาเปนอันดับแรก โดยใหผูบริหารและพนักงานทุกคน
ถือปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปนี้
5.1
5.2
5.3
5.4

ยึดมั่นในการนําเสนอและสงมอบสินคาและบริการที่ไดมาตรฐาน และตรงตามความตองการของลูกคา
ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดทําขอตกลงไวกับลูกคาอยางดีที่สุด
การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการคาใหแกลูกคาที่จัดอยูในกลุมเดียวกัน ตองมีความเทาเทียมกัน
ใหขอ มูลที่ถูกตองตรงตามความเปนจริงแกลูกคาที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินคาและบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่น
และความเปนธรรมใหแกลูกคา
5.5 พรอมทีจ่ ะตอบคําถามของลูกคา รวมทัง้ การดําเนินการเกีย่ วกับขอรองเรียน การใหคาํ แนะนํา และการติดตามผลความคืบหนา
ในประเด็นตางๆ ที่ไดรับแจงจากลูกคา
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6. สัมพันธภาพกับคูคา
บริษทั กําหนดนโยบายใหมกี ารสรางความสัมพันธทด่ี กี บั คูค า
ของบริษัท โดยเปดโอกาสใหนําเสนอสินคาและ/หรือบริการ ไดโดย
เทาเทียมกัน ผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของตองปฏิบัติงานดวย
ความซือ่ สัตยสจุ ริต การพิจารณาและตัดสินใจจะตองตัง้ อยูบ นพืน้ ฐาน
การเปรียบเทียบในดานคุณภาพของสินคาและหรือบริการ ราคา
เงื่อนไขทางการคา และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และหามมิใหมกี ารรับสินบน
หรือคานายหนาใดๆ จากคูคา รวมถึงการหามเปดเผยขอมูลหรือ
ขอเสนอของคูคารายหนึ่งรายใดหรือหลายรายใหแกคูคารายอื่นๆ
ทั้งทางตรงและทางออม

7. ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริ ษั ท คาดหวั ง ให ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนตั ด สิ น ใจ
ดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และลูกคาของ
บริษทั โดยตองไมยอมใหเหตุผลในสวนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว
ของตนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่ทําใหเบี่ยงเบนไปจากหลักการ
ขางตน และเขาลักษณะของการแสวงหาผลประโยชนเพื่อสวนตัวที่
ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทและลูกคาของบริษัท โดย
7.1 ผู  บ ริ ห ารและพนั ก งานจะต อ งไม ก ระทํ า การใดๆ
เพื่ อ แสวงหาผลประโยชน ห รื อ เบี ย ดบั ง ทรั พ ย สิ น
ซึ่งเปนหรือควรเปนของบริษัท หรือลูกคาของบริษัท
7.2 ผูบริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ หรือ
การมีกจิ กรรมสวนตัว และการมีผลประโยชนทางการเงิน
ซึง่ อาจขัดแยงกับหนาทีก่ ารงานทีผ่ บู ริหารและพนักงาน
ผูกพันอยู
7.3 หากตํ า แหน ง หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู  บ ริ ห าร
และพนักงานมีผลในอันที่จะเอื้อประโยชนทั้งทางตรง
และทางออมใหแกตนเอง หรือสมาชิกในครอบครัวและ
ญาติพนี่ อ ง หรือบุคคลภายนอก ผูบ ริหารและพนักงาน
ดังกลาวไมควรมีสวนรวมในการตัดสินใจดําเนินการ
ใดๆ และจะตองแจงผูบ งั คับบัญชาตามสายงานใหทราบ
ในทันที
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7.4 บริษทั จะหลีกเลีย่ งทีจ่ ะมอบหมายหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ใหแกผูบริหารและพนักงาน ในกรณีที่อาจจะนําไปสู
สถานการณที่อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผล
ประโยชนของบริษัท หรือขัดตอผลประโยชนของลูกคา
ของบริษัท
7.5 การที่ผูบริหารและพนักงานเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรมภายนอกองคกร หรือดํารงตําแหนง
ภายนอกองคกร อาทิ การเปนกรรมการ ที่ปรึกษา
ตัวแทน หรือเปนพนักงานในองคกรอื่น กิจกรรมนั้นๆ
จะตองไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษทั และลูกคาของบริษทั ไมวา ทัง้ ทางตรงและทางออม
และจะตองไมทําใหเกิดผลเสียหายตอบริษัท รวมทั้ง
จะตองไมกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลนั้นๆ
7.6 หามมิใหผูบริหารและพนักงานเขารวมหรือรับตําแหนง
ใดๆ ในองคกรที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับ
บริษัท และเปนการแขงขันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัท
ในกลุม หรือกิจการทีอ่ าจจะมีผลประโยชนขดั แยงกับบริษทั
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8. การรักษาความลับ
บริษัทมีพันธะผูกพันและความรับผิดชอบในการรักษาความลับของลูกคาและคูคาเกี่ยวกับขอมูลการทํารายการตางๆ ระหวางลูกคา
หรือคูคากับบริษัท และรวมถึงขอมูลเฉพาะตัวที่ไดรับจากลูกคา และ/ หรือคูคา การนําขอมูลดังกลาวมาใชงานตองเปนไปตามวัตถุประสงค
เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท และจะตองไมนําขอมูล ความลับไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผูบริหารและ
พนักงานจึงมีหนาทีต่ อ งปกปองรักษาขอมูลของลูกคา และ/หรือคูค า ใหเปนความลับ และพึงระมัดระวังเสมอเมือ่ จําเปนทีจ่ ะตองนําขอมูล ดังกลาว
ไปใชงานภาระหนาทีข่ องผูบ ริหารและพนักงานในการรักษาขอมูลทีเ่ ปนความลับของลูกคาและหรือคูค า จะยังคงอยูต อ ไป แมวา บุคคลนัน้ จะพนสภาพ
จากการเปนพนักงานของบริษัทไปแลวก็ตาม

9. การใชขอมูลในทางที่ผิด
บริษัทกําหนดนโยบายใหผูบริหารและพนักงานมีหนาที่ในการควบคุม ดูแลและรักษาขอมูลตางๆ ภายในกิจการที่เกี่ยวกับบริษัท และ
การประกอบธุรกิจของบริษทั ไวเปนความลับ ซึง่ ผูบ ริหารและ พนักงานจะตองไมนาํ ขอมูลภายในกิจการดังกลาวทีอ่ าจไดรบั ในระหวางการปฏิบตั ิ
หนาทีไ่ ปใชเพือ่ แสวงหาผลประโยชนโดยตรง หรือโดยออมทัง้ เพือ่ ประโยชนแกตนเอง สมาชิกในครอบครัว ญาติพนี่ อ งหรือบุคคลอืน่ ใด โดยไมได
รับความยินยอมจากบริษัทความรับผิดชอบที่จะไมนําขอมูลไปใชในทางที่ผิดดังกลาว ใหผูกพันทั้งในขณะที่เปนพนักงาน และ เมื่อพนจากการ
เปนพนักงานตามระยะเวลาที่กําหนดไว การเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอกจะตองอยูภายใตการกํากับดูแลและความรับผิดชอบของผูบังคับ
บัญชาและผูบริหารระดับสูง

10. การใชขอมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย
บริษัทมีความตระหนักดีถึงความสําคัญของขอมูลภายในซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญที่นักลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน ไมวาจะเปนขอมูล
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานแผนการขยายกิจการ หรือ ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท ซึ่งหากมีบุคคลที่ลวงรูขอมูลภายใน แลวนําไปใช
ในการซือ้ ขายหลักทรัพยของบริษทั โดยขอมูลนัน้ ยังมิไดเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตอสาธารณชน ตามทีก่ าํ หนดโดยกฎ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ ยอมกอใหเกิดความ ไมเปนธรรมตอนักลงทุนรายอื่นที่ยังไมมีโอกาสรับทราบขอมูล ดังกลาว บริษัทจึงกําหนดนโยบาย
หามมิใหมกี ารใชขอ มูลภายในทีย่ งั มิไดเผยแพรตอ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตอสาธารณชนเพือ่ การซือ้ ขายหลักทรัพยของบริษทั รวมทัง้
• ผูบ ริหารและพนักงานทุกคนจะตองปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยพ.ศ.2535 กฎระเบียบและ ขอบังคับตางๆ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบและขอบังคับ ของหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
• การนําขอมูลภายในอันมีสาระสําคัญและอาจมีผลกระทบตอราคาหุน ของบริษทั และยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชนไปหา ผลประโยชน
ไมวาเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ถือวาเปนการกระทํา ความผิดทางกฎหมายและขอบังคับการทํางานของบริษัท
• ผูบริหารและพนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวจะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ในขณะที่ครอบครองขอมูลภายใน
ที่ยังมิไดมีการเปดเผยตอสาธารณชนเปนการทั่วไป
• ผูบริหารและพนักงานจะตองไมเปดเผยขอมูลภายใน อันมีสาระสําคัญ และอาจมีผลกระทบตอราคาหุนของบริษัทใหแกบุคคลอื่น
ที่ไมมีสวนเกี่ยวของ
ในป 2561 บริษัทไดจัดใหมีการพบกับนักวิเคราะห นักลงทุน และผูถือหุนดังตอไปนี้
งานพบนักวิเคราะห นักลงทุน และผูถือหุน
การจัดประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting)
การนําเสนอขอมูลตอนักลงทุนในประเทศ (Road Show)

จํานวนครั้ง (ตอป)
1
1

082

11. สินบนและแรงจูงใจ
บริษทั กําหนดนโยบายหามผูบ ริหารและพนักงานให รับ เรียกรับ
สินบนหรือสิ่งจูงใจตางๆ ไมวาจะอยูในรูปแบบใดก็ตาม และหามมอบ
หมายใหผูใดกระทําการเชนเดียวกันแทนตนเอง เพื่อใหไดมาซึ่งความ
ไดเปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชนดานการเงินตางๆ
และห า มมิ ใ ห ใ ห สิ น บนทั้ ง โดยทางตรงหรื อ ทางอ อ มแก เ จ า หน า ที่
ของรัฐ หรือนักการเมือง หรือบุคคลอืน่ ใด เพือ่ โนมนาวใหบคุ คลเหลานัน้
ใชดุลยพินิจในทางเอื้อประโยชนแกบริษัท ซึ่งเปนการดําเนินการที่
ขัดตอหลักจริยธรรมและขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

12. ของขวัญ ของรางวัล และการรับรอง
บริษัทไมมีนโยบายใหผูบริหารและพนักงานยอมรับของขวัญ
ของรางวัล หรือการรับรองอยางใดๆ ที่ใหโดยคูคาหรือบุคคลที่มี
แนวโนมจะเปนคูค า ของบริษทั ทีเ่ กินกวาการเอือ้ เฟอ ตามปกติทเี่ กีย่ วกับ
การประกอบธุรกิจโดยทั่วไป ผูบริหารและพนักงานที่ไดรับของขวัญ
ของรางวัล หรือการรับรอง จะตองสามารถแสดงเหตุผลอันสมควร
และสามารถเป ดเผยรายละเอียดแกบ ริษัท ได และใหรายงานต อ
ผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ และในกรณีที่ไดรับเปนของขวัญ หรือของ
รางวัลใดๆ ใหนําสงตอสวนกลางเพื่อบริหารจัดการตอไป

13. การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณ
ฝายตรวจสอบภายในของบริษทั มีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการติดตาม
ดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และรายงานผลการติดตาม
ดูแลตอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ จัดเก็บบันทึกขอมูลทัง้ หมด
ทีเ่ กีย่ วกับการกระทําทีล่ ะเมิดหรืออาจจะละเมิดตอหลักจรรยาบรรณนี้
ผูบริหารและพนักงานทุกคนมีหนาที่ตองใหความรวมมือในการ
ใหขอมูลที่ถูกตองและครบถวนแกฝายตรวจสอบภายใน
บริ ษั ท มี ค วามคาดหวั ง ให ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนมี
สวนรวมรับผิดชอบในการสอดสองติดตามดูแลการปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณนี้ เพราะการกระทําตางๆ ทีข่ ดั ตอหลักจรรยาบรรณ
ถือเปนความผิดทางวินัยการทํางานตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
การทํางาน และอาจจะถือเปนการกระทําความผิดตามกฎหมาย และ
เป น การทํ า ลายและทํ า ให เ สื่ อ มเสี ย ต อ คุ ณ ค า ที่ ดี ข ององค ก ร
ซึ่งจะสงผลกระทบตอองคกรในทุกๆ ดานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ผูบริหารและพนักงานจึงมีหนาที่รับผิดชอบในการรายงานตอฝาย
ตรวจสอบภายใน หรือผูบ งั คับบัญชา หรือผูบ ริหารระดับสูงรับทราบ
ทันที เมื่อพบเห็นการปฏิบัติหนาที่อันเปนการละเมิด หรือสงสัยวา
อาจจะเกิดการละเมิดตอหลักจรรยาบรรณนี้

14. บทลงโทษ
บริษทั จะพิจารณาโทษตอพนักงานทีล่ ะเมิดหลักจรรณยาบรรณ
ฉบับนี้อยางจริงจัง โดยใหอํานาจแกผูบังคับบัญชาตามสายงานเปน
ผู  พิ จ ารณาความผิ ด และลงโทษพนั ก งานของบริ ษั ท ที่ ก ระทํ า ผิ ด
หรือขัดตอหลักจรรยาบรรณ โดยพนักงานทีก่ ระทําความผิดจะไดรบั
การพิจารณาลงโทษตามลักษณะและความรายแรงของความผิด
ตามควรแกกรณีเปนรายๆ ไป ทั้งนี้ โทษดังกลาวเปนโทษที่กําหนด
ไวในขอบังคับการทํางาน ดังนี้
•
•
•
•

รายงานประจำปี 2561

ตักเตือนดวยวาจา
ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
พักงานโดยไมจายคาจาง
ใหออก ปลดออก ไลออก
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยการสอบถามขอมูลจากฝายบริหาร
ในดานตางๆ 5 สวน คือ

องคกรและสภาพแวดลอม

คณะกรรมการบริษัทไดมีการกํากับดูแลการกําหนดเปาหมาย
การดําเนินธุรกิจของบริษทั ทัง้ แบบระยะสัน้ ระยะปานกลาง ระยะยาว
ควบคูไ ปกับการกําหนดงบประมาณประจําป โดยไดมกี ารติดตามผล
เปนระยะๆ อีกทัง้ ยังมีการปรับเปลีย่ นแผนการดําเนินธุรกิจในชวง
ระหว า งดํ า เนิ น การให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ใ นขณะนั้ น
ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ เรือ่ งดังกลาวไดนาํ เสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบริษทั ไดพจิ ารณากําหนดเปาหมายการปฏิบตั งิ าน
อยางรอบคอบ และไดทบทวนแลววาสามารถปฏิบัติไดตาม
เปาหมายจริง โดยวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจและผลตอบแทน
แกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผลดวย
บริษัทไดมีการกําหนดโครงสรางองคกรอยางชัดเจน โดยแยก
การบริหารออกเปน 2 สวน คือในสวนการบริหารสํานักงาน
และการบริหารสวนโรงงาน และโรงงานระยอง ซึง่ ทําใหสะดวกและ
เอือ้ ประโยชนตอ ฝายบริหารในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
บริษทั ไดมกี ารจัดทําขอกําหนดเกีย่ วกับจริยธรรม ซึง่ ครอบคลุม
ถึงการหามมิใหฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะ
ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน กั บ บริ ษั ท และ
คูคาของบริษัท อีกทั้งไดกําหนดบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิดไว
อยางชัดเจน
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บริ ษั ท ได มี ก ารจั ด ทํ า นโยบายและระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านเป น
ลายลั ก ษณ อัก ษรในธุ ร กรรมด า นการเงิ น การจัดซื้อ และ
การบริหารทั่วไปแบบรัดกุม และสามารถปองกันการทุจริตได
โดยคูมือการปฏิบัติงานดานจัดซื้อที่จัดทําขึ้นมีความสอดคลอง
ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008 และ 14001: 2004
สวนการปฏิบัติงานดานการเงินและการบริหารทั่วไป ไดมีการ
กําหนดแผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) พรอมทั้งกําหนด
อํานาจอนุมัติเปนวงเงินไวอยางชัดเจน และบริษัทไดพัฒนา
ระบบสารสนเทศอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใชเปนเครือ่ งมือในการควบคุม
การทุจริตดวย
ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั งิ าน บริษทั ไดคาํ นึง
ถึงความเปนธรรมตอคูค า เพือ่ ประโยชนรว มกันในระยะยาว ซึง่ ไดกาํ หนด
ไวในหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบริหารและพนักงาน

087

การบริหารความเสี่ยง

บริษทั มีการจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งขึน้ เพือ่ ทบทวน
ระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ งอยางนอย
ป ละ 1 ครั้ ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบวา ระดับ ความเสี่ ย ง
มีการเปลีย่ นแปลง และรวมถึงการใหความสําคัญกับสิง่ บอกเหตุ
ลวงหนา และรายการผิดปกติทั้งหลาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จะทําการวิเคราะห
และรายงานความคืบหนาของลักษณะความเสี่ยงและแนวทาง
การบริหารจัดการความเสีย่ งตอคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร

บริษัทไดจัดแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ (1) หนาที่อนุมัติ
(2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ (3) หนาที่
ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสนิ ออกจากกันอยางชัดเจน และ Work
Flow ที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บริษทั ไดกาํ หนดใหมมี าตรการและขัน้ ตอนอนุมตั กิ ารทํารายการ
ระหวางกัน และไดกาํ หนดไวเปนนโยบายเกีย่ วกับความขัดแยงทาง
ผลประโยชนรวมอยูในหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบริหารและ
พนักงาน โดยมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ใน
การตรวจสอบ และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
อยางตอเนือ่ ง รวมถึงบริษทั หามมิใหผมู สี ว นไดเสียรวมพิจารณา
อนุ มั ติ ธุ ร กรรมที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน ทั้ ง นี้
ในการตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใดๆ ก็ตามบริษัทไดคํานึงถึง
ผลประโยชนสูงสุดในระยะยาวเปนสําคัญ และกรณีเปนธุรกรรม
ที่อาจมีความขัดแยงจะตองรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบ หรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน
แลวแตกรณี

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ไดกาํ หนดใหมมี าตรการ
ในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสีย่ งในดานตางๆ
ตลอดจนกํ า หนดวิ ธี ก ารเพื่ อ ลดความเสี่ ย งอั น จะก อ ให เ กิ ด
ความสูญเสียตอองคกร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกําหนดแผนงานบริหาร
ความเสี่ยงประจําป และทําการติดตามการปฏิบัติงาน พรอมทั้ง
มีการรายงานความคืบหนาตาง ๆ ตอคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทไดมีการติดตามใหมีการปฏิบัติตามสัญญาในการทํา
ธุรกรรมกับผูท เ่ี กีย่ วของในลักษณะทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั ในระยะยาว
และขอตกลงดังกลาวที่มีผลผูกพันอยางตอเนื่อง จะเห็นไดจาก
บริษัทไมเคยมีปญหาหนี้เสียเกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทยังไดกําหนด
มาตรการเกีย่ วกับการทําธุรกรรมไวในหลักจรรยาบรรณสําหรับ
ผูบริหารและพนักงานบริษัท
บริษัทไดมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยอยาง
สมํ่าเสมอ ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยบริษัท
ไดสงใหกรรมการของบริษัทเขาไปเปนกรรมการผูมีอํานาจของ
บริษัทยอย
บริษัทไดมีมาตรการที่จะใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย
เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัท
ได มี ก ารว า จ า งที่ ป รึ ก ษากฎหมายเฉพาะด า นจากภายนอก
เพื่อใหเขามาชวยสอบทานเอกสาร และใหคําปรึกษาในการ
ดําเนินการดานตางๆ ตลอดจนบริษทั ไดวา จางบริษทั ผูเ ชีย่ วชาญ
การตรวจสอบภายใน จากบุคคลภายนอกใหทาํ หนาทีต่ รวจสอบ
การปฏิบตั ติ ามขอกําหนด กฎระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของดวย
บริษัทไมเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย และไดกําหนดมาตร
การแกไขและปองกันไวแลว

088

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เลขานุการคณะกรรมการบริษทั
และฝายจัดการ ไดจดั เตรียมเอกสารขอมูล และรายละเอียดเกีย่ วกับ
วาระการพิจารณาที่สําคัญ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทใชเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจลวงหนา และหากเรือ่ งใดมีรายละเอียด
เพิ่มเติมในภายหลัง (ถามี) บริษัทจะจัดสงใหมีขอมูลเพิ่มเติม
เพื่อแจกเปนเอกสารประกอบการประชุมใหกับคณะกรรมการ
กอนวันประชุมหรือภายในประชุม
บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่แลว พรอมทั้ง
เอกสารประกอบการพิจารณาประชุมใหกบั กรรมการบริษทั ทุกครัง้
ทีม่ กี ารประชุม เพือ่ เปนการใหขอ มูลแกกรรมการบริษทั โดยจัดสง
ลวงหนาเฉลี่ย 7 วันกอนวันประชุม

ระบบการติดตาม

ฝายบริหารไดรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษทั รับทราบทุกไตรมาส นอกจากนัน้ บริษทั
ได เ ตรี ย มจั ด ทํ า แผนงบประมาณประจํ า ป สํ า หรั บ ใช ใ นป ห น า
และจะนํ า มาใช เ ป น เกณฑ ใ นการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน
และรายงานเปรียบเทียบวิเคราะหผลตางอยางเปนระบบตอ
คณะกรรมการบริหารบริษัทตอไป
บริษทั ไดจดั ใหมกี ารประชุมระดับผูบ ริหารทุกเดือน เพือ่ ทําหนาที่
ติดตามผลการปฏิบตั งิ านและเปรียบเทียบกับเปาหมายทีก่ าํ หนดไว
ในรูปของ KPI (Key Performance Indicator) และหารือถึง
แนวทางการแกไขในกรณีที่ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว
นอกจากนัน้ ยังไดมกี ารแตงตัง้ คณะกรรมการโครงการขึน้ มาเพือ่
สนั บ สุ น นการดํ า เนิ น งานตามเป า หมายของบริ ษั ท โดยเน น
การพัฒนาระบบงานปฏิบัติการดานตาง ๆ เพื่อควบคุมตนทุน
การผลิตใหเปนไปตามเปาหมาย
รายงานประจำปี 2561

บริษทั ไดจดั ทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยบันทึก
รายละเอียดทีเ่ ปนสาระสําคัญ รวมถึงขอเสนอแนะ ขอทวงติง และ
ขอคัดคาน (ถามี) และไดใหคณะกรรมการบริษัทรับรองรายงาน
การประชุมดังกลาวในการประชุมครัง้ ถัดไป ซึง่ ประธานกรรมการ
ไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการบริษัทไดแกไขหรือเพิ่มเนื้อหา
ในรายงานการประชุมไดอยางอิสระ
บริ ษั ท ได จั ด เตรี ย มสถานที่ เ พื่ อ จั ด เก็ บ เอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชี และบัญชีตางๆ ไวอยางเปนสัดสวน โดยจัดเก็บไว
ณ สํานักประธาน อาคารสํานักงานใหญของบริษัท และไมเคย
ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในการจัดเก็บเอกสาร
บริษัทไดใชนโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ภายใต ก ารกํ า กั บ และตรวจสอบโดยผู  ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
ภายนอก โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผล
ประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง

บริษัทไดจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในทีว่ างไวอยางสมํา่ เสมอ โดยฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่
จั ด ทํ า แผนการตรวจสอบประจํ า ป ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง การเงิ น
การดําเนินการ และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบขอบังคับและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามระบบการควบคุ ม ภายในที่ มี อ ยู 
ในดานการรายงานผลการตรวจสอบ และการรายงานความคืบหนา
ฝ า ยตรวจสอบภายในได รั บ มอบหมายให ร ายงานตรงต อ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส และในป 2561
บริษัทยังไมพบวามีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ และเพื่อเปน
การปองกัน ฝายตรวจสอบภายในไดดําเนินการตรวจสอบและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ
บริษทั มีนโยบายใหฝา ยบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษทั
ทันที หากกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีเหตุการณ
ทุจริต มีการปฏิบตั ทิ ฝี่ า ฝนกฎหมาย และมีการกระทําทีผ่ ดิ ปกติอนื่
ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัย
สําคัญ
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ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา ในสภาพ
ปจจุบนั บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและสอดคลอง
กับแบบประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยเฉพาะในสวนของ
การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุน
รายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาวนัน้ บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีร่ ดั กุมและเพียงพอ

การซื้อสินคา
การซื้อทุกครั้งจะตองไดรับการอนุมัติการซื้อจากผูมีอํานาจ
อนุมตั ติ ามระเบียบอํานาจอนุมตั ขิ องบริษทั ในเรือ่ งของราคา ปริมาณ
และผูข าย ทัง้ นีใ้ นเรือ่ งของพิจารณาการสัง่ ซือ้ จะคํานึงถึงสินคาทีต่ รง
กับความตองการ โดยกอใหเกิดผลดีแกบริษทั มากทีส่ ดุ ทัง้ นีย้ งั คํานึง
ถึงราคา คุณภาพ ปริมาณ กําหนดสงมอบ การบริการ การรับประกัน
สินคา และเงือ่ นไขการจายชําระ ประกอบดวย ทัง้ นีบ้ ริษทั ยังมีนโยบาย
การสั่งซื้อโดยการเปรียบเทียบผูขายไมนอยกวา 3 รายขึ้นไป ยกเวน
เปนสินคาพิเศษที่ไมสามารถ หาผูแทนจําหนายได มากกวา 1 ราย

การกําหนดราคาขาย
ปจจุบนั บริษทั มีการพิจารณา และอนุมตั กิ ารกําหนดราคาของ
สินคาที่ขาย โดยผานที่ประชุมฝายขายกําหนดราคาขายรวมกัน
โดยประธานกรรมการบริหารเปนผูลงนามอนุมัติราคาขายเปน
ประจําทุกเดือน ซึ่งเปนเกณฑราคาที่อางอิงกับราคาสินคาในตลาด
เปนมาตรฐาน ซึ่งจะใชราคาดังกลาวกับลูกคาเหมือนกับทุกราย
ทัง้ นีใ้ นกรณีทมี่ กี ารขายสินคาตํา่ กวาราคาขายมาตรฐานสาเหตุหลักๆ
อาจเกิดจากหลายๆ ปจจัยเชน คาขนสง ปริมาณการสัง่ ซือ้ จากลูกคา
เงื่อนไขการชําระเงิน เปนตน
ปจจุบนั บริษทั ไดดาํ เนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในใหมี
ความรัดกุม และชัดเจนมากขึน้ โดยทีป่ ระชุมไดมกี ารแตงตัง้ ผูต รวจสอบ
ภายในจาก บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอรนอล ออดิท จํากัด เขามา
ดําเนินการตรวจสอบภายใน ในระบบสวนใหญตางๆ ของบริษัท
โดยผูตรวจสอบภายในจะทําการรายงานผลการตรวจสอบในแตละ
ระบบใหแกที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ
และดําเนินการแจงใหแกฝา ยจัดการนําไปปรับปรุงแกไข ในแตละประเด็น
นัน้ ๆ โดยจะตองมีการรายงานใหแกคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
ถึงขั้นตอนการดําเนินการแกไขอยางสมํ่าเสมอ
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การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
และการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษทั มีการกําหนดนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ และขอพึงปฏิบตั ิ
ทีเ่ กีย่ วของกับการประกอบกิจการดวยความเปนธรรม และการตอตาน
การทุจริตคอรรปั ชัน่ ซึง่ จะไดมกี ารเผยแพร และทําความเขาใจไปจนถึง
การกํ า หนดเป น ข อ ปฏิบัติใ หแ กพนักงานในทุกระดับ ไดรั บ ทราบ
และนําไปเปนขอปฏิบตั ใิ นการทํางาน ตัง้ แตการปฐมนิเทศพนักงานใหม
และ/หรือการประชุมของฝายตางๆ เปนตน ทั้งนี้ยังมีการเผยแพร
ใหผมู สี ว นเกีย่ วของรับทราบผานเว็บไซดของบริษทั ที่ www.millconsteel.com ทั้งนี้บริษัทยังเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของสามารถ

รองเรียนตอกลุมบริษัทเมื่อพบวาการดําเนินธุรกิจ หรือการปฏิบัติ
ของพนักงานเปนไปดวยความไมเปนธรรม หรือมีการทุจริตคอรรปั ชัน่
ผานชองทางตางๆ เชน กลองรับขอรองเรียน, ทางโทรศัพท, ทาง E-mail,
ทางเว็บไซดของบริษทั , ทางจดหมาย และทางสือ่ อืน่ ๆ เปนตน โดยเมือ่
กลุมบริษัทไดรับขอรองเรียนมานั้นจะทําการรวบรวม และนําสงให
ฝายจัดการ ดําเนินการพิจารณาขอรองเรียนและแกไขขอรองเรียน
ในแตละเรื่อง เปนลําดับไป

การดําเนินธุรกิจที่มีผล
ตอความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทไดใหความสําคัญกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ของชุมชน ควบคูไ ปกับการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม และมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมไมวาบริษัทฯ จะไดปจจัยบวกภายในประเทศหรือปจจัยลบ
จากเศรษฐกิจโลกก็ตาม ทางบริษัทยังคงบริหารงานโดยใชความ
ระมัดระวังตอสถานการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภาวะที่ยังไมแนนอน
เพื่อนําพาบริษัทฯ ใหเจริญกาวหนาไปขางหนาอยางมั่นคง ดวยผล
การดําเนินงานที่ดี โดยบริหารงานควบคูไปกับหลักธรรมาภิบาล
เพื่อรักษาประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน

หลักการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให
ระบบบริหารงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
บรรลุเปาหมายของบริษัท มีดังนี้
1. ประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต และคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งอยูภายใตขอกําหนด
กฎระเบียบ และกฎเกณฑตา งๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั
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1. ประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต และคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งอยูภายใตขอกําหนด
กฎระเบียบ และกฎเกณฑตา งๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั
2. ยึดถือหลักปฏิบัติความเสมอภาคและเทาเทียมกันใน
แตละกลุมบุคคลที่บริษัทมีความสัมพันธ ไมวาจะเปนพนักงานภาย
ในองคกร ลูกคา คูค า ผูถ อื หุน นักลงทุน หนวยงานของรัฐ หนวยงาน
เอกชนอื่นๆ ตลอดจนชุมชนและสังคมแวดลอมบริษัท
3. ปฏิบตั ติ อ พนักงานดวยความเสมอภาค เก็บรักษาขอมูล
ความลับ สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ทุ ก ระดั บ ให มี โ อกาสก า วหน า ในอาชี พ จั ด การสภาพแวดล อ ม
ในการทํางานใหมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
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6. ยึดมั่นในการนําเสนอและสงมอบสินคาและบริการที่
ไดมาตรฐาน และตรงตามความตองการของลูกคา

4. มี ก ารดํ า เนิน งานเพื่อ ลดผลกระทบดา นสิ่งแวดล อม
มี ค วามห ว งใยในการสร า งคุ ณ ภาพชี วิ ต และรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม
ภายในทองถิ่น

7. สนับสนุนใหเกิดการมีสว นรวมระหวางองคกรและชุมชน
และรวมพัฒนาใหชุมชนมีความเปนอยูที่ดีตามความเหมาะสมไดแก
ดานการศึกษา ดานวัฒนธรรม ดานสาธารณสุข ดานการสรางงาน
เพื่อใหเกิดการพัฒนาชุมชนไดอยางยั่งยืน

5. สนับสนุนใหดาํ เนินงานอยางเปนธรรม ไมใชวธิ กี ารแขงขัน
ที่ไมยุติธรรมหรือขัดตอจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเอาเปรียบคูแขง
ดวยวิธีการใดๆ

การดําเนินการดานความยั่งยืน

ม.ค. - ธ.ค. 2561 ลดพลังงานไปได > 6 ลานบาท
*ผลผลิตตั้งแตตนป 250,690 ตัน *LPG ลิตรละ 18 บาท
อัตราการใช LPG คิดแบบรวมเดินเครื่องตัวเปลา
30.0
28.0
26.0
24.0
22.0
20.0

29.9
27.5

ป 59

27.5

ป 60

26.6

28.1

26.1

25.9

27.0
26.1

25.3

25.8

24.2

ป 60

24.9 25.1

27.5 kg/ton (เปาหมาย
26.5 kg/ton)

26.8 25.3 25.9

จากขอมูลถึง 31 ธ.ค. Avg. = 24.31 kg/ton

24.6

25.1
23.9 23.5
22.2

ป 59

25.4 26.3

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ค. ต.ค. พ.ค. ธ.ค.

อัตราการใช LPG คิดแบบรวมเดินเครื่องตัวเปลา
30.0
28.0
26.0
24.0
22.0
20.0

จากขอมูลถึง 31 ธ.ค. Avg. = 26.10 kg/ton

23.9 24.8 23.4 23.6

25.9 kg/ton (เปาหมาย
24.8 kg/ton)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ค. ต.ค. พ.ค. ธ.ค.

สมมติฐาน : เดินเครื่องตัวเปลาใช LPG ชั่วโมงละ 230 kg.

ป 2561

ชื่อโครงการ

: การจัดการและอนุรักษพลังงานในโรงรีด เหล็กเสน บมจ.มิลลคอน สตีล

วัตถุประสงค

: บริษทั ไดเห็นถึงความสําคัญดานอนุรกั ษพลังงาน โดยกําหนดนโยบายเพือ่ ใหมกี ารจัดการพลังงานอยางมี ประสิทธิภาพ
นอกจากนีท้ างบริษทั ยังมีความสนใจทีจ่ ะเขารวมการประกวดแขงขัน รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทการจัด
การพลังงาน ของกระทรวงอุตสาหกรรม (The Prime Minister’s Industry Award) ซึ่งมีการจัดขึ้นทุกป

ผลการดําเนินงาน : ลดการใช LPG ไดมากกวา 6 ลานบาท
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ชื่อโครงการ :
การพัฒนาระบบกึ่งอัตโนมัติการจัดเรียงทอเหล็กรูปพรรณ
วัตถุประสงคโครงการ :
ช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และลดการพึ่ ง พาการใช
แรงงานบุคคลในงานทีม่ ลี กั ษณะทีต่ อ งทําซํา้ ๆ กันตลอดทัง้ วัน อาทิเชน
ระบบพนสีอตั โนมัต,ิ ระบบชวยพลิก ระบบจัดเรียง ระบบมัด ซึง่ พบวา
ในปจจุบนั การผลิตทอเหล็กรูปพรรณทีม่ หี นาตัดรูปทรงตางๆ จะตอง
มีการจัดเรียงเหล็กใหเปนกองกอนจึงจะทําการมัด เชน เหล็กกลอง
ขนาด 3” x 1.5” อาจจะตองเรียงเปนแนว 10 ชั้น ชั้นละ 6 เสน
ซึง่ ในการเรียงจะตองอาศัยพนักงาน 3 คนในการจัดเรียง โดยเปนงาน
ที่ตองยืนทําซํ้าๆ ตลอดทั้งวัน ทางโรงงานมีความตองการพัฒนา
ระบบอัตโนมัติในการจัดเรียงเหล็กแทง เพื่อลดการใชแรงงานบุคคล
ผลการดําเนินงาน : อยูระหวางการดําเนินงาน

ชื่อโครงการ :
การพัฒนาแบบไคเซ็นสําหรับโรงรีดเหล็กสาขาพระราม 2
วัตถุประสงคโครงการ :
พัฒนาการทําไคเซ็นสําหรับโรงงานผลิตเหล็ก เพื่อใหเกิด
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น ลดการสูญเสีย โดยทําอยาง
ตอเนือ่ งและสมํา่ เสมอ รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรใหมคี วามสามารถ
ในการปรับปรุงการทํางานของตนเองใหดีขึ้น จากที่เคยปฏิบัติยาก
ก็ทําใหงาย โดยมีประสิทธิผลเห็นเปนรูปธรรม
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ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

บริ ษั ท กํ า หนดนโยบายที่ จ ะมุ  ง สร า งความสั ม พั น ธ แ ละ
ความรวมมือในระยะยาวกับลูกคา โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต
ความเชือ่ ถือและไววางใจซึง่ กันและกัน และประการสําคัญ คือ การสราง
ความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา ในการใชสินคา และ/หรือ บริการ
ของบริษทั ดวยความรับผิดชอบ เอาใจใส และใหความสําคัญตอปญหา
และความตองการของลูกคาเปนอันดับแรก โดยใหผูบริหารและ
พนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปนี้
1. ยึดมั่นในการนําเสนอและสงมอบสินคาและบริการที่ได
มาตรฐาน และตรงตามความตองการของลูกคา
2. ยึดถือปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขตางๆ ทีไ่ ดทาํ ขอตกลงไวกบั ลูกคา
อยางดีที่สุด
3. การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการคาใหแกลูกคาที่จัดอยู
ในกลุมเดียวกัน ตองมีความเทาเทียมกัน
4. ให ข  อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งตรงตามความเป น จริ ง แก ลู ก ค า
ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินคาและบริการ เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นและความเปนธรรมใหแกลูกคา
5. พรอมที่จะตอบคําถามของลูกคา รวมทั้งการดําเนินการ
เกีย่ วกับขอรองเรียน การใหคาํ แนะนํา และการติดตามผลความคืบหนา
ในประเด็นตางๆ ที่ไดรับแจงจากลูกคา

ทัง้ นีก้ ลุม บริษทั ฯ ยังไดเนนการผลิตสินคาทุกกลุม ผลิตภัณฑ
ใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน โดยไดมีการนําเครื่องจักรซึ่งเปนการ
ผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยและการจัดการมาตรฐาน
ยุโรปที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลกซึ่งเปนที่รูจักในชื่อ Automation
PLC Rolling Mill and Automation PLC Furnace เขามาใช
ทัง้ ยังมีการควบคุมคุณภาพในทุกขัน้ ตอนการผลิตอยางเขมขนพิถพี ถิ นั
ทั้งในเรื่องคุณสมบัติทางกล สวนประกอบทางเคมี และ คุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ เพื่อใหไดมาตรฐานและตรงกับความตองการของ
ลูกคามากที่สุด ซึ่งไดรับการรับรองคุณภาพจาก UKAS GLOBAL
ในเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการครบทุกดาน ทั้งดานคุณภาพ
(ISO 9001:2008) ดานสิ่งแวดลอม (ISO 14001:2015) และดาน
ชีวอนามัยและความปลอดภัย (Environmental Management
Systems : EMS) ไดผานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งใน
ประเทศและตางประเทศไมวา จะเปน มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ของไทย (มอก.) สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (TISI) และ Australian
Authority Certification for Reinforcing Steel (ACRS) เปนตน
ทํ า ให ลู ก ค า สามารถมั่ น ใจในคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท
ไดเปนอยางดี แตบริษัทยังเปดโอกาสใหลูกคาสามารถรองเรียน
สอบถามขอมูล หรือเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินคาและ
การบริการของกลุมบริษัทผานชองทางตางๆ ได เชน ทางโทรศัพท
ทางโทรสาร จดหมาย อีเมล หรือเวปไซด www.millconsteel.com
ของบริษัทไดตลอดเวลาทําการ ทั้งนี้กลุมบริษัทจะรีบดําเนินการ
ตามขอรองเรียน หรือขอเสนอแนะดังกลาวอยางเหมาะสม อยางเรง
ดวนตอไป
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การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

ในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เนื่องจากการดําเนินธุรกิจ และ
การผลิตของกลุมบริษัทมีความเกี่ยวของกับกฎหมายและระเบียบ
ตางๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมซึ่งมีความเขมงวดมาก โดยกลุมบริษัทได
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
ดังกลาวทัง้ หมด และยังคํานึงถึงผลกระทบทางสิง่ แวดลอมและระเบียบ
ที่เกี่ยวของเมื่อกลุมบริษัททําการคัดเลือกหรือปรับปรุงเทคโนโลยี
หรืออุปกรณที่ใชในโรงงาน เชน
- มีระบบบําบัดนํ้าเสีย (Waste Water Treatment Unit)
ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อใชกับโรงงานของบริษัท ซึ่งสามารถนํานํ้าที่เสีย
หรื อ ใช แ ล ว กลั บ มาใช ใ หม ใ นกระบวนการผลิ ต เหล็ ก เส น หรื อ
ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ตอเนื่อง
- มีการติดตัง้ เครือ่ งบําบัดไอเสีย (Fume Treatment Plant)
ในเตาหลอมอารกไฟฟา ซึ่งจะชวยกรองอากาศเสียและฝุนที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต ชวยลดมลพิษทางอากาศ

อีกทั้งบริษัทยังมีการวาจางผูเชี่ยวชาญอิสระเพื่อทําการ
ตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดลอมทุกป ทัง้ คุณภาพของอากาศ ความดัง
ของเสียง ความเขมของแสงสวาง ความรอนบริเวณพื้นที่ทํางาน
หนาแทนรีด โดยจากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
ปลาสุด โดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด เปนผูทําการ
ตรวจสอบใหกับบริษัท สรุปไดดังนี้

ทั้งนี้ โรงงานของกลุมบริษัทไดรับการตรวจวัดทุก 6 เดือน
ในชวงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ภายใตการควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายอากาศ
ดัชนีการตรวจวัด ตรวจวัดฝุนละอองรวม ตรวจวัดฝุนขนาดเล็ก
ตรวจวัดไนโตรเจนออกซไซต โดยดําเนินการตรวจทุก 6 เดือน ในป
2561 พบวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด

โดยโครงการมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหลงกําเนิด
จํานวน 2 ปลอง ไดแกปลองเตาหลอม (โรงหลอมเหล็ก) (Particulate) ตรวจวัด ออกไซดของไนโตรเจน และปลองเตาอบเหล็กแทง
โรงรีด 1 ซึ่งในระหวางเดือน ม.ค.- ธ.ค. มีการตรวจวัด 1 ครั้ง
ในวันที่ 17 ก.พ. 2561 และวันที่ 25 ส.ค. 2561 ผลการตรวจวัด
พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด

2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ
ดัชนีการตรวจวัด ตรวจวัดฝุนละอองรวม โดยดําเนินการตรวจวัด
ทุก 3 เดือนในป 2561 พบวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด

นอกจากนี้ กลุม บริษทั ไดดาํ เนินการในดานการบริหารจัดการ
สิง่ แวดลอม โดยมุง เนนในเรือ่ งการจัดการและการบํารุงรักษา รวมทัง้
ปรั บ ปรุ ง หน ว ยบํ า บั ด นํ้ า เสี ย และการแก ไ ขขั้ น ตอนการควบคุ ม
การทํางานของหนวยบําบัดนํ้าเสียและการบําบัดของเสียเพื่อให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยบริษทั ไดรบั การรับรองดานการบริหาร
และจัดการสิง่ แวดลอมมาตรฐาน ISO 14001:2015 จากบริษทั ยูไนเต็ด
รีจสิ ตรา ออฟ ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด นับตัง้ แตเดือนมี.ค. 2549

รายงานประจำปี 2561

3. ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงสถานที่ทํางาน
และปริมาณการสัมผัสเสียงสะสม โดยดําเนินการตรวจวัดทุก 6 เดือน
ในป 2561 พบวาสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานกฎกระทรวง
(กระทรวงแรงงาน) ยกเวนคา Leq 8 hr ระดับเสียงสถานที่ทํางาน
ในวันที่ 17 ก.พ. และ 12 พ.ค.2561 คา Lmax บริเวณพื้นที่
เตาหลอม(อาคารโรงหลอมและหลอเหล็ก) และคา Leq 8 hr .ในวันที่
17 ก.พ. 2561 บริเวณเครื่องรีดเหล็ก มีคาเกินเกณฑมาตรฐาน
กําหนด และการปฏิบตั งิ านสวนใหญจะดําเนินการภายในหองควบคุม
ซึ่งเปนหองปด และมีระบบปรับอากาศ รวมทั้งทุกครั้งที่ปฎิบัติงาน
ภายนอกห อ งควบคุ ม ผู  ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก คนมี ก ารสวมใส อุ ป กรณ
ปองกันเสียง (Ear muffs)
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4. ผลการตรวจวัดความเขมของแสงสวาง โดยดําเนินการ
ตรวจทุก 6 เดือนในวันที่ 21 ก.พ. ป 2561 จํานวน 34 ตําแหนง
พบวาคาความเข็มแสงทุกตําแหนงตรวจวัดมีคา ตามเกณฑมาตรฐาน
กฎกระทรวง(กระทรวงแรงงาน) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

3. ระดับความรอน
พบวาอยูในเกณฑมาตรฐาน WBGT ที่ 30.1 องศา
เซลเซียส เกณฑมาตรฐานการทํางานเบา ที่ 34องศา
เซลเซียส

5. ผลการตรวจวัดความรอน ดัขนีการตรวจวัด ความรอน
ในสถานที่ทํางาน (Heat indes ในรูป WBGT)บริเวณพื้นที่ทํางาน
เตาหลอม และหนาแทนรีด โดยดําเนินการตรวจวัดทุก 6 เดือน
ในวันที่ 17 ก.พ. 2561 ผลการตรวจวัด พบวาคาดัชนีความรอน
(WBGT) ทีย่ อมใหคนสัมผัสความรอนในการทํางานได (Permissible
Heat Exposure Threshold Limit Valves ) ที่ระดับการทํางานหนัก
และระดับการทํางานเบาบริเวณพื้นที่เตาหลอมและบริเวณเตาอบ
เหล็กแทง สวนใหญมคี า อยูใ นเกณฑมาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน

4. ความเขมของแสงสวาง
พบวาคาความเข็มแสง จํานวน 34 ตําแหนง ตรวจวัด
ตามเกณฑมาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน กําหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ.
2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

6. ผลการตรวจวิเ คราะหคุณภาพนํ้า ของโครงการจาก
แหลงกําเนิดตางๆ โดยดําเนินการตรวจวัดทุก 1 เดือนดัชนีการตรวจวัด
PH SS BOD TDS Oil & Grease ในวันที่ 16 ก.พ. 2561 พบวา
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด
สําหรับบริษัท มิลลคอน บูรพา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท BVQI
จํากัด ตั้งแต เดือนกันยายน 2541 นอกจากนี้ บริษัทยอยยังมีการ
วาจางผูเ ชีย่ วชาญอิสระเพือ่ ทําการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดลอมทุกป
โดยจากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดลอมปลา สุด โดยบริษทั
เทคนิคสิง่ แวดลอมไทย จํากัด ไดวเิ คราะหคณ
ุ ภาพสิง่ แวดลอม
เมื่อชวงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 ซึ่งสามารถสรุป
ผลการตรวจวัดวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม พบวาอยูในเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณภาพอากาศ
- คุณภาพอากาศจากปลองระบายจํานวน 2 ปลอง พบวา
อยูในเกณฑมาตรฐาน
- คุณภาพอากาศในบรรยากาศตรวจวัดจํานวน 3
สถานี มีบานใหมสามัคคี โรงเรียนนิคมพัฒนา 5 บาน
ชากดาวเรือง พบวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด
2. ระดับเสียง
พบวาระดับเสียง Leq 24 จํานวน 4 สถานี ริมรัว้
โรงงานดานทิศเหนือ ดานทิศใต ดานทิศตะวันออก
ดานทิศตะวันตกในพื้นที่ทํางานอยูในเกณฑมาตรฐาน
การตรวจระดับเสียงสถานที่ทํางาน Leq 8 hr ในวันที่
17 ก.พ. 61 และ 12 พ.ค. 2561 บริเวณพื้นที่เตาหลอม
และในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 บริเวณเครื่องรีดเหล็ก
มีคาตามเกณฑมาตรฐานกําหนด

ทัง้ นีบ้ ริษทั ไดทาํ การวาจางผูเ ชีย่ วชาญอิสระจาก บริษทั
อีสเทิรน ไทยคอนซัลติง้ 1992 จํากัด ใหทาํ การตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าที่โรงงานของบริษัท และบริษัทยอย ซึ่งตั้งอยู
ที่จังหวัดระยอง ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม
ป 2561 ผลการตรวจระบบบําบัดนํา้ เสีย ซึง่ วัดคุณภาพ
นํ้าเสียทั้งกอนเขาและหลังออกจากระบบ ตรวจวันทุก
1 เดือน พบวาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
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การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุมบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนทองถิ่นไวดังนี้
1. บริษัทและพนักงานตองยึดมั่นปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี
เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติตอชุมชนทองถิ่นที่อยูอาศัย
ใกลเคียงกับบริเวณทีต่ งั้ โรงงานดวยความเปนมิตร และมีความสัมพันธ
ทีด่ กี บั ชุมชนทองถิน่ รวมถึงใหความสนใจ ไมเลือกปฏิบตั ิ หรือกีดกัน
กลุม ผูท ตี่ อ งไดรบั การดูแลเปนพิเศษ เชน เด็ก สตรี ผูพ
 กิ าร ผูส งู อายุ
เปนตน
2. บริษทั มีหนาทีป่ ฏิบตั ติ อ ชุมชนทองถิน่ ดวยการเปดโอกาส
ใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวม การใหความสนับสนุน และการพัฒนา
ชุมชนในดานตางๆ ใหมีความเปนอยูที่ดีตามความเหมาะสม ไดแก
ดานการศึกษา ดานวัฒนธรรม ดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ
การสรางงานและสรางรายได เปนตน
3. บริษัทมีหนาที่ในการเปดโอกาสใหผูอยูอาศัยในชุมชน
ใกลเคียงกับโรงงานมีโอกาสไดรว มงานกับบริษทั ตามความเหมาะสม
และตามทีบ่ ริษทั พิจารณา อีกทัง้ มีนโยบายในการจางงานชุมชนทองถิน่
ตามความจําเปนและความเหมาะสม
4. บริ ษั ท มี ห น า ที่ ใ นการดู แ ลและสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ มี
คุณประโยชนตอสังคม และใหความรวมมือกับภาครัฐและหนวยงาน
ตางๆ ดวยความเต็มใจและเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
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โดยตลอดเวลาที่ผานมากลุมบริษัทมีการจัดโครงการ และ
กิจกรรมตางๆ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนอยางตอเนือ่ งในทุกๆ
ดาน เนือ่ งจากกลุม บริษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการอยูร ว มกัน
ระหวางชุมชน และองคกร มุงหมายใหมีการพัฒนาองคกร และชุมชน
ใหเติบโตไปพรอมๆ กันอยางยั่งยืน โดยกลุมบริษัทจะมีทีมงานที่ดูแล
ชุมชนโดยเฉพาะ ซึง่ ลงพืน้ ทีร่ บั ฟงความคิดเห็นของชุมชนทีม่ ตี อ องคกร
ในทุกๆ ดาน ซึ่งจะสงผลใหนําไปสูการพัฒนาการดําเนินธุรกิจของ
องคกรใหเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม และชุมชนใหดยี งิ่ ๆ ขึน้ ไปตามลําดับ
นอกจากนัน้ กลุม บริษทั ยังมีสว นรวมในการทํากิจกรรมของชุมชนเอง
เพือ่ สนับสนุนแนวคิดการอยูร ว มกันแบบพึง่ พาอาศัยกันและกันอีกดวย
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กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม
สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ แล ว การบริ ห ารงานที่ ดี นั้ น เป น ส ว นสํ า คั ญ
ตอธุรกิจ และไมเพียงแตคํานึงถึงความยั่งยืนทางธุรกิจ แตตองใสใจ
และใหความสําคัญตอสังคม ชุมชน ลูกคาและสิ่งแวดลอมควบคูกัน
ไปดวย เพือ่ ใหธรุ กิจของบริษทั นัน้ สามารถดําเนินงานอยูร ว มกับสังคม
และชุมชนตอไปไดในอนาคต นอกจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ISO 2600 : Social Responsibility แลว เรายังมุงมั่นและเดินหนา
สรางสรรคกจิ กรรมเพือ่ สังคมอยางตอเนือ่ ง ทัง้ การสานตอโครงการ
ที่เปนประโยชนตอสังคม ตลอดจนริเริ่มโครงการใหมๆ โดยมุงเนนถึง
คุณภาพชีวิต คุณภาพจิตใจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ทั้งยังเปนผูสนับสนุนและเขารวมกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน
ตลอดป 2561

การดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอชุมชนและสิ่งแวดลอม
พื้นที่เปาหมายการทําโครงการชุมชนสัมพันธบริษัทมุงเนนการพัฒนาชุมชน ที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง ภายในรัศมี 5
กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 6 ตําบล 21 หมูบาน ประกอบดวย
อบต.นิคมพัฒนา

อบต.พนานิคม

เทศบาลตําบล
มาบขา

เทศบาลตําบล
มาบขาพัฒนา

หมูที่ 1 บานนิคม
พัฒนา กม.12

หมูที่ 2 บานซอย 8

ชุมชนซอย 2 พัฒนา

หมูที่ 5 บานมาบขา

หมูที่ 1
บานหนองหวา

ชุมชนหวยโปงใน 1

หมูที่ 2 บานนิคม 1

หมูที่ 3
บานคลองตาทัย

ชุมชมสาย
13 พัฒนา

หมูที่ 6
บานทุงสํานัก

หมูที่ 6
บานชากออย

ชุมชนมาบขาสํานักอายงอน

หมูที่ 3 บานใหม
สามัคคี

ชุมชนรวมใจ
พัฒนา

หมูที่ 7
บานชากดาวเรือง

หมูที่ 7
บานเขาจอมแห

ชุมชนหวยโปงใน –
สะพานนํ้าทวม
(หวยโปงใน 3)

หมูที่ 4
บานหนองบอน

ชุมชนหนองหิน
กาวหนา

หมูที่ 5
บานชากผักกูด
หมูที่ 6
บานคลองตาทัย

เทศบาลตําบล
มะขาม

คูเทศบาลเมือง
มาบตาพุด
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สรุปผลการดําเนินโครงการป 2561
ดานการศึกษา
วันที่ 12 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 2561
มอบของขวัญ อุปกรณการเรียน เพื่อแจกใหกับนองๆ ในการรวม
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 3 โรงเรียน โรงเรียนวัดชากผักกูด,
โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 2 และโรงเรียนนิคมสราง
ตนเองจังหวัดระยอง 5

กลุมบริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน) ไดสรางโรงเพาะ
เห็ดนางฟาใหกบั โรงเรียนวัดชากผักกูด เพือ่ เปนฐานเรียนรูเ ศรษฐกิจ
พอเพียง นักเรียนไดศกึ ษาความรูเ รือ่ งเห็ดนางฟา การดูแล และสามารถ
นําไปประกอบอาหารเพื่อรับประทานในโรงอาหาร และแจกจายใหกับ
ผูปกครอง
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กลุมบริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน) ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของการศึกษา ซึง่ เปนสิง่ สําคัญสงผลตอการพัฒนา
เยาวชนไทย ซึง่ จะเปนกําลังหลักและแรงขับเคลือ่ นทีส่ าํ คัญของประเทศ
ในระยะยาว แตเนือ่ งจากปญญาความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย
จึงทําใหเยาวชนขาดความมุงมั่นและหมดความหวัง
ดังนัน้ กลุม บริษทั มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน) จึงไดจดั ทํา
โครงการ สานฝนเพื่อวันของนองตอเนื่องเปน ปที่ 6 เพื่อมอบโอกาส
ใหกับเด็กและเยาวชนที่อยูรอบโรงงานไดรับทุนการศึกษาเพื่อเปน
ขวัญกําลังใจในการศึกษา

ดานศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
ประเพณีบุญขาวหลาม จะรวมตัวกันเพื่อทําขาวหลามที่เนน
รสชาติใหไดสามรส คือ หวาน มัน เค็ม โดยนําขาวเหนียวที่ผสมกะทิ
เรียบรอยแลวกรอกใสกระบอกไมไผ แลวนําไปเผาไฟบนดินแบบโบราณ
ทั้งนี้ แตละบานอาจจะเผาขาวหลามกันเองภายในครอบครัว หรือ
แตละชุมชนก็จะมาเผาขาวหลามรวมกัน ซึง่ การเผาบนดินแบบโบราณ

ชาวบานจะตองขุดดินบนลานโลงเปนรางตืน้ ๆ ตัง้ กระบอกขาวหลาม
แลวกอกองไฟขนานไปกับกระบอกขาวหลาม ภายหลังเผาขาวหลาม
เสร็จก็จะแบงกันไปและนําไปทําบุญทีว่ ดั ใกลๆ ภายในชุมชนของตนเอง
ทางโบราณมั ก จะถื อ ว า หลั ง จากเก็ บ เกี่ ย วข า วแล ว นํ า มา
ทํ า ข า วหลามถวายพระเพื่ อ ให เ กิ ด ความเป น สิ ริ ม งคลและเป น
ขวัญกําลังใจในการทํานาครั้งตอไป และเพื่อใหพ่ีนองในชุมชนเกิด
ความรักใครสามัคคีเพราะตองนําขาวใหมของแตละบานมารวมกัน
แลวรวมกันทําขาวหลามถวายพระสงฆ นอกจากนีย้ งั เปนการสืบทอด
ประเพณีทบี่ รรพบุรษุ ไดสบื ทอดกันมาสงตอใหเยาวชนไดสบื สานตอไป
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กลุมบริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน)รวมประเพณี
แหเทียนพรรษา และประเพณีการถวายผาอาบนํ้าฝน ณ วัดปกรณ
ธรรมราม, วัดชากผักกูด และวัดหนองบอน ซึ่งเปนประเพณีที่แสดง
ถึ ง ความศรั ท ธา ความสามั ค คี ข องชุ ม ชนและเป น การสื บ ทอด
พระพุทธศาสนาใหธาํ รงอยูต อ ไป แตถา ทุกคนชวยกันสืบสานประเพณี
อันดีงามนีไ้ ว ประเพณีการหลอเทียนและแหเทียนจํานําพรรษาก็จะเปน
ประเพณีอยูคูประเทศไทยตอไป

กลุมบริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน) ไดรวมงาน
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดชากผักกูด และวัดหนองบอน เพือ่ ใหพนักงาน
ไดรวมทําบุญ รักษาวัฒนธรรมอันดีงานของไทย และกอใหเกิด
ความสัมพันธอันดีระหวางโรงงานและชุมชน
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ดานอาชีพ
โครงการเพาะเห็ด สรางราย สูชุมชน กลุมบริษัท มิลลคอน
สตีล จํากัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการอยางตอเนื่องเปนปที่ 2
ใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน นําเห็ดที่ไดไป
พัฒนาแปรรูปเปนนํ้าพริกเห็ดนางฟา มี 3 สูตร ไดแก 1. นํ้าพริก
เห็ดนางฟา 2. นํา้ พริกเห็ดสูตรปลารา และ 3. นํา้ พริกเผาเห็ดนางฟา
เปนสินคา OTOP จําหนายสรางรายไดใหกับชุมชน

กลุมบริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน) ไดเขาชวยเหลือ
เกษตรกรที่ ป ระสบป ญ หาวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ราคาสั บ ปะรดตกตํ่ า
รับซือ้ สับปะรดจํานวน 500 กิโลกรัม นํามาแจกใหกบั พนักงาน นักเรียน
โรงเรียนชากผักกูด และโรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 5
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ดานสิ่งแวดลอม
7 พฤษภาคม 2561 คณะผูบริหารและพนักงาน บริษัท
มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัท มิลลคอน บูรพา จํากัด
รวมกันปลูกตนสนจํานวน 500 ตน เพื่อเปนแนวรั้วปองกันฝุน
สรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม

เขารวมโครงการจิตอาสา เราทําความดีดว ยใจ ทําความสะอาด
วัดหนองบอน วัดชากผักกูด โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง
5 และโรงเรียนวัดชากผักกูด
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รางวัลตางๆ
1. ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผูถ อื หุน
สามัญประจําป 2561 โดยบริษัทไดรับคะแนนประเมิน 95 คะแนน
จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
2. ผลประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจําป 2561 อยูใ นระดับ “ ดี “ คือไดคะแนนประเมินมากกวา 70 คะแนน
3. กลุมบริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน) เขารับ
โล ร างวั ล และประกาศนี ย บั ต รสถานประกอบการผู  มี ม าตรฐาน
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของผู  ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมแร
(CSR-DPIM) ประจําป 2560

106

รายงานประจำปี 2561

107

ร

ายการระหวางกัน
Related Transactions
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ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตางๆ
โดยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเปนการทํารายการกับผูถือหุน
และ/หรือ ผูบริหารของบริษัท รวมถึงการทํารายการกับบริษัทที่
เกี่ยวของกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูถือหุน และ/หรือ
ผูบริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธไดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

นายสมภพ ลีสวัสดิ์ตระกูล

เปนบิดาของ นางสาวสุทธิรัตน ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนรายใหญ
และกรรมการของบริษัท

นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

เปนกลุมผูถือหุนรายใหญ และเปนพี่ชายของนางสาวสุทธิรัตน ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเปนกรรมการบริษัท

นางสาวสุทธิรัตน ลีสวัสดิ์ตระกูล

เปนกลุมผูถือหุนรายใหญและกรรมการของบริษัท

กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่อาจมีความขัดแยง

ประเภทธุรกิจหลัก

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท มิลลเลี่ยนไมล จํากัด

ใหบริการดานขนสง

กรรมการของบริษัท มิลลเลี่ยน ไมล จํากัด
เปนสามีของนางสาวสุทธิรัตน ลีสวัสดิ์ตระกูล
ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนรายใหญและกรรมการ
ของบริษัท

บริษัท อาร. เอส. พี สตีล จํากัด

จําหนายผลิตภัณฑเหล็ก

กรรมการของบริษัท อาร. เอส. พี สตีล จํากัด
เปนสามีของนางสาวสุทธิรัตน ลีสวัสดิ์ตระกูล
ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนรายใหญ และกรรมการ
ของบริษัท

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด
(มหาชน)

ผลิตวัสดุกอสรางและการใหบริการ

เปนผูถือหุนใหญของบริษัทจํานวนรอยละ 18
ของจํานวนหุนที่ชําระแลว

AEC Power Engineering Sole Limited

ใหบริการดานระบบไฟฟา

กรรมการของบริษัทไอเจน เอนจิเนียริ่ง
จํากัด ซึ่ง ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัท
เปนกรรมการของ AEC Power Engineering
Sole Limited
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ลักษณะของรายการระหวางกัน
ในรอบปที่ผานมาบริษัทมีการทํารายการระหวางกันอันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลคาของการทํารายการระหวางกัน โดยแบงตามประเภทไดดังนี้
รายการคํ้าประกันเงินกูยืมสถาบันการเงิน / เจาหนี้เงินกู

บริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคาของเงินกูยืมคงคาง (ลานบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2560

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล

ณ 31 ธ.ค. 2561

นายสิทธิชัย
ลีสวัสดิ์ตระกูล

คํ้าประกันเงินกูระยะยาว
ในประเทศ

500

397.58

รายการดังกลาวเปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทําให
บริ ษั ท มี แ หล ง เงิ น ทุ น ระยะยาวเพื่ อ ไป
สนับสนุนการทําธุรกิจของบริษัท

นายสมภพ
ลีสวัสดิ์ตระกูล
นายสิทธิชัย
ลีสวัสดิ์ตระกูล

คํ้าประกันเงินกูโดย L/C
ภายในและภายนอก
ประเทศหรือ T/R และ
เงินกูโดยออก P/N
วงเงินซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา

4,952.34

6,053.63

รายการดังกลาวเปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทําให
บริษัทมีแหลงเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
เพิ่มขึ้น

บริษัท มิลลคอน บูรพา จํากัด
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคาของเงินกูยืมคงคาง (ลานบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2560

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล

ณ 31 ธ.ค. 2561

นายสมภพ
ลีสวัสดิ์ตระกูล
นายสิทธิชัย
ลีสวัสดิ์ตระกูล
บมจ.มิลลคอน
สตีล

คํ้าประกันเงินกูโดยL/C
ภายในและภายนอก
ประเทศหรือ T/R
เงินกูโดยออก P/N และ
วงเงินซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา

1,630.74

2,185.09

รายการดังกลาวเปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทําให
บริษัทมีแหลงเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
เพิ่มขึ้น

นายสมภพ
ลีสวัสดิ์ตระกูล
นายสิทธิชัย
ลีสวัสดิ์ตระกูล
บมจ.มิลลคอน
สตีล

คํ้าประกันเงินกูระยะยาว
ในประเทศ

328.36

49.67

รายการดังกลาวเปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทําให
บริ ษั ท มี แ หล ง เงิ น ทุ น ใช ใ นโครงการ
Green Mill

นายสิทธิชัย
ลีสวัสดิ์ตระกูล
บมจ.มิลลคอน
สตีล

คํ้าประกันเงินกูระยะยาว
ในประเทศ

1,442.90

1,443.91

รายการดังกลาวเปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทําให
บริ ษั ท มี แ หล ง เงิ น ทุ น ระยะยาวเพื่ อ ไป
สนับสนุนการทําธุรกิจของบริษัท
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บริษัท มิลลคอน สตีลไพพ จํากัด
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง
นายสิทธิชัย
ลีสวัสดิ์ตระกูล
บมจ.มิลลคอน
สตีล

ลักษณะรายการ

มูลคาของเงินกูยืมคงคาง (ลานบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2560

คํ้าประกันเงินกูโดย L/C
ภายในและภายนอก
ประเทศหรือ T/R และ
เงินกูโดยออก P/N
และวงเงินซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา

106.43

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล

ณ 31 ธ.ค. 2561
248.73

รายการดังกลาวเปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทําให
บริษัทมีแหลงเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
เพิ่มขึ้น

บริษัท ซันเทค เมทัลส จํากัด
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง
นายสิทธิชัย
ลีสวัสดิ์ตระกูล
บมจ.มิลลคอน
สตีล

ลักษณะรายการ

มูลคาของเงินกูยืมคงคาง (ลานบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2560

คํ้าประกันเงินกูโดย L/C
ภายในและภายนอก
ประเทศหรือ T/R และ
เงินกูโดยออก P/N และ
วงเงินซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา

261.15

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล

ณ 31 ธ.ค. 2561
246.87

รายการดังกลาวเปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทําให
บริษัทมีแหลงเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
เพิ่มขึ้น

บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จํากัด
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง
บมจ.มิลลคอน
สตีล

ลักษณะรายการ

มูลคาของเงินกูยืมคงคาง (ลานบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2560

คํ้าประกันเงินกูยืม
หมุนเวียน
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10.00

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล

ณ 31 ธ.ค. 2561
23.30

รายการดังกลาวเปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทําให
บริษัทมีแหลงเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
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บริษัท ไอเจน พาวเวอรเทค จํากัด
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง
นายสิทธิชัย
ลีสวัสดิ์ตระกูล
บมจ.มิลลคอน
สตีล

ลักษณะรายการ

มูลคาของเงินกูยืมคงคาง (ลานบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2560

คํ้าประกันเงินกูO/D,
เงินกูโดยออก P/N
และวงเงินกูระยาว

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
การพิจารณาเขาทํารายการดังกลาวกระทําโดยผูบริหาร
ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน
รายการดังกลาวและมีความเห็นวามีความจําเปนและสมเหตุสมผล
เนือ่ งจากเปนเงือ่ นไขของการกูย มื เงินของธนาคารพาณิชย และเจาหนี้
เงินกู เพื่อใชสําหรับการดําเนินธุรกิจอันกอใหเกิดประโยชนตอบริษัท
และบริษัทยอย โดยไมมีการคิดคาธรรมเนียมคํ้าประกันเงินกูยืม

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ
การทํารายการระหวางกัน
ในปจจุบัน ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ของบริษทั จะเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ กับบริษัท
หรือบริษัทยอย ไมมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเขา
ทํารายการระหวางกันนั้นๆ

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล

ณ 31 ธ.ค. 2561
-

34.46

รายการดังกลาวเปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทําให
บริษัทมีแหลงเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
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นโยบายการทํารายการระหวางกัน
นโยบายของบริษัทในการทํารายการระหวางกันโดยทั่วไปจําแนกตาม
ประเภทรายการ มีดังนี้

รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซงึ่ มีเงือ่ นไข
ทางการคาทัว่ ไป เชน การซือ้ หรือขายสินคาและบริการ เปนตน
บริษัทไดกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกันใหมี
เงือ่ นไขตางๆ เปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคา
ตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคล
ภายนอก และใหปฏิบตั เิ ปนไปตามสัญญาทีต่ กลงรวมกันอยาง
เครงครัด พรอมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขรายการตางๆ
ใหชัดเจน เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน
ทั้งนี้ ฝายตรวจสอบภายในจะทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลและ
จัดทํารายงานเพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและ
ใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและและความสมเหตุสมผล
ของการทํารายการทุกๆ ไตรมาส
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซงึ่ ไมมเี งือ่ นไข
ทางการคาทัว่ ไป และรายการระหวางกันอืน่ ๆ บริษทั มีนโยบาย
ใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็น
เกีย่ วกับความสมเหตุสมผลและความจําเปนของการทํารายการ
กอนทํารายการ และจะตองปฏิบตั ใิ หเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง
หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึง
การปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึง่ ทรัพยสนิ
ทีส่ าํ คัญของบริษทั หรือบริษทั ยอย (ถามี) โดยรายการระหวางกัน
อื่นๆ ไดแก รายการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือบริการอื่นๆ เชน
การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย และการไดมาหรือจําหนาย
ทรัพยสิน เปนตน และรายการรับหรือใหความชวยเหลือ
ทางการเงิน เชน การกูยืม การคํ้าประกัน และการใชทรัพยสิน
เปนหลักประกัน เปนตน ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไมมคี วามชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันดังกลาว
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บริ ษั ท จะให ผู เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระเป น ผู  ใ ห ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ
รายการระหวางกันดังกลาว เพือ่ นําไปใชประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการ หรือผูถือหุน แลวแตกรณี และบริษัทจะ
เปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแบบ
56-1 และรายงานประจําป ทั้งนี้ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน หรือมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการ
ระหวางกัน จะไมมสี ทิ ธิในการออกเสียงลงมติในการทํารายการ
ระหวางกันนั้นๆ
ทัง้ นี้ รายการระหวางกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ กรรมการ
จะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้น และกรรมการ
จะตองไมอนุมตั ริ ายการใดๆ ทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะตอง
เป ด เผยรายการดั ง กล า วต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทกับบริษัทยอย,
บริษัทกับบริษัทรวม, บริษัทยอยกับบริษัทยอย, บริษัทยอย
กับบริษัทรวม, บริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน, บริษัทยอยกับ
กิจการทีเ่ กีย่ วของกัน, บริษทั รวมกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วของ, บริษทั
กับพันธมิตรทางการคา และบริษทั ยอยกับพันธมิตรทางการคา
ในป 2561 บริษัทมีรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทยอย
บริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน และพันธมิตรทางการคา ทีไ่ ดทาํ การซือ้ ขาย
หรือตกลงวาจาง โดยใชเงื่อนไข และราคาตลาดเชนเดียวกับ
ที่ทํากับบุคคลภายนอก ณ ขณะนั้นๆ สรุป ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1) รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นระหวางบริษัท กับบริษัทยอย
รายการระหวางกัน
1.รายได

มิลลคอน บูรพา
จํานวนเงิน (บาท)

Millcon (HK) Limited
จํานวนเงิน (บาท)

Millcon Thiha Limited
จํานวนเงิน (บาท)

ผลิตและจําหนาย
เหล็กแทง

ทําธุรกรรมการไดมาซึ่ง
ทรัพยสอนของ TSSI

จําหนายเหล็กและวัสดุ
กอสราง

1.1 รายไดจากการขายและการใหบริการ
1.2 ดอกเบี้ยรับ
1.3 เงินปนผลรับ
1.4 รายไดอื่น

2,158,057,053.60
16,815,095.40

-

389,142,219.01
780,000.00

2.คาใชจาย
2.1 การซื้อสินคา
2.2 คาใชจายในการผลิตและการบริการ
2.3 คาใชจายในการขายและบริหาร

3,717,325,721.00
11,012,880.00
-

-

9,430,531.38

49,420,068.76
100,235,788.92
4,555,381.60
-

1,018,542.43
-

351,230,152.36
2,504,653.17
-

3.ยอดคางชําระที่เกิดจากการซื้อและขายสินคา
และบริการ
3.1 ลูกหนี้การคา
3.2 เงินทดรองจาย
3.3 ดอกเบี้ยคางรับ
3.4 คาใชจายคางจาย, เงินทดรองรับ
3.5 เงินกูยืมระยะสั้น
3.6 เงินรับลวงหนาคาสินคา
3.7 ลูกหนี้คาทรัพยสิน, คาเชา, ลูกหนี้อื่น
3.8 เจาหนี้การคา
3.9 เงินใหกูยืมระยะยาว

สหรวม วัสดุกอสราง
จํานวนเงิน (บาท)

มิลลคอน ไพพ
จํานวนเงิน (บาท)

บจก.ซันเทคเมทัลส
จํานวนเงิน (บาท)

สยามโซลาร
เจนเนอเรชั่น
จํานวนเงิน (บาท)

จําหนายเหล็ก
และวัสดุกอสราง

ผลิตและจําหนาย
เหล็กรูปพรรณ

จัดการเศษเหล็กและ
แปรรูปเศษเหล็ก
เพื่อจําหนาย

ผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟา
พลังงานทดแทน

1.1 รายไดจากการขายและการใหบริการ
1.2 รายไดคาเชา
1.3 ดอกเบี้ยรับ
1.4 รายไดอื่น

585,464,259.28
720,000.00

10,316,400.00
3,000,000.00

164,130,438.00
12,237,230.78
1,592,795.00

12,000,000.00

2.คาใชจาย
2.1 การซื้อสินคา
2.2 คาใชจายในการผลิตและการบริการ

865,890.39
724,237.60

78,970.40

1,987,950.63

-

71,003,324.78
64,200.00
836,733.99
-

70,000,000.00
5,607,476.64
28,938,227.89
31,222.60
-

22,641,690.06
5,000,000.00
16,327,483.26
221,979.17
233,090,111.00

รายการระหวางกัน
1.รายได

3.ยอดคางชําระที่เกิดจากการซื้อและขายสินคา
และบริการ
3.1 ลูกหนี้การคา
3.2 เงินทดรองจาย
3.3 ดอกเบี้ยคางรับ
3.4 คาใชจายคางจาย, เงินทดรองรับ
3.5 เงินกูยืมระยะสั้น
3.6 เงินรับลวงหนาคาสินคา
3.7 ลูกหนี้คาทรัพยสิน, คาเชา, ลูกหนี้อื่น
3.8 เจาหนี้การคา
3.9 เงินใหกูยืมระยะยาว

- 17,120,000.00
-
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2) รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นระหวางบริษัท กับบริษัทรวมและบริษัทรวมคา
รายการระหวางกัน

โคเบลโก
มิลลคอนสตีล
จํานวนเงิน (บาท)

ไอเจน เอนจิเนียริ่ง
จํานวนเงิน (บาท)

บิลค วัน กรุป
จํานวนเงิน (บาท)

บี จิสติกส
จํานวนเงิน (บาท)

8,041,401.30

388,586.31
1,800,000.00

880,000.00

-

946,482,909.63
13,129,239.90
-

3,642,900.00
1,941,367.50

1,225,700.00
-

51,340,436.28
84,186,558.95
-

-

-

-

-

1.รายได
1.1 รายไดจากการขายและการใหบริการ
1.2 กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายสินทรัพย
1.3 ดอกเบี้ยรับ
1.4 รายไดอื่น
2.คาใชจาย
2.1 การซื้อสินคา
2.2 คาใชจายในการผลิตและการบริการ
2.3 คาใชจายในการขายและบริหาร
2.4 หนี้สงสัยจะสูญ
2.5 ซื้อสินทรัพย
3.ยอดคางชําระที่เกิดจากการซื้อและขายสินคา
และบริการ
3.1 ลูกหนี้การคา
3.2 เงินทดรองจาย
3.3 คาใชจายคางจาย, เงินทดรองรับ
3.4 เงินรับลวงหนาคาสินคา
3.5 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
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3) รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นระหวางบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายการระหวางกัน

เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
จํานวนเงิน (บาท)

Millcon
Thiha GEL Limited
จํานวนเงิน (บาท)

-

91,846,388.11
-

227,865.48
8,400,000.00

447,792.00
7,362,098.50

-

15,903,587.97

7,362,098.50
73,673.00
-

13,739,182.66
-

469,767.41
26,303,708.68

ไอเจน พาวเวอรเทค
จํานวนเงิน (บาท)

สยามโซลาร
เจนเนอเรชั่น
จํานวนเงิน (บาท)

อาร.เอส.พี สตีล
จํานวนเงิน (บาท)

1.รายได
1.1 รายไดจากการขายและการใหบริการ
1.2 กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายสินทรัพย
1.3 ดอกเบี้ยรับ
1.4 รายไดอื่น
2.คาใชจาย
2.1 คาใชจายในการผลิตและบริการ
2.2 หนี้สงสัยจะสูญ
3.ยอดคางชําระที่เกิดจากการซื้อและขายสินคา
และบริการ
3.1 ลูกหนี้การคา
3.2 เงินทดรองจาย
3.3 คาใชจายคางจาย, เงินทดรองรับ
3.4 เงินรับลวงหนาคาสินคา
3.5 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รายการระหวางกัน

บิลค เอเชีย
จํานวนเงิน (บาท

1.รายได
1.1 รายไดจากการขายและการใหบริการ
1.2 กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายสินทรัพย
1.3 ดอกเบี้ยรับ
1.4 รายไดอื่น

225,347,561.94
-

478,100.70
-

6,000,000.00

-

-

-

46,457,376.53
9,874,460.70
-

-

-

-

2.คาใชจาย
2.1 คาใชจายในการผลิตและบริการ
3.ยอดคางชําระที่เกิดจากการซื้อและขายสินคา
และบริการ
3.1 ลูกหนี้การคา
3.2 เงินทดรองจาย
3.3 คาใชจายคางจาย, เงินทดรองรับ
3.4 เงินรับลวงหนาคาสินคา
3.5 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
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4) รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นระหวางบริษัท มิลลคอน บูรพา จํากัด (บริษัทยอย) กับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
คอมพลีท
ทรานสปอรต
จํานวนเงิน
(บาท)

รายการระหวางกัน

โอเชี่ยน ซัพพลายส
จํานวนเงิน
(บาท)

โคเบลโก มิลลคอน
สตีล
จํานวนเงิน
(บาท)

ไอเจน
เอนจิเนียริ่ง
จํานวนเงิน
(บาท)

-

-

1,938,700,631.20
-

-

-

44,605,835.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.รายได
1.1 รายไดจากการขายและการใหบริการ
1.2 รายไดคาเชา
2.คาใชจาย
2.1 ซื้อสินคาและบริการ
2.2 คาใชจายในการขายและบริหาร
3.ยอดคางชําระที่เกิดจากการซื้อและขายสินคา
และบริการ
3.1 ลูกหนี้การคา
3.2 เงินทดรองจาย
3.3 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(เงินรับลวงหนาคาสินคา)
3.4 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
3.5 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (คาใชจายคางจาย)

5) รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นระหวางบริษัท กับพันธมิตรทางการคา

รายการระหวางกัน

1. รายไดจากการขาย

บจก.อินไซท
สตีล
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

บจก.ซิมบา
อินเตอร
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

บจก.ทริปเปล
โอ เทรดดิ้ง
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

บจก.จรัส
รุงโรจน
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

บจก.ดีสินชัย
สตีล
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

214,987,684.35

-

-

18,326,337.58

-

384,550.00

-

-

-

-

-

-

10,800,167.80

-

2. การซื้อสินคาและรับบริการ
2.1 ซื้อสินคา

3. ยอดคางชําระที่เกิดจากการซื้อและขายสินคาและบริการ
3.1 ลูกหนี้การคา
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130,928,937.62
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เงื่อนไขและนโยบายราคา
รายการระหวางกันขางตน เปนการทําธุรกรรมระหวางบริษทั
กับบริษัทยอย กับบริษัทที่เกี่ยวของกัน และกับพันธมิตรทางการคา
โดยใชนโยบายการซื้อขายซึ่งเปนไปตามกลไกตลาด

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหวางกัน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวารายการระหวางกัน
ดังกลาว เปนธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินธุรกิจปกติระหวางบริษทั
กับบริษัทยอย กับบริษัทเกี่ยวของกัน และพันธมิตรทางการคา
เปนไปตามเงือ่ นไขเชนเดียวกับรายการจากกิจการอืน่ ทีไ่ มเกีย่ วของกัน
กล า วคื อ ในการซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ บริ ษั ท มั่ น ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพและความ
สมํา่ เสมอ ในการจัดหาวัตถุดบิ สําหรับการขายสินคาถือเปนการเพิม่
ชองทางการจําหนายใหแกบริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติ
รายการระหวางกัน
ในการอนุมัติการทํารายการระหวางกันนั้น ในแตละบริษัท
ไดมีการกําหนดอํานาจในการดําเนินการไวอยางชัดเจนวาตอง
ไดรับอนุมัติจากกรรมการผูจัดการ หรือคณะกรรมการของแตละ
บริษัทยอย หรือไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารหรือคณะ
ผูบ ริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั ของบริษทั ตามวงเงินทีไ่ ดกาํ หนดไว
ภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะทําใหไมเกิดการ
รัว่ ไหลหรือการทุจริต การกําหนดอํานาจดังกลาว ไดมกี ารพิจารณา
ทบทวนอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหเกิดความยืดหยุนและความคลองตัว
ในการดําเนินงาน

ในกรณีที่อาจมีการทํารายการระหวางกันในอนาคตที่อาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนกบั บริษทั บริษทั จะปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และขั้นตอนตางๆ ตามประกาศและขอกําหนดของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
ภาพรวมอุตสาหกรรม
จากขอมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย การบริโภคเหล็กสําเร็จรูปของไทยในป 2561 ขยายตัวรอยละ 4.8
อยูที่ 17.4 ลานตัน การผลิตเหล็กในประเทศอยูที่ 7.1 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 3.4 การนําเขาผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูป
ขยายตัวรอยละ 6.2 อยูที่ 12 ลานตัน สวนการสงออกขยายตัวรอยละ 19 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
สําหรับคาดการณความตองการใชเหล็กของไทยป 2562 อยูที่ 18.7-19 ลานตัน ปจจัยบวกจากการขยายตัวใน
อุตสาหกรรมกอสราง การลงทุนโครงสรางพื้นฐานตางๆ ของภาครัฐ โครงการรถไฟฟาสายตางๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
และแนวโนมการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย และการลงทุนในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต
แผนยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 การขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวเนื่อง
มีแนวโนมขยายตัวดีขึ้นอสังหาริมทรัพย
ผลการดําเนินงานของบริษัท
รายไดจากการขายและรายไดอื่นๆ

รายไดจากการขายและรายไดอื่นๆ
ตารางแสดงยอดขายของกลุมบริษัท แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ
ป 2561

ป 2560

ประเภทผลิตภัณฑ

ปริมาณ
(Ton)

มูลคา

เหล็กเสนกลมและเหล็กขอออย (Steel Bar)
เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)
เหล็กลวด (Wire rod)
เหล็กแทงยาว (Billet)
อื่นๆ (Other)
รวมทั้งสิ้น

574,323
45,543
42,929
324,400
142,607
1,129,802

10,880 53.55 592,804
1,057
5.20
40,713
865
4.26
36,159
5,707 28.09 474,726
1,810
8.90
87,368
20,319 100.00 1,231,770

จากตารางดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา บริษทั มีรายได
จากการขายและการบริการในป 2559-2561 อยูที่ 19,214
ลานบาท 19,624 ลานบาท และ 20,319 ลานบาท ตามลําดับ
เนื่องจากราคาขายสินคาเฉลี่ยทั้งปสูงกวาปกอนหนา ขณะที่
บริษัทมีปริมาณขายผลิตภัณฑป 2559 – 2561 อยูที่
1,430,644 ตัน 1,231,770 ตัน และ 1,129,802 ตัน ตามลําดับ

รายงานประจำปี 2561

(มูลคา: ลานบาท)

%

ปริมาณ
(Ton)

มูลคา
9,979
852
658
7,057
1,078
19,624

ป 2559
%

ปริมาณ
(Ton)

มูลคา

50.85 732,647 10,522 54.76
4.34 39,901
773
4.02
3.35 69,344 977.20
5.09
35.96 526,398 6,389 33.25
5.50 62,354
553
2.88
100.00 1,430,644 19,214 100.00

โดยสวนใหญเปนการขายเขาสูโ ครงการภาครัฐและการขยาย
ฐานกลุมลูกคาในกลุมเหล็กลวดเพิ่มขึ้น สําหรับแหลงแทง
ทรงยาว (Billet) มีปริมาณขายลดลง เนื่องจากการผลิต
เพื่อใชในกลุมบริษัทเองเปนหลัก ซึ่งจะเห็นไดจากตารางยอด
ขายตามภูมิศาสตร
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ตารางแสดงยอดขายตามภูมิศาสตร
รายไดจากการขายสินคา
ของกลุมบริษัท
ภายในประเทศ
ตางประเทศ
รวมรายไดจากการขาย

(มูลคา: ลานบาท)

ป 2561
ลานบาท
รอยละ
19,680
639
20,319

97
3
100

ป 2560
ลานบาท
รอยละ
17,329
2,295
19,624

89
11
100

ป 2559
ลานบาท
รอยละ
18,275
939
19,214

95
5
100

สําหรับยอดขายตามภูมศิ าสตรของกลุม บริษทั ในป 2559-2561โดยคิดอัตราสวนรายไดจากการจําหนายภายในประเทศ
ตอรายไดจากการจําหนายทั้งหมดอยูที่ รอยละ 95 รอยละ 89 และรอยละ 97 ตามลําดับ ขณะที่อัตราสวนของการขายไปยัง
ตางประเทศอยูที่ รอยละ 5 รอยละ 11 รอยละ 3 ตามลําดับ
สวนรายไดอื่นๆ ตั้งแตป 2559 – 2561 อยูที่ 487 ลานบาท 187 ลานบาท และ 1,439 ลานบาท ตามลําดับ
คิดเปนสัดสวน รอยละ 2 รอยละ 1 และ รอยละ 7 ของรายได รวมตามลําดับ ซึง่ ในป 2561 บริษทั มีกาํ ไรจากการขายทีด่ นิ 285 ไร
จํานวน 1,089 ลานบาท, กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทยอย 60 ลานบาท จากการที่บริษัทไดเจรจา
ปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้สถาบันการเงินของ บริษัท สยามโซลาร เจนเนอเรชั่น จํากัด (“สยามโซลาร”) ซึ่งเปน บริษัทยอย
โดยทางสยามโซลารไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของ การปรับโคงสรางหนี้ ทางเจาหนี้จึงไดมีการยกหนี้ใหกับ สยามโซลาร , รายการ
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ 157 ลานบาทรายไดจากเงินปนผล 7 ลานบาท และรายไดอื่นๆ 126 ลานบาท สงผลใหบริษัท
มีรายไดรวมของบริษัทอยูที่ 21,578 ลานบาท

กําไรขั้นตน
กําไรขั้นตนของบริษัทในป 2559-2561 อยูที่รอยละ 8 รอยละ 7 และรอยละ 2 ลําดับ โดยป 2561 ที่มีกําไรขั้นตน
ลดลงนั้นเนื่องจากตนทุนขายและบริการเพิ่มขึ้น 1,800 ลานบาท จากป 2560 จากการที่ราคาเหล็กมีความผันผวนสูง
ทําใหราคาสินคาสําเร็จรูปปรับตัวลดลงเร็วกวาราคาวัตถุดิบ สวนตางของราคาขายกับวัตถุดิบจึงลดลง นอกจากนี้บริษัท
มีตนทุนการหยุดผลิต 70 ลานบาท เพื่อติดตั้งหมอแปลง ไฟฟาใหม ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเหล็กแทงทรงยาว
ไดเร็วขึ้น และการบันทึกคาเผื่อการลดลงของมูลคา สินคาคงเหลือ 250 ลานบาท บริษัทจึงมีตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลให
มีกําไรขั้นตนลดลง

คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขายและบริหารของกลุมบริษัทในป 2559-2561 อยูที่ 899 ลานบาท 755 ลานบาท และ 696 ลานบาท
ตามลําดับ โดยในป 2561 คาใชจายในการขายและ บริหารลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งเปนการลดลงจากคา
ขนสงตางประเทศ เนื่องจากในป 2561 บริษัทผลิต เหล็กแทงทรงยาว (Billet) เพื่อใชภายในกลุมบริษัทเปนหลัก
นอกจากนี้ในป 2561 บริษัทมีขาดทุนจากผลแตกตางในสินคาสําเร็จรูป จํานวน 516 ลานบาท และมีผลขาดทุน
จากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 191 ลานบาท

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กลุมบริษัทมีกําไร (ขาดทุน) สุทธิตั้งแตป 2559 – 2561 เทากับ 394 ลานบาท, 123 ลานบาท และ (411) ลานบาท
ตามลําดับ จากผลการดําเนินงานตามที่กลาวมาขางตน สงผลใหป 2561 มีผลการดําเนินงานขาดทุน แตเมื่อพิจารณา
เฉพาะกําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) อยูที่ 1,227 ลานบาท 1,047 ลานบาท และ 1,247 ลานบาท ตามลําดับ
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
ตารางแสดงอายุลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ – สุทธิ ตั้งแตป 2559 ถึง 2561
รายการ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระไมเกิน 3 เดือน
คางชําระมากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
คางชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน
เกินกําหนดชําระเกิน 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ

งบการเงินรวม
ป 2560

ป 2561

ป 2559

มูลคา (บาท)

สัดสวน

มูลคา (บาท)

สัดสวน

2,271,860,625
233,961,742
63,851,712
7,107,206
49,927,434
2,626,708,720
(51,208,061)
2,575,500,659

86.49%
8.91%
2.43%
0.27%
1.90%
100.00%
1.95%
98.05%

775,811,442
96,141,050
7,640,261
7,517,200
407,320,505
1,294,430,458
(406,515,002
887,915,456

59.93%
7.43%
0.59%
0.58%
31.47%
100.00%
31.40%
68.60%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป 2559 – 2561 กลุม บริษทั
มีลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับสุทธิจํานวน 1,963 ลานบาท,
887 ลานบาท และ 2,576 ลานบาท ตามลําดับ โดยลูกหนี้
ในป 2561 เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 1,534 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 115 เมื่อเทียบกับป 2560 จากการขยายฐาน
ลูกคาไปยังลูกคารายใหมเพิ่มเติม ซึ่งทั้งหมดทางบริษัทไดสง
ของใหลูกคาเรียบรอยแลว
นอกจากนีค้ า เผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญในป 2561 ทีล่ ดลงนัน้
355 ลานบาท นัน้ เกิดจากการโอนกลับรายการหนีส้ งสัยจะสูญ
182 ลานบาท เนือ่ งจากลูกหนีไ้ ดชาํ ระหนีค้ นื ใหแกบริษทั เปนหุน สามัญ

มูลคา (บาท)

สัดสวน

1,600,099,229 66.60%
62,264,229
2.59%
295,761,914 12.31%
962,659
0.04%
443,430,148 18.46%
2,402,518,180 100.00%
(439,302,129) 18.28%
1,963,216,051 81.72%

ของบริ ษั ท สยามโซล า ร เจนเนอเรชั่ น จํ า กั ด จํ า นวน
1,984,000 หุน และการขายสิทธิเรียกรองในลูกหนี้การคา
จํานวน 185 ลานบาท ที่มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็ม
มูลคาแลว
แตอยางไรก็ตาม ปจจุบันบริษัทไดทําการพิจารณา
วางแผน และควบคุมเครดิตทีม่ ใี หแกลกู คาแตละรายอยางรัดกุม
มากขึ้ น เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ ย งที่ อ าจจะทํ า ให เ กิ ด หนี้ สู ญ
สําหรับในสวนของยอดหนีท้ คี่ า งชําระเปนเวลานาน บริษทั ไดมี
การติดตาม และเรงรัดการเก็บหนีส้ นิ อยูท กุ ระยะ อยางใกลชดิ
ปองกันการเสียผลประโยชน ของบริษัทที่อาจจะเกิดขึ้น

สินคาคงเหลือ
ตารางแสดงรายการสินคาคงเหลือสุทธิ ณ สิ้นป 2559 - 2561
รายการ
วัตถุดิบ
สินคากึ่งสําเร็จรูป
สินคาสําเร็จรูป
อะไหลและวัสดุสิ้นเปลือง
สินคาระหวางทาง
รวมสินคาคงเหลือ
หัก คาเผื่อการปรับลดมูลคาสินคา
หัก คาเผื่อผลแตกตางในสินคาสําเร็จรูป
สินคาคงเหลือสุทธิ

รายงานประจำปี 2561

งบการเงินรวม
ป 2560

ป 2561
มูลคา (บาท)
1,069
32
2,221
762
470
4,553
185
516
3,852

(มูลคา: ลานบาท)

สัดสวน
23%
1%
49%
17%
10%
100%
4%
11%
85%

มูลคา (บาท)
1,067
49
1,959
857
168
4,100
5
4,095

ป 2559

สัดสวน
26%
1%
48%
21%
4%
100%
0%
100%

มูลคา (บาท)
1,127
50
1,395
638
187
3,397
5
3,392

สัดสวน
33%
1%
41%
19%
6%
100%
0%
100%
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สินคาคงเหลือของกลุมบริษัท ณ 31 ธันวาคม ของป
2559 – 2561 อยูที่ 3,392 ลานบาท, 4,095 ลานบาท และ
3,852 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2561 บริษัทมีสินคา
คงเหลือลดลง เนื่องจากการปรับลดมูลคาสินคา 185 ลาน
และผลแตกตางในสินคาสําเร็จรูปจํานวน 516 ลานบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2559-2561 กลุม บริษทั มีทดี่ นิ
อาคารและอุปกรณ-สุทธิ อยูท ี่ 9,129 ลานบาท 9,036
ลานบาท และ 10,504 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48 รอยละ 46
และรอยละ 45 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ ทีด่ นิ อาคารและ
อุปกรณ-สุทธิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ 1,468 ลานบาท ในป 2561 มาจาก
การไดมาซึง่ บริษทั สยามโซลาร เจนเนอเรชัน่ จํากัด การติดตัง้
หมอแปลงไฟฟา การปรับปรุงเตาหลอม รวมทัง้ เครือ่ งมือและ
อุปกรณในการผลิต

คาความนิยม
สําหรับคาความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 25592561 อยูท ี่ 334 ลานบาท 334 ลานบาท และ 1,907 ลานบาท
คาควมนิยมที่เพิ่มขึ้นในป 2561 นั้น เนื่องจากการที่บริษัท
ไดเขาลงทุนในบริษัท สยามโซลาร เจนเนอเรชั่น จํากัด

แหลงที่มาของเงินทุน
หนี้สิน

ณ สิ้นป 2559 - 2561 กลุมบริษัทมีหนี้สินรวมอยูที่
13,059 ลานบาท 13,565 ลานบาท และ 18,273 ลานบาท
ตามลําดับ โดยแบงเปนหนีส้ นิ หมุนเวียนในแตละปอยูท ี่ 12,446
ลานบาท 11,494 ลานบาท และ 14,823 ลานบาท ตามลําดับ
ซึ่งหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
จากการจัดประเภทเงินกูระยะยาวเปนเงินกูยืมระยะสั้น 1,494
ลานบาท การเบิกเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นเพื่อใชในการผลิต
และจําหนายเฟล็กแทงทรงยาวใหกับ KMS และการขาย
ลดเช็คของลูกคา นอกจากนี้การไดมาซึ่งบริษัท สยามโซลาร
เจนเนอเรชั่น จํากัด สงผลใหเจาหนี้การคา และสวนของเงิน
กูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป เพิ่มขึ้น สําหรับ
เงินรับลวงหนาคาสินคาลดลง 832 ลานบาท เนื่องจากการ
สงมอบสินคาใหกับลูกคา
สวนของหนีส้ นิ ไมหมุนเวียนอยูท ี่ 613 ลานบาท 2,072
ลานบาท และ 3,450 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2561
หนีส้ นิ ไมหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากหนีส้ นิ ระยะยาวของบริษทั
สยามโซลาร เจนเนอเรชั่น จํากัด

สวนของผูถือหุน
ณ สิ้นป 2559 – 2561 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุน
มูลคา 5,769 ลานบาท 5,877 ลานบาท และ 5,317 ลานบาท
ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทมีการซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทาง
การเงิน 318 ลานบาท และจากผลการดําเนินงานตามที่
กลาวมาขางตน จึงทําใหสว นของผูถ อื หุน ลดลง จากทีก่ ลาวมา
ขางตนสงผลใหบริษัทมีหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2561
อยูที่ 3.40

สภาพคลอง
จากตารางสรุ ป อั ต ราส ว นทางการเงิ น ที่ สํ า คั ญ
เปรียบเทียบระหวางป 2559 – 2561 พบวาสภาพคลอง
ของกลุมบริษัท โดยพิจารณาจากอัตราสวนสภาพคลอง
(Current Ratio) อยูที่ 0.68 เทา, 0.80 เทา และ 0.64 เทา
ตามลําดับ ขณะที่อัตราสวนทุนหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยูที่
0.41 เทา 0.44 เทา และ 0.38 เทา ตามลําดับ ในป 2561
เนื่องจากการจัดประเภทเงินกูระยะยาวเปนเงินกูยืมระยะสั้น
จํานวน 1,494 ลานบาท รวมถีงการเบิกเงินกูระยะสั้น และ
ผลจากการไดมาซึ่งบริษัท สยามโซลาร เจนเนอเรชั่น จํากัด
สงผลใหมหี นีส้ นิ หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ ทําใหอตั ราสวนสภาพคลอง
และอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็วลดลง
ทางด า นความสามารถในการทํ า กํ า ไรของบริ ษั ท
ป 2559 – 2561 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตน รอยละ 7.66
รอยละ 7.39 รอยละ 1.70 โดยในป 2561 ที่มีกําไรขั้นตน
ลดลงนั้น เนื่องจากราคาเหล็กมีความผันผวนสูง ทําใหราคา
สินคาสําเร็จรูปปรับตัวลดลงเร็วกวาราคาวัตถุดิบ สวนตาง
ของราคาขายกับวัตถุดิบจึงลดลง นอกจากนี้บริษัทมีตนทุน
การหยุดผลิต 70 ลานบาท เพื่อติดตั้งหมอแปลงไฟฟาใหม
ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเหล็กแทงทรงยาว
ไดเร็วขึน้ และการบันทึกคาเผือ่ การลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
250 ลานบาท บริษัทจึงมีตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้น แตเมื่อดูกําไร
จากการดําเนินงาน (EBITDA) อยูที่ 1,247 ลานบาท
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการผูท รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามอิสระ
จํานวน 3 ทาน ไดแก พลเอกวินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นายปรารถนา บงกชมาศ และ นายอภิชาติ จีระพันธุ
เปนกรรมการตรวจสอบ ทุกทานเปนผูมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว โดยไมไดถือหุนของบริษัท
เกินกวาหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน และไมมีสวนไดเสียในบริษัท และ
เปนผูที่มีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
ในรอบป 2561 ที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งแตละทานไดเขารวมประชุม
ตามรายละเอียด ดังนี้
1 พลเอกวินัย ภัททิยกุล
2 นายปรารถนา บงกชมาศ
3 นายอภิชาติ จีระพันธุ

เขารวมประชุมรวม
เขารวมประชุมรวม
เขารวมประชุมรวม

7
7
4

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ซึง่ การประชุมในหลายครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบไดหารือรวมกับประธานกรรมการ กรรมการ ผูบ ริหาร ผูส อบบัญชี
และ ผูต รวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยไดมกี ารแสดงความเห็นพรอมขอเสนอแนะอยางอิสระตามทีค่ วรจะเปน โดยสามารถ
สรุปเปนความเห็นตามรายงานในหัวขอตางๆ ได ดังนี้
1. การสอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงิน
นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ในรอบป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณางบการเงินทั้งรายไตรมาส
และ งบการเงินประจําป นโยบายการบัญชีทสี่ าํ คัญ ความเพียงพอของการเปดเผยขอมูล ตลอดจนพิจารณาแผนการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบ และ ประเด็นที่ตรวจพบ รวมกับ ฝายจัดการ และ ผูสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
รายงานทางการเงินของบริษัทจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเลือกใชนโยบายการบัญชีที่สะทอนภาพ
การดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการไดอยางเหมาะสม
2. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน และ ของผูส อบบัญชีเกีย่ วกับ
การประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งใหความเห็นในการปรับปรุง
การดําเนินงานอันเปนผลสืบเนือ่ งจากรายงานดังกลาว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดวา จางบริษทั ไอ.เอ.พี. อินเทอรนอล
ออดิท จํากัด ในการดําเนินการตรวจสอบการควบคุมภายใน เพือ่ ปรับปรุงใหมรี ะบบการควบคุมภายในทีม่ คี วามเหมาะสมยิง่ ขึน้
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานแผนงานของฝายตรวจสอบภายในประจําปที่จัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑ
ตามความหมาย วัตถุประสงค และองคประกอบของการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations) ตลอดจนไดมีการหารือกับฝายตรวจสอบภายในโดยไมมีฝายจัดการตามโอกาสอันควร ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวาการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความอิสระและเหมาะสม
3. การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา รายงานการทางเงิน รายการเกี่ยวโยงกันและการเปดเผยขอมูล ซึ่งไดมี
การสอบทานใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการประกอบกิจการ ซึง่ เปนธุรกิจหลักของบริษทั ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษทั มีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัทไดอยางเหมาะสม
รายงานประจำปี 2561
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4. รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความสําคัญเปนพิเศษในการพิจารณารายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ และ มอบหมายใหฝาย
ตรวจสอบภายใน และ ฝายจัดการที่เกี่ยวของ ไดสอบทาน และ ติดตาม ตรวจสอบความถูกตอง และ รายงานกับคณะกรรม
การตรวจสอบ ตลอดจนประเมินรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกไตรมาส โดยในรอบปทผี่ า นมา
นอกเหนือจากรายคาตามธุรกิจปกติท่ัวไป ตามที่ปรากฏอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมกี ารสอบทานเปนประจําทุกไตรมาส โดยเห็นวา รายการคาดังกลาว เปนรายการคาตามปกติทางธุรกิจโดยทัว่ ไป
และ มีเงื่อนไขราคาที่สามารถเทียบเคียงไดกับบุคคลภายนอกอื่นๆ
5. ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินความเปนอิสระ และผลการปฏิบัติงานสําหรับปทีผานมา ของผูสอบบัญชี
มีขอสรุปวาผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และ มีความเปนอิสระเพียงพอ ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอ
แตงตัง้ ผูส อบบัญชีสาํ หรับรอบระยะเวลาดําเนินงานประจําป 2562 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ าน
ขอบเขตหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณธุรกรรม ตลอดจนปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เทียบกับคาบริการสอบบัญชีสําหรับ
ป 2561 ตามที่ผูสอบบัญชีเสนอ โดยไดใหความเห็นชอบเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ ผูถือหุน เพื่อพิจารณาการแตงตั้ง
นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 และ/หรือ นางสาวสาวิณี สะวานนท ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 7092 แหงบริษทั พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูส อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ยอย ประจําป 2562
ทั้งนี้ การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาการแตงตั้งผูสอบบัญชีดังกลาวขางตน
จะมีขึ้นในวันที่ ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแมนํ้า รามาดา พลาซา กรุงเทพฯ หองแมนํ้า แกรนด บอลรูม
ชั้น 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่น
จึงถือโอกาสเชิญชวนผูถือหุนของบริษัทเขาไดรวมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนน ตามวัน เวลา และ สถานที่ ขางตน
6. ความเห็นและขอสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการปฏิบตั หิ นาทีข่ องตนเอง โดยประเมินผลในภาพรวมเปนรายคณะประจําป
2561 ใน 2 สวน คือ สวนที่ 1 การทําหนาที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ สวนที่ 2 การปฏิบัติหนาที่เฉพาะดานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก 1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การปฏิบัติหนาที่ในการประชุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
โดยรวมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานอยางเพียงพอและครบถวน

(พลเอกวินัย ภัททิยะกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน) ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอหนาที่และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบตั ใิ หเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการบริษทั เปนผูร บั ผิดชอบตองบการเงินและงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป 2561 ที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ มีการใชดุลยพินิจ
อยางระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตโดยไมไดแสดงความเห็นตองบการเงินเนื่องจากบริษัท
มี ร ายการค า จํ า นวนมากและส ว นใหญ เ ป น รายการค า ที่ มี ส าระสํ า คั ญ กั บ พั น ธมิ ต รการค า ที่ เ ป น บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ มี
ความสัมพันธในลักษณะเครือญาติของผูบริหารหรืออดีตพนักงานของของกิจการที่เกี่ยวของกัน
คณะกรรมการบริษทั ไดแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบดวยกรรมการทีเ่ ปนอิสระเปนผูก าํ กับดูแลคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการตางๆ เพือ่ การสนับสนุนขอมูลและเอกสารทางการเงิน
ใหมีประสิทธิผล เพื่อใหมีความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตอง ครบถวนทันเวลา และปองกันมิใหเกิดการทุจริต
หรือการดําเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในหนารายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปฉบับนี้แลว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอค
วามเชือ่ ถือไดของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(พลเอกวินัย ภัททิยะกุล)
ประธานกรรมการ

รายงานประจำปี 2561

(นายประวิทย หอรุง เรือง)
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)
ความเห็นอย่ างมีเงือ่ นไข
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั มิ ลล์คอน สตี ล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่ม
บริ ษทั ”) และงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั มิลล์คอน สตี ล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ รวมถึง
หมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า ยกเว้น ผลกระทบต่ อ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การซึ่ งอาจจะ
เกิ ด ขึ้ นจากเรื่ องที่ ก ล่ า วไว้ในวรรคเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไขในรายงานของข้าพเจ้า งบการเงิ นรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผล
การดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่ างมีเงือ่ นไข
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รวมเงินลงทุนในการร่ วมค้าในต่างประเทศตามวิธีส่วน
ได้เสี ยจานวน 149.58 ล้านบาท และส่ วนแบ่ งขาดทุ นของกิ จการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ยส าหรั บปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน จานวนเงิน 14.89 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 เนื่องจากงบการเงินของกิจการร่ วมค้า
ดังกล่าวจัดทาขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หารของกิจการร่ วมค้าในต่างประเทศ ซึ่ งยังไม่ได้มี
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ของกิ จการร่ วมค้า ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่าง
เพียงพอเกี่ยวกับเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้าในต่างประเทศและส่ วนแบ่งขาดทุนสาหรับปี ของการร่ วมค้าที่เป็ นส่ วน
ของบริ ษทั ฯ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้วา่ มีรายการปรับปรุ งใดที่จาเป็ นหรื อไม่
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศแห่ งหนึ่ งซึ่ ง
ประกอบด้วยสิ นทรัพย์จานวนเงิน 323.82 ล้านบาท และหนี้ สินจานวน 389.21 ล้านบาท แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม และรายได้จานวน 255.40 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจานวน 309.01 ล้านบาท แสดงอยู่ในกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน เนื่ องจากงบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศดังกล่าวจัดทาขึ้นโดย
อาศัยข้อมูลการเงินที่จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ ซึ่ งยังไม่ได้มีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ย่อย ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอกับฐานะการเงิน และผลการ
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ดาเนิ นงานสาหรับปี ของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึ งไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุ งใดที่
จาเป็ นหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ
บัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น อย่างมีเงื่อนไข
ของข้าพเจ้า
ความไม่ แน่ นอนที่มสี าระสาคัญเกีย่ วข้ องกับการดาเนินงานต่ อเนื่อง
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ซึ่ งระบุว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ฯ มี หนี้ สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนจานวน 5,362.25 ล้านบาท และจานวน 3,036.47 ล้าน
บาท ตามลาดับ ซึ่ งหนี้ สินหมุนเวียนส่ วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากตัว๋ สัญญาใช้เงิน และทรัสต์รีซีต/
เลตเตอร์ออฟเครดิต ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ยังมีวงเงินสิ นเชื่ อที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้จานวน 2,326.80 ล้านบาท ปั จจัยเหล่านี้ แสดง
ให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับความสามารถใน
การดาเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีการบันทึ ก
ผลขาดทุ นจากผลแตกต่ างในสิ นค้าสาเร็ จรู ป จานวนเงิ น 516.27 ล้านบาท เนื่ องจาก ณ วันสิ้ นงวดบัญ ชี พบว่า
รายงานสิ นค้าคงเหลือของคลังสิ นค้ามีสินค้า สาเร็ จรู ปคงเหลื อน้อยกว่ารายงานสิ นค้าสาเร็ จรู ปคงเหลือทางบัญชี
ปั จจุ บ ันฝ่ ายบริ หารอยู่ร ะหว่างการหาข้อ เท็ จจริ งของผลแตกต่ างในสิ นค้าส าเร็ จรู ปดังกล่ าวเพื่ อด าเนิ น การให้
เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 13 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงิ นรวม
บริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่ าสิ นค้าให้กบั บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นคู่คา้ จัดหาเศษเหล็ก โดยเงิ นจ่ายล่วงหน้าค่ า
สิ นค้าส่ วนหนึ่ งจานวนเงิน 598.13 ล้านบาท เป็ นการจ่ายด้วยตัว๋ อาวัลอายุ 150 – 180 วัน และคู่คา้ ดังกล่าวได้นาตัว๋
อาวัลไปขายลดให้กับ สถาบัน การเงิ น แล้วทั้งจานวน ทั้งนี้ ความเห็ น ของข้าพเจ้าไม่ ไ ด้มี การเปลี่ ยนแปลงไป
เนื่องจากเรื่ องนี้
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 38 สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั
ย่อยสองแห่ งมีรายได้จากการขายสิ นค้าให้บุคคลภายนอกจากส่ วนงานการผลิตเหล็กแท่งและส่ วนงานการแยกเศษ
เหล็กส่ วนหนึ่งให้กบั คู่คา้ หลายรายจานวนเงิน 3,005.63 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยหนึ่ งแห่งได้ซ้ื อสิ นค้า
จากคู่คา้ หลายราย ซึ่ งเป็ นสิ นค้าชนิ ดเดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ย่อยสองแห่ งได้ขายสิ นค้าให้กบั คู่คา้ หลายรายดังกล่าวใน
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ช่ วงเวลาเดี ยวกันหรื อช่ วงเวลาใกล้เคี ยงกันจานวนเงิ น 3,018.95 ล้านบาท ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยส าคัญที่ สุดตามดุ ลยพิ นิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ ของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้
มาพิ จารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้นอกจากเรื่ องที่กล่าวไว้ใน
วรรคเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข และเรื่ องที่ กล่าวไว้ในส่ วนของความไม่ แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่ อเนื่ องในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้กาหนดเรื่ องที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็ นเรื่ องสาคัญใน
การตรวจสอบเพื่อสื่ อสารในรายงานของข้าพเจ้า
การวัดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
มูลค่ าสิ นค้าคงเหลื อและเงิ นจ่ายล่วงหน้าค่ าสิ นค้าตามหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ นข้อ 12 และข้อ 13
ตามลาดับ เป็ นรายการที่มีสาระสาคัญในงบการเงินกลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการวัดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือและเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่ าสิ นค้าตามราคาทุ นหรื อมูลค่ าสุ ทธิ ที่ จะได้รับแล้วแต่ ราคาใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ สิ นค้าคงเหลื อของกลุ่มบริ ษ ทั มี
ความสัมพันธ์กบั ราคาตลาดเป็ นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็ นสิ นค้าประเภทโภคภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวในด้านราคาและ
มีการจองราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าสาเร็ จรู ป รวมถึงมีการจองราคาสิ นค้า สาเร็ จรู ป ดังนั้น ผูบ้ ริ หารต้องใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณานามูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับที่คานวณได้มาเปรี ยบเทียบกับราคาทุน ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญใน
การตรวจสอบเรื่ องดังกล่าว
ดังนั้น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการทาความเข้าใจในกระบวนการทดสอบมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รั บ ของสิ น ค้าคงเหลื อและเงิ น จ่ ายล่ วงหน้าค่ า สิ น ค้า ตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อของราคาขายภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน ราคาตลาด และค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้า เพื่อนามาใช้ในการคานวณมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อนามาเปรี ยบเที ยบกับราคาทุน และการประเมินความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
การรับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายตามนโยบายการบัญชี ที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
8.21 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายเป็ นจานวนเงินที่มีสาระสาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้รวม ข้าพเจ้า
จึงให้ความสาคัญในการตรวจสอบการเกิดขึ้นจริ งของรายได้ และระยะเวลาในการรับรู ้รายได้
ดังนั้น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการประเมินและทดสอบความมีประสิ ทธิ ภาพของของระบบ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทาความเข้าใจและเลือก
ตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิ ตามการควบคุมที่ กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ
ขาย และเอกสารการลดหนี้ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในระหว่างปี และช่ วงใกล้สิ้ น รอบระยะเวลารายงานและหลังวัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงานวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชี รายได้จากการขายแบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ ที่
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อาจเกิ ด ขึ้ นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญ ชี และตรวจสอบรายการรั บ รู ้ รายได้จากการขายที่ ทาผ่าน
ใบสาคัญทัว่ ไป
เรื่องอืน่

งบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษ ัท มิ ลล์ค อน สตี ล จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะกิ จการของบริ ษทั มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญ ชี อื่ น ซึ่ งแสดงความเห็ น อย่า งไม่ มี เงื่ อ นไข โดยมี ว รรคความไม่ แ น่ น อนที่ มี
สาระสาคัญที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง และวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์เกี่ ยวกับรายได้จากการขาย
ให้กบั คู่คา้ บางส่ วน ตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบได้ถูกปรับปรุ งรายการตามที่ได้อธิ บาย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 46 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุ งแล้วและเห็นว่ามีความเหมาะสมและ
ได้ปรับปรุ งโดยถูกต้องแล้ว
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานประจาปี นั้น ซึ่ งคาด
ว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการคื อ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อ
กับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล และขอให้ทาการแก้ไข
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ ผบู ้ ริ หาร
พิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความ
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เหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่เลิกกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ฯ หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุประสงค์เพื่ อให้ได้ค วามเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ ส มผลว่างบการเงิ นรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้า อยู่ดว้ ยความ
เชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคื อความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิ น
รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิ งานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่ อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผล
มาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุ จริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิ ด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
ท าความเข้า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ สรุ ป ว่า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระส าคัญ ที่ เกี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุ ให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ ในการ
ดาเนินงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่
เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
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ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู
ส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทา
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม
ให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทา
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิ จการภายใน
ให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
กลุ่มหรื อกิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษ ทั เพื่ อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่ อการ
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิ จการภายใน
กาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่ผเู ้ ดี ยวต่อ
กลุ่มหรื อกิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษ ทั เพื่ อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่ อการ
ความเห็นของข้าพเจ้า
กาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่ผเู ้ ดี ยวต่อ
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่ สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลา
ความเห็นของข้าพเจ้า
ของการตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็น ที่ มี นัย ส าคัญ ที่ พ บจากการตรวจสอบ รวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มี
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่ สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลา
นัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ของการตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็น ที่ มี นัย ส าคัญ ที่ พ บจากการตรวจสอบ รวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มี
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ ผมู ้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่
นัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
เกี่ ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจน
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ ผมู ้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่
เรื่ อ งอื่ นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี เหตุ ผ ลที่ บุค คลภายนอกอาจพิ จารณาว่ากระทบต่ อความเป็ นอิ ส ระของข้าพเจ้าและ
เกี่ ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจน
มาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
เรื่ องอื่ นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี เหตุ ผ ลที่ บุค คลภายนอกอาจพิ จารณาว่ากระทบต่ อความเป็ นอิ ส ระของข้าพเจ้าและ
จากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่ สุดใน
มาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการในงวดปั จจุ บัน และกาหนดเป็ นเรื่ องส าคัญ ในการ
จากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่ สุดใน
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อ
การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการในงวดปั จจุ บ ัน และกาหนดเป็ นเรื่ องส าคัญ ในการ
สาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าว
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อ
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทาง
สาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าว
ลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทาง
ลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นางสาววรรญา พุทธเสถียร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387
(นางสาววรรญา พุทธเสถียร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387
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กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด
วันที่ 8 มีนาคม 2562
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 8 มีนาคม 2562

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพสิย์นไทรั
ม่มพีตย์วั ตนอื่น
สิ
ท
ธิ
ใ
นการด
สิ นทรัพย์ หมุนเวีาเนิ
ยนนการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
สิเงินนทรั
พ
ย์
ไ
ม่
ห
มุนเวียนอื
่น าเงินสด
สดและรายการเที
ยบเท่
รวมสิ
น
ทรั
พ
ย์
ไ
ม่
ห
เวียน าประกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ตมุิดนภาระค
้
รวมสินทรัพย์
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ ทธิในการดาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

10
11
41.3
12
13
39.3

877,037,923.48
2,869,398,052.68
3,852,088,508.81
1,560,548,934.78
4,109,265.29
353,788.41
9,460,574,630.60

749,068,790.15
1,335,158,639.76
150,700,000.00
4,095,280,118.34
2,302,722,711.79
1,915,548.50
4,677,193.37
9,193,010,487.91
7

617,252,709.57
2,522,938,889.73
3,392,413,647.11
1,389,617,928.85
3,467,813.53
64,132,445.31
8,443,612,585.64

14
บริ307,673,338.58
ษทั มิลล์ คอน สตีล จากัด52,425,176.42
(มหาชน) และบริษทั ย่ อ68,646,762.50
ย
15
-งบแสดงฐานะการเงิน 17
149,580,827.07
220,781,191.62
311,298,502.38
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
18
41.3
งบการเงินรวม
19
38,970,280.48
501,918,574.38
515,101,895.25
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
1 มกราคม 2560
20
10,504,473,515.46
9,036,061,817.70
9,129,334,135.78
บาท
บาท
บาท
21
1,907,470,032.49
333,598,106.17
333,598,106.17
(ปรั
บปรุงใหม่ )
(ปรั
บปรุงใหม่ )
22
35,057,003.95
7,088,879.70
12,313,993.26
23
984,915,675.52
200,623,840.66
97,204,743.15
14,708,380.08
9
297,038,157.15
553,487,486.00
453,789,151.54
14,128,764,514.21
10
877,037,923.48 10,249,078,489.14
749,068,790.15 10,385,001,775.42
617,252,709.57
23,589,339,144.81 19,442,088,977.05 18,828,614,361.06
11
2,869,398,052.68
1,335,158,639.76
2,522,938,889.73
41.3
150,700,000.00
12
3,852,088,508.81
4,095,280,118.34
3,392,413,647.11
13
1,560,548,934.78
2,302,722,711.79
1,389,617,928.85
4,109,265.29
1,915,548.50
3,467,813.53
39.3
353,788.41
4,677,193.37
64,132,445.31
9,460,574,630.60
9,193,010,487.91
8,443,612,585.64
14
15
17
18
41.3
19
20
21
22
23

307,673,338.58
149,580,827.07
38,970,280.48
10,504,473,515.46
1,907,470,032.49
35,057,003.95
984,915,675.52
200,623,840.66
14,128,764,514.21
23,589,339,144.81

52,425,176.42
220,781,191.62
501,918,574.38
9,036,061,817.70
333,598,106.17
7,088,879.70
97,204,743.15
10,249,078,489.14
19,442,088,977.05

68,646,762.50
311,298,502.38
515,101,895.25
9,129,334,135.78
333,598,106.17
12,313,993.26
14,708,380.08
10,385,001,775.42
18,828,614,361.06

559,518,134.01
2,288,163,316.77
1,533,446,208.94
83,268,072.77
353,788.41
4,692,511,132.39

405,021,069.44
884,585,183.06
30,700,000.00
2,097,821,289.01
1,335,885,709.47
279,210.82
4,580,549.27
5,118,945,800.43

543,075,742.09
1,673,891,921.88
896,948.26
1,459,752,967.98
824,257,409.04
1,175,865.98
3,650,244.30
4,869,619,734.46

133

329,396,522.24
66,551,215.41
5,457,376,193.78
4,535,497,023.78
1,592,553,148.10
1,592,553,148.10
233,090,111.00 งบการเงิ
233,090,111.00
นเฉพาะกิจการ
31109,220,217.34
ธันวาคม 2561
31573,475,918.58
ธันวาคม 2560
1,810,892,297.35
1,801,866,213.20
บาท
บาท
(ปรับปรุงใหม่-)
34,256,122.39
5,527,222.35
90,961,650.81
86,518,327.72
227,761,611.49
360,072,789.36
9,657,746,263.01
8,895,079,180.14
559,518,134.01
405,021,069.44
14,350,257,395.40 14,014,024,980.57
2,288,163,316.77
884,585,183.06
30,700,000.00
1,533,446,208.94
2,097,821,289.01
83,268,072.77
1,335,885,709.47
279,210.82
353,788.41
4,580,549.27
4,692,511,132.39
5,118,945,800.43

56,120,855.41
4,533,763,533.78
1,592,553,148.10
233,090,111.00
1 587,976,169.42
มกราคม 2560
1,755,257,552.77
บาท
(ปรับปรุงใหม่-)
6,108,980.78
33,451,236.74
362,918,634.93
8,798,321,588.00
543,075,742.09
13,667,941,322.46
1,673,891,921.88
896,948.26
1,459,752,967.98
824,257,409.04
1,175,865.98
3,650,244.30
4,869,619,734.46

329,396,522.24
5,457,376,193.78
1,592,553,148.10
233,090,111.00
109,220,217.34
1,810,892,297.35
34,256,122.39
90,961,650.81
9,657,746,263.01
14,350,257,395.40

56,120,855.41
4,533,763,533.78
1,592,553,148.10
233,090,111.00
587,976,169.42
1,755,257,552.77
6,108,980.78
33,451,236.74
8,798,321,588.00
13,667,941,322.46

66,551,215.41
4,535,497,023.78
1,592,553,148.10
233,090,111.00
573,475,918.58
1,801,866,213.20
5,527,222.35
86,518,327.72
8,895,079,180.14
14,014,024,980.57

7
8

134

บริษทั มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษทั มิลล์ คอนงบแสดงฐานะการเงิ
สตีล จากัด (มหาชน)
น และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ
น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ 31 ธันบาท
วาคม 2561
บาท
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หหนี
มุนส้ เวีินยและส่
น วนของผู้ถือหุ้น
หนีเงิส้ นินสดและรายการเที
หมุนเวียน
ยบเท่าเงินสด
เบิกเกินบัญนการเงิ
ชีและเงิ
ื ระยะสัาประกั
นจากสถาบันการเงิน
เงิเงินนฝากสถาบั
นทีน่ตกูิดย้ มภาระค
้ ้ น
เจ้
า
หนี
ก
ารค้
า
และเจ้
า
หนี
ห
มุ
น
เวี
ย
นอื
่
น
้
้
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
รับกล่ยู้ วมื งหน้
าค่า้ นสิแก่
นค้กาิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงิเงินนให้
ระยะสั
้
ส่
ว
นของเงิ
น
กู
ย
ม
ื
ระยะยาวที
่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สิ นค้าคงเหลือ
้ สินาค่ตามสั
เงิส่นวนของหนี
จ่ายล่วงหน้
าสิ นค้ญาญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ
่
ง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ปี ของงวดปั จจุบนั
กูย้ พมื ย์ระยะสั
่เกี่ย่นวข้องกัน
้ นจากกิ
สิเงินนทรั
ทางการเงิ
นหมุจการที
นเวียนอื
ภาษีเงินรวมสิ
ได้คา้นงจ่ทรัายพย์ หมุนเวียน
หนีพ้ สย์ิ นไทางการเงิ
สิ นทรั
ม่ หมุนเวียนนหมุนเวียนอื่น
รวมหนี
เงินลงทุนในบริส้ ษินทั หมุ
ร่ วมนเวียน
หนีเงิส้ นินลงทุ
ไม่ หนมุในบริ
นเวียนษทั ย่อย
หนี
ส
ิ
น
ในการร่
วมค้
าา
้
เงินลงทุนในการร่
วมค้
้
เงิ
น
กู
ย
ม
ื
ระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ญญาเช่าทางการเงิ
้ สินกตามสั
เงิหนี
นให้
ยู้ มื ระยะยาวแก่
กิจการทีน่เกี่ยวข้องกัน
หนี
ส
ิ
น
ภาษี
เ
งิ
น
ได้
ร
อการตั
ดบันญชี
้
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ
ประมาณการหนี
ส
ิ
น
ไม่
ห
มุ
้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ นเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี
ค่าความนิ
ยม ส้ ินไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพรวมหนี
ย์ไม่มีตส้ วั ิ นตนอื่น
ส่ วนของผู
้
ถ
ือหุ้นาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
สิ ทธิในการด
ทุ
น
เรื
อ
นหุ
สิ นทรัพย์ไ้นม่หมุนเวียนอื่น
ทุนรวมสิ
จดทะเบี
ยนพย์ ไม่ หมุนเวียน
นทรั
หุ
น
้
บุ
ร
ิ
ม
สิ
รวมสิ นทรัทพธิย์ 192,118,226 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.40 บาท
หุ้นสามัญ 6,741,670,105 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.40 บาท
หุ้นสามัญ 5,093,492,577 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.40 บาท
หุ้นสามัญ 5,449,012,608 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.40 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นบุริมสิ ทธิ 192,118,226 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.40 บาท
หุ้นสามัญ 4,333,167,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.40 บาท
หุ้นสามัญ 3,862,348,930 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.40 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิ ทธิ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมายสาหรับหุ้นทุนซื้ อคืน
ยังไม่ได้จดั สรร
หุ้นทุนซื้ อคืน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
31งบการเงิ
ธันวาคมนรวม
2560
31 ธันบาท
วาคม 2560
บาทงใหม่ )
(ปรับปรุ
(ปรับปรุงใหม่ )

1 มกราคม 2560
1 มกราคม
บาท 2560
บาทงใหม่ )
(ปรับปรุ
(ปรับปรุงใหม่ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เฉพาะกิ
จการ 1 มกราคม 2560
31 ธันวาคม 2561 งบการเงิ
31 ธันนวาคม
2560
31 ธันบาท
วาคม 2561
31 ธันบาท
วาคม 2560
1 มกราคม
บาท 2560
บาท
บาท
บาทงใหม่ )
(ปรับปรุงใหม่ )
(ปรับปรุ
(ปรับปรุงใหม่ )
(ปรับปรุงใหม่ )

9
24
10
25
11
41.3
26
12

297,038,157.15
10,590,980,759.40
877,037,923.48
2,956,105,049.83
2,869,398,052.68
868,905,735.72
355,093,527.77
3,852,088,508.81

553,487,486.00
7,244,446,230.96
749,068,790.15
2,421,758,757.68
1,335,158,639.76
1,701,431,895.97
150,700,000.00
118,800,000.00
4,095,280,118.34

453,789,151.54
8,569,205,128.49
617,252,709.57
2,021,958,865.58
2,522,938,889.73
1,571,496,044.24
278,685,497.79
3,392,413,647.11

227,761,611.49
5,144,816,027.16
559,518,134.01
1,574,072,650.91
2,288,163,316.77
870,471,931.45
100,093,527.77
1,533,446,208.94

360,072,789.36
3,840,017,242.44
405,021,069.44
2,205,564,504.93
884,585,183.06
930,469,212.10
30,700,000.00
100,800,000.00
2,097,821,289.01

362,918,634.93
4,854,544,760.49
543,075,742.09
882,704,221.55
1,673,891,921.88
1,530,623,775.54
896,948.26
1,459,752,967.98

13
27
41.3
39.3

1,560,548,934.78
17,110,610.54
4,109,265.29
353,788.41
22,211,171.90
9,460,574,630.60
12,417,819.84
14,822,824,675.00
307,673,338.58

2,302,722,711.79
4,573,127.55
1,915,548.50
4,677,193.37
2,923,191.68
9,193,010,487.91
11,493,933,203.84
52,425,176.42

1,389,617,928.85
2,107,562.66
3,467,813.53
64,132,445.31
2,253,288.85
8,443,612,585.64
322,776.80
12,446,029,164.41
68,646,762.50

83,268,072.77
10,935,899.76
1,018,542.43
353,788.41
21,349,611.17
4,692,511,132.39
6,226,205.28
7,728,984,395.93
329,396,522.24

1,335,885,709.47
529,486.35
279,210.82
3,072,002.63
4,580,549.27
5,118,945,800.43
7,080,452,448.45
66,551,215.41

824,257,409.04
1,175,865.98
1,190,497,458.54
3,650,244.30
4,869,619,734.46
322,776.80
8,458,692,992.92
56,120,855.41

131,145,919.00
149,580,827.07
2,807,875,887.54
43,356,715.23
422,791,170.39
38,970,280.48
44,511,321.76
10,504,473,515.46
3,449,681,013.92
1,907,470,032.49
18,272,505,688.92
35,057,003.95
984,915,675.52
200,623,840.66
14,128,764,514.21
76,847,290.40
23,589,339,144.81
2,696,668,042.00

220,781,191.62
1,814,100,000.00
9,436,324.10
209,653,089.97
501,918,574.38
38,332,121.11
9,036,061,817.70
2,071,521,535.18
333,598,106.17
13,565,454,739.02
7,088,879.70
97,204,743.15
10,249,078,489.14
76,847,290.40
19,442,088,977.05

311,298,502.38
351,137,692.00
3,334,542.05
225,388,477.97
515,101,895.25
33,641,241.00
9,129,334,135.78
613,501,953.02
333,598,106.17
13,059,531,117.43
12,313,993.26
14,708,380.08
10,385,001,775.42
76,847,290.40
18,828,614,361.06

5,457,376,193.78
1,592,553,148.10
297,489,514.00
30,387,878.19
233,090,111.00
40,946,566.70
109,220,217.34
22,692,927.72
1,810,892,297.35
391,516,886.61
8,120,501,282.54
34,256,122.39
90,961,650.81
9,657,746,263.01
76,847,290.40
14,350,257,395.40
2,696,668,042.00

4,535,497,023.78
1,592,553,148.10
396,700,000.00
1,617,023.13
233,090,111.00
41,862,676.55
573,475,918.58
19,765,538.74
1,801,866,213.20
459,945,238.42
7,540,397,686.87
5,527,222.35
86,518,327.72
8,895,079,180.14
76,847,290.40
14,014,024,980.57

4,533,763,533.78
1,592,553,148.10
-233,090,111.00
41,612,060.20
587,976,169.42
16,700,037.00
1,755,257,552.77
58,312,097.20
8,517,005,090.12
6,108,980.78
33,451,236.74
8,798,321,588.00
76,847,290.40
13,667,941,322.46

39.3
14
15
17
17
26
18
27
41.3
28
19
29
20
21
22
23
31

2,037,397,030.80

33
33

2,037,397,030.80

2,773,515,332.40

2,114,244,321.20

2,179,605,043.20
2,256,452,333.60

76,847,290.40
1,733,266,920.00

76,847,290.40

76,847,290.40

1,544,939,572.00

1,544,939,572.00

313,152,708.38
3,577,067,552.93

313,152,708.38
3,360,039,403.55

313,152,708.38
3,360,039,403.55

93,518,370.29
317,705,790.26
(681,350,265.97)
(317,705,790.26)
262,331,673.63
5,374,834,249.66
(58,000,793.77)
5,316,833,455.89
23,589,339,144.81

45,232,058.69
244,302,840.44
263,850,031.15
5,848,363,904.61
28,270,333.42
5,876,634,238.03
19,442,088,977.05

45,232,058.69
116,330,855.48
279,046,384.18
5,735,588,272.68
33,494,970.95
5,769,083,243.63
18,828,614,361.06

2,773,515,332.40

2,114,244,321.20

2,179,605,043.20
2,256,452,333.60

76,847,290.40
1,733,266,920.00

76,847,290.40

76,847,290.40

1,544,939,572.00

1,544,939,572.00

313,152,708.38
3,577,067,552.93

313,152,708.38
3,360,039,403.55

313,152,708.38
3,360,039,403.55

93,518,370.29
317,705,790.26
272,136,306.07
(317,705,790.26)
163,766,964.79
6,229,756,112.86
6,229,756,112.86
14,350,257,395.40

45,232,058.69
969,649,295.89
163,766,964.79
6,473,627,293.70
6,473,627,293.70
14,014,024,980.57

45,232,058.69
(353,041,765.47)
163,766,964.79
5,150,936,232.34
5,150,936,232.34
13,667,941,322.46

135

9
7

บริษทั มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
าไรขาดทุ
เบ็ดเสร็และบริ
จ ษทั ย่ อย
บริษทั มิลล์ คงบก
อน สตี
ล จากัด น(มหาชน)
สาหรับปี สิงบแสดงฐานะการเงิ
้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
น 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เฉพาะกิจการ31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุงบการเงิ
31นธัรวม
นวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
31 ธังบการเงิ
นวาคมน2561
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2560
1 มกราคม 2560
บาท 1 มกราคม 2560 บาท31 ธันวาคม 2561 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
(ปรับปรุงใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุงใหม่ )
(ปรับปรุงใหม่ )
(ปรับปรุงใหม่ )
(ปรับปรุงใหม่ )
20,318,728,212.59
19,623,760,211.72
14,394,306,164.12
11,379,173,221.77
(19,973,145,851.03) (18,173,578,297.34) (14,466,591,349.27) (10,527,956,755.78)
345,582,361.56
1,450,181,914.38
9
297,038,157.15
553,487,486.00
453,789,151.54
227,761,611.49 (72,285,185.15)
360,072,789.36 851,216,465.99
362,918,634.93
1,088,743,846.57
47,278,511.95
10
877,037,923.48 19 749,068,790.15
617,252,709.5737,058,442.19
559,518,134.011,088,050,136.57
405,021,069.44
543,075,742.09
11
2,869,398,052.68
1,335,158,639.76
2,522,938,889.73
2,288,163,316.77
884,585,183.06
1,673,891,921.88
6,999,930.00
1,151,639,537.36
41.3
150,700,000.00
30,700,000.00
896,948.26
59,970,975.53
12
3,852,088,508.81
4,095,280,118.34
3,392,413,647.11
1,533,446,208.94
2,097,821,289.01
1,459,752,967.98
126,804,178.31
114,337,924.37
117,713,698.28
87,791,132.00
13
1,560,548,934.78
2,302,722,711.79
1,389,617,928.85
83,268,072.77
1,335,885,709.47
824,257,409.04
156,862,954.42
35,145,144.77
156,862,954.42
35,145,144.77
4,109,265.29
1,915,548.50
3,467,813.53
279,210.82
1,175,865.98
(251,342,574.34)
(293,523,383.47)
(169,964,837.96)
(166,064,868.97)
39.3
353,788.41
4,677,193.37
64,132,445.31
353,788.41
4,580,549.27
3,650,244.30
(444,427,903.99)
(461,165,601.82)
(268,869,596.70)
(263,398,130.20)
9,460,574,630.60
9,193,010,487.91
8,443,612,585.64
4,692,511,132.39
5,118,945,800.43
4,869,619,734.46
12
(516,269,092.12)
(516,269,092.12)
(24,238,973.64)
(32,949,551.83)
(21,726,345.77)
(7,561,045.71)
14
307,673,338.58
52,425,176.42
68,646,762.50
329,396,522.24
66,551,215.41
56,120,855.41
(753,102,654.75)
(646,119,936.78)
15
5,457,376,193.78 (460,667,985.64)
4,535,497,023.78 (409,616,831.83)
4,533,763,533.78
17
149,580,827.07
220,781,191.62
311,298,502.38
1,592,553,148.10
1,592,553,148.10
1,592,553,148.10
(190,570,077.27)
(89,231,494.42)
18
(394,987,029.72)
113,733,457.39
(147,156,254.07)
1,326,429,915.36
41.3
- 36
233,090,111.00
233,090,111.00
233,090,111.00
(16,350,272.05)
9,351,449.55
(21,714,249.50)
(1,901,300.26)
19
38,970,280.48
501,918,574.38
515,101,895.25
109,220,217.34
573,475,918.58
587,976,169.42
(411,337,301.77)
123,084,906.94
(168,870,503.57)
1,324,528,615.10

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
สิ นทรัพย์
ต้สินนทุทรันพขายและการให้
ย์ หมุนเวียน บริ การ
กาไร(ขาดทุ
น)ขั้นต้น ยบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเที
กาไรจากการจ
ายสินนทีทรั
ย์ ้าประกัน
เงินฝากสถาบัาหน่
นการเงิ
่ติดพภาระค
ลูกหนี
าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รายได้
เงิน้ กปัารค้
นผล
เงินให้กยู้ มื ระยะสั
้ นแก่กิจาการที
กาไรจากการปรั
บโครงสร้
งหนี่เ้ กี่ยวข้องกัน
สิ
น
ค้
า
คงเหลื
อ
รายได้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ
หาร
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
ขาดทุ
สิ นทรันพจากผลแตกต่
ย์ ไม่ หมุนเวียนางในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
่
ค่าใช้
จ
า
ยอื
เงินลงทุ่นนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุเงินลงทุ
ทางการเงิ
นในบรินษทั ย่อย
เงินลงทุ
นในการร่
วมค้นาลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ส่ วนแบ่
งขาดทุ
นจากเงิ
เงิ
น
ลงทุ
น
ระยะยาวอื
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี่นเงินได้
ิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจให้
กยู้ มื ระยะยาวแก่
่าย)รายได้
(ค่าใช้
ภาษีเงินกได้
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
20
10,504,473,515.46
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
ค่าความนิยม
21
1,907,470,032.49
จัด่นประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลั22
ง
สิรายการที
นทรัพย์ไอ่ม่าจถู
มีตวั กตนอื
35,057,003.95
งของอัาเนิ
ตราแลกเปลี
่ยนจากการแปลงค่
สิผลต่
ทธิ ใานการด
นการผลิตและจ
าหน่ายไฟฟ้ า างบการเงิน
23
984,915,675.52
นแบ่
สิส่นวทรั
พย์งไกม่าไร(ขาดทุ
หมุนเวียนอืน่ )เบ็ดเสร็ จอื่นในการร่ วมค้า
200,623,840.66
รวมสิ
น
ทรั
พ
ย์
ไ
ม่
ห
มุ
น
เวี
ย
น
14,128,764,514.21
รวมรายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรือขาดทุน
รวมสินทรั
23,589,339,144.81
ในภายหลั
ง -พสุย์ทธิจากภาษี
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
รวมรายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี - สุทธิจากภาษี
รวมกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสาหรับปี

9,036,061,817.70
9,129,334,135.78
1,810,892,297.35
333,598,106.17
333,598,106.17
7,088,879.70
12,313,993.26
34,256,122.39
(1,340,095.10)
- (564,295.20) (966,253.65)14,708,380.08
(17,613,124.88)
97,204,743.15
90,961,650.81
10,249,078,489.14 10,385,001,775.42
9,657,746,263.01
19,442,088,977.05
18,828,614,361.06
14,350,257,395.40
(2,306,348.75)
(18,177,420.08)

1,801,866,213.20
5,527,222.35
- 86,518,327.72
8,895,079,180.14
14,014,024,980.57
-

1,755,257,552.77
6,108,980.78
-33,451,236.74
8,798,321,588.00
13,667,941,322.46
-

384,508.87
(2,411,257.27)

1,621,791.92
(592,165.10)

(1,917,005.87)

(1,837,553.74)

(2,026,748.40)
(4,333,097.15)
(415,670,398.92)

1,029,626.82
(17,147,793.26)
105,937,113.68

(1,917,005.87)
(1,917,005.87)
(170,787,509.44)

(1,837,553.74)
(1,837,553.74)
1,322,691,061.36

การแบ่ งปันกาไร(ขาดทุน)
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

(396,903,172.55)
(14,434,129.22)
(411,337,301.77)

126,942,358.14
(3,857,451.20)
123,084,906.94

(168,870,503.57)
(168,870,503.57)

1,324,528,615.10
1,324,528,615.10

การแบ่ งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

(400,567,729.31)
(15,102,669.61)
(415,670,398.92)

110,963,791.63
(5,026,677.95)
105,937,113.68

(170,787,509.44)
(170,787,509.44)

1,322,691,061.36
1,322,691,061.36

(0.10)
(0.09)

0.03
0.03

(0.04)
(0.04)

0.32
0.31

กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

37
37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 (ตำมที่รำยงำนไว้เดิม)
ผลสะสมของรายการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 (ปรับปรุงใหม่ )
รำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของ
กำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้เสียของควำมเป็ นเจ้ ำของในบริษทั ย่ อย
และบริษทั ร่ วมที่ไม่ ได้ ส่งผลให้ สูญเสียกำรควบคุม
การเพิม่ (ลด) ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
ที่ไม่ได้ส่งผลให้สูญเสี ยการควบคุม
รวมกำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้ เสี ยของควำมเป็ นเจ้ ำของ
ในบริษทั ย่ อย และบริษทั ร่ วมที่ไม่ ได้ส่งผลให้ สูญเสียกำรควบคุม
รวมรำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของ
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
รวมกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่ )
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 (ปรับปรุงใหม่ )

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 (ตำมที่รำยงำนไว้เดิม)
ผลสะสมของรายการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 (ปรับปรุงใหม่ )
รำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของ
กำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้เสียของควำมเป็ นเจ้ ำของในบริษทั ย่ อย
และบริษทั ร่ วมที่ไม่ ได้ส่งผลให้ สูญเสียกำรควบคุม
การเพิ่ม (ลด) ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
ที่ไม่ได้ส่งผลให้สูญเสี ยการควบคุม
รวมกำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้เสียของควำมเป็ นเจ้ ำของ
ในบริษทั ย่ อย และบริษทั ร่ วมที่ไม่ ได้ส่งผลให้ สูญเสียกำรควบคุม
รวมรำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของ
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
รวมกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่ )
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 (ปรับปรุงใหม่ )

46

หมำยเหตุ

46

หมำยเหตุ

3,673,192,111.93

-

-

1,621,786,862.40

-

บำท
3,673,192,111.93
3,673,192,111.93

บำท
1,621,786,862.40
1,621,786,862.40

-

ส่ วนเกิน
มูลค่ ำหุ้น
3,673,192,111.93

-

-

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว
1,621,786,862.40

-

บำท
3,673,192,111.93
3,673,192,111.93

-

บำท
1,621,786,862.40
1,621,786,862.40

-

-

หุ้นทุนซื้อคืน
บำท
-

45,232,058.69

-

-

-

-

-

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสำรอง
ทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย ตำมกฎหมำยสำหรับ
45,232,058.69
ตำมกฎหมำย
หุ้นทุนซื้อคืน
บำท
บำท
45,232,058.69
45,232,058.69
-

-

-

ตำมกฎหมำย
บำท
45,232,058.69
45,232,058.69

10

บำท
-

126,942,358.14
1,029,626.82
127,971,984.96
244,302,840.44

-

-

บำท
93,142,122.99
23,188,732.49
116,330,855.48

126,942,358.14
ยังไม่ ได้ จัดสรร
1,029,626.82
127,971,984.96
244,302,840.44
บำท

-

-

-

-

หุ้นทุนซื้อคืน
-

-

บำท
410,540,269.71
(42,042,514.14)
368,497,755.57

1,811,840.30

บำท
(4,899,414.58)
(34,478,341.37)
(39,377,755.95)

-

และกำรร่ วมค้ ำ
บำท
14,237,018.20
14,237,018.20

1,811,840.30

บำท
355,536,385.60
(76,490,001.42)
279,046,384.18

604,931.55
604,931.55
(63,705,702.09)

-

-

368,497,755.57

-

-

(37,565,915.65)

1,811,840.30
1,811,840.30

1,811,840.30

(17,613,124.88)
(17,613,124.88)
(3,376,106.68)

-

-

(17,008,193.33)
(17,008,193.33)
263,850,031.15

1,811,840.30
1,811,840.30

1,811,840.30

1,811,840.30
1,811,840.30
1,811,840.30
1,811,840.30
งบกำรเงินรวม
องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมองค์ ประกอบอืน่
กำรแปลงค่ ำงบกำรเงิน
ส่ วนเกินทุน
ส่ วนเกิน(ส่ วนลด)
ส่ วนแบ่ งกำไร(ขำดทุน) ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
604,931.55
(17,613,124.88)
(17,008,193.33)
จำกกำรตีรำคำ
จำกกำรเปลีย่ นแปลง
เบ็ดเสร็จอืน่
604,931.55
(17,613,124.88)
(17,008,193.33)
สินทรัพย์
ส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย
ในบริษทั ร่ วม
(63,705,702.09)
368,497,755.57
(37,565,915.65)
(3,376,106.68)
263,850,031.15
และกำรร่ วมค้ ำ
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
(64,341,487.73)
410,540,269.71
(4,899,414.58)
14,237,018.20
355,536,385.60
30,854.09
(42,042,514.14)
(34,478,341.37)
(76,490,001.42)
(64,310,633.64)
368,497,755.57
(39,377,755.95)
14,237,018.20
279,046,384.18

-

-

บำท
(64,341,487.73)
30,854.09
(64,310,633.64)

บริษทั มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
-

บำท
93,142,122.99
23,188,732.49
116,330,855.48

126,942,358.14
(15,978,566.51)
110,963,791.63
5,848,363,904.61

1,811,840.30
1,811,840.30

1,811,840.30

บำท
5,788,889,541.61
(53,301,268.93)
5,735,588,272.68

รวมส่ วนของ
126,942,358.14
ผู้ถือหุ้น
(15,978,566.51)
บริษทั ใหญ่
110,963,791.63
5,848,363,904.61

1,811,840.30
1,811,840.30

1,811,840.30

บำท
5,788,889,541.61
(53,301,268.93)
5,735,588,272.68

(3,857,451.20)
(1,169,226.75)
(5,026,677.95)
28,270,333.42

(197,959.58)
(197,959.58)

(197,959.58)

บำท
34,192,869.30
(697,898.35)
33,494,970.95

ส่ วนได้เสี ยที่
(3,857,451.20)
ไม่ มีอำนำจ
(1,169,226.75)
ควบคุม
(5,026,677.95)
28,270,333.42

(197,959.58)
(197,959.58)

(197,959.58)

บำท
34,192,869.30
(697,898.35)
33,494,970.95

123,084,906.94
(17,147,793.26)
105,937,113.68
5,876,634,238.03

1,613,880.72
1,613,880.72

1,613,880.72

บำท
5,823,082,410.91
(53,999,167.28)
5,769,083,243.63

รวม
123,084,906.94
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
(17,147,793.26)
105,937,113.68
5,876,634,238.03

1,613,880.72
1,613,880.72

1,613,880.72

บำท
5,823,082,410.91
(53,999,167.28)
5,769,083,243.63
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บำท
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 (ตำมที่รำยงำนไว้เดิม)
1,621,786,862.40
ผลสะสมของรายการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
46
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 (ปรับปรุงใหม่ )
1,621,786,862.40
ทุนที่ออก
รำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของ
และชำระแล้ว
กำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้เสียของควำมเป็ นเจ้ ำของในบริษทั ย่ อย
และบริษทั ร่ วมที่ไม่ ได้ส่งผลให้ สูญเสียกำรควบคุม
การเพิ่ม (ลด) ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุ
ที่ไม่ได้ส่งผลให้สูญเสี ยการควบคุม
บำท
รวมกำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้เสียของควำมเป็ นเจ้ ำของ
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 (ตำมที่รำยงำนไว้เดิม)
1,621,786,862.40
ในบริษทั ย่ อย และบริษทั ร่ วมที่ไม่ ได้ส่งผลให้ สูญเสียกำรควบคุม
ผลสะสมของรายการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
46
รวมรำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของ
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 (ปรับปรุงใหม่ )
1,621,786,862.40
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
รำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของ
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
เงินทุนที่ได้รับและกำรจัดสรรส่ วนทุน
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
การออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
31
80,000,000.00
รวมกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่ )
การออกหุน้ สามัญจากการใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
31
32.00
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 (ปรับปรุงใหม่ )
1,621,786,862.40
เงินปันผลจ่าย
32
108,327,316.00
สารองตามกฎหมาย
32
การเพิ่ม(ลด)หุน้ ทุนซื้ อคืน
33
สารองตามกฎหมายสาหรับหุน้ ทุนซื้ อคืน
33
ได้มาจากการซื้ อธุรกิจ
5
รวมเงินทุนที่ได้รับและกำรจัดสรรส่ วนทุน
188,327,348.00
กำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้ เสี ยของควำมเป็ นเจ้ ำของในบริษทั ย่ อย
ที่ไม่ ได้ส่งผลให้ สูญเสียกำรควบคุม
การเพิ่ม (ลด) ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ที่ไม่ได้ส่งผลให้สูญเสี ยการควบคุม
รวมกำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้ เสียของควำมเป็ นเจ้ ำของในบริษทั ย่ อย
ที่ไม่ ได้ ส่งผลให้ สูญเสี ยกำรควบคุม
รวมรำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของ
188,327,348.00
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
รวมกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
1,810,114,210.40

หมำยเหตุ

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว

48,286,311.60
93,518,370.29

3,890,220,261.31

-

217,028,149.38

-

317,705,790.26

317,705,790.26

-

317,705,790.26
317,705,790.26

45,232,058.69
48,286,311.60
48,286,311.60

217,028,149.38
3,673,192,111.93
217,028,149.38

บำท
3,673,192,111.93
3,673,192,111.93
ส่ วนเกิน
มูลค่ ำหุ้น

บำท
3,673,192,111.93
3,673,192,111.93

จัดสรรแล้ ว

กำไรสะสม
ทุนสำรอง
ทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย ตำมกฎหมำยสำหรับ
ตำมกฎหมำย
หุ้นทุนซื้อคืน
บำท
บำท
45,232,058.69
45,232,058.69
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสำรอง
ทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย ตำมกฎหมำยสำหรับ
ตำมกฎหมำย
หุ้นทุนซื้อคืน
บำท
บำท
45,232,058.69
45,232,058.69
-

ส่ วนเกิน
มูลค่ ำหุ้น

(396,903,172.55)
(2,024,453.48)
(398,927,626.03)
(681,350,265.97)

(526,725,480.38)

-

126,942,358.14
1,029,626.82
127,971,984.96
244,302,840.44
(160,733,378.52)
(48,286,311.60)
(317,705,790.26)
(526,725,480.38)

(317,705,790.26)

(317,705,790.26)

-

(317,705,790.26)
(317,705,790.26)

หุ้นทุนซื้อคืน

(673,849.63)
(673,849.63)
(64,379,551.72)

-

-

604,931.55
604,931.55
(63,705,702.09)
-

368,497,755.57

-

-

368,497,755.57
-

(37,444,169.89)

121,745.76
121,745.76

121,745.76

(37,565,915.65)
-

(966,253.65)
(966,253.65)
(4,342,360.33)

-

-

(17,613,124.88)
(17,613,124.88)
(3,376,106.68)
-

(1,640,103.28)
(1,640,103.28)
262,331,673.63

121,745.76
121,745.76

121,745.76

(17,008,193.33)
(17,008,193.33)
263,850,031.15
-

งบกำรเงินรวม
องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมองค์ ประกอบอืน่
ยังไม่ ได้ จัดสรร
กำรแปลงค่ ำงบกำรเงิน
ส่ วนเกินทุน
ส่ วนเกิน(ส่ วนลด)
ส่ วนแบ่ งกำไร(ขำดทุน) ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
11
จำกกำรตีรำคำ
จำกกำรเปลีย่ นแปลง
เบ็ดเสร็จอืน่
สินทรัพย์
ส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย
ในบริษทั ร่ วม
บริษทั มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
และกำรร่ วมค้ ำ
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
93,142,122.99
(64,341,487.73)
410,540,269.71
(4,899,414.58)
14,237,018.20
355,536,385.60
23,188,732.49
30,854.09
(42,042,514.14)
(34,478,341.37)
(76,490,001.42)
งบกำรเงินรวม
116,330,855.48
(64,310,633.64)
368,497,755.57
(39,377,755.95)
14,237,018.20
279,046,384.18
หุ้นทุนซื้อคืน
องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมองค์ ประกอบอืน่
ยังไม่ ได้ จัดสรร
กำรแปลงค่ ำงบกำรเงิน
ส่ วนเกินทุน
ส่ วนเกิน(ส่ วนลด)
ส่ วนแบ่ งกำไร(ขำดทุน) ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
จำกกำรตีรำคำ
จำกกำรเปลีย่ นแปลง
เบ็ดเสร็จอืน่
สินทรัพย์
ส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย
ในบริษทั ร่ วม
และกำรร่ วมค้ ำ
1,811,840.30
1,811,840.30
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
241,117,598.23
(75,377,931.18)
410,540,269.71
(15,607,723.36)
(3,376,106.68)
316,178,508.49
1,811,840.30
1,811,840.30
3,185,242.21
11,672,229.09
(42,042,514.14)
(21,958,192.29)
(52,328,477.34)
1,811,840.30
1,811,840.30
244,302,840.44
(63,705,702.09)
368,497,755.57
(37,565,915.65)
(3,376,106.68)
263,850,031.15

บริษทั มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

(396,903,172.55)
(3,664,556.76)
(400,567,729.31)
5,374,834,249.66

121,745.76
(72,961,925.64)

121,745.76

126,942,358.14
(15,978,566.51)
297,028,149.38
110,963,791.63
32.00
5,848,363,904.61
(52,406,062.52)
(317,705,790.26)
(73,083,671.40)

1,811,840.30
บำท
5,897,507,139.74
1,811,840.30
(49,143,235.13)
1,811,840.30
5,848,363,904.61

บำท
5,788,889,541.61
(53,301,268.93)
5,735,588,272.68
รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บริษทั ใหญ่

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บริษทั ใหญ่

(14,434,129.22)
(668,540.39)
(15,102,669.61)
(58,000,793.77)

(121,745.76)
(71,168,457.58)

(121,745.76)

(3,857,451.20)
(1,169,226.75)
(5,026,677.95)
28,270,333.42
(71,046,711.82)
(71,046,711.82)

(197,959.58)
บำท
28,968,231.77
(197,959.58)
(697,898.35)
(197,959.58)
28,270,333.42

บำท
34,192,869.30
(697,898.35)
33,494,970.95
ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่ มีอำนำจ
ควบคุม

ส่ วนได้เสียที่
ไม่ มีอำนำจ
ควบคุม

(411,337,301.77)
(4,333,097.15)
(415,670,398.92)
5,316,833,455.89

(144,130,383.22)

-

123,084,906.94
(17,147,793.26)
297,028,149.38
105,937,113.68
32.00
5,876,634,238.03
(52,406,062.52)
(317,705,790.26)
(71,046,711.82)
(144,130,383.22)

1,613,880.72
บำท
5,926,475,371.51
1,613,880.72
(49,841,133.48)
1,613,880.72
5,876,634,238.03

บำท
5,823,082,410.91
(53,999,167.28)
5,769,083,243.63
รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
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ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 (ตำมที่รำยงำนไว้ เดิม)
ผลสะสมของรำยกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงบัญชี
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 (ปรั บปรุ งใหม่)
รำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของ
เงินทุนที่ได้ รับและกำรจัดสรรส่ วนทุน
กำรออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
กำรออกหุน้ สำมัญจำกกำรใช้ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
เงินปันผลจ่ำย
สำรองตำมกฎหมำย
กำรเพิ่ม(ลด)หุน้ ทุนซื้ อคืน
สำรองตำมกฎหมำยสำหรับหุน้ ทุนซื้ อคืน
รวมเงินทุนที่ได้ รับและกำรจัดสรรส่ วนทุน
รวมรำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของ
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่ นสำหรับปี
รวมกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บปี
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
กำไรสำหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
รวมกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บปี (ปรั บปรุ งใหม่)
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 (ปรั บปรุ งใหม่)

31
31
32
32
33
33

46

หมำยเหตุ

217,028,149.38
217,028,149.38
217,028,149.38
3,890,220,261.31

80,000,000.00
32.00
108,327,316.00
188,327,348.00
188,327,348.00
1,810,114,210.40

3,673,192,111.93
3,673,192,111.93

3,673,192,111.93

1,621,786,862.40
1,621,786,862.40
1,621,786,862.40

บำท
3,673,192,111.93

ส่ วนเกิน
มูลค่ำหุ้น

บำท
1,621,786,862.40

ทุนที่ออก
และชำระแล้ ว

93,518,370.29

48,286,311.60
48,286,311.60
48,286,311.60

45,232,058.69
45,232,058.69

45,232,058.69

317,705,790.26

317,705,790.26
317,705,790.26
317,705,790.26

-

-

(168,870,503.57)
(1,917,005.87)
(170,787,509.44)
272,136,306.07

(160,733,378.52)
(48,286,311.60)
(317,705,790.26)
(526,725,480.38)
(526,725,480.38)

963,888,678.27
5,760,617.62
969,649,295.89

1,324,528,615.10
(1,837,553.74)
1,322,691,061.36
969,649,295.89

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไรสะสม
ยังไม่ ได้ จัดสรร
จัดสรรแล้ ว
ทุนสำรอง
ทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย
ตำมกฎหมำยสำหรั บ
ตำมกฎหมำย
หุ้นทุนซื้อคืน
บำท
บำท
บำท
45,232,058.69
(353,041,765.47)

บริษทั มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

12

-

-

-

(317,705,790.26)

(317,705,790.26)
(317,705,790.26)
(317,705,790.26)

บำท

หุ้นทุนซื้อคืน

163,766,964.79

-

163,766,964.79
163,766,964.79

163,766,964.79

บำท
163,766,964.79

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนเกินทุนจำกกำร
ตีรำคำสิ นทรัพย์

(168,870,503.57)
(1,917,005.87)
(170,787,509.44)
6,229,756,112.86

297,028,149.38
32.00
(52,406,062.52)
(317,705,790.26)
(73,083,671.40)
(73,083,671.40)

6,467,866,676.08
5,760,617.62
6,473,627,293.70

1,324,528,615.10
(1,837,553.74)
1,322,691,061.36
6,473,627,293.70

บำท
5,150,936,232.34

รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

138

13

139

บริษทั มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
ปรับกระทบกำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรดำเนินงำน
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำยสิ ทธิ ในกำรดำเนิ นกำรผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ ำ
ค่ำตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
หนี้สูญในลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สงสัยจะสู ญในลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
หนี้สงสัยจะสูญในเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น(โอนกลับ)
หนี้สงสัยจะสูญในเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ(โอนกลับ)
ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
ขำดทุนจำกผลแตกต่ำงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนระยะยำวอื่น
ส่ วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสิ ทธิเรี ยกร้ องในลูกหนี้กำรค้ำ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยอสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ถำวร
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ถำวร
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยภำษีเงินได้
กำไรจำกกำรปรับโครงสร้ ำงหนี้
ขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรมของอนุพนั ธ์ทำงกำรเงินที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำส่ วนได้เสี ยที่ถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ
รำยได้เงินปั นผลรับ
(กำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำเงินกูย้ ืม
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดำเนิ นงำน
สิ นทรัพย์ดำเนินงำน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนิ นงำนเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินรับล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดรับค่ำดอกเบี้ย
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดรับจำกภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
บาท
บาท

(394,987,029.72)

113,733,457.39

(147,156,254.07)

1,326,429,915.36

347,772,327.56
23,174,486.48
1,731,306.28
(138,143,491.46)
595,246.80
180,090,111.34
516,269,092.12
18,049.18
18,791,506.17
190,570,077.27
(150,000.00)
(1,087,821,272.10)
(818,244.12)
100.00
404,455.54
2.00
1,943,195.03
(59,970,975.53)
16,741,224.80
(17,451,520.00)
(6,999,930.00)
(4,463,010.44)
5,705,207.51
2,543,501.28
(22,096,453.85)
670,663,875.62

285,458,871.35
1,656,008.56
6,645,887.39
(46,198,574.60)
(35,615,710.00)
(3,142,014.20)
(365,363.39)
738,689.86
89,231,494.42
(37,005,008.49)
(53,433.70)
1,782,573.86
90,062.92
3,840,000.00
2,565,583.18
59,132,475.14
(6,881,318.40)
5,664,805.00
(20,058,571.47)
553,085,300.12

75,908,478.90
925,030.49
(156,862,954.42)
77,844,112.29
516,269,092.12
(540,531.29)
(150,000.00)
(1,087,821,272.10)
(228,864.47)
76,956.10
2.00
10,452,966.14
(341,828.07)
2,543,659.11
883,041.77
(19,412,037.66)
356,138,888.44

59,158,582.30
852,653.43
6,645,887.39
(6,175,322.16)
(35,615,710.00)
551,444.48
738,689.86
(37,005,008.49)
(10,273,503.46)
80,930.74
(1,253,081.77)
(1,151,639,537.36)
(5,047,262.67)
2,500,411.00
(20,692,102.31)
335,843,209.85

244,111,837.76

974,305,214.94

(371,471,514.72)

465,100,196.19

(2,010,663,072.38)
(492,245,153.61)
741,560,481.03
(100,502,773.03)

1,222,576,534.83
(719,979,354.79)
(1,051,345,515.28)
(82,228,863.93)

(1,470,512,382.58)
(49,375,553.59)
1,308,700,224.06
(4,164,112.27)

739,409,852.49
(638,619,765.51)
(543,913,330.29)
(14,119,200.00)

606,293,370.42
(832,526,160.25)
(1,986,576.00)
(1,845,958,046.06)
8,983,566.56
(10,098,645.50)
13,203.80
(1,847,059,921.20)

554,445,095.32
239,033,568.41
(1,566,090.00)
1,135,240,589.50
7,652,961.49
(6,994,852.91)
1,135,898,698.08

(925,109,602.71)
(59,997,280.65)
(1,533,276.00)
(1,573,463,498.46)
6,303,427.71
(1,280,748.18)
(1,568,440,818.93)

1,324,168,308.61
(572,422,787.74)
(1,272,463.00)
758,330,810.75
4,792,752.44
(1,929,894.73)
761,193,668.46

7

140

บริษทั มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

14

งบการเงินรวม
ลล์คอน
และบริษทั 1ย่มกราคม
อย 2560
หมายเหตุ บริ31ษธัทั นมิวาคม
2561สตีล จากั
31ดธั(มหาชน)
นวาคม 2560
งบกระแสเงินบาท
สด
บาท
บาท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวัน(ปรั
ที่ 31
วาคม) 2561 (ปรับปรุงใหม่ )
บปรุธันงใหม่
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้าประกัน
ลูกหนีน้ กสดจากกิ
ารค้าและลู
กหนี้ หมุนนเวียนอื่น
กระแสเงิ
จกรรมลงทุ
้
่ยวข้องกั
เงินให้
ก
ย
ู
ม
ื
ระยะสั
น
กิจการที
น น(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
้
เงินฝำกสถำบันแก่
กำรเงิ
นที่ติด่เกีภำระค
้ ำประกั
สิ นค้เงิานคงเหลื
อ
สดจ่ำยในเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่เงิานยล่สดรั
วงหน้
าค่าสินนค้ให้า กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บจำกเงิ
สิ นทรั
พ
ย์
ภ
าษี
เ
งิ
นได้ขนองงวดปั
จจุบนั ้ นจำกบริ ษทั อื่น
เงินสดรับจำกเงิ
ให้กยู้ ืมระยะสั
สิ นทรั
ย์ทางการเงิ
นเวีนยในบริ
นอื่นษทั ร่ วม
เงินพสดจ่
ำยในเงินนหมุ
ลงทุ
รวมสิ
น
ทรั
พ
ย์
ห
มุ
น
เวี
ย
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำนยเงินลงทุน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินสดจ่ำยในเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ำยในเงินลงทุนในกิจกำรร่ วมค้ำ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ำยซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ำยซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจำกดอกเบี้ยรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกเงินปั นผลในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าความนิ ยม
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
กระแสเงิ
นสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
สิ ทธิในการดาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
(เพิพม่ ย์ขึไ้ นม่ห)ลดลงในเงิ
สิ นทรั
มุนเวียนอื่นนเบิกเกินบัญชี ธนำคำร
เงินรวมสิ
สดรับนจำกกำรกู
ทรัพย์ ไม่ หย้ ืมมุระยะสั
นเวียน้ นจำกสถำบันกำรเงิน

9
10
11
41.3
12
13
39.3

14
15
17
18
41.3
19
20
21
22
23

เงินรวมสิ
สดจ่ำนยจำกกำรกู
ทรัพย์ ย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับจำกกำรกูย้ ืมระยะสั้นจำกบริ ษทั กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ำยจำกกำรกูย้ ืมระยะสั้นจำกบริ ษทั กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ำยในเจ้ำหนี้ค่ำทรัพย์สิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยจำกกำรกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยในหนี้สินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิน
เงินสดรับจำกกำรเพิม่ ทุน
เงินสดรับจำกกำรใช้ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดจ่ำยในหุน้ ทุนซื้อคืน
เงินสดจ่ำยในเงินปันผลจ่ำย
กำรเพิม่ ขึ้นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
เงินสดจ่ำยในดอกเบี้ยจ่ำย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

297,038,157.15
877,037,923.48
2,869,398,052.68
3,852,088,508.81
1,560,548,934.78
4,109,265.29
353,788.41
9,460,574,630.60
307,673,338.58
149,580,827.07
38,970,280.48
10,504,473,515.46
1,907,470,032.49
35,057,003.95
984,915,675.52
200,623,840.66
14,128,764,514.21
23,589,339,144.81

31 ธันวาคม 2561
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
บาท
(ปรับปรุงใหม่ )

1 มกราคม 2560
บาท
(ปรับปรุงใหม่ )

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
553,487,486.0031 ธันวาคม
453,789,151.54
227,761,611.49
หมายเหตุ
2561
31 ธันวาคม
2560
31 ธัน360,072,789.36
วาคม 2561
31 ธั362,918,634.93
นวาคม 2560
749,068,790.15 บาท617,252,709.57
559,518,134.01
405,021,069.44
543,075,742.09
บาท
บาท
บาท
1,335,158,639.76
2,522,938,889.73
2,288,163,316.77
884,585,183.06
1,673,891,921.88
150,700,000.00 (127,969,133.33) - (131,816,080.58)30,700,000.00
896,948.26
(154,497,064.57)
138,054,672.65
4,095,280,118.34 (40,000,000.00)
3,392,413,647.11 (297,000,000.00)
1,533,446,208.94
2,097,821,289.01
1,459,752,967.98
(53,000,000.00)
2,302,722,711.79 190,700,000.00
1,389,617,928.85 146,300,000.00
83,268,072.77
1,335,885,709.47
824,257,409.04
30,700,000.00
23,196,948.26
1,915,548.50
3,467,813.53
279,210.82
1,175,865.98
35,615,710.00
35,615,710.00
4,677,193.37 (262,845,306.83)
64,132,445.31 (10,680,360.00)
353,788.41 (262,845,306.83)
4,580,549.27
3,650,244.30
(10,680,360.00)
9,193,010,487.91
8,443,612,585.64
4,692,511,132.39
5,118,945,800.43
4,869,619,734.46
250,000.00
250,000.00
(426,633,518.35)
(434,379,170.00)
(1,733,490.00)
52,425,176.42
68,646,762.50
329,396,522.24
66,551,215.41
56,120,855.41
(10,000,000.00)
5,457,376,193.78
4,535,497,023.78
4,533,763,533.78
1,550,769,566.00
59,672,025.00
1,550,769,566.00
21,900,000.00
220,781,191.62
311,298,502.38
1,592,553,148.10
1,592,553,148.10
1,592,553,148.10
(312,485,704.85)
(144,872,054.43)
(65,441,352.33)
(102,994,329.85)
6,027,603.10
5,240,369.19
5,279,677.39
5,976,743.31
233,090,111.00
233,090,111.00
233,090,111.00
(1,919,800.00)
(1,874,300.00)
501,918,574.38
515,101,895.25
109,220,217.34
573,475,918.58
587,976,169.42
13,869,164.81
5,007,374.60
1,187,411.64
27,840,792.39
9,036,061,817.70
9,129,334,135.78
1,810,892,297.35
1,801,866,213.20
1,755,257,552.77
6,999,930.00
2,000,010.00
2,000,010.00
333,598,106.17
333,598,106.17
596,512,800.55
(340,283,006.22)
668,899,461.30
86,426,696.76
7,088,879.70
12,313,993.26
34,256,122.39
5,527,222.35
6,108,980.78
541,802.14
97,204,743.15
14,708,380.08
90,961,650.81
86,518,327.72
33,451,236.74
41,320,428,766.16
10,249,078,489.14
10,385,001,775.4233,673,830,347.46
9,657,746,263.01 27,028,248,813.24
8,895,079,180.14 21,425,285,453.03
8,798,321,588.00
(39,135,577,309.98)
(35,331,199,898.21)
(25,732,335,390.63)
19,442,088,977.05 18,828,614,361.06 14,350,257,395.40 14,014,024,980.57 (22,441,346,653.42)
13,667,941,322.46
85,000,000.00
(2,053,460.20)
(87,163,019.51)
(25,991,263.92)
(123,290,070.60)
(4,524,376.23)
(144,365.00)
164,679,423.56
1,932,900,000.00
497,500,000.00
(493,985,697.80)
(301,466,317.61)
(100,800,000.00)
(10,275,491.11)
(3,292,653.06)
(5,441,786.67)
(813,490.52)
297,028,037.38
297,028,037.38
144.00
144.00
(317,705,790.26)
(317,705,790.26)
(52,402,278.99)
(1,440.00)
(52,402,278.99)
(1,476.00)
1,613,880.72
(751,302,454.28)
(544,446,910.90)
(342,783,731.88)
(328,782,659.37)
995,437,886.90
(695,353,062.20)
767,230,179.76
(850,466,210.79)

9

(255,109,233.75)
(1,340,095.10)
(256,449,328.85)
553,487,486.00
297,038,157.15

100,262,629.66
(564,295.20)
99,698,334.46
453,789,151.54
553,487,486.00

(132,311,177.87)
(132,311,177.87)
360,072,789.36
227,761,611.49

(2,845,845.57)
(2,845,845.57)
362,918,634.93
360,072,789.36
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บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2541
ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลเลขที่ 0105541047713 และได้จดทะเบี ย นเป็ นบริ ษ ัท มหำชนจ ำกัด เมื่ อ วัน ที่ 1
มิถุนำยน 2550 ทะเบียนเลขที่ 0107550000076 ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
และมีที่อยูท่ ี่ได้จดทะเบียน ดังนี้
สำนักงำนใหญ่ 9, 11, 13 ซอยบำงกระดี่ 32 ถนนบำงกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุ งเทพมหำนคร
สำนักงำนสำขำที่ 1 52 อำคำรธนิยะพลำซ่ำ ชั้น 29 ถนนสี ลม แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุ งเทพมหำนคร
สำนักงำนสำขำที่ 2 99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนำ อำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง
กลุ่มบริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิจหลักในกำรผลิ ตและจำหน่ำยเหล็กทุกชนิ ด และผลิตและจำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ ำพลังงำนทดแทน
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ คือนำยสิ ทธิชยั ลีสวัสดิ์ตระกูล ถือหุ น้ ร้อยละ 34.95
2. กำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 และ 2560 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ห นี้ สิ น หมุ น เวีย นสู ง กว่ำ สิ น ทรั พ ย์
หมุนเวียนจำนวน 5,362.25 ล้ำนบำท และจำนวน 2,300.92 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และบริ ษทั ฯ มีหนี้ สิน
หมุ น เวีย นสู ง กว่ำ สิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวีย น จ ำนวน 3,036.47 ล้ำนบำท และจ ำนวน 1,961.51 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ซึ่ งหนี้ สินหมุนเวียนดังกล่ำวส่ วนใหญ่ประกอบด้วย เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกตัว๋ สัญญำใช้เงิน
และทรัสต์รีซีต/เลตเตอร์ ออฟเครดิต ซึ่งบริ ษทั ฯ ใช้สินเชื่อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำวส่ วนใหญ่
เพื่อจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริ ษทั ยังมี วงเงินสิ นเชื่ อที่ยงั ไม่ได้เบิกออกมำใช้จำนวน
2,326.80 ล้ำนบำท และผูบ้ ริ หำรอยูใ่ นระหว่ำงดำเนิ นกำรร่ วมกับสถำบันกำรเงินและผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่
เพื่อหำแนวทำงในกำรเสริ มสภำพคล่ องให้เพียงพอในกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ ดังนั้น ผูบ้ ริ หำรเชื่ อว่ำ
กลุ่มบริ ษทั จะสำมำรถดำเนิ นกิจกำรต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่ องอีกอย่ำงน้อยเป็ นระยะเวลำ 12 เดือนและได้
จัดทำงบกำรเงิ นของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ ตำมเกณฑ์ที่วำ่ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ จะดำเนิ นกิ จกำร
อย่ำงต่อเนื่อง
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3. เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
3.1 งบกำรเงิ น นี้ จ ดั ท ำขึ้ น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ของประเทศไทย รวมถึ ง กำร
ตี ค วำมและแนวปฏิ บ ัติ ท ำงบัญ ชี ที่ ป ระกำศใช้ โ ดยสภำวิช ำชี พ บัญ ชี ในพระบรมรำชู ป ถัม ภ์
กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ที่เกี่ ยวข้อง
3.2 กำรจัดรำยกำรในงบกำรเงินเป็ นไปตำมประกำศกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรกำหนด
รำยกำรย่อที่ตอ้ งมีในงบกำรเงิน
3.3 ในกำรจัด ทำงบกำรเงิ น เพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ ห ำรของ
บริ ษ ทั ฯ ต้องใช้ก ำรประมำณกำรและข้อสมมติหลำยประกำร ซึ่ งมี ผลกระทบต่อจำนวนเงิ นที่
เกี่ ย วกับ รำยได้ ค่ำ ใช้จ่ำ ย สิ น ทรัพ ย์และหนี้ สิ น และกำรเปิ ดเผยข้อ มูล เกี่ ย วกับ สิ น ทรัพ ย์แ ละ
หนี้ สินที่ อำจเกิ ดขึ้ นผลที่เกิ ดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ได้ประมำณกำรไว้
3.4 รำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับภำษำไทยเป็ นรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับที่บริ ษ ทั ฯ ใช้เป็ นทำงกำรตำม
กฎหมำย รำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับภำษำอังกฤษแปลจำกรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบั บภำษำไทย
4. เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงินรวม
4.1 ในกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวม ถื อหลักเกณฑ์กำรรวมเฉพำะบริ ษทั ย่อยที่ อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ
บริ ษทั มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วน
กำรลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังนี้
ชื่อกิจกำร

อัตรำร้อยละของกำรถือหุน้

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ประเภทกิจกำร

ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ทำงตรงในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์คอนบูรพำ จำกัด

99.10

99.10

MILLCON (HK) LIMITED

100.00

100.00

MILLCON THIHA LIMITED

51.00

51.00

บริ ษทั มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด

100.00

100.00

บริ ษทั สหร่ วมวัสดุก่อสร้ำง จำกัด

100.00

100.00

บริ ษทั ซันเทคเมทัลส์ จำกัด

99.99

99.99

ประเทศไทย

กิ จ กำรผลิ ต เหล็ก เส้ น กลมข้อ อ้อ ย
เหล็กรู ปพรรณและเหล็กแท่ง
ประเทศฮ่องกง กิจกำรทำธุรกรรมซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ในสิ นทรัพย์
ประเทศพม่ำ กิ จก ำรจ ำห น่ ำยเห ล็ ก แล ะวั ส ดุ
ก่อสร้ำง
ประเทศไทย กิ จก ำรผ ลิ ต แล ะจ ำห น่ ำยเห ล็ ก
รู ปพรรณทุกชนิด
ประเทศไทย กิจกำรทำธุรกรรมค้ำเหล็ก
เหล็กรู ปพรรณทุกชนิด และ
วัสดุก่อสร้ำงทุกประเภท
ประเทศไทย กิจกำรทำธุ รกรรมผลิตเศษเหล็กและ
ค้ำเหล็ก
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ชื่อกิจกำร

อัตรำร้อยละของกำรถือหุน้

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ประเภทกิจกำร

ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บริ ษทั สยำมโซล่ำร์ เจนเนอเรชัน่ จำกัด
90.00
-

ประเทศไทย

กิจกำรทำธุ รกรรมผลิตและจำหน่ ำย
กระแสไฟฟ้ ำพลังงำนทดแทน

บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ทำงอ้อมผ่ำนบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ่ง จำกัด

ประเทศไทย

บริ ษทั ยังไม่ได้เริ่ มดำเนินงำน

99.99

99.99

4.2 รอบระยะเวลำบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ย่อ ยสิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน กับ ของบริ ษ ัท มิ ล ล์ ค อน สตี ล จ ำกัด
(มหำชน)
4.3 งบกำรเงิ นรวมจัดทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชี เดียวกันสำหรับรำยกำรบัญชี ที่เหมื อนกันหรื อ
เหตุกำรณ์กำรบัญชีที่คล้ำยคลึงกัน
4.4 ยอดคงค้ำงและรำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนยอดเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั ฯ และทุนเรื อนหุ ้นของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจำกงบกำรเงิน
รวมแล้ว
5. กำรรวมธุรกิจทีด่ ำเนินกำรสำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ
เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำซื้อขำยหุ ้นกับผูถ้ ือหุ น้ สำมัญของบริ ษทั
สยำมโซล่ ำ ร์ เจนเนอเรชั่น จ ำกัด จ ำนวน 1,984,000 หุ ้น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 19.84 และช ำระโดยกำร
โอนสิ ทธิเรี ยกร้องในลูกหนี้กำรค้ำรำยหนึ่งจำนวน 182.00 ล้ำนบำท ตำมหมำยเหตุ 11
เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติอนุ มตั ิให้
เข้ำซื้ อหุน้ สำมัญดังกล่ำวทั้งจำนวน ดังนั้นเมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2561 บริ ษทั ฯ จึงได้ทำสัญญำซื้ อขำยหุ ้น
สำมัญที่เหลือ จำนวน 8,015,999 หุ ้น คิ ดเป็ นร้อยละ 80.16 ของหุ ้นทั้งหมด เป็ นจำนวนเงิน 735 ล้ำน
บำท โดยได้ชำระค่ำหุ ้นบำงส่ วนเป็ นเงิ น 249.50 ล้ำนบำท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในหุ ้น
ตำมกฎหมำย เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2561 แต่ยงั ไม่มีอำนำจในกำรควบคุ มบริ ษทั ที่ถูกซื้ อ เนื่องจำกยังไม่
ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในสัญญำซื้ อขำยหุน้
เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2561 วันที่ 6 กรกฎำคม 2561 และวันที่ 17 ธันวำคม 2561 ได้มีกำร
แก้ไขสัญญำซื้ อขำยหุ ้นเพิ่มเติมโดยให้บริ ษทั ฯ ชำระเงินรำคำค่ำหุ ้นเพิ่มเติ มเป็ นเงิน 180.00 ล้ำนบำท
และส่ วนที่ เหลื อภำยในวัน ที่ 31 พฤษภำคม 2562 จำนวน 305.50 ล้ำนบำท ซึ่ งผูซ้ ้ื อได้ป ฏิ บ ัติ ตำม
เงื่ อ นไขในสั ญ ญำครบถ้วนแล้ว จึ งมี อ ำนำจในกำรสั่ งกำรกิ จ กรรมต่อ บริ ษ ัท ที่ ถู ก ซื้ อตั้ง แต่ว นั ที่ 6
กรกฎำคม 2561 เป็ นต้นไป
อย่ำงไรก็ตำม ตำมคำขอปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้ กบั สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งของบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 มีเงื่อนไขให้บริ ษทั ย่อยทำกำรเพิ่มทุน จำนวน 200.00 ล้ำนบำท เพื่อนำเงิน
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มำชำระหนี้ ให้กบั สถำบันกำรเงินดังกล่ำว บริ ษทั ฯ จึงได้มีมีมติสละสิ ทธิ กำรซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั
สยำมโซล่ ำ ร์ เจนเนอเรชั่น จ ำกัด ตำมประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ ครั้ งที่ 4/2561 เมื่ อ วัน ที่ 1 6
กรกฎำคม 2561 ภำยหลังจำกกำรที่บริ ษทั ฯ ได้สละสิ ทธิ์ กำรซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนตำมสัดส่ วน เพื่อให้เป็ นไป
ตำมเงื่อนไขของสถำบันกำรเงินที่จะเข้ำร่ วมลงทุนในบริ ษทั สยำมโซล่ำร์ เจนเนอเรชัน่ จำกัด และเพื่อ
ประโยชน์ในเรื่ องของกำรช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกสถำบันกำรเงิน โดยกำรสละสิ ทธิ์ดงั กล่ำวจะมีผลทำ
ให้บริ ษทั ถือหุ ้นสำมัญของบริ ษทั สยำมโซล่ำร์ เจนเนอเรชัน่ จำกัด ลดลงจำกเดิมร้อยละ 99.99 เป็ นร้อย
ละ 90.00 ซึ่ งทำให้บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของบริ ษทั สยำมโซล่ำร์ เจน
เนอเรชัน่ จำกัด และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวน
เงินผลตอบแทนนั้นได้ บริ ษทั ฯ จึงถือว่ำมีกำรควบคุมบริ ษทั สยำมโซล่ำร์ เจนเนอเรชัน่ จำกัด และนำ
งบกำรเงินของบริ ษทั สยำมโซล่ำร์ เจนเนอเรชัน่ จำกัด มำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ 6
กรกฏำคม 2561 ซึ่งเป็ นวันที่บริ ษทั ฯ มีกำรควบคุมบริ ษทั สยำมโซล่ำร์ เจนเนอเรชัน่ จำกัด
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ กำรรั บ รู ้ รำยกำรรวมธุ รกิ จของบริ ษ ัท สยำมโซล่ ำ ร์ เจนเนอเรชั่น จ ำกัด
ณ วันที่ซ้ื อในงบกำรเงินรวมสรุ ปได้ ดังนี้
บำท
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและหนี้สินที่รับมำ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
2,866,481.65
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
68,411,136.69
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
1,377,839,092.51
สิ ทธิ ในกำรดำเนินกำรผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ ำ
1,008,090,162.00
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
2,943,971.01
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
(226,508,847.03)
เงินกูย้ มื ระยะยำว
(2,722,057,149.98)
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
(222,051,965.00)
สิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้
(710,467,118.15)
หัก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
(71,046,711.83)
ส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่เป็ นของบริ ษทั ฯ
(639,420,406.32)
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มูลค่ำตำมบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่บริ ษทั ฯ ถืออยูก่ ่อนกำรรวมธุ รกิจ
กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
มูลค่ำยุติธรรมของส่ วนได้เสี ยที่บริ ษทั ฯ ถืออยูก่ ่อนกำรรวมธุรกิจ

บำท
182,000,000.00
17,451,520.00
199,451,520.00

มูลค่ำยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้
กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
หัก ส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ที่เป็ นของบริ ษทั ฯ
ค่ำควำมนิยม

917,000,000.00
17,451,520.00
(639,420,406.32)
1,573,871,926.32

เงินสดจ่ำยเป็ นสิ่ งตอบแทนที่โอนให้
หักกลบกับลูกหนี้กำรค้ำ (ตำมหมำยเหตุ 11)
เจ้ำหนี้ค่ำหุ น้ (ตำมหมำยเหตุ 25)
สุ ทธิ
หัก เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริ ษทั ย่อยที่ได้มำ
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อธุ รกิจ

917,000,000.00
(182,000,000.00)
(305,500,000.00)
(429,500,000.00)
(2,866,481.65)
(426,633,518.35)

6. กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุ งมำถือปฏิบัติ
กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีฉบับใหม่และฉบับ
ปรับปรุ งที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำถือ
ปฏิบตั ิโดยไม่มีผลกระทบต่อรำยงำนทำงกำรเงินปี ปั จจุบนั
7. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุ งทีป่ ระกำศใช้ แล้วแต่ ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
มำตรฐำนกำรบัญ ชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง
ที่ประกำศใช้แล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลำรำยงำนปั จจุบนั ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้นำมำ
ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้มีดงั นี้
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มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2561)

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2561)

กำรนำเสนองบกำรเงิน
สิ นค้ำคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบำยกำรบัญ ชี กำรเปลี่ ย นแปลงประมำณกำร
ทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ภำษีเงินได้
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สัญญำเช่ำ
ผลประโยชน์ของพนักงำน
กำรบัญ ชี สำหรั บ เงิ น อุด หนุ นจำกรั ฐบำลและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
ผลกระท บ จำกกำรเป ลี่ ยน แป ลงข อ งอั ต รำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ต้นทุนกำรกูย้ ืม
กำรเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อกิ จ กำรที่
เกี่ยวข้องกัน
กำรบัญ ชี และกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์
เมื่อออกจำกงำน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อ
รุ นแรง
กำไรต่อหุน้
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ประมำณกำรหนี้ สิ น หนี้ สิ นที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น และ
สิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เกษตรกรรม
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2561)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2561)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2561)
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่
(ปรับปรุ ง 2561)
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่
(ปรับปรุ ง 2561)
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่
(ปรับปรุ ง 2561)
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่
(ปรับปรุ ง 2561)

1
4
5
7

กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 10
(ปรับปรุ ง 2561)

กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็ น
ครั้งแรก
กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กำรรวมธุรกิจ
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้เพื่ อ ขำยและกำร
ดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำรสำรวจและกำรประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
ส่ วนงำนดำเนินงำน
งบกำรเงินรวม
กำรร่ วมกำรงำน
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
ควำมช่ ว ยเหลื อ จำกรั ฐ บำล – กรณี ที่ ไ ม่ มี ค วำม
เกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมดำเนินงำน
สัญญำเช่ำดำเนินงำน – สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่ำ
ภำษี เงิ นได้ – กำรเปลี่ ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษี
ของกิจกำรหรื อของผูถ้ ือหุน้
กำรประเมิ นเนื้ อหำสัญญำเช่ ำที่ ทำขึ้ นตำมรู ปแบบ
กฎหมำย
กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้นทุนเว็บไซต์
กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน
บูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
กำรประเมิ น ว่ำ ข้อ ตกลงประกอบด้ว ยสั ญ ญำเช่ ำ
หรื อไม่
สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จำกกองทุ น กำรรื ้ อ ถอน
กำรบูรณะและกำรปรั บปรุ งสภำพแวดล้อม
กำรปรั บปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญ ชี
ฉบับ ที่ 29 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อ งกำรรำยงำนทำง
กำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
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กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 12 ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
(ปรับปรุ ง 2561)
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 14 ข้อ จ ำกัด สิ นทรั พ ย์ต ำมโครงกำรผลประโยชน์
(ปรับปรุ ง 2561)
ข้ อ ก ำหนดเงิ น ทุ น ขั้ นต่ ำ และปฏิ สั ม พั น ธ์ ข อง
รำยงำนเหล่ ำนี้ ส ำหรั บมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่
19 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 17 กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
(ปรับปรุ ง 2561)
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 20 ต้น ทุ น กำรเปิ ดหน้ ำ ดิ น ในช่ ว งกำรผลิ ต ส ำหรั บ
(ปรับปรุ ง 2561)
เหมืองผิวดิน
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 21 เงินที่นำส่ งรัฐ
(ปรับปรุ ง 2561)

มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 19

เรื่ อง กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
เรื่ อง กำรป้ องกัน ควำมเสี่ ย งของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ
ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
เรื่ อง กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั เชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อรำยงำนทำงกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิในงวดที่มีผลบังคับใช้
8. นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
8.1 เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่ใช้จดั ทำงบกำรเงิน
เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่ใช้จดั ทำงบกำรเงิน คือ เกณฑ์รำคำทุนเดิ ม โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์อื่นๆ
สำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินบำงประเภทที่มีกำรใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำอื่นได้เปิ ดเผยเกณฑ์กำรวัด
มูลค่ำที่ใช้ในนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
8.2 รำยกำรเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรที่ มี มู ล ค่ ำ เป็ นเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศบัน ทึ ก โดยแปลงค่ ำ เป็ นเงิ น บำทตำมอัต รำ
แลกเปลี่ ยน ณ วันที่เกิ ดรำยกำร ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
ณ วันสิ้ นงวดแปลงค่ำเป็ นเงินบำทตำมอัตรำปิ ด ณ วันนั้น (ยกเว้นหนี้ สินภำยใต้แผนฟื้ นฟูกิจกำร
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

ใช้อตั รำแลกเปลี่ ยนตำมที่ กำหนดในแผนฟื้ นฟูกิจกำร) ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำนี้
แสดงเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนสำหรับงวดนั้น
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วยเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงิ นลงทุนชัว่ ครำว เงินลงทุน ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น เงิน
ให้กู้ยืม สิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ นหมุนเวียนอื่ น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุ นเวียนอื่ น หนี้ สินทำง
กำรเงินหมุนเวียนอื่น และเงินกูย้ ืม ซึ่ งนโยบำยกำรบัญชี เฉพำะสำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรได้
เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเที ยบเท่ำเงินสดรวมเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน และออม
ทรัพย์ ประจำไม่เกิน 3 เดือนที่ไม่ติดภำระค้ ำประกัน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูก หนี้ ก ำรค้ำลู ก หนี้ หมุ น เวีย นอื่น แสดงด้วยมูล ค่ำสุ ท ธิ ท่ีค ำดว่ำจะได้รับ โดยค่ ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญพิจำรณำจำกลูกหนี้แต่ละรำยที่คำดว่ำจะเก็บเงินไม่ได้
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำ
ทุนของวัตถุ ดิบ (Billet) คำนวณโดยวิธีรำคำเจำะจง ส่ วนสิ นค้ำอื่นคำนวณโดยวิธีเข้ำก่อน-ออก
ก่อน ต้นทุนของกำรซื้ อประกอบด้วยรำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรซื้อสิ นค้ำนั้น
เช่น ค่ำภำษีอำกรขำเข้ำและค่ำขนส่ งหักด้วยส่ วนลดจำกกำรจ่ำยเงินตำมเงื่อนไข ต้นทุนของสิ นค้ำ
สำเร็ จรู ปและงำนระหว่ำงทำประกอบด้วยค่ำวัตถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรงและค่ำ
โสหุ ้ยในกำรผลิตซึ่ งปันส่ วนตำมเกณฑ์กำรดำเนินงำนปกติแต่ไม่รวมต้นทุนกำรกูย้ มื มูลค่ำสุ ทธิ ที่
จะได้รับประมำณจำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุ รกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นเพื่อให้
สิ นค้ำนั้นส ำเร็ จรู ปรวมถึ งค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของ
สิ นค้ำเก่ำ ล้ำสมัยหรื อเสื่ อมคุณภำพเท่ำที่จำเป็ น
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมตำมงบกำรเงินรวมรับรู้ ตำมวิธีส่วนได้เสี ย และงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรบันทึกตำมวิธีรำคำทุนหักด้วยค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำสะสมของเงินลงทุน (ถ้ำมี)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรบันทึกตำมวิธีรำคำทุนหักด้วยค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำสะสมของเงินลงทุน (ถ้ำมี)
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เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำตำมงบกำรเงินรวมรับรู้ตำมวิธีส่วนได้เสี ย และงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรบันทึกตำมวิธีรำคำทุนหักด้วยค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำสะสมของเงินลงทุน (ถ้ำมี)
8.8 อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริ ษทั ฯ เป็ นที่ดินที่บริ ษทั ฯ ถือครองไว้โดยที่ปัจ จุบนั ยัง
มิได้ระบุวตั ถุ ประสงค์ของกำรใช้งำนในอนำคตและ/หรื อมีไว้เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ
หรื อจำกกำรเพิ่มมูลค่ำของสิ นทรัพย์ บริ ษทั ฯ วัดมูลค่ำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนตำมรำคำทุน
หักค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
8.9 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำที่ตีใหม่ อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อม
รำคำสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กมูลค่ำเริ่ มแรกของที่ดินในรำคำทุน ณ วันที่ ได้สินทรัพย์มำ หลังจำกนั้น
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีกำรประเมินรำคำที่ดินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระและบันทึกสิ นทรัพย์ดงั กล่ำว
ในรำคำที่ตีใหม่ ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีกำรประเมินรำคำสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเป็ นครั้งครำวเพื่อมิให้
รำคำตำมบัญชี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนแตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระสำคัญ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกส่ วนต่ำงซึ่งเกิดจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
- กลุ่ม บริ ษ ทั บันทึ กรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้ นจำกกำรตีรำคำใหม่ในกำไร
ขำดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น และรั บ รู้ จ ำนวนสะสมในบัญ ชี “ส่ ว นเกิ น ทุ น จำกกำรตี ร ำคำ
สิ นทรัพย์” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น อย่ำงไรก็ตำม หำกสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีกำรตีรำคำลดลง
และบริ ษทั ฯได้รับรู ้รำคำที่ลดลงในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนแล้ว ส่ วนที่เพิ่มจำกกำรตี
รำคำใหม่น้ ี จะถูกรับรู ้เป็ นรำยได้ไม่เกิ นจำนวนที่เคยลดลงซึ่ งรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยปี ก่อน
แล้ว
- กลุ่ มบริ ษทั รับ รู้รำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่ลดลงจำกกำรตี รำคำใหม่ในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม หำกสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีกำรตีรำคำเพิ่มขึ้นและยังมียอด
คงค้ำงของบัญชี “ส่ วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์” อยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนที่
ลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่จะถูกรับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในจำนวนที่ไม่เกินยอด
คงเหลือของบัญชี “ส่ วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์”
ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณโดยวิธีเส้นตรงจำกรำคำทุนหักด้วยมูลค่ำคงเหลือโดยประมำณ เพื่อลด
รำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์แต่ละชนิดตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
5 - 20 ปี
อำคำรและส่ วนปรับปรุ งอำคำร
10 - 50 ปี
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เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5 - 50 ปี
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงำน
5 ปี
ยำนพำหนะ
5 ปี
ระบบสำธำรณูปโภค
50 ปี
กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้มี ก ำรทบทวนและปรับ ปรุ งมู ล ค่ำคงเหลื อและอำยุก ำรให้ป ระโยชน์ข อง
สิ นทรัพย์ตำมควำมเหมำะสม ณ ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
ในกรณี ที่มูลค่ำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้
เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนทันที
ผลกำไรหรื อขำดทุนที่ เกิ ดจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์คำนวณโดยเปรี ยบเที ยบจำกสิ่ งตอบ
แทนสุ ทธิ ที่ได้รับจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์กบั มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู้ผลกำไร
หรื อขำดทุนสุ ทธิในกำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนกำรกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้หรื อกำรก่อสร้ำงสิ นทรัพย์จะบันทึกเป็ นส่ วน
หนึ่ งของต้นทุ นของสิ นทรัพ ย์น้ ันตลอดช่ วงเวลำกำรก่อสร้ ำงและเตรี ยมสิ นทรัพ ย์น้ ันให้อยู่ใน
สภำพพร้ อมที่ จะใช้ไ ด้ตำมประสงค์ ส่ วนต้น ทุ นกำรกู้ยืม อื่ น นอกเหนื อจำกที่ ก ล่ ำวข้ำงต้น จะ
บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุน
8.10 ต้นทุนกำรกูย้ มื
ต้นทุนกำรกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในกำรได้มำหรื อก่อสร้ำงสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรทำให้อยูใ่ นสภำพพร้อมใช้ ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์น้ นั จะ
อยูใ่ นสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์ส่วนต้นทุนกำรกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่
เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
8.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ซ้ื อมำมีลกั ษณะเฉพำะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์โดย
คำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและกำรดำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั สำมำรถนำมำใช้
งำนได้ตำมประสงค์โดยจะตัดจำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้ประโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่
เกิน 5 และ 10 ปี
ต้นทุนที่ใช้ในกำรพัฒนำและบำรุ งรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บนั ทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อ
เกิดขึ้น
8.12 สิ ทธิในกำรดำเนินกำรผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ ำและค่ำตัดจำหน่ำย
กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ ทธิ ในกำรดำเนิ นกำรผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ ำที่ได้มำ
จำกกำรรวมธุ รกิจตำมมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์น้ นั ณ วันที่ซ้ื อสิ นทรัพย์และธุ รกิจ ภำยหลังกำร
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รับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก สิ ทธิ ในกำรดำเนินกำรผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำ
ตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
กลุ่มบริ ษทั ตัดจำหน่ ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำให้สิทธิ ในกำรดำเนิ นกำรผลิตและ
จำหน่ำยไฟฟ้ ำที่เหลืออยูข่ องบริ ษทั ย่อย นับจำกวันที่กลุ่มบริ ษทั มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ย่อย
8.13 ค่ำควำมนิยม
บริ ษทั ฯ บันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของค่ำควำมนิ ยมในรำคำทุน ซึ่ งเท่ำกับต้นทุนกำรรวมธุ รกิ จ
ส่ วนที่ สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรั พย์สุทธิ ที่
ได้มำสู งกว่ำต้นทุนกำรรวมธุ รกิจ บริ ษทั ฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่ำนี้ เป็ นกำไรในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนทันที
บริ ษทั ฯ แสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรด้อย
ค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตำมที่มีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น
8.14 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ได้รับกำรประเมิน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีขอ้
บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้นหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทำกำรประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
คื นของสิ นทรั พ ย์น้ ันหรื อหน่ วยสิ น ทรั พ ย์ที่ ก่ อให้เกิ ดเงิ นสดที่ มี สิ น ทรัพ ย์ที่ ก ำลังพิ จำรณำนั้น
รวมอยูโ่ ดยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของ
สิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
กำรคำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
- มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน หมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อหน่ วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหรื อมูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จำนวนใดจะสู งกว่ำ
- ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่ คำดว่ำจะ
ได้รับจำกสิ นทรัพย์จะถูกคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดที่เป็ นอัตรำก่อนภำษีเงินได้ที่
สะท้ อนมู ลค่ ำที่ อำจประเมิ นได้ในตลำดปั จจุ บ ันซึ่ งแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ ยงที่ มี ต่ อ
สิ นทรัพย์
- สิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยอิสระแยกจำกสิ นทรัพย์อื่น ๆ จะพิจำรณำ
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มี
ควำมเกี่ยวข้องด้วย
กำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
- ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่ำควำมนิ ยมที่รับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลับรำยกำร
หำกประมำณกำรที่ใช้ในกำรกำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนได้เปลี่ ยนแปลงไปภำยหลังจำก
รับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครั้งล่ำสุ ดแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ำ

153

27

มูลค่ำตำมบัญชี ที่ควรเป็ น (สุ ทธิ จำกค่ำเสื่ อมรำคำหรื อค่ำตัดจำหน่ ำย) หำกไม่เคยรับรู ้ผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์น้ นั มำก่อน
- กำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกรับรู้เป็ นรำยได้ในกำไรหรื อขำดทุนทันที
8.15 สัญญำเช่ำระยะยำว
- กรณี กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ ช่ำ
สั ญ ญำระยะยำวเพื่ อเช่ ำสิ น ทรั พ ย์โดยที่ ค วำมเสี่ ย งและผลตอบแทนของควำมเป็ น
เจ้ำของทั้งหมดหรื อเกื อบทั้งหมดได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำจัดเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิ น สัญญำเช่ ำ
กำรเงิ นจะรับรู ้ เป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั
ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ โดยจำนวนเงินที่ตอ้ ง
จ่ำยจะปันส่ วนระหว่ำงหนี้สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อตั รำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สิน
คงค้ำงอยูโ่ ดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะ
แสดงเป็ นหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิน ส่ วนค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ ยจะรับรู ้ ในกำไรหรื อขำดทุ น
ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำตำม
อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ แต่หำกมีควำมไม่แน่นอนในสิ ทธิ กำร
เป็ นเจ้ำของเมื่อสัญญำสิ้ นสุ ดจะคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่
เช่ำหรื ออำยุของสัญญำเช่ำแล้วแต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ
สั ญ ญำระยะยำวเพื่ อเช่ ำสิ น ทรั พ ย์โดยที่ ค วำมเสี่ ย งและผลตอบแทนของควำมเป็ น
เจ้ำของทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดยังคงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่ำจัดเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนินงำน จำนวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน (สุ ทธิ จำกสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจำกผูใ้ ห้เช่ำ) จะรับรู้
เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำนั้น
รำยจ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำดำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบี้ยปรับ
ที่ตอ้ งจ่ำยให้กบั ผูใ้ ห้เช่ำจะรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุนของรอบระยะเวลำบัญชี ที่
กำรยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
8.16 เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื รับรู้เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนกำรจัดทำ
รำยกำรที่ เกิ ดขึ้ น โดยเงิ น กู้ยืม วัดมู ล ค่ำในเวลำต่ อมำด้วยวิธี รำคำทุ น ตัดจำหน่ ำยตำมวิธี อ ัตรำ
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนหักด้วยต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรที่เกิดขึ้น เมื่อเทียบ
กับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อชำระหนี้น้ นั จะรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้ มื
ค่ำธรรมเนี ย มที่ จ่ำยไปเพื่ อให้ได้เงิ น กู้ม ำจะรั บ รู ้ เป็ นต้นทุ นกำรจัดท ำรำยกำรเงิน กู้เมื่ อมี
ควำมเป็ นไปได้ที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้วงเงินกูบ้ ำงส่ วนหรื อทั้งหมด โดยค่ำธรรมเนี ยมดังกล่ำวจะถูก
ตั้งพักไว้รอกำรรับรู้เมื่อมีกำรเบิกใช้เงินกู้ แต่ถำ้ หำกไม่มีหลักฐำนที่มีควำมป็ นไปได้ที่กลุ่มบริ ษทั
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จะใช้วงเงิ นกู้บำงส่ วนหรื อทั้งหมด ค่ำธรรมเนี ยมจะรั บรู้เป็ นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำสำหรั บกำร
ให้บริ กำรสภำพคล่องและจะตัดจำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เงินกูย้ ืมจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ อนั ปรำศจำกเงื่อนไขให้
เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 12 เดือน นับจำกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
8.17 ผลประโยชน์ของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู้เงินเดื อน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำย
ในกำไรหรื อขำดทุนเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ระยะยำว
โครงกำรสมทบเงินที่กำหนดไว้
กลุ่ม บริ ษ ทั และพนักงำนของกลุ่ม บริ ษ ทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ ยงชี พ เพื่ อจ่ำย
ให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมระเบียบของกองทุน ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสม
และเงินที่บริ ษทั ฯ จ่ำยสมทบเป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์โครงกำรได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ หำรโดยตัวแทนดำเนินโครงกำร กลุ่มบริ ษทั รับรู้เงินสมทบโครงกำรเป็ นค่ำใช้จ่ำย
ในกำไรหรื อขำดทุนสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดรำยกำรนั้น
โครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
กลุ่ มบริ ษทั รับรู้ ประมำณกำรหนี้ สิ นสำหรั บผลประโยชน์ของพนักงำนหลังกำรเลิ กจ้ำงหรื อ
เกษียณอำยุเพื่อจ่ำยให้แก่พนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำนของประเทศไทยซึ่ งเป็ นโครงกำรผลประโยชน์
ที่ ก ำหนดไว้ ประมำณกำรหนี้ สิ นส ำหรั บ ผลประโยชน์ พ นั ก งำนค ำนวณโดยผู้เชี่ ยวชำญทำง
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัยด้วยเทคนิ คกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย และคิ ดลด
ผลประโยชน์ โดยใช้วิธีคิ ดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมำณกำรไว้ กระแสเงิ นสดที่ คำดว่ำจะต้องจ่ ำยใน
อนำคตประมำณกำรจำกเงินเดือนพนักงำน อัตรำกำรลำออก อัตรำกำรเสี ยชีวิต อำยุงำน และปั จจัยอื่น
บริ ษ ัทฯ แสดงประมำณกำรหนี้ สิ นส ำหรั บผลประโยชน์ พนักงำนเป็ นหนี้ สิ นไม่ หมุ นเวียน ทั้งนี้
ค่ำใช้จ่ำยที่ เกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงำนจะรับรู้ในงบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จเพื่อกระจำย
ต้นทุนดังกล่ำวตลอดระยะเวลำของกำรจ้ำงงำน
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่สำหรับผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
จะรับรู ้ในกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
8.18 ประมำณกำรหนี้สิน
ประมำณกำรหนี้ สินจะถูกรับรู้เมื่ อกลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันในปั จจุบนั ตำมกฎหมำยหรื อ
จำกกำรอนุ มำนอันเป็ นผลสื บเนื่ องมำจำกเหตุกำรณ์ ในอดี ต และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ
จะส่ งผลให้ตอ้ งเกิ ดกำรไหลออกของทรัพยำกรเพื่อจ่ำยชำระภำระผูกพันและจำนวนที่ ตอ้ งจ่ำย
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สำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ รำยจ่ำยที่จะได้รับชดเชยบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่ำงหำก
ก็ต่อเมื่อมีควำมเสมือนแน่นอนว่ำหลังจำกที่จ่ำยชำระภำระผูกพันแล้ว กลุ่มบริ ษทั จะได้รับรำยจ่ำย
นั้นคืน แต่ไม่เกินจำนวนประมำณกำรหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
8.19 ทุนเรื อนหุน้
หุน้ สำมัญและหุ ้นบุริมสิ ทธิชนิ ดไถ่ถอนไม่ได้ที่สำมำรถกำหนดเงินปั นผลได้อย่ำงอิสระจะ
จัดประเภทไว้เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกำรออกหุ ้นใหม่หรื อสิ ทธิในกำรซื้อขำยหุ น้ ที่จ่ำยออกไปโดยแสดง
รำยกำรดังกล่ำวด้วยจำนวนเงินสุ ทธิ จำกภำษีไว้เป็ นรำยกำรหักในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น โดยนำไปหัก
จำกสิ่ งตอบแทนที่ได้รับจำกกำรออกหุน้
8.20 หุ น้ ทุนซื้ อคืน
เมื่ อมี กำรซื้ อคืนหุ ้นทุน จำนวนสิ่ งตอบแทนที่จ่ำยซื้ อรวมถึ งต้นทุนที่เกี่ ยวข้องโดยตรงจัด
ประเภทเป็ นหุ ้ น ทุ น ซื้ อคื น และแสดงเป็ นรำยกำรหัก ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ น และจัด สรรจำนวน
เดี ยวกันนี้ จำกกำไรสะสมไปเป็ นสำรองหุ ้นทุนซื้ อคืนภำยใต้ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น เมื่อมีกำรจำหน่ ำย
หุ ้นทุนซื้ อคืน จำนวนเงินที่ได้รับรับรู้เป็ นรำยกำรเพิ่มขึ้นในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น โดยหักบัญชีหุ้นทุน
ซื้ อคืนด้วยจำนวนต้นทุนของหุ ้นทุนซื้ อคืนที่จำหน่ำยซึ่ งคำนวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก และ
โอนจำนวนเดียวกันนี้ จำกบัญชี สำรองหุ ้นทุนซื้ อคืนไปกำไรสะสม ส่ วนเกินทุนจำกกำรจำหน่ำย
หุ น้ ทุนซื้อคืน (“ส่ วนเกินทุนหุ น้ ทุนซื้อคืน”) แสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ขำดทุน
สุ ทธิ จำกกำรจำหน่ำยหรื อยกเลิกหุ ้นทุนซื้ อคืนนำไปหักจำกกำไรสะสมหลังจำกที่หกั จำกส่ วนเกิน
ทุนหุ น้ ทุนซื้ อคืนหมดแล้ว
8.21 กำรรับรู้รำยได้
- รำยได้ประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรมที่จะได้รับจำกกำรขำยสิ นค้ำและบริ กำรซึ่ งเกิดขึ้น
จำกกิจกรรมตำมปกติของกลุ่มบริ ษทั รำยได้จะแสดงด้วยจำนวนเงินสุ ทธิ จำกภำษีขำย
เงิ น คื น และส่ ว นลด รำยได้จำกกำรขำยสิ น ค้ำ รั บ รู้ เมื่ อ ผูซ้ ้ื อ รั บ โอนควำมเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนที่เป็ นสำระสำคัญของควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำ
- รำยได้ดอกเบี้ยต้องรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
- รำยได้เงินปั นผลรับรู ้เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับเงินปั นผลนั้นเกิดขึ้น
8.22 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
8.23 กำรจ่ำยเงินปันผล
เงิ น ปั น ผลจ่ ำ ยบัน ทึ ก ในงบกำรเงิ น ในรอบระยะเวลำบัญ ชี ซ่ ึ งที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น และ
คณะกรรมกำรของบริ ษทั ได้อนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผล

156

30

8.24 กำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย
กำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำยเป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดย
จะจัดสรรเมื่อได้รับอนุ มตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทุนสำรองตำมกฎหมำยนี้ไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงิน
ปันผลได้
8.25 ภำษีเงินได้นิติบุคคล
กลุ่มบริ ษทั คำนวณภำษีเงินได้ตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎำกรและบันทึกภำษี
เงิ นได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง กลุ่มบริ ษทั มิได้บนั ทึกภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยหรื อค้ำงรับสำหรับผลต่ำงทำง
บัญชีกบั ทำงภำษีที่เป็ นผลต่ำงชัว่ ครำวในอนำคต
ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้รับรู้
ในกำไรหรื อขำดทุน เว้นแต่ภำษีเงินได้ที่เกี่ ยวข้องกับรำยกำรที่รับรู้ ในกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น
หรื อรับรู้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งจะรับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้โดยตรงใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เช่นเดียวกัน
ภำษีเงินได้ปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษี
ของรัฐโดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรโดยใช้อตั รำ
ภำษีที่ประกำศใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี โดยวิธีหนี้ สินตำมงบแสดงฐำนะกำรเงินซึ่ ง
คำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนกับ ฐำนภำษี ของสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำภำษี ที่ มีผล
บังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
สิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำ
กำไรเพื่อเสี ยภำษีในอนำคตจะมีจำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชีดงั กล่ำว ทั้งนี้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำง
ภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริ ง
8.26 กำรบัญชีสำหรับอนุพนั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ รู ้ อ นุ พ นั ธ์ ท ำงกำรเงิ น ทั้ง หมดในงบกำรเงิ น ณ วัน เริ่ ม แรกและวัด มู ล ค่ ำ
อนุ พนั ธ์ทำงกำรเงิ นแต่ละประเภทใหม่ภำยหลังกำรรั บรู้เมื่ อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมรำยกำร
ก ำไรและขำดทุ น จำกอนุ พ นั ธ์ท ำงกำรเงิ นซึ่ งเกี่ ย วข้องกับ เงิ น กู้ยืม จะน ำมำหัก กลบกัน ในกำร
นำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงอยูใ่ นต้นทุนทำงกำรเงินในกำไรหรื อขำดทุน ส่ วนรำยกำร
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กำไรและขำดทุนจำกอนุ พนั ธ์ทำงกำรเงินซึ่ งเกี่ ยวข้องกับรำยกำรค้ำปกติจะนำมำหักกลบกันใน
กำรนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงอยูใ่ นรำยได้อื่น/(ค่ำใช้จ่ำยอื่น)ในกำไรหรื อขำดทุน
8.27 กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ ้น
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร(ขำดทุน)สำหรับปี ด้วยจำนวนถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่ออกและชำระแล้วระหว่ำงงวด และกำไรต่อหุ ้นปรับลดคำนวณ
โดยกำรหำรกำไรสำหรับปี หลังจำกปรับปรุ งผลกระทบของรำยกำรที่เกี่ยวกับหุ ้นสำมัญเที ยบเท่ำ
ปรั บลดด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ออกและเรี ยกชำรแล้วในระหว่ำงปี บวกด้วย
จำนวนหุ น้ สำมัญที่อำจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสำมัญ
8.28 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่จะได้รับจำกจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ำยเพื่อโอนหนี้ สิน
ในรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูร้ ่ วมตลำด ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯ ใช้รำคำเสนอซื้ อขำย
ในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ นที่ เกี่ ยวข้องก ำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไม่มี ตลำดที่ มี
สภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยใน
ตลำดที่ มี สภำพคล่ องได้ บริ ษ ัทฯ จะประมำณมู ลค่ ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ คกำรประเมิ นมู ลค่ ำที่
เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ในงบกำรเงินแบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 เป็ นรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่ำง
เดียวกัน และบริ ษทั ฯ สำมำรถเข้ำถึงตลำดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่ำ
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อโดยทำงอ้อมสำหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้ อขำยซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯ จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำง
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มี
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
8.29 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัด ท ำงบกำรเงิ น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ผู้บ ริ ห ำรของบริ ษ ัท ฯ
จำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเรื่ องที่ มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจ
และกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ ส่ งผลกระทบต่อจำนวนเงิ นที่ แสดงในงบกำรเงิ นและข้อมูล ที่
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แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนเงินที่ประมำณ
กำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
ค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
ในกำรประมำณค่ ำ เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ของลู ก หนี้ กำรค้ำ และลู ก หนี้ อื่ น ฝ่ ำยบริ ห ำร
จำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดย
คำนึ งถึ งประสบกำรณ์ กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิ จที่ เป็ นอยู่ใน
ขณะนั้น เป็ นต้น
กำรปรับลดสิ นค้ ำคงเหลือเป็ นมูลค่ ำสุ ทธิทจี่ ะได้ รับ
ในกำรประมำณรำยกำรปรับลดสิ นค้ำคงเหลือเป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับของสิ นค้ำคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คำดว่ำจะได้รับ
จำกสิ นค้ำคงเหลื อพิจำรณำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำขำยหรื อต้นทุนที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ค่ ำเผือ่ กำรด้ อยค่ ำของเงินลงทุน
บริ ษทั ฯจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อฝ่ ำยบริ หำรใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำ
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญและเป็ นระยะเวลำนำนหรื อเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ ของกำรด้อยค่ำ กำรที่ จะสรุ ปว่ำเงิ นลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญหรื อเป็ น
ระยะเวลำนำนหรื อไม่น้ นั จำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำร
ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุป กรณ์ อสังหำริ ม ทรั พย์เพื่อกำรลงทุ น ฝ่ ำย
บริ หำรจำเป็ นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ป ระโยชน์และมู ลค่ำคงเหลื อเมื่อเลิ กใช้งำนของ
อำคำรและอุ ป กรณ์ และต้อ งทบทวนอำยุก ำรให้ป ระโยชน์ และมูล ค่ ำคงเหลื อ ใหม่ ห ำกมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ ห ำรจ ำเป็ นต้อ งสอบทำนกำรด้อ ยค่ ำ ของที่ ดิ น อำคำรและอุ ป กรณ์
อสังหำริ มทรัพ ย์เพื่อกำรลงทุ น ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึ กขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำ
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับสิ นทรัพย์
นั้น
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ค่ ำควำมนิยม
ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของค่ำควำมนิยม ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ
ในภำยหลัง ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่ คำดว่ำจะได้รับ ในอนำคตจำก
สิ นทรัพย์ หรื อหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมใน
กำรคำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ต
ศำตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำร เช่ น อัตรำคิดลดจำนวน
เงินเดือนที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นในอนำคต อัตรำมรณะและปั จจัยที่เกี่ ยวข้องในเชิ งประชำกรศำสตร์
เป็ นต้น ในกำรก ำหนดอัต รำคิ ด ลดฝ่ ำยบริ หำรได้ พิ จ ำรณำถึ ง อัต รำดอกเบี้ ยที่ ส ะท้ อ นถึ ง
สภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในปั จจุบนั ส่ วนอัตรำมรณะใช้ขอ้ มูลตำรำงอัตรำมรณะที่เปิ ดเผยทัว่ ไป
ในประเทศ อย่ำงไรก็ตำมผลประโยชน์หลังกำรเลิกจ้ำงงำนที่เกิดขึ้นจริ งนั้นอำจแตกต่ำงไปจำกที่
ประมำณไว้
มูลค่ ำยุติธรรม
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่
ไม่มีกำรซื้ อขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดที่มีสภำพคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลย
พิ นิ จ ในกำรประมำณมู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมของเครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น ดัง กล่ ำ ว โดยใช้เทคนิ ค และ
แบบจำลองในกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่ งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปร
ที่ มี อยู่ในตลำด โดยค ำนึ งถึ งควำมเสี่ ย งด้ำนเครดิ ต สภำพคล่ อง ข้อมูล ควำมสัม พันธ์ และกำร
เปลี่ ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่ องมื อทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปลี่ ยนแปลงของข้อสมมติ ที่
เกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณอำจมี ผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดง
ฐำนะกำรเงินและกำรเปิ ดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
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9. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
เงินสด
457,280.01
641,164.10
150,000.00
150,000.00
เช็ครับในมือ
6,432,391.46
3,960,355.28
653,330.00
เงินฝำกประเภทกระแสรำยวัน 17,313,491.64 87,385,142.02
217,726.86 51,334,335.22
เงินฝำกประเภทออมทรัพย์
263,950,810.48 454,795,812.11 222,524,911.84 306,111,524.36
เงินฝำกประเภทประจำ
8,884,183.56
6,705,012.49
4,215,642.79
2,476,929.78
รวม
297,038,157.15 553,487,486.00 227,761,611.49 360,072,789.36

10. เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีต่ ิดภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ทั้งจำนวนเป็ นเงินฝำกประจำ มีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ
1.000 – 1.150 ต่อปี เท่ำกันทั้งสองปี ซึ่ งบริ ษทั ฯ ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่ อกับสถำบัน
กำรเงินตำมหมำยเหตุ 24 และหมำยเหตุ 26
11. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม

ลูกหนี้กำรค้ำ
ตัว๋ เงินรับ
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำ – สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่น – สุทธิ
สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
1,759,028,639.52
867,680,080.30
2,626,708,719.82
(51,208,061.30)
2,575,500,658.52
327,400,996.95
(33,503,602.79)
293,897,394.16
2,869,398,052.68

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
1,205,721,788.46
88,708,669.10
1,294,430,457.56
(406,515,001.67)
887,915,455.89
448,725,963.63
(1,482,779.76)
447,243,183.87
1,335,158,639.76

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
1,139,010,958.68
887,824,155.52
828,403,858.25
51,859,489.28
1,967,414,816.93
939,683,644.80
(32,439,103.14)
(390,348,271.41)
1,934,975,713.79
549,335,373.39
369,505,820.23
335,664,438.95
(16,318,217.25)
(414,629.28)
353,187,602.98
335,249,809.67
2,288,163,316.77
884,585,183.06
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ลูกหนี้กำรค้ำและตัว๋ เงินรับแยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มำกกว่ำ 3 - 6 เดือน
- มำกกว่ำ 6 - 12 เดือน
- มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
2,271,860,625.22
233,961,742.41
63,851,711.96
7,107,206.00
49,927,434.23
2,626,708,719.82
(51,208,061.30)
2,575,500,658.52

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
775,811,441.75
96,141,050.26
7,640,260.52
7,517,200.00
407,320,505.03
1,294,430,457.56
(406,515,001.67)
887,915,455.89

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้อื่นประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม

ลูกหนี้กรมสรรพำกร
เงินทดรองจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
ลูกหนี้อื่น
รำยได้คำ้ งรับ
ภำษีซ้ือไม่ถึงกำหนดชำระ
อื่นๆ
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
77,878,554.61
5,899,636.36
7,844,216.79
100,086,341.35
24,788,186.66
108,540,757.87
2,363,303.31
327,400,996.95
(33,503,602.79)
293,897,394.16

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
156,674,006.00
19,007,769.41
8,600,494.31
16,379,776.91
36,668,438.03
160,171,751.52
51,223,727.45
448,725,963.63
(1,482,779.76)
447,243,183.87

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
1,690,717,903.93
413,180,292.40
130,035,266.24
108,722,919.32
112,128,974.75
27,414,225.03
4,027,195.94
204.60
30,505,476.07
390,366,003.45
1,967,414,816.93
939,683,644.80
(32,439,103.14)
(390,348,271.41)
1,934,975,713.79
549,335,373.39
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
45,429,348.10
95,449,657.34
180,070,607.66
79,971,699.41
17,210,931.97
5,289,733.66
92,071,054.37
37,324,850.40
5,399,660.63
80,747,098.37
29,324,217.50
36,881,399.77
369,505,820.23
335,664,438.95
(16,318,217.25)
(414,629.28)
353,187,602.98
335,249,809.67
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ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธั น วำคม 2561 และ 2560 ค่ ำ เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ มี ร ำยกำร
เคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ลดลงระหว่ำงปี
ลดลงจำกกำรขำยสิ ทธิเรี ยกร้อง
ลดลงจำกกำรโอนสิ ท ธิ เรี ยกร้ องใน
ลูกหนี้กำรค้ำ
(ตำมหมำยเหตุ 5)
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
(407,997,781.43) (454,196,356.03)
(43,936,508.54)
(8,151,962.11)
80,000.00
54,350,536.71
185,142,625.88
-

182,000,000.00
(84,711,664.09)

(407,997,781.43)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
(390,762,900.69) (396,938,222.85)
(25,217,045.58)
(3,134,119.84)
80,000.00
9,309,442.00
185,142,625.88
-

182,000,000.00
(48,757,320.39)

(390,762,900.69)

ในระหว่ำงปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ขำยสิ ทธิ เรี ยกร้องในลูกหนี้กำรค้ำรำยหนึ่ ง จำนวนเงิน 185.14
ล้ำนบำท ที่มีกำรตั้งค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญเต็มมูลค่ำแล้ว ให้กบั บริ ษทั แห่งหนึ่งในมูลค่ำ 0.15 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ตัว๋ เงินรับที่เป็ นเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้ำ อำยุ 3 - 166 วัน จำนวน
เงิน 579.21 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นหลักประกันในกำรกูย้ มื เงิน ตำมหมำยเหตุ 24
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12. สิ นค้ ำคงเหลือ
ประกอบด้วย

วัตถุดิบ
สิ นค้ำกึ่งสำเร็ จรู ป
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสิ นค้ำ
- วัตถุดิบ
- สิ นค้ำกึ่งสำเร็ จรู ป
- สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
หัก ค่ำเผื่อผลแตกต่ำงในสิ นค้ำ
สำเร็ จรู ป
รวม
สุทธิ
ต้นทุนของสิ นค้ำคงเหลือที่ บนั ทึก
เป็ นค่ำใช้จ่ำยและได้รวมในบัญชี
ต้นทุนขำย
- ต้นทุนขำย
- กำรปรับลดมูลค่ำเป็ นมูลค่ำ
สุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ
สุทธิ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
364,047,828.22
520,668,450.96
7,184,676.43
24,788,465.12
1,167,223,155.43 1,349,018,871.10
268,941,346.01
206,299,744.60
323,116,650.03
2,130,513,656.12 2,100,775,531.78

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
1,069,151,514.08
31,566,835.96
2,220,609,229.25
761,828,695.63
469,826,143.66
4,552,982,418.58

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
1,066,573,582.72
49,453,840.12
1,959,105,652.42
856,560,662.81
168,121,086.58
4,099,814,824.65

(104,473,647.63)
(641,066.45)
(79,510,103.57)

(1,009,716.67)
(37,529.30)
(3,487,460.34)

(26,658,728.95)
(54,139,626.11)

(2,954,242.77)

(516,269,092.12)
(700,893,909.77)
3,852,088,508.81

(4,534,706.31)
4,095,280,118.34

(516,269,092.12)
(597,067,447.18)
1,533,446,208.94

(2,954,242.77)
2,097,821,289.01

19,793,055,739.69

18,173,943,660.73

14,388,747,236.98

10,527,405,311.30

180,090,111.34
19,973,145,851.03

(365,363.39)
18,173,578,297.34

77,844,112.29
14,466,591,349.27

551,444.48
10,527,956,755.78

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้นำสิ นค้ำสำเร็ จรู ปไปค้ ำ
ประกันไว้กบั สถำบันกำรเงิน เพื่อเป็ นหลักประกันสำหรับเงินกูย้ ืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะยำว
และวงเงินสิ นเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน ตำมหมำยเหตุ 24 และหมำยเหตุ 26
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สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสิ นค้ำและค่ำเผื่อผล
แตกต่ำงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ปในระหว่ำงปี มีรำยกำรเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
- มูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือลดลง
- ผลแตกต่ำงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
โอนกลับระหว่ำงปี
- มูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือลดลง
- ผลแตกต่ำงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
(4,534,706.31)
(4,900,069.70)
(184,754,979.95)
(516,269,092.12)

-

4,664,868.61
(700,893,909.77)

365,363.39
(4,534,706.31)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
(2,954,242.77)
(2,402,798.29)
(80,784,353.22)
(516,269,092.12)

(551,444.48)
-

2,940,240.93
(597,067,447.18)

(2,954,242.77)

ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 บริ ษ ัท ฯ มี ก ำรบัน ทึ ก ผลขำดทุ น จำกผลแตกต่ ำ งในสิ น ค้ำ
สำเร็ จรู ป จำนวนเงิ น 516.27 ล้ำนบำท เนื่ องจำก ณ วันสิ้ นงวดบัญชี พบว่ำรำยงำนสิ นค้ำคงเหลือของ
คลังสิ นค้ำมีสิ นค้ำ ส ำเร็ จรู ป คงเหลื อน้อยกว่ำรำยงำนสิ นค้ำส ำเร็ จรู ป คงเหลื อทำงบัญ ชี ปั จจุบนั ฝ่ ำย
บริ ห ำรอยู่ระหว่ำงกำรหำข้อ เท็ จจริ งของผลแตกต่ ำงในสิ น ค้ำส ำเร็ จรู ป ดัง กล่ ำวเพื่ อด ำเนิ น กำรให้
เหมำะสมต่อไป
13. เงินจ่ ำยล่วงหน้ ำค่ ำสิ นค้ ำ
ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ (ตัว๋ อำวัล)
598,130,841.18
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
979,748,564.16
รวม
1,577,879,405.34
หัก หนี้สงสัยจะสูญ
(16,426,841.00)
หัก ค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำ
(903,629.56)
สุ ทธิ
1,560,548,934.78

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
1,388,012,663.55
931,427,222.82
2,319,439,886.37
(15,831,594.20)
(885,580.38)
2,302,722,711.79

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
793,457,943.93
97,470,717.88
557,170,941.94
97,470,717.88
1,350,628,885.87
(13,857,596.02)
(13,857,596.02)
(345,049.09)
(885,580.38)
83,268,072.77
1,335,885,709.47
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ตำมงบกำรเงินรวม กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ำยเงินล่วงหน้ำค่ำ
สิ นค้ำให้กบั บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นคู่คำ้ จัดหำเศษเหล็ก โดยเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำส่ วนหนึ่ งจำนวน
เงิน 598.13 ล้ำนบำท และจำนวนเงิน 1,388.01 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เป็ นกำรจ่ำยด้วยตัว๋ อำวัลอำยุ 150 –
180 วัน และคู่คำ้ ดังกล่ำวได้นำตัว๋ อำวัลไปขำยลดให้กบั สถำบันกำรเงินแล้วทั้งจำนวน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ค่ำเผือ่ มูลค่ำลดลงและค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะ
สู ญในเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำมีรำยกำรเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
- มูลค่ำเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
- มูลค่ำค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
โอนกลับระหว่ำงปี
- มูลค่ำเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
- มูลค่ำค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
(16,717,174.58)
(19,120,498.92)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
(14,743,176.40) (14,004,486.54)

(903,629.56)
(595,246.80)

(885,580.38)
-

(345,049.09)
-

(885,580.38)
-

885,580.38
(17,330,470.56)

146,890.52
3,142,014.20
(16,717,174.58)

885,580.38
(14,202,645.11)

146,890.52
(14,743,176.40)

14. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ประกอบด้วย
ชื่อกิจกำร

บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนี ยริ่ ง จำกัด
บริ ษทั บิลค์ วัน กรุ๊ ป จำกัด

บริ ษทั บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ทุนชำระแล้ว
บำท
52,500,000

จัดหำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ประเทศไทย
ไฟฟ้ ำแรงสู ง
ขำยและให้บริ กำรด้ำน ประเทศไทย
3,333,340
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
บริ กำรท่ำเทียบเรื อและ ประเทศไทย 592,796,735.40
โรงพักสิ นค้ำรวมถึง
บริ กำรด้ำนขนส่ง

งบกำรเงินรวม
วิธีส่วนได้เสี ย

สัดส่ วน
ณ วันที่
กำรลงทุน 31 ธันวำคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560

ร้อยละ
40.00

บำท
102,900,621.03

บำท
25,899,890.36

34.60

20,845,249.15

26,525,286.06

24.98

183,927,468.40

-

307,673,338.58

52,425,176.42
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ชื่อกิจกำร

บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จำกัด
บริ ษทั บิลค์ วัน กรุ๊ ป จำกัด

บริ ษทั บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม-สุทธิ

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน
ทุนชำระแล้ว สัดส่ วน
ณ วันที่
ณ วันที่
กำรลงทุน 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
ร้อยละ
บำท
บำท
52,500,000 40.00
108,000,000.00
36,000,000.00

จัดหำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ประเทศไทย
ไฟฟ้ ำแรงสู ง
ขำยและให้บริ กำรด้ำน ประเทศไทย
3,333,340
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
บริ กำรท่ำเทียบเรื อและ ประเทศไทย 592,796,735.40
โรงพักสิ นค้ำรวมถึง
บริ กำรด้ำนขนส่ง

34.60

32,000,160.00

32,000,160.00

24.98

190,845,306.83

-

330,845,466.83
(1,448,944.59)
329,396,522.24

68,000,160.00
(1,448,944.59)
66,551,215.41

บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จำกัด
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2561 ได้มี
มติซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จำกัด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นเพิ่มตำมสัดส่ วนร้อยละ 40
เป็ นเงิน 72,000,000.00 บำท แบ่งเป็ น 720,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 100 บำท เรี ยกชำระค่ำหุ ้นร้อยละ 100
เป็ นเงิน 72,000,000.00 บำท และบริ ษทั ไอเจน เอนจิเนี ยริ่ ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พำณิ ชย์เสร็ จสิ้ นแล้วเมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2561
บริ ษทั บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2561 บริ ษ ทั ฯ ได้เข้ำลงทุ นในบริ ษทั บี จิส ติกส์ จำกัด (มหำชน)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนระบบขนส่ งสิ นค้ำให้กบั บริ ษทั ทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
ของบริ ษทั บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)รวมเป็ นเงินจำนวน 592,796,735.40 บำท จำนวน 871,759,905
หุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.68 บำท บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 22.94 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
จำนวน 200,000,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.68 คิดเป็ นจำนวนเงิน 136,000,000.00 บำท บริ ษทั ฯ
ซื้ อเงินลงทุนในสัดส่ วนดังกล่ำวในรำคำหุ น้ ละ 0.90 บำท คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 180,000,000.00 บำท
เมื่อวันที่ 16 กรกฏำคม 2561 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯครั้งที่ 4/2561 ได้มีมติอนุ มตั ิซ้ื อ
หุ ้นบริ ษทั บีจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) เพิ่มอีก จำนวนไม่เกิน 17,800,000 หุ ้น มูลค่ำไม่เกิน 16,100,000.00
บำท ทำให้บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นสำมัญของบริ ษทั บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน) เพิ่มขึ้นเป็ นสัดส่ วน 24.98 ของ
ทุนจดทะเบียนทั้งหมด

เงินปันผลรับจำกบริ ษทั ร่ วมระหว่ำงปี

-

-

8,163,935.13
80,516.67
8,244,451.80

รำยได้
(6,655,498.02)
878,679.55
5,776,818.47

บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จำกัด
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
491,547,503.40
175,215,104.42

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
สิ นทรัพย์สุทธิ

กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จำกัด
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
442,988,058.86
111,426,520.93
474,146,843.13
352,304,312.34
(418,223,171.50)
(142,477,826.81)
(161,437,056.01)
(167,494,681.05)
(54,666,136.30)
(65,299,360.51)
282,808,538.18
88,458,964.90

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ร่ วมที่มีสำระสำคัญมีดงั นี้

-

2,000,010.00

(11,435,048.82)
1,587,855.34
(9,847,193.48)

-

(49,012,000.00)
(252,000.00)
(49,264,000.00)

-

-

บริ ษทั บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
570,838,000.00
-

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บิลค์ วัน กรุ๊ ป จำกัด
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
478,245,681.34
217,030,672.54
(16,511,774.44)
95,482.79
(16,416,291.65)

บริ ษทั บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
463,503,000.00
337,858,000.00
(133,044,000.00)
(108,159,000.00)
560,158,000.00
-

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บิลค์ วัน กรุ๊ ป จำกัด
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
81,666,999.26
47,191,462.65
23,435,280.26
16,348,525.22
(68,384,367.67)
(41,807,915.42)
(33,831,369.71)
(2,429,238.66)
2,886,542.14
19,302,833.79
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กำไร(ขำดทุน)ในสิ นทรัพย์ปลำยปี
ส่ วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
สัดส่ วนกำรลงทุน (ร้อยละ)

สิ นทรัพย์สุทธิ
สัดส่ วนกำรลงทุน (ร้อยละ)
สิ นทรัพย์สุทธิตำมสัดส่ วนกำรลงทุน
ค่ำควำมนิยม
กำไร(ขำดทุน)ในสิ นทรัพย์ปลำยปี
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(16,511,774.44)
34.60
(5,713,073.96)
(5,713,073.96)

(8,537,134.02)
34.60
(2,953,848.37)
(2,953,848.37)

(27,693,508.53)
24.98
(6,917,838.43)
(6,917,838.43)

-

บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จำกัด
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
(5,833,182.18)
40
(2,333,272.87)
(2,333,272.87)

บริ ษทั บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บิลค์ วัน กรุ๊ ป จำกัด
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท

บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จำกัด
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
282,808,538.18
88,458,964.90
40
40
113,123,415.27
35,383,585.96
(10,222,794.24)
(9,483,695.60)
102,900,621.03
25,899,890.36
-

13,470,893.73
40
5,388,357.49
(739,098.63)
4,649,258.86

บริ ษทั บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
560,158,000.00
24.98
139,927,468.40
44,000,000.00
183,927,468.40
84,942,000.00
-

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บิลค์ วัน กรุ๊ ป จำกัด
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
2,886,542.14
19,302,833.79
34.60
34.60
998,743.58
6,678,780.49
19,846,505.57
19,846,505.57
20,845,249.15
26,525,286.06
-

กำรกระทบยอดข้อมูลทำงกำรเงินข้ำงต้นกับมูลค่ำตำมบัญชีของส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมที่รับรู้ในงบกำรเงินรวมแสดงได้ดงั นี้
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3,399,999,990.00 บำท
32,000 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กำ
100,000 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กำ
150,000,000.00 บำท
50,000,000.00 บำท
716,000,000.00 บำท
1,111,111,000.00 บำท

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
3,399,999,990.00 บำท
32,000 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กำ
100,000 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กำ
150,000,000.00 บำท
50,000,000.00 บำท
716,000,000.00 บำท
-

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560

ทุนชำระแล้ว

100.00
100.00
99.99
90.00

51.00
100.00
100.00
99.99
-

51.00
149,999,600.00
49,999,700.00
807,000,000.00
917,000,000.00
5,457,376,193.78

8,276,790.00

149,999,600.00
49,999,700.00
807,000,000.00
4,535,497,023.78

3,397,620.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สัดส่ วนกำรลงทุน
วิธีรำคำทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
ร้อยละ
ร้อยละ
บำท
บำท
99.10
99.10
3,524,115,162.98
3,524,115,162.98
100.00
100.00
984,940.80
984,940.80

-

-

1,149,639,527.36

-

เงินปันผลรับ
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
1,149,639,527.36

15.1 Millcon (HK) Limited
ตำมรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2560 ที่ประชุ มบริ ษทั รับทรำบมติอนุ มตั ิกำร
จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลและกำรรับชำระคืนหนี้ของ Millcon (HK) Limited จำนวน USD 34,785,909.63 (1,149,639,527.36 บำท)

บริ ษทั มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด
บริ ษทั สหร่ วม วัสดุก่อสร้ำง จำกัด
บริ ษทั ซันเทคเมทัลส์ จำกัด
บริ ษทั สยำมโซล่ำร์ เจนเนอเรชัน่ จำกัด
รวม

Millcon Thiha Limited

บริ ษทั มิลล์คอนบูรพำ จำกัด
Millcon (HK) Limited

ชื่อกิจกำร

15. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ประกอบด้วย

กำรวัด มู ล ค่ ำ ยุติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ ว มซึ่ งเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นใช้รำคำเสนอซื้ อ ครั้ งสุ ด ท้ำ ยที่ อ้ำ งอิ ง จำกตลำดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ซึ่ งเป็ นข้อมูลระดับ 1
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั สยำมโซล่ำร์ บริ ษทั ย่อยอื่นที่ไม่มี ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
เจนเนอเรชัน่ จำกัด
สำระสำคัญ
บำท
บำท
บำท
10.00
83,613,417.00
2,530,221,636.46
(448,095,039.95)
(2,732,438,338.54)
(566,698,325.03)
(56,669,832.50)
700.00
(9,460,069.80)

ร้อยละของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
มูลค่ำตำมบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม

บริ ษทั มิลล์คอน
บูรพำ จำกัด
บำท
0.90
4,169,147,560.31
6,673,172,260.36
(6,211,605,838.95)
(167,367,969.76)
4,463,346,011.96
40,170,114.11

Millcon Thiha
Limited
บำท
49.00
323,505,709.19
312,749.17
(389,209,694.24)
(65,391,235.88)
(32,041,705.58)

(58,000,793.77)

บำท

รวม

16. ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มีอำนำจควบคุม
ตำรำงต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยแต่ละรำยของกลุ่มบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญ ก่อนกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
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รำยได้รวม
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กำไรที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่ วน
ได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

Millcon Thiha
Limited
255,396,685.46
(53,616,033.48)
(1,359,684.64)
(54,975,718.12)
(26,271,856.40)
(666,245.47)
(19,797,657.07)
(267,231.63)
4,879,170.00
(15,185,718.70)

บริ ษทั มิลล์คอน
บูรพำ จำกัด
9,425,977,423.68
(70,916,173.51)
(254,990.91)
(71,171,164.42)
(638,245.56)
(2,294.92)
(165,265,299.38)
(158,923,870.42)
216,241,736.63
(107,947,433.17)
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6,391,520.09

251,504,782.06
(34,572,365.24)
(210,540,896.73)

-

-

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั สยำมโซล่ำร์ บริ ษทั ย่อยอื่นที่ไม่มี ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
เจนเนอเรชัน่ จำกัด
สำระสำคัญ
236,574,613.57
143,768,793.12
143,768,793.12
14,376,879.31
(1,900,906.57)
(668,540.39)

(14,434,129.22)

รวม
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ร้อยละของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
มูลค่ำตำมบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม

รำยได้รวม
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กำไรที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่วน
ได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนิ นงำน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

บริ ษทั มิลล์คอน
บูรพำ จำกัด
บำท
0.90
3,599,430,999.04
6,214,155,057.54
(5,646,705,844.10)
(89,627,985.80)
4,077,252,226.68
36,695,270.04

บริ ษทั มิลล์คอน
บูรพำ จำกัด
8,854,489,506.28
66,759,633.53
66,759,633.53
600,836.70
113,665,524.76
26,205,438.97
(42,610,494.35)
97,260,469.38

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
บริ ษทั ย่อยอื่นที่ไม่มี
ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
สำระสำคัญ
บำท
บำท

(7,495,010.95)

(929,925.67)

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
บริ ษทั ย่อยอื่นที่ไม่มี
ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
สำระสำคัญ

(3,134,283.82)
(1,169,226.75)

(1,324,004.08)
-

รวม
บำท

28,270,333.42

รวม

(3,857,451.20)
(1,169,226.75)
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17. เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ/หนีส้ ิ นในกำรร่ วมค้ ำ
ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
วิธีส่วนได้เสี ย
ชื่อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ทุนชำระแล้ว

เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ
WISDOM TREE INVESTMENT (S) ลงทุนในต่ำงประเทศ ประเทศ
12,000,100 USD
PTE. LIMITED
สิ งคโปร์
บริ ษทั โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด
ผลิตและจำหน่ำย ประเทศไทย 2,830,000,000 บำท
เหล็กลวด
บริ ษทั โอเชี่ยน ซัพพลำยส์ จำกัด
จัดหำและจำหน่ำย ประเทศไทย 23,750,000 บำท
(ลงทุนผ่ำนบริ ษทั ซันเทคเมทัลส์ จำกัด) เหล็กและกระดำษ
รวม
หนี้สินในกำรร่ วมค้ ำ
บริ ษทั โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด

ผลิตและจำหน่ำย
เหล็กลวด

ประเทศไทย 2,830,000,000 บำท

สัดส่ วน
ณ วันที่
กำรลงทุน 31 ธันวำคม 2561
ร้อยละ
บำท
45

149,580,827.07

165,432,406.70

50

-

37,917,432.28

50

-

17,431,352.64

149,580,827.07

220,781,191.62

131,145,919.00

-

131,145,919.00

-

50

รวม

ชื่อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ทุนชำระแล้ว

เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ
WISDOM TREE INVESTMENT (S) ลงทุนในต่ำงประเทศ ประเทศ
12,000,100 USD
PTE. LIMITED
สิ งคโปร์
บริ ษทั โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด
ผลิตและจำหน่ำย ประเทศไทย 2,830,000,000 บำท
เหล็กลวด
รวม

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน
สัดส่ วน
ณ วันที่
ณ วันที่
กำรลงทุน 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
ร้อยละ
บำท
บำท
45

177,553,448.10

177,553,448.10

50

1,414,999,700.00

1,414,999,700.00

1,592,553,148.10

1,592,553,148.10
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บริ ษทั โอเชี่ยน ซัพพลำยส์ จำกัด
ตำมรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2560 มี
มติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ซันเทค เมทัลส์ จำกัด ร่ วมลงทุนกับบริ ษทั โอเชี่ ยน อินเตอร์ เนชัน่ แนล บิสซิ เนส
จำกัด เพื่อจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมค้ำ ชื่ อบริ ษทั โอเชี่ยน ซัพพลำยส์ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 20,000,000.00
บำทแบ่งเป็ น 200,000 หุ ้น มูลค่ำหุ น้ ละ 100 บำท ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั กับกระทรวงพำณิ ชย์ เสร็ จ
สิ้ นแล้วเมื่ อวันที่ 13 กรกฎำคม 2560 โดยบริ ษ ทั ซันเทค เมทัล ส์ จำกัด ถื อหุ น้ ในสัดส่ วนร้ อยละ 50
แบ่งเป็ น 100,000 หุ น้ มูลค่ำหุ น้ ละ 100 บำท เป็ นเงิน 10,000,000.00 บำท

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
(ไม่รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียน
(ไม่รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ
228,574,253.61
463,702,994.98
(261,789,981.60)
(75,877,032.00)
367,627,570.45

195,744,246.39
449,983,982.93
(239,260,346.37)
(75,340,188.00)
332,401,837.95

WISDOM TREE INVESTMENT (S) PTE.
LIMITED
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
1,274,143.00
13,017,335.46

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของกำรร่ วมค้ำที่มีสำระสำคัญ มีดงั นี้
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(2,145,680,174.00)
(1,479,328,874.00)
1,912,699,005.00

2,077,672,714.00
4,866,153,089.00
(1,446,388,367.00)

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
40,270,617.00

(1,679,886,226.00)
(1,744,892,898.00)
2,336,658,142.00

957,393,892.00
5,050,601,902.00
(398,635,362.00)

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
152,076,834.00

บริ ษทั โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด

-

-

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
-

(279,024,988.77)
34,862,705.27

183,307,266.56
8,145,463.91
(22,851,981.84)

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
145,286,945.41

บริ ษทั โอเชี่ยน ซัพพลำยส์ จำกัด
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ก ำไร(ขำดทุ น )ส ำหรั บ ปี ข้ ำ งต้ น รวมรำยกำร
ดังต่อไปนี้
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย

เงินปันผลรับจำกบริ ษทั ร่ วมค้ำระหว่ำงปี

กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

รำยได้

10,005,907.64
11,627,999.46

-

(33,078,502.18)
(33,078,502.18)

11,718,239.78
8,677,562.74

-

(6,799,776.11)
(6,799,776.11)

WISDOM TREE INVESTMENT (S) PTE.
LIMITED
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
277,702,967.26
160,022,702.63
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154,191,481.32
543,739.46
87,686,880.60

-

(423,959,136.80)
(423,959,136.80)

สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
2,817,615,391.00

82,870,986.95
524,873.26
69,130,615.07

-

(260,383,713.00)
(260,383,713.00)

สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
1,541,736,518.00

บริ ษทั โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด

-

-

-

สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
-

135,661.23
28.15
7,907,397.26

-

14,862,705.27
14,862,705.27

สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
1,816,721,396.86

บริ ษทั โอเชี่ยน ซัพพลำยส์ จำกัด
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กำไร(ขำดทุน)ในสิ นทรัพย์ปลำยปี
ส่ วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ

กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
สัดส่ วนกำรลงทุน (ร้อยละ)

สิ นทรัพย์สุทธิ
สัดส่ วนกำรลงทุน (ร้อยละ)
สิ นทรัพย์สุทธิตำมสัดส่ วนกำรลงทุน
(กำไร)ขำดทุนในสิ นทรัพย์ปลำยปี
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน
ในกำรร่ วมค้ำ
165,432,406.70

(33,078,502.18)
45.00
(14,885,325.98)
(14,885,325.98)

(6,799,776.11)
45.00
(3,059,899.25)
(3,059,899.25)

WISDOM TREE INVESTMENT (S) PTE.
LIMITED
สำหรับปี
สำหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท

149,580,827.07

WISDOM TREE INVESTMENT (S) PTE.
LIMITED
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
332,401,837.95
367,627,570.45
45.00
45.00
149,580,827.07
165,432,406.70
-

บริ ษทั โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด

37,917,432.28

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
2,336,658,142.00
50.00
1,168,329,071.00
(1,130,411,638.72)

(423,959,136.80)
50.00
(211,979,568.40)
42,916,217.11
(169,063,351.29)

สำหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

(260,383,713.00)
50.00
(130,191,856.50)
41,876,029.93
(88,315,826.57)

สำหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

บริ ษทั โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด

(131,145,919.00)

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
1,912,699,005.00
50.00
956,349,502.50
(1,087,495,421.50)

17,431,352.64

2,720,507.06
50.00
1,360,253.53
1,360,253.53

สำหรับสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
31 มีนำคม 2561
บำท

14,862,705.27
50.00
7,431,352.64
7,431,352.64

สำหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

บริ ษทั โอเชี่ยน ซัพพลำยส์ จำกัด

-

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
-

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
34,862,705.27
50.00
17,431,352.64
-

บริ ษทั โอเชี่ยน ซัพพลำยส์ จำกัด

กำรกระทบยอดข้อมูลสรุ ปทำงกำรเงินข้ำงต้นกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำซึ่งรับรู ้ในงบกำรเงินรวมแสดงได้ดงั นี้
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18. เงินลงทุนระยะยำวอืน่
ประกอบด้วย

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
18,791,506.17
-

บริ ษทั โอเชี่ยน ซัพพลำยส์ จำกัด
บริ ษทั อุตสำหกรรม
เหล็กกล้ำไทย จำกัด (มหำชน)
220,000,000.00
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำในเงินลงทุน (238,791,506.17)
รวม
-

220,000,000.00
(220,000,000.00)
-

-

-

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ค่ำเผื่อด้อยค่ำในเงินลงทุนระยะยำวอื่น
ในระหว่ำงปี ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
โอนกลับระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
(220,000,000.00) (220,000,000.00)
(18,791,506.17)
(238,791,506.17) (220,000,000.00)
-

บริ ษทั โอเชี่ยน ซัพพลำยส์ จำกัด
ตำมรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2561 ได้
มีมติให้บริ ษทั ซันเทคเมทัลส์ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยสละสิ ทธิ์ ไม่ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุนตำมสัดส่ วนในบริ ษทั
โอเชี่ ยน ซัพพลำยส์ จำกัด ทำให้บริ ษทั ย่อยดังกล่ำว ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 19.99 จำกเดิมถือหุ ้นใน
สัดส่ วนร้อยละ 50 จึงได้โอนเปลี่ยนประเภทเป็ นเงินลงทุนระยะยำวอื่น
ตำมรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษ ทั ของบริ ษทั โอเชี่ ยน ซัพพลำยส์ จำกัด ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมตั ิจ่ำยปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ น้ สำมัญ จำนวน 200,000 หุ ้น
ในอัตรำหุน้ ละ 70.00 บำท เป็ นจำนวนเงิน 14.00 ล้ำนบำท
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19. อสั งหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน
ประกอบด้วย

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำประจำปี
มูลค่ ำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำประจำปี
มูลค่ ำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี

งบกำรเงินรวม
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บำท

515,101,895.25
515,101,895.25

615,672,312.34
(27,696,142.92)
587,976,169.42

(13,183,320.87)
501,918,574.38

(13,183,320.87)
(1,316,929.97)
573,475,918.58

501,918,574.38
501,918,574.38

602,488,991.47
(29,013,072.89)
573,475,918.58

(462,948,293.90)
38,970,280.48

(462,948,293.90)
(1,307,407.34)
109,220,217.34

38,970,280.48
38,970,280.48

139,540,697.57
(30,320,480.23)
109,220,217.34

เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้ทำสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินกับบริ ษทั แห่งหนึ่งตำม
มติที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2561 อนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ ขำย
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่ งมีเนื้ อที่ 283 ไร่ 3 งำน 45.2 ตำรำงวำ เป็ นจำนวนเงิน 1,646.41 ล้ำนบำท
โดยในวันทำสัญญำผูซ้ ้ื อได้ชำระค่ำที่ดินล่วงหน้ำ เป็ นจำนวนเงิน 330.66 ล้ำนบำท และได้ชำระส่ วนที่
เหลือ อีกจำนวนเงิน 1,315.75 ล้ำนบำท ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม
2561 บริ ษทั ฯ ได้ท ำกำรจดทะเบี ยนโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดินและได้รับชำระค่ำที่ดินส่ วนที่เหลือแล้วทั้ง
จำนวน และบริ ษทั ฯ ได้รับรู้ กำไรจำกกำรขำยที่ดินสุ ทธิ จำกค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและเฉพำะกิจกำร เป็ นจำนวนเงิน 1,087.82 ล้ำนบำท
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เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560 บริ ษทั ฯ ได้ขำยที่ดินจำนวน 1 แปลงพื้นที่ 8 ไร่ 69.70 ตำรำง
วำให้แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ ง เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรก่อสร้ำงโรงงำนสำหรับประกอบกิจกำร
ผลิตและจำหน่ ำยระบบไฟฟ้ ำ (busduct) ในรำคำขำยเทียบเคียงรำคำตลำดจำนวนเงิน 59.67 ล้ำนบำท
บริ ษทั ฯ มีกำไรจำกกำรจำหน่ำยที่ดินแปลงดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงิน 46.50 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ตำมงบกำรเงิ นรวมอสังหำริ มทรัพย์เพื่ อกำรลงทุ น
บำงส่ วนเป็ นที่ ดินโดยมี มูลค่ ำยุติธรรม จำนวนเงิ น 90.15 ล้ำนบำท และจำนวน 2,085.51 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ และตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จำนวนเงิน 68.12 ล้ำนบำท และจำนวน 2,063.47 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ เป็ นกำรประเมินรำคำโดยผูป้ ระเมินอิสระ ซึ่งเป็ นข้อมูลระดับ 3
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ที่ดิน
ส่ วนหนึ่ง เนื้ อที่ 2-1-3.8 ไร่ มูลค่ำ 5.49 ล้ำนบำท เท่ำกันทั้งสองปี ติดภำระจำยอมเพื่อเป็ นทำงเดิน ทำง
รถยนต์ ไฟฟ้ ำ ประปำ ตลอดจนสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 และ 2560 ตำมงบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำร
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนทั้งจำนวนบริ ษทั ได้จำนองไว้กบั สถำบันกำรเงินเพื่อเป็ นหลักประกันเงิน
เบิกเกินบัญชีธนำคำรเงินกูย้ มื และวงเงินสิ นเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน ตำมหมำยเหตุ 24

บำท
54,044,530.83
(21,295,711.28)
32,748,819.55
51,000.00
15,677,005.40
(2,358,625.18)
46,118,199.77

บำท

668,735,989.82
462,658,309.74
1,131,394,299.56

1,131,394,299.56

668,735,989.82
462,658,309.74
1,131,394,299.56

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
รำคำทุน
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม2560
ซื้อทรัพย์สิน
รับโอน/(โอนออก)
จำหน่ำยทรัพย์สิน - รำคำทุน
- ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ - รำคำทุน
- ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ค่ำเสื่ อมรำคำประจำปี
มูลค่ ำตำมบัญชีปลำยปี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี
69,772,536.23
(23,654,336.46)
46,118,199.77

ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ที่ดิน

20. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
ประกอบด้วย

2,021,155,867.90
(323,001,994.78)
1,698,153,873.12

2,339,500.00
(143,588.63)
72,835.74
(27,182,432.85)
1,698,153,873.12

2,018,959,956.53
(295,892,397.67)
1,723,067,558.86

บำท

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุ งอำคำร

5,815,574,871.90
(948,360,623.26)
4,867,214,248.64

24,514,699.82
1,578,417,815.87
(10,824,637.09)
10,822,075.65
(221,016,715.21)
4,867,214,248.64

4,223,466,993.30
(738,165,983.70)
3,485,301,009.60

บำท

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
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39,692,053.64
(27,816,713.56)
11,875,340.08

4,709,073.42
47,145.62
(1,712,598.85)
1,704,982.44
(2,621,402.27)
11,875,340.08

36,648,433.45
(26,900,293.73)
9,748,139.72

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่งติดตั้ง
และ
อุปกรณ์สำนักงำน
บำท

41,124,153.78
(12,943,279.21)
28,180,874.57

4,804,598.80
(3,779,527.48)
28,180,874.57

36,319,554.98
(9,163,751.73)
27,155,803.25

บำท

ยำนพำหนะ

834,138,584.09
(133,154,877.85)
700,983,706.24

5,873,238.74
12,032,664.62
(28,500,168.36)
700,983,706.24

816,232,680.73
(104,654,709.49)
711,577,971.24

บำท

ระบบ
สำธำรณูปโภค

552,141,275.72
552,141,275.72

137,954,956.66
(1,588,967,279.45)
(5,186,935.49)
552,141,275.72

2,008,340,534.00
2,008,340,534.00

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงประกอบ
และติดตั้ง
บำท

10,042,335,333.08
462,658,309.74
(1,468,931,825.12)
9,036,061,817.70

180,247,067.44
17,207,352.06
(5,186,935.49)
(12,680,824.57)
12,599,893.83
(285,458,871.35)
9,036,061,817.70

9,862,748,673.64
462,658,309.74
(1,196,072,847.60)
9,129,334,135.78

บำท

รวม

181

บำท
69,772,536.23
(23,654,336.46)
46,118,199.77
(3,598,264.29)
42,519,935.48

บำท

668,735,989.82
462,658,309.74
1,131,394,299.56

177,667,941.18
1,309,062,240.74

846,403,931.00
462,658,309.74
1,309,062,240.74

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ได้มำจำกกำรซื้อธุ รกิจ (ตำมหมำยเหตุ 5)
ซื้อทรัพย์สิน
รับโอน/(โอนออก)
จำหน่ำยทรัพย์สิน - รำคำทุน
- ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ - รำคำทุน
- ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ค่ำเสื่ อมรำคำประจำปี
มูลค่ ำตำมบัญชีปลำยปี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำคำทุน
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี
69,772,536.23
(27,252,600.75)
42,519,935.48

ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ที่ดิน

2,051,466,198.12
(355,742,489.52)
1,695,723,708.60

26,348,645.40
1,152,422.12
2,809,262.70
(32,740,494.74)
1,695,723,708.60

2,021,155,867.90
(323,001,994.78)
1,698,153,873.12

บำท

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุ งอำคำร

7,072,480,189.40
(1,211,100,816.46)
5,861,379,372.94

1,173,702,141.30
28,469,872.49
64,383,144.92
(4,037,913.33)
4,037,911.33
(5,611,927.88)
5,491,932.02
(272,270,036.55)
5,861,379,372.94

5,815,574,871.90
(948,360,623.26)
4,867,214,248.64

บำท

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

56

41,238,052.15
(26,647,336.54)
14,590,715.61

120,364.63
4,650,285.42
1,293,691.31
(145,055.20)
145,046.20
(4,373,287.65)
4,200,854.65
(3,176,523.83)
14,590,715.61

39,692,053.64
(27,816,713.56)
11,875,340.08

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่งติดตั้ง
และ
อุปกรณ์สำนักงำน
บำท

57,025,616.44
(17,705,398.88)
39,320,217.56

16,407,655.26
889,000.00
(344,207.38)
185,671.32
(1,050,985.22)
1,050,983.22
(5,998,774.21)
39,320,217.56

41,124,153.78
(12,943,279.21)
28,180,874.57

บำท

ยำนพำหนะ

851,572,348.84
(162,850,665.60)
688,721,683.24

2,925,350.00
14,800,863.94
(292,449.19)
292,446.19
(29,988,233.94)
688,721,683.24

834,138,584.09
(133,154,877.85)
700,983,706.24

บำท

ระบบ
สำธำรณูปโภค

853,155,641.29
853,155,641.29

363,310,491.27
(57,245,313.78)
(5,050,811.92)
853,155,641.29

552,141,275.72
552,141,275.72

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงประกอบ
และติดตั้ง
บำท

11,843,114,513.47
462,658,309.74
(1,801,299,307.75)
10,504,473,515.46

1,377,839,092.51
416,916,076.56
26,930,649.09
(9,577,987.83)
4,368,628.85
(11,328,649.94)
11,036,216.08
(347,772,327.56)
10,504,473,515.46

10,042,335,333.08
462,658,309.74
(1,468,931,825.12)
9,036,061,817.70

บำท

รวม

182

บำท
54,862,096.28
(23,065,468.02)
31,796,628.26
15,677,005.40
(2,252,922.76)
45,220,710.90

บำท

160,147,595.44
204,732,833.49
364,880,428.93

364,880,428.93

160,147,595.44
204,732,833.49
364,880,428.93

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
รำคำทุน
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ซื้อทรัพย์สิน
รับโอน/(โอนออก)
จำหน่ำยทรัพย์สิน
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ - รำคำทุน
- ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ค่ำเสื่ อมรำคำประจำปี
มูลค่ ำตำมบัญชีปลำยปี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี
70,539,101.68
(25,318,390.78)
45,220,710.90

ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ที่ดิน

125,818,947.91
(38,091,176.77)
87,727,771.14

544,500.00
(143,588.63)
72,835.74
(2,106,048.53)
87,727,771.14

125,418,036.54
(36,057,963.98)
89,360,072.56

บำท

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุ งอำคำร

1,430,045,192.67
(201,913,182.51)
1,228,132,010.16

2,221,981.19
268,902,713.43
(10,824,637.09)
10,822,075.65
(44,582,747.86)
1,228,132,010.16

1,169,745,135.14
(168,152,510.30)
1,001,592,624.84

บำท

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

57

28,245,302.01
(21,103,451.46)
4,889,697.58

2,401,695.00
35,423.40
(1,712,598.85)
1,704,982.44
(1,410,288.72)
4,889,697.58

25,268,629.49
(21,398,145.18)
3,870,484.31

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่งติดตั้ง
และ
อุปกรณ์สำนักงำน
บำท

7,640,682.24
(3,783,922.42)
3,856,759.82

2,766,355.14
(517,049.26)
3,856,759.82

4,874,327.10
(3,266,873.16)
1,607,453.94

บำท

ยำนพำหนะ

66,592,829.26
(23,091,554.53)
43,501,274.73

15,999.99
6,671,127.51
(6,972,595.21)
43,501,274.73

59,905,701.76
(16,118,959.32)
43,786,742.44

บำท

ระบบ
สำธำรณูปโภค

23,657,559.94
23,657,559.94

102,038,542.66
(291,557,164.72)
(5,186,935.49)
23,657,559.94

218,363,117.49
218,363,117.49

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงประกอบ
และติดตั้ง
บำท

1,910,435,058.18
204,732,833.49
(313,301,678.47)
1,801,866,213.20

109,989,073.98
(270,894.98)
(5,186,935.49)
(12,680,824.57)
12,599,893.83
(57,841,652.34)
1,801,866,213.20

1,818,584,639.24
204,732,833.49
(268,059,919.96)
1,755,257,552.77

บำท

รวม

183

บำท
70,539,101.68
(25,318,390.78)
45,220,710.90
(3,502,264.49)
41,718,446.41

บำท

160,147,595.44
204,732,833.49
364,880,428.93

364,880,428.93

160,147,595.44
204,732,833.49
364,880,428.93

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ซื้อทรัพย์สิน
รับโอน/(โอนออก)
จำหน่ำยทรัพย์สิน - รำคำทุน
- ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ - รำคำทุน
- ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ค่ำเสื่ อมรำคำประจำปี
มูลค่ ำตำมบัญชีปลำยปี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำคำทุน
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี
70,539,101.68
(28,820,655.27)
41,718,446.41

ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ที่ดิน

126,475,060.91
(40,233,795.00)
86,241,265.91

656,113.00
(2,142,618.23)
86,241,265.91

125,818,947.91
(38,091,176.77)
87,727,771.14

บำท

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุ งอำคำร

1,489,744,332.98
(257,579,285.27)
1,232,165,047.71

6,342,533.34
55,418,106.97
(2,061,500.00)
2,060,044.00
(57,726,146.76)
1,232,165,047.71

1,430,045,192.67
(201,913,182.51)
1,228,132,010.16

บำท

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

58

28,245,302.01
(21,649,737.15)
6,595,564.86

3,036,078.35
542,601.59
(69,000.00)
68,999.00
(1,257,526.97)
1,182,027.87
(1,797,312.56)
6,595,564.86

25,993,149.04
(21,103,451.46)
4,889,697.58

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่งติดตั้ง
และ
อุปกรณ์สำนักงำน
บำท

12,680,230.39
(4,418,225.39)
8,262,005.00

5,180,548.15
889,000.00
(1,030,000.00)
1,029,999.00
(1,664,301.97)
8,262,005.00

7,640,682.24
(3,783,922.42)
3,856,759.82

บำท

ยำนพำหนะ

71,343,989.49
(30,859,982.08)
40,484,007.41

2,600,000.00
2,151,160.23
(7,768,427.55)
40,484,007.41

66,592,829.26
(23,091,554.53)
43,501,274.73

บำท

ระบบ
สำธำรณูปโภค

30,545,531.12
30,545,531.12

63,395,555.64
(51,456,772.54)
(5,050,811.92)
30,545,531.12

23,657,559.94
23,657,559.94

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงประกอบ
และติดตั้ง
บำท

1,989,721,144.02
204,732,833.49
(383,561,680.16)
1,810,892,297.35

81,210,828.48
7,544,096.25
(5,119,811.92)
68,999.00
(4,349,026.97)
4,272,070.87
(74,601,071.56)
1,810,892,297.35

1,910,435,058.18
204,732,833.49
(313,301,678.47)
1,801,866,213.20

บำท

รวม

184

185
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มีสิ นทรัพย์ตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ นที่กลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ ช่ ำซึ่ งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วยยำนพำหนะ อุปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง ซึ่ งมี มูลค่ำตำมบัญชี ตำมงบกำรเงิ นรวม จำนวนเงิน 35.55 ล้ำนบำท และ
จำนวนเงิน 14.92 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และตำมงบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำร จำนวนเงิน 15.18 ล้ำนบำท และ
จำนวนเงิน 2.69 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 และ 2560 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้จำนองที่ ดิ น และอำคำร และจ ำน ำ
เครื่ องจักรส่ วนหนึ่ งมูลค่ำตำมบัญชี จำนวนเงิน 8,273.25 ล้ำนบำท และจำนวนเงิน 6,141.36 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ไว้กบั ธนำคำรเพื่อเป็ นหลักประกันเงินเบิกเกิ นบัญชี ธนำคำรเงิ นกู้ยืมระยะยำวและวงเงิ น
สิ นเชื่อจำกธนำคำรและสถำบันกำรเงิน
ในปี 2558 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ก ำรวัด มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมของที่ ดิ น จำกผลกำรประเมิ น รำคำโดยผู้
ประเมินรำคำอิส ระด้วยวิธีรำยได้ตำมรำยงำนลงวันที่ 1 ธันวำคม 2558 และวันที่ 16 ธันวำคม 2558
ตำมลำดับ ซึ่งเป็ นข้อมูลระดับ 3
ข้อมูลเชิ งปริ มำณเกี่ ยวกับข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ ซึ่ งนำมำใช้ในกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมของที่ดินมีดงั นี้
- รำคำคำดว่ำน่ ำจะขำยได้ข องที่ ดิ น ที่ น ำมำใช้ใ นกำรเปรี ย บเที ย บ ซึ่ งน ำมำใช้ใ นกำร
ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของที่ดิน มีรำคำ 5,500 – 16,000 บำท/ตำรำงวำ

186
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21. ค่ ำควำมนิยม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยกำรเคลื่อนไหว ดังนี้
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
ณ วันที่ 1 มกรำคม
รำคำทุน
333,598,106.17
333,598,106.17
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี
333,598,106.17
333,598,106.17
รำยกำรระหว่ำงปี
ได้มำจำกกำรซื้ อธุ รกิจ (ตำมหมำยเหตุ 5)
1,573,871,926.32
มูลค่ ำตำมบัญชี
1,907,470,032.49
333,598,106.17

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
รำคำทุน
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี

1,907,470,032.49
1,907,470,032.49

333,598,106.17
333,598,106.17

187
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22. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนอืน่
ประกอบด้วย

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำเผือ่ ด้อยค่ำสะสม
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ำงปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจำหน่ำย - รำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยประจำปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำเผือ่ ด้อยค่ำสะสม
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ำงปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
ซื้อสิ นทรัพย์
รับโอน(โอนออก)
จำหน่ำย - รำคำทุน
- ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ำตัดจำหน่ำยประจำปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำคำทุน
หัก ค่ำเผือ่ ด้อยค่ำสะสม
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ควำมสัมพันธ์
กับลูกค้ำ

งบกำรเงินรวม
ค่ำพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

บำท

บำท

บำท

9,380,320.00
(3,186,332.20)
6,193,987.80

270,895.00
(862,653.36)
5,602,229.44
9,651,215.00
(4,048,985.56)
5,602,229.44

159,800.00
(269,000.00)
268,998.00
(937,951.08)
4,824,076.36
9,542,015.00
(4,717,938.64)
4,824,076.36

39,922,000.00
(39,922,000.00)
-

39,922,000.00
(39,922,000.00)
-

39,922,000.00
(39,922,000.00)
-

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงติดตั้ง
บำท

รวม

บำท

47,657,414.00
(16,384,556.00)
(28,992,852.54)
2,280,005.46

3,840,000.00
3,840,000.00

100,799,734.00
(16,384,556.00)
(72,101,184.74)
12,313,993.26

(793,355.20)
1,486,650.26

(3,840,000.00)
-

270,895.00
(3,840,000.00)
(1,656,008.56)
7,088,879.70

47,657,414.00
(16,384,556.00)
(29,786,207.74)
1,486,650.26

-

97,230,629.00
(16,384,556.00)
(73,757,193.30)
7,088,879.70

(793,355.20)
693,295.06

17,446,299.53
12,093,333.00
29,539,632.53

17,606,099.53
12,093,333.00
(269,000.00)
268,998.00
(1,731,306.28)
35,057,003.95

47,657,414.00
(16,384,556.00)
(30,579,562.94)
693,295.06

29,539,632.53
29,539,632.53

126,661,061.53
(16,384,556.00)
(75,219,501.58)
35,057,003.95
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โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำยประจำปี
มูลค่ ำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ซื้อสิ นทรัพย์
รับโอน(โอนออก)
จำหน่ำย - รำคำทุน
- ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ำตัดจำหน่ำยประจำปี
มูลค่ ำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงติดตั้ง
บำท

รวม

บำท

9,280,320.00
(3,171,339.22)
6,108,980.78

-

9,280,320.00
(3,171,339.22)
6,108,980.78

270,895.00
(852,653.43)
5,527,222.35

-

270,895.00
(852,653.43)
5,527,222.35

9,551,215.00
(4,023,992.65)
5,527,222.35

-

9,551,215.00
(4,023,992.65)
5,527,222.35

114,300.00
(269,000.00)
268,998.00
(925,030.49)
4,716,489.86

17,446,299.53
12,093,333.00
29,539,632.53

17,560,599.53
12,093,333.00
(269,000.00)
268,998.00
(925,030.49)
34,256,122.39

9,396,515.00
(4,680,025.14)
4,716,489.86

29,539,632.53
29,539,632.53

38,936,147.53
(4,680,025.14)
34,256,122.39
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23. สิ ทธิในกำรดำเนินกำรผลิตและจำหน่ ำยไฟฟ้ำ
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีรำยกำรเคลื่อนไหว ดังนี้

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
รำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ได้มำจำกกำรซื้ อธุ รกิจ (ตำมหมำยเหตุ 5)
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
มูลค่ ำตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ ำตำมบัญชี

งบกำรเงินรวม
บำท
1,008,090,162.00
(23,174,486.48)
984,915,675.52
1,008,090,162.00
(23,174,486.48)
984,915,675.52
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24. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
ประกอบด้วย

งบกำรเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
541,802.14
6,319,648,589.03

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินกูย้ มื ระยะสั้น - ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น ทรัสต์รีซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต
2,122,585,432.92
เงินกูย้ มื ระยะสั้น –เจ้ำหนี้ขำยลดเช็ค
685,428,208.61
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 9,128,204,032.70
หัก ดอกเบี้ยตัว๋ สัญญำใช้เงินจ่ำยล่วงหน้ำ (24,965,981.44)
หัก ดอกเบี้ยเจ้ำหนี้ขำยลดเช็คจ่ำยล่วงหน้ำ (5,839,125.75)
คงเหลือ
9,097,398,925.51
บวก จัดประเภทจำกเงินกูย้ มื ระยะยำว
(ตำมหมำยเหตุ 26)
1,493,581,833.89
สุทธิ
10,590,980,759.40

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
5,966,251,303.99

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
3,167,753,140.01
3,190,446,000.00

984,418,966.98
6,950,670,270.97
(34,580,912.19)
6,916,089,358.78

1,305,900,884.56
685,428,208.61
5,159,082,233.18
(8,427,080.27)
(5,839,125.75)
5,144,816,027.16

676,186,946.11
3,866,632,946.11
(26,615,703.67)
3,840,017,242.44

328,356,872.18
7,244,446,230.96

5,144,816,027.16

3,840,017,242.44

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกตัว๋ สัญญำใช้เงิน จำกทรัสต์รีซีทมี
ดอกเบี้ยและจำกเจ้ำหนี้ ขำยลดเช็คในอัตรำร้อยละ 4.50 – 5.525 ต่อปี และอัตรำร้อยละ 2.00 – 6.00 ต่อปี
ตำมลำดับ เงินกูย้ ืมดังกล่ำวค้ ำประกันโดยที่ดิน อำคำร เครื่ องจักร และสิ นทรัพย์ของกรรมกำรบริ ษทั
และกรรมกำรบริ ษทั ค้ ำประกันในฐำนะส่ วนตัว
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินของบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกตัว๋ สัญญำใช้เงิน และจำกทรัสต์รี
ซี ทมีดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ MLR ลบตำมอัตรำที่ตกลงกันต่อปี เงินกูย้ ืมดังกล่ำวค้ ำประกันโดยที่ดิน
อำคำร เครื่ องจักร สิ นค้ำคงเหลื อ ใบหุ ้นที่ บ ริ ษ ทั ใหญ่ลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อย เงินฝำกธนำคำรประเภท
ประจำ และกรรมกำรบริ ษทั ค้ ำประกันในฐำนะส่ วนตัว
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รำยกำรเคลื่ อ นไหวของเงิ น กู้ยืม ระยะสั้ นจำกสถำบัน กำรเงิ น ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม

2561
บำท
6,950,670,270.96
41,193,333,862.56
(39,007,940,604.24)

ยอดคงเหลือต้นปี
กูย้ มื เพิม่ ระหว่ำงปี
จ่ำยคืนเงินกูย้ มื ระหว่ำงปี
กำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
(7,859,496.58)
9,128,204,032.70
ยอดคงเหลือปลำยปี
บวก โอนจัดประเภทจำกเงินกูย้ มื ระยะยำว 1,493,581,833.89
หัก ดอกเบี้ยตัว๋ สัญญำใช้เงินจ่ำยล่วงหน้ำ
(24,965,981.44)
หัก ดอกเบี้ยเจ้ำหนี้ขำยลดเช็คจ่ำยล่วงหน้ำ
(5,839,125.75)
10,590,980,759.40
สุ ทธิ

2560
บำท
8,612,947,745.65
33,673,830,347.46
(35,331,199,898.21)
(4,907,923.94)
6,950,670,270.96
328,356,872.18
(34,580,912.19)
7,244,446,230.95

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
3,866,632,946.11
4,889,312,493.91
27,028,248,813.24
21,425,285,453.03
(25,732,335,390.63) (22,441,346,653.42)
(3,464,135.54)
5,159,082,233.18
(8,427,080.27)
(5,839,125.75)
5,144,816.027.16

(6,618,347.41)
3,866,632,946.11
(26,615,703.67)
3,840,017,242.44

25. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอืน่
ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น
รวม

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
1,698,383,790.84
1,257,721,258.99
2,956,105,049.83

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
577,960,612.64
1,843,798,145.04
2,421,758,757.68

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
1,174,825,532.32
147,817,820.89
399,247,118.59 2,057,746,684.04
1,574,072,650.91 2,205,564,504.93
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เจ้ำหนี้อื่นประกอบด้วย

ตัว๋ เงินจ่ำย (อำวัล)
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เงินทดรองรับ
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้ค่ำหุน้ (ตำมหมำยเหตุ 5)
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
999,000,000.00
76,617,586.63
72,154,697.16
970,969,788.81
2,619,080.08
1,613,421.17
7,661,132.34
6,748,677.47
305,500,000.00
6,849,319.54
7,260,099.43
399,247,118.59 2,057,746,684.04

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
2,261,256,872.18
(328,356,872.18)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
397,583,041.77
497,500,000.00
-

(118,800,000.00)
1,814,100,000.00

(100,093,527.77)
297,489,514.00

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
640,000,000.00
166,782,375.82
2,307,952.54
8,141,713.00
45,683,803.01
305,500,000.00
89,305,414.62
1,257,721,258.99

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
1,485,173,550.00
100,314,640.48
1,022,663.02
3,236,436.27
15,856,587.40
238,194,267.87
1,843,798,145.04

26. เงินกู้ยมื ระยะยำว
ประกอบด้วย
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 4,656,551,249.20
หัก จัดประเภทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสั้น (1,493,581,833.89)
(ตำมหมำยเหตุ 24)
หัก ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
(355,093,527.77)
2,807,875,887.54
สุทธิ

(100,800,000.00)
396,700,000.00
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รำยกำรเคลื่ อ นไหวของเงิ น กู้ยืม ระยะยำวจำกสถำบัน กำรเงิ น ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือต้นปี
ได้มำจำกกำรซื้อธุรกิจ (ตำมหมำยเหตุ 5)
กูย้ มื เพิ่มระหว่ำงปี
จ่ำยคืนเงินกูย้ มื ระหว่ำงปี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำเงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือปลำยปี
โอนจัดประเภทเงินกูย้ มื ระยะสั้น
โอนจัดประเภทเป็ นส่ วนของเงินกูย้ มื
ระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ

2561
บำท
2,261,256,872.18
2,722,057,149.98
164,679,423.56
(493,985,697.80)
2,543,501.28
4,656,551,249.20
(1,493,581,833.89)

2560
บำท
629,823,189.79
1,932,900,000.00
(301,466,317.61)
2,261,256,872.18
(328,356,872.18)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
497,500,000.00
497,500,000.00
(100,800,000.00)
883,041.77
397,583,041.77
497,500,000.00
-

(355,093,527.77)
2,807,875,887.54

(118,800,000.00)
1,814,100,000.00

(100,093,527.77)
297,489,514.00

(100,800,000.00)
396,700,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ ืมระยะยำวของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นเงิน
กูย้ มื จำกธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ง มีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบตำมอัตรำที่ตกลงกันต่อ
ปี เงินกูย้ ืมดังกล่ำวค้ ำประกันโดยที่ดิน อำคำร เครื่ องจักร สิ นค้ำคงเหลือ ใบหุ ้นที่บริ ษทั ใหญ่ลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย และกรรมกำรบริ ษทั และบริ ษทั ใหญ่ ภำยใต้สัญญำกูย้ ืมเงินนี้ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยต้อง
ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญำ เช่น กำรดำรงสัดส่ วนทำงกำรเงิน เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีเงินกูย้ มื ระยะยำวที่เกิดจำกกำรซื้อธุ รกิจของบริ ษทั ย่อย เป็ นเงิน
กูย้ ืมจำกธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง มีอตั รำดอกเบี้ยตำมอัตรำที่ตกลงกัน เงินกูย้ ืมจำนวนนี้ มี
กำหนดจ่ำยชำระคืนเริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2561 ถึงเดือนสิ งหำคม 2580 เงินกูย้ ืมดังกล่ำวค้ ำประกัน
โดยที่ดิน เครื่ องจักร ใบหุ น้ ที่บริ ษทั ใหญ่ลงทุนในบริ ษทั ย่อย และกรรมกำรบริ ษทั ฯ
ตำมงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร บริ ษ ทั ฯ มี อตั รำส่ วนทำงกำรเงิ นบำงรำยกำรไม่เป็ นไปตำม
เงื่อนไขในกำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่กำหนดไว้ในสัญญำกูย้ ืมระยะยำว อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันที่ 1
ตุลำคม 2561 เจ้ำหนี้ สถำบันกำรเงิ นได้ออกหนังสื อผ่อนผันเงื่ อนไขดังกล่ำว จึงได้แสดงเป็ นเงินกู้ยืม
ระยะยำวเช่นเดิม
ตำมงบกำรเงินรวมบริ ษทั ย่อยมีอตั รำส่ วนทำงกำรเงินบำงรำยกำรไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขใน
กำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงิ น ที่ กำหนดไว้ใ นสัญ ญำกู ้ยืม ระยะยำว ดัง นั้น เงินกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิน ได้ถูกจัดประเภทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสั้นทั้งจำนวน อย่ำงไรก็ตำม หำกบริ ษทั ย่อยสำมำรถ
ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำเงินกูย้ มื ระยะยำวดังกล่ำวได้ เงินกูย้ มื ดังกล่ำวจะถูกจัดประเภท
กลับไปเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยำวตำมเดิม
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27. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน
ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
ดอกเบี้ยรอกำรตัดบัญชี

ส่วนที่หมุนเวียน
กำหนดชำระไม่เกิน 1 ปี
รวมส่วนที่หมุนเวียน
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
กำหนดชำระเกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

จำนวนเงินขั้นต่ำ
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำ
ที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
20,137,759.71
20,137,759.71

4,916,640.00
4,916,640.00

(3,027,149.17)
(3,027,149.17)

(343,512.45)
(343,512.45)

17,110,610.54
17,110,610.54

4,573,127.55
4,573,127.55

46,010,058.66
46,010,058.66
66,147,818.37

9,754,480.00
9,754,480.00
14,671,120.00

(2,653,343.43)
(2,653,343.43)
(5,680,492.60)

(318,155.90)
(318,155.90)
(661,668.35)

43,356,715.23
43,356,715.23
60,467,325.77

9,436,324.10
9,436,324.10
14,009,451.65

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ดอกเบี้ยรอกำรตัดบัญชี

ส่วนที่หมุนเวียน
กำหนดชำระไม่เกิน 1 ปี
รวมส่วนที่หมุนเวียน
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
กำหนดชำระเกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

จำนวนเงินขั้นต่ำ
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำ
ที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
12,838,507.08
12,838,507.08

603,840.00
603,840.00

(1,902,607.32)
(1,902,607.32)

(74,353.65)
(74,353.65)

10,935,899.76
10,935,899.76

529,486.35
529,486.35

32,143,805.29
32,143,805.29
44,982,312.37

1,710,880.00
1,710,880.00
2,314,720.00

(1,755,927.10)
(1,755,927.10)
(3,658,534.42)

(93,856.87)
(93,856.87)
(168,210.52)

30,387,878.19
30,387,878.19
41,323,777.95

1,617,023.13
1,617,023.13
2,146,509.48

28. ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี คำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวทั้งจำนวนตำมวิธีหนี้ สินโดยใช้
อัตรำภำษี ร้อยละ 10 และอัตรำภำษี ร้อยละ 20 ทั้ง สองปี ภำษี เงิ น ได้รอกำรตัด บัญ ชี เป็ นรำยกำรผล
แตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีและฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั นี้
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ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560

หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ผลกำไรจำกสิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
ทำงกำรเงิน
ส่ วนเกินจำกกำรตีรำคำที่ดิน
มูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้ อกิจกำร
รวม

หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ผลกำไรจำกสิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
ทำงกำรเงิน
ส่ วนเกินจำกกำรตีรำคำที่ดิน
มูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้ อกิจกำร
รวม

บำท

935,439.17
92,531,661.94
116,185,988.86
209,653,089.97

(935,439.17)
214,073,519.59
213,138,080.42

-

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2559

ส่ วนที่รับรู ้
ในกำไร(ขำดทุน)
สำหรับงวด
บำท

ส่ วนที่รับรู ้
ในกำไร(ขำดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น
บำท

(11,826,495.03)
(3,908,892.97)
(15,735,388.00)

-

บำท

12,761,934.20
92,531,661.94
120,094,881.83
225,388,477.97

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560

หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ผลกำไรจำกสิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
ทำงกำรเงิน
ส่ วนเกินจำกกำรตีรำคำที่ดิน
รวม

งบกำรเงินรวม
ส่ วนที่รับรู ้
ส่ วนที่รับรู ้
ในกำไร(ขำดทุน)
ในกำไร(ขำดทุน)
สำหรับงวด
เบ็ดเสร็ จอื่น
บำท
บำท

บำท

916,109.85
40,946,566.70
41,862,676.55

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนที่รับรู ้
ส่ วนที่รับรู ้
ในกำไร(ขำดทุน)
ในกำไร(ขำดทุน)
สำหรับงวด
เบ็ดเสร็ จอื่น
บำท
บำท

(916,109.85)
(916,109.85)

-

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

92,531,661.94
330,259,508.45
422,791,170.39
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

935,439.17
92,531,661.94
116,185,988.86
209,653,089.97

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

40,946,566.70
40,946,566.70
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนที่รับรู ้
ส่ วนที่รับรู ้
ในกำไร(ขำดทุน)
ในกำไร(ขำดทุน)
สำหรับงวด
เบ็ดเสร็ จอื่น
บำท
บำท

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2559

หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ผลกำไรจำกสิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
ทำงกำรเงิน
ส่ วนเกินจำกกำรตีรำคำที่ดิน
รวม

บำท

665,493.50
40,946,566.70
41,612,060.20

250,616.35
250,616.35

-

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

916,109.85
40,946,566.70
41,862,676.55

29. ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำนมีรำยกำรเคลื่อนไหวดังนี้
2561
บำท
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ยอดคงเหลือต้นปี
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนหลัง
กำรเลิกจ้ำงหรื อเกษียณอำยุ
ผล(กำไร)ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำ
ใหม่ของผลประโยชน์พนักงำน
ที่กำหนดไว้
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินรวม

2560
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท

38,332,121.10

33,641,241.00

19,765,538.74

16,700,037.00

5,754,519.42

5,664,805.00

2,543,659.11

2,500,411.00

2,411,257.24
(1,986,576.00)
44,511,321.76

592,165.11
(1,566,090.00)
38,332,121.11

1,917,005.87
(1,533,276.00)
22,692,927.72

1,837,553.74
(1,272,463.00)
19,765,538.74

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 รำยกำรที่ถูกรวมไว้ในกำไรหรื อขำดทุน
ประกอบด้วย
2561
บำท
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ต้นทุนบริ กำรปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

งบกำรเงินรวม

4,832,569.34
921,950.08
5,754,519.42

2560
บำท

4,771,658.00
893,147.00
5,664,805.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท
2,103,197.09
440,462.02
2,543,659.11

2,043,721.00
456,690.00
2,500,411.00
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สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ผล(กำไร)ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
ของผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้เป็ นผล(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
2561
บำท
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ข้อสมมติทำงกำรเงิน
กำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
รวม

งบกำรเงินรวม

377,004.68
2,258,545.15
(224,292.59)
2,411,257.24

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
บำท
บำท

2560
บำท

(8,931,623.38)
(2,286,934.03)
11,810,722.52
592,165.11

1,549,194.98
367,810.89
1,917,005.87

(5,273,654.57)
(205,142.83)
7,316,351.14
1,837,553.74

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำร
จ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนประมำณ 8 – 12 ปี และประมำณ 10 – 13 ปี ตำมลำดับ
และตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประมำณ 12 ปี เท่ำกันทั้งสองปี
ข้อสมมติหลักจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยมีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คำดไว้
อัตรำลำออก
เกษียณอำยุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
ร้อยละ 2.47 – 2.80 ร้อยละ 2.65 – 2.81
ร้อยละ 2.80
ร้อยละ 2.72
ร้อยละ 4.00 – 6.00 ร้อยละ 3.00 – 6.00
ร้อยละ 6.00
ร้อยละ 5.00
ร้อยละ 1.91 – 45.84 ร้อยละ 1.91 – 45.84 ร้อยละ 2.87 – 34.38 ร้อยละ 2.87 – 34.38
60 ปี
60 ปี
60 ปี
60 ปี

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
กำรเปลี่ ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่ เกี่ยวข้องในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยที่อำจเป็ นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยถือว่ำข้อสมมติอื่นๆ
คงที่ จะมีผลกระทบต่อประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็ นจำนวนเงิน
ดังต่อไปนี้

อัตรำคิดลด
เพิ่มขึ้นอัตรำร้อยละ 1.00
ลดลงอัตรำร้อยละ 1.00

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
(3,741,620.07)
4,276,549.62

(2,995,030.00)
3,428,967.00

(2,028,920.99)
2,327,307.82

(1,545,305.00)
1,782,655.00
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อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นอัตรำร้อยละ 1.00
ลดลงอัตรำร้อยละ 1.00
อัตรำหมุนเวียน
เพิ่มขึ้นอัตรำร้อยละ 20.00
ลดลงอัตรำร้อยละ 20.00
อัตรำกำรมรณะ
เพิ่มขึ้นอัตรำร้อยละ 20.00
ลดลงอัตรำร้อยละ 20.00

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
3,856,908.21
(3,449,089.67)

3,095,957.00
(2,761,940.00)

2,113,040.44
(1,883,876.47)

1,631,358.00
(1,445,098.00)

(3,694,829.57)
4,607,121.20

(3,038,375.00)
3,843,999.00

(2,293,543.51)
2,974,992.23

(1,814,248.00)
2,405,619.00

(502,150.62)
508,871.72

(403,304.00)
408,879.00

(241,685.54)
244,858.39

(187,668.00)
190,301.00

แม้ว่ำ กำรวิเครำะห์ น้ ี ไม่ ไ ด้ค ำนึ ง กำรกระจำยตัว แบบเต็ ม รู ป แบบของกระแสเงิ น สดที่
คำดหวังภำยใต้โครงกำรดังกล่ำว แต่ได้แสดงประมำณกำรควำมอ่อนไหวของข้อสมมติต่ำง ๆ
เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิ ติบญั ญัติแห่งชำติได้พิจำรณำปรับปรุ งร่ ำงพระรำชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงำนให้นำยจ้ำงต้องจ่ำยค่ำชดเชยให้ลูกจ้ำงที่ถูกเลิกจ้ำงเพิม่ เติม หำกลูกจ้ำงทำงำนติดต่อกัน
ครบ 20 ปี ขึ้นไป ลูกจ้ำงมี สิทธิ ได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน กลุ่ มบริ ษทั จะ
แก้ไขโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงำนในงวดที่ร่ำงปรับปรุ งดังกล่ำวถือเป็ นกฎหมำยและ
ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ จำกกำรแก้ไขโครงกำรดังกล่ำวจะทำให้กลุ่ มบริ ษทั รับ รู้ ประมำณกำร
หนี้ สินสำหรับผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอำยุในงวดที่มีกำรแก้ไขและรับรู้ ตน้ ทุ นบริ กำรในอดีตในงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพิ่มขึ้นโดยประมำณจำนวน 52.00 ล้ำนบำท และ 27.50 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ
30. ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ประกอบด้วย
ใบสำคัญ วันที่ออกและเสนอขำย รำคำใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ จำนวนหุน้ สำมัญที่ถูก จำนวนหุน้ คงเหลือ
แสดงสิ ทธิ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (บำทต่อหุน้ ) (ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ใช้สิทธิ สะสม
เพื่อรองรับ
ต่อหุน้ สำมัญ)
(หุน้ )
กำรใช้สิทธิ
(หุน้ )
MILL-W3 22 ธันวำคม 2557
2.813
1:1.067
10
669,569,888
MILL-W4 12 กรกฎำคม 2560
2.063
1:1.067
433,869,941
MILL-W5 11 กรกฎำคม 2561
1.80
1:1
80
905,058,004

วันครบกำหนดอำยุ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

21 ธันวำคม 2562
11 กรกฎำคม 2565
10 กรกฎำคม 2563
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31. ทุนเรือนหุ้น
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยก
ชำระแล้วมีรำยกำรเคลื่อนไหว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน
หุน้ บุริมสิทธิตน้ ปี
หุน้ บุริมสิทธิสิ้นปี

รำคำตำม
มูลค่ำหุน้
บำท

สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

จำนวนหุน้

จำนวนเงิน

จำนวนหุน้

จำนวนเงิน

หุน้

บำท

หุน้

บำท

0.40
0.40

192,118,286
192,118,286

76,847,290.40
76,847,290.40

192,118,286
192,118,286

76,847,290.40
76,847,290.40

หุน้ สำมัญต้นปี
หัก ลดทุน
บวก เพิ่มทุน
หุน้ ปันผล
หุน้ สำมัญสิ้นปี

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

5,093,492,577
1,377,359,238
270,818,290
6,741,670,105

2,037,397,030.80
550,943,695.20
108,327,316.00
2,696,668,042.00

5,449,012,608
(960,966,747)
605,446,716
5,093,492,577

2,179,605,043.20
(384,386,698.80)
242,178,686.40
2,037,397,030.80

ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ ว
หุน้ บุริมสิทธิตน้ ปี
หุน้ บุริมสิทธิสิ้นปี

0.40
0.40

192,118,226
192,118,226

76,847,290.40
76,847,290.40

192,118,226
192,118,226

76,847,290.40
76,847,290.40

0.40
0.40

3,862,348,930
200,000,000

1,544,939,572.00
80,000,000.00

3,862,348,930
-

1,544,939,572.00
-

0.40
0.40
0.40

80
270,818,290
4,333,167,300

32.00
108,327,316.00
1,733,266,920.00

3,862,348,930

1,544,939,572.00

หุน้ สำมัญต้นปี
ออกหุน้ เพิ่มทุน
ออกหุน้ เพิม่ จำกกำรใช้
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ออกหุน้ ปันผล
หุน้ สำมัญสิ้นปี

ตำมรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2561 มี
มติอนุมตั ิหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.40 บำท ในรำคำไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญ ของบริ ษ ทั ฯ โดยรำคำตลำดให้
คำนวณจำกรำคำปิ ดถัวเฉลี่ยน้ ำหนักของหุน้ บริ ษทั ฯ ย้อนหลังเป็ นระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 7-15 วันทำกำร
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ติดต่อกัน โดยกำหนดรำคำเสนอขำยหุ น้ ละ 1.50 บำท เป็ นจำนวนเงิน 300.00 ล้ำนบำท มีส่วนเกินมูลค่ำ
หุ ้นสำมัญ จำนวนเงิน 217.03 ล้ำนบำท (สุ ทธิ จำกค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ ้นสำมัญ) ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ รับ
ชำระค่ำหุน้ แล้วทั้งจำนวน
ตำมรำยงำนกำรประชุ มสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561 มี
มติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตำมรำยละเอียด ดังนี้
1) มีอนุ มตั ิออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ครั้งที่ 5 จำนวน
ไม่เกิ น 905,058,084 หุ ้น หน่ วยให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม (ทั้งหุ ้นสำมัญและหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ ) ของ
บริ ษทั ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ น้ โดยไม่คิดมูลค่ำในอัตรำส่ วน 5 หุ น้ เดิมต่อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
1 หน่ วย โดยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย สำมำรถใช้สิทธิ ซ้ื อ หุ ้นสำมัญของบริ ษทั ได้ 1
หุน้ ในรำคำหุน้ ละ 1.80 บำท
2) มี อนุ มตั ิ กำรเพิ่ม ทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั จำนวน 659,271,011.20 บำท โดยกำรออกหุ ้น
สำมัญ เพิ่ม ทุ น จำนวน 1,648,177,528 หุ ้น มู ล ค่ ำที่ ตรำไว้หุ้น ละ 0.40 บำท จำกเดิ ม ทุ นจด
ทะเบียน 2,114,244,321.20 บำท เป็ น 2,773,515,332.40 บำท ดังมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
- กำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทัว่ ไป (General Mandate)จำนวน 160,000,000.00 บำท โดย
กำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.40 บำท คิดเป็ นร้อย
ละ 9.87 ของหุ ้นที่ชำระเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อเสนอขำยให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นในวงจำกัด (Private
Placement)
- กำรเพิ่ ม ทุ นแบบกำหนดวัตถุ ป ระสงค์ จำนวน 362,023,233.60 บำท โดยกำรออกหุ ้น
สำมัญใหม่จำนวน 905,058,084 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.40 บำท เพื่อรองรับกำรใช้
สิ ทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ หุ น้ สำมัญของบริ ษทั ครั้งที่ 5 ซึ่ งเสนอขำยให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมของบริ ษทั
- กำรเพิ่มทุนจำนวน 108,329,304.80 บำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญใหม่จำนวน 270,823,262
หุ น้ เพื่อเตรี ยมไว้สำหรับรองรับกำรจ่ำยหุ น้ ปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ สำมัญ
- กำรเพิ่มทุนจำนวน 17,549,182.80 บำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญใหม่จำนวน 43,872,957
หุ น้ เพื่อรองรับกำรปรับสิ ทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3
- กำรเพิ่มทุนจำนวน 11,369,290.00 บำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญใหม่จำนวน 28,423,225
หุ น้ เพื่อรองรับกำรปรับสิ ทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ครั้งที่ 4
3) มีอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ น้ สำมัญเพิม่ ทุน ดังนี้
- จัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่ ม ทุ นจำนวนไม่ เกิ น 400,000,000 หุ ้น เพื่อเสนอขำยแก่ บุ คคลใน
วงจำกัดและ/หรื อผูล้ งทุนทุกสถำบัน และ/หรื อผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะเฉพำะตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุ น ที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง กำรขออนุ ญำตและกำรอนุ ญำตให้
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เสนอขำยหุ ้นที่ออกใหม่ ซึ่ งบุคคลดังกล่ำวจะต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
โดยรำคำเสนอขำยข้ำงต้นเป็ นรำคำที่ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ของหุ ้นของบริ ษทั ซึ่งซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังระหว่ำง 7-15
วันทำกำร ติดต่อกันก่อนวันกำหนดรำคำเสนอขำย
- จัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่ ม ทุ น จำนวนไม่เกิ น 905,058,084 หุ ้น โดยมี มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ
0.40 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั
ครั้งที่ 5 ซึ่งเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั
- จัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 270,823,262 หุ ้น เพื่อรองรับกำรจ่ำยปั นผลเป็ น
หุน้ สำมัญให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ สำมัญ
- จัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิ น 43,872,957 หุ ้น เพื่อรองรับกำรปรับสิ ทธิ ของ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3
- จัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุ น จำนวนไม่เกิ น 28,423,225 หุ ้น เพื่อรองรับกำรปรับสิ ทธิ ของ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ครั้งที่ 4
ตำมรำยงำนกำรประชุ มสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560 มี
มติอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไร กำรลดทุน กำรเพิ่มทุน และกำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
1) อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำนวน 384,386,698.80 บำท โดยกำรตัดหุ ้นสำมัญที่ยงั
ไม่ได้ออกจำหน่ำยออกจำนวน 960,966,747 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.40 บำท จำกเดิมทุน
จดทะเบี ย น 2,256,452,333.60 บำท เป็ น 1,872,065,634.80 บำท โดยกำรตัดหุ ้น ที่ ย งั มิ ไ ด้
ออกจำหน่ำยดังนี้
- หุ น้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.40 บำท ที่ออกโดยมติ
ที่ประชุ มสำมัญประจำปี ผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่ อวันที่ 29 เมษำยน 2559 ซึ่ งเป็ นกำร
เพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทัว่ ไป (General Mandate) ซึ่ งจะเสนอเพิ่มทุนในส่ วนนี้กลับเข้ำ
มำใหม่ตำมเดิมอีก
- หุ ้นสำมัญ รองรั บ กำรใช้สิ ท ธิ ข องหุ ้นกู้แปลงสภำพในส่ วนที่ จำหน่ ำยได้แล้วจำนวน
80,854,563 หุ ้น ซึ่ งผูถ้ ื อหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพใช้สิทธิ ไถ่ถอนแทนกำรแปลงสภำพทั้งหมด
แล้ว
- หุน้ สำมัญรองรับกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ครั้งที่
2 (MILL-W2) จ ำนวน 680,112,184 หุ ้ น ที่ ไ ด้จ ัด สรรให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ตำม
สัดส่ วนกำรถื อหุ ้นเนื่ องจำกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษ ทั ครั้งที่ 2
(MILL-W2) หมดอำยุลงและไม่มีกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำว
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2) อนุ ม ัติก ำรเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จำนวน 242,178,686.40 บำท โดยกำรออกหุ ้ น
สำมัญ เพิ่ ม ทุ น จำนวน 605,446,716 หุ ้ น มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้หุ้ น ละ 0.40 บำท จำกเดิ ม ทุ น จด
ทะเบียน 1,872,065,634.80 บำท เป็ น 2,114,244,321.20 บำท ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้
- กำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทัว่ ไป (General Mandate) จำนวน 80,000,000 บำท โดยกำร
ออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.40 บำท คิดเป็ นร้อยละ
4.93 ของจำนวนหุ ้นที่ออกและเรี ยกชำระแล้วเพื่อเสนอขำยให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นในวงจำกัด
(Private Placement)
- กำรเพิ่ ม ทุ นแบบก ำหนดวัตถุ ป ระสงค์จำนวน 162,178,686.40 บำท โดยกำรออกหุ ้น
สำมัญใหม่จำนวน 405,446,716 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.40 บำท เพื่อรองรับกำรใช้
สิ ทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ครั้งที่ 4 ซึ่ งเสนอขำยให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมของบริ ษทั
เมื่ อวันที่ 5 มิ ถุ น ำยน 2560 บริ ษ ทั ฯ ได้จดทะเบี ยนกำรเปลี่ ยนแปลงทุ น จดทะเบี ยนของ
บริ ษทั ต่อกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ จำกเดิม 2,179.61 ล้ำนบำท เป็ น 2,037.40 ล้ำนบำท
คิดเป็ นจำนวนหุน้ จำกเดิม 5,449,013 พันหุ น้ มำเป็ นจำนวนหุน้ ใหม่ 5,093,493 พันหุน้ ตำมลำดับ
32. เงินปันผลจ่ ำย
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561 มี
มติ อนุ มตั ิกำรจัดสรรกำไรไว้เป็ นทุ นสำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยปั นผลโดยจัดสรรกำไรเป็ นทุน
สำรองตำมกฎหมำยในอัตรำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี 2560 หลังหักขำดทุนสะสมยกมำ ซึ่ งคิด
เป็ นจำนวนเงิน 48,286,311.60 บำท พร้ อมทั้งจ่ำยปั นผลป็ นเงิ นสด ให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ แบบ ค.
และผูถ้ ือหุน้ สำมัญ ตำมรำยละเอียด ดังนี้
- หุ ้ น บุ ริม สิ ท ธิ หมวด ค. จ่ ำ ยเป็ นเงิ น สด หุ ้ น ละ 0.1015 บำทต่ อ หุ ้ น จำกจำนวนหุ ้ น
บุริมสิ ทธิ หมวด ค. เป็ นจำนวนเงิน 192,118,226 หุ ้น อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯ มีเงินปั นผล
ค้ำงจ่ำยปี 2559 ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นบุริมสิ ทธิ หมวด ค. จำนวนเงิน 19,499,999.94 บำท และเงิน
ปั น ผลส ำหรั บ ปี 2560 จำนวนเงิ น 19,499,999.94 บำท รวมทั้งสิ้ น เป็ นจ ำนวนไม่ เกิ น
38,999,999.88 บำท
- หุ ้นสำมัญ บริ ษทั ฯ จ่ำยหุ ้นปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นสำมัญจำนวนไม่เกิ น 270,823,262 หุ ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.40 บำท คิดเป็ นกำรจ่ำยเงินปันผลอัตรำหุ ้นละ 0.0267 บำท ให้แก่
ผูถ้ ื อ หุ ้ น สำมัญ เดิ ม ในอัต รำ 15 หุ ้ น สำมัญ ต่ อ 1 หุ ้ น สำมัญ ปั น ผล รวมมู ล ค่ ำ ทั้ง สิ้ น
108,329,304.80 บำท ในกรณี ที่หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรจ่ำยปั นผลคำนวณได้ออกมำเป็ น
เศษของหุน้ บริ ษทั ฯ จะตัดเศษหุ ้นดังกล่ำวทิ้ง และจะจ่ำยปันผลเป็ นเงินสดแทนในอัตรำ
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หุ ้น ละ 0.0267 บำทและจ่ำยปั นผลเป็ นเงิ น สด จำนวนไม่เกิ น 13,541,163.10 บำท ใน
อัตรำหุ ้นละ 0.0033 บำท คิดรวมเป็ นกำรจ่ำยปั นผลในอัตรำหุ ้นละ 0.03 บำท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ได้ท ำกำรจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ต่ อกรมพัฒ นำธุ รกิ จ กำรค้ำ กระทรวงพำณิ ช ย์ จำนวน
270,818,290 หุ ้ น และได้ มี ก ำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลเป็ นเงิ น สดทั้ง หมดเป็ นจ ำนวนเงิ น
13,406,062.64 บำท
33. หุ้นทุนซื้อคืน
เมื่ อวัน ที่ 16 กรกฎำคม 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ครั้ง ที่ 4/2561 มี ม ติ อนุ ม ัติ
โครงกำรซื้ อหุ ้นคืนของบริ ษทั ฯ เพื่อกำรบริ หำรทำงกำรเงินและสภำพคล่องส่ วนเกินของบริ ษทั ฯโดยมี
รำยละเอียดดังนี้
1) วงเงินสู งสุ ดที่จะใช้ในกำรซื้ อหุ น้ คืน 625 ล้ำนบำท
2) จำนวนหุ ้นที่จะซื้ อคืนไม่เกิน 452 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.40 บำท จำนวนหุ ้น
ที่ จะซื้ อ คื น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 10 ของหุ ้น สำมัญ ที่ จ ำหน่ ำยได้แล้ว ทั้งหมด ณ วัน ที่ 13
กรกฎำคม 2561
3) บริ ษทั ฯซื้ อคืนหุ ้นสำมัญดังกล่ำวในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รำคำหุ ้นที่ซ้ื อ
คืนแต่ละครั้งต้องไม่เกินร้อยละ 115 ของรำคำปิ ดของหุ น้ เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 5 วันทำกำร
ซื้ อขำยก่อนหน้ำวันที่ทำรำยกำรซื้ อหุ น้ คืนแต่ละครั้ง
4) ระยะเวลำที่จะซื้ อหุ น้ คืนตั้งแต่วนั ที่ 31 กรกฎำคม 2561 ถึงวันที่ 30 มกรำคม 2562
5) ระยะเวลำจำหน่ ำยหุ ้นที่ซ้ื อคืนภำยหลัง 6 เดื อนนับแต่วนั ที่ ซ้ื อคืนเสร็ จสิ้ นแต่ตอ้ งไม่
เกิ น 3 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ จะพิจำรณำกำหนดวันจำหน่ ำยหุ ้นที่ซ้ื อคื นใน
ภำยหลังและจะแจ้งให้ผถู้ ื อหุ ้นทรำบต่อไป โดยบริ ษทั ฯ จำหน่ ำยหุ ้นทุนที่ซ้ื อคืน ใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ฯ มีนโยบำยในกำรจำหน่ำยหุ ้นที่ซ้ื อคืน กำร
ตัด หุ ้ น ที่ ซ้ื อคื น และกำรลดทุ น โดยให้ เป็ นไปตำมกฎกระทรวง เรื่ อ ง ก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรว่ำด้วยกำรซื้อหุ ้นคืน กำรจำหน่ำยหุ น้ คืนและกำรตัดหุ ้นที่ซ้ือคืน
พ.ศ.2544 บริ ษทั ฯ กำหนดรำคำจำหน่ ำยหุ ้นที่ซ้ื อคื นต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ของ
รำคำปิ ดของหุ น้ เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 5 วันทำกำรซื้อขำยก่อนหน้ำวันที่ทำรำยกำรจำหน่ำย
หุ น้ ที่ซ้ือคืนแต่ละครั้ง
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6) หุ น้ ที่บริ ษทั ฯ ซื้ อคืนจะไม่มีสิทธิ ในกำรรับเงินปั นผล

จำนวนหุน้ ทุน (หุน้ )
รำคำเฉลี่ยหุน้ ละ (บำท)

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
184,904,000
1.72
-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯ มีหุ้นสำมัญซื้ อคืนจำนวน 317.71 ล้ำนบำท ซึ่ งจำนวน
ดังกล่ำวแสดงเป็ นส่ วนหักในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตำมวิธีรำคำทุน รำคำตลำดของหุ ้นสำมัญซื้อคืนดังกล่ำว
ซึ่ งคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อครั้งสุ ดท้ำยของหุ ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันท ำกำร
สุ ดท้ำยของงวดมีมูลค่ำประมำณ 284.75 ล้ำนบำท
ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯ ต้องกันกำไรสะสมไว้เป็ นเงินส ำรองเท่ำกับ จำนวนเงิ นที่ได้จ่ำยซื้ อหุ ้นคื น
จนกว่ำจะมีกำรจำหน่ ำยหุ ้นที่ซ้ื อคืนได้หมดหรื อลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตดั หุ ้นซื้ อคืนที่จำหน่ำยไม่
หมดแล้วแต่กรณี น้ นั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้กนั กำไรสะสมจำนวน 317.71 ล้ำนบำทเป็ น
เงิ นสำรองเท่ำกับ จำนวนเงิ นที่ บ ริ ษ ทั ฯ ได้จ่ำยซื้ อหุ ้นคื น รำยกำรดังกล่ำวแสดงภำยใต้หัวข้อ “กำไร
สะสมจัดสรรแล้ว–ทุนสำรองตำมกฎหมำยสำหรับหุน้ ทุนซื้อคืน” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
34. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องกลุ่ ม บริ ษัท ในกำรบริ หำรทุ น ของกลุ่ ม บริ ษั ท นั้ นเพื่ อ ด ำรงไว้ซ่ ึ ง
ควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้ และเป็ น
ประโยชน์ต่อผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ยอื่นและเพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสมเพื่อลดต้นทุนของ
เงินทุน
ในกำรดำรงไว้หรื อปรับ โครงสร้ำ งของทุนกลุ่ม บริ ษ ทั อำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั น
ผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นกำรลดทุนหรื อกำรออกหุ น้ ใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ตำมงบกำรเงินรวมแสดงอัตรำส่ วนหนี้สินต่อทุนเป็ น
3.44:1 และ 2.31:1 ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2561 และ 2560 ตำมงบกำรเงิ น รวมเฉพำะกิ จกำรแสดงอัต รำส่ วน
หนี้สินต่อทุนเป็ น 1.30:1 และ 1.16:1 ตำมลำดับ
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35. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบำงรำยกำรที่รวมอยูใ่ นกำรคำนวณกำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษี
เงินได้สำมำรถจำแนกตำมลักษณะได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
และสิ นค้ำกึ่งสำเร็ จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ซื้อสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและวัตถุดิบเพื่อขำย
ขำดทุนจำกมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือลดลง
ขำดทุนจำกผลแตกต่ำงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง/แก๊ส
ค่ำใช่จ่ำยหยุดผลิต

446,518,782.77
17,700,454,328.97
7,938,231,759.72
180,090,111.34
516,269,092.12
427,684,002.73
347,772,327.56
686,469,572.33
280,938,900.95
56,846,076.43

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

(314,669,553.32) (181,795,715.67)
11,000,527,998.44 11,247,427,610.01
6,071,684,524.39 2,255,756,036.32
(365,363.39)
77,844,112.29
516,269,092.12
392,157,365.01
250,755,322.26
285,458,871.35
75,908,478.90
664,533,617.74
151,331,689.85
265,536,666.23
206,635,958.07
78,127,599.88
7,650,779.08

(375,072,392.17)
7,925,314,468.69
2,677,286,349.49
551,444.48
220,923,695.25
59,158,582.30
141,397,734.31
194,729,374.43
7,821,765.38

36. (ค่ ำใช้ จ่ำย)รำยได้ ภำษีเงินได้
36.1 ภำษีเงินได้ที่รับรู ้ในกำไร(ขำดทุน)สำหรับปี ประกอบด้วย

(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้ในปี ปัจจุบนั
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้ที่รับรู้ใน
กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
(25,264,156.63)
(6,383,938.45)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
(22,630,359.35)
(1,650,683.91)

8,913,884.58

15,735,388.00

916,109.85

(250,616.35)

(16,350,272.05)

9,351,449.55

(21,714,249.50)

(1,901,300.26)
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ผลต่ำงระหว่ำงรำยได้ภำษีเงินได้ที่คำนวณจำกกำไรทำงบัญชีดว้ ยอัตรำภำษีที่ใช้(ค่ำใช้จ่ำย)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ร้อยละ 10 และร้อยละ 20 แสดงได้ดงั นี้

กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้คำนวณด้วยภำษีเงินได้อตั รำร้อยละ 10
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้คำนวณด้วยภำษีเงินได้อตั รำร้อยละ 20
ผลกระทบของกำไรในหน่วยงำนที่อยูต่ ่ำงประเทศ
ผลกระทบของอัตรำภำษีในส่ วนงำนสำนักงำนใหญ่
ข้ำมประเทศ
ผลกระทบจำกกำไรระหว่ำงกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ย
รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้น
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ที่ไม่สำมำรถหักภำษีเงินได้
ขำดทุนทำงภำษีในปี ปั จจุบนั ที่ไม่ได้รับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ขำดทุนทำงภำษีในปี ก่อนที่ไม่ได้รับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไร(ขำดทุน)
สำหรับปี

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
(394,987,029.72)
113,733,457.39
(768,850.43)
(530,815.33)
80,535,106.81
(21,685,060.82)
(11,166,670.57)
(1,811,148.19)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
(147,156,254.07) 1,326,429,915.36
(768,850.43) (115,549,318.07)
30,968,951.68
(33,035,223.41)
-

(312,151.23)
(7,881,551.12)
(38,114,015.45)
169,633,645.11
(229,038,682.60)

(47,925.67)
824,515.45
(17,846,298.88)
125,304,247.69
(115,085,565.45)

1,303,505.98
(53,217,856.73)

(4,460,638.10)

(1,096,671.31)

-

25,223,535.53

41,326,172.06

-

(16,350,272.05)

9,351,449.55

(21,714,249.50)

36.2 ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น ประกอบด้วย

บำท

งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)
ภำษีเงินได้
บำท

(2,411,257.27)

-

(2,411,257.27)

(592,165.10)

-

(592,165.10)

จำนวนก่อนภำษี

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ผล(กำไร)ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
ของผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้

จำนวนสุทธิ
จำกภำษี
บำท

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ผล(กำไร)ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
ของผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้

123,533,065.54
(5,130,121.42)
28,280,297.10
(1,901,300.26)
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สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนก่อนภำษี รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) จำนวนสุทธิ
ภำษีเงินได้
จำกภำษี
บำท
บำท
บำท

ผล(กำไร)ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
ของผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้

(1,917,005.87)

-

(1,917,005.87)

(1,837,553.74)

-

(1,837,553.74)

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ผล(กำไร)ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
ของผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้

36.3 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้รับรู้ในงบกำรเงิน ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท
101,138,505.09
185,528,447.21

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสิ นค้ำ
ค่ำเผื่อผลแตกต่ำงในสิ นค้ำ
สำเร็ จรู ป
516,269,092.12
เจ้ำหนี้ตำมสัญญำซื้อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
12,417,819.84
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 44,511,321.78
ขำดทุนทำงภำษี
1,238,600,372.81
รวม
2,098,465,558.85

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
423,829,375.63
5,420,286.69

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
62,614,916.41
404,620,496.71
81,143,404.15
3,839,823.15

-

516,269,092.12

-

38,332,121.10
1,317,155,125.96
1,784,736,909.38

6,226,205.28
22,692,927.72
688,946,545.68

19,765,538.74
428,225,858.60
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับขำดทุน
ทำงภำษีท้งั จำนวนเกิดจำกขำดทุนสะสมทำงภำษี แยกตำมปี ที่สิ้นสุ ดประโยชน์ทำงภำษีได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม

ปี ที่สิ้นสุดประโยชน์ทำงภำษี
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
รวม

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

570,271,002.64
200,135,150.20
468,194,219.97
1,238,600,372.81

584,815.30
503,750,865.57
570,951,988.64
233,930,245.89
7,937,210.56
1,317,155,125.96

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
-

-

กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ขำ้ งต้น เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ ยังไม่มี
ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอจนสำมำรถใช้ประโยชน์ทำงภำษีน้ ีได้
37. กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนและกำไร(ขำดทุน)ต่อหุ ้นปรับลดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดงได้ ดังนี้
1) กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร(ขำดทุน)สำหรับปี ที่เป็ นของผู ้
ถือหุ ้นสำมัญหลังจำกหักเงินปั นผลของหุ ้นบุริมสิ ทธิ และดอกเบี้ยของหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพด้วยจำนวนหุ ้น
สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ออกในระหว่ำงปี แสดงกำรคำนวณดังนี้
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน
กำไร(ขำดทุน)สุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สำมัญ(บำท)
(396,903,172.55)
หัก เงินปันผลของผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิ(บำท)
(19,499,999.94)
กำไร(ขำดทุน)สุ ทธิสำหรับงวดที่เป็ นของหุ ้น
สำมัญ(บำท)
(416,403,172.49)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักหลังปรับใหม่(หุน้ )
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักระหว่ำงปี
4,253,263,166
ผลกระทบจำกกำรออกหุน้ ปันผล
รวม
4,253,263,166
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน(บำท)
(0.10)

2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

126,942,358.14
(19,499,999.94)

(168,870,503.57)
(19,499,999.94)

1,324,528,615.10
(19,499,999.94)

107,442,358.20

(188,370,503.51)

1,305,028,615.16

3,862,348,930
257,484,957
4,119,833,887
0.03

4,253,263,166
4,253,263,166
(0.04)

3,862,348,930
257,484,957
4,119,833,887
0.32
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2) ก ำไร(ขำดทุ น )ต่ อ หุ ้ น ปรั บ ลด ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ ้ น สำมั ญ ถั ว เฉลี่ ย ที่ ถื อ โดย

บุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี ปรับปรุ งด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญเที ยบเท่ำปรับลดโดยสมมติ วำ่ หุ ้นสำมัญ
เทียบเท่ำปรับลดได้แปลงเป็ นหุ ้นสำมัญทั้งหมด บริ ษทั ฯ มีหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดอยูส่ องประเภท
คือ หุ ้นบุริมสิ ทธิ แปลงสภำพ และสิ ทธิ เลือกซื้ อหุ ้นที่ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั บริ ษทั ฯ มีสมมติฐำนว่ำ
หุ น้ บุริมสิ ทธิ แปลงสภำพทั้งหมดได้แปลงเป็ นหุ ้นสำมัญ หุ ้นสำมัญปั นผลมีกำรจ่ำยจริ ง ส่ วนสิ ทธิ เลือก
ซื้ อหุ ้นบริ ษทั คำนวณจำนวนหุ ้นเทียบเท่ำปรับลดโดยพิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมซึ่ งขึ้นอยูก่ บั มูลค่ำที่
เป็ นตัวเงินของรำคำตำมสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่มำพร้อมกับสิ ทธิ เลือกซื้ อหุ ้น(กำหนดจำกรำคำถัวเฉลี่ยของหุ ้น
สำมัญของบริ ษทั ในระหว่ำงปี ) กำรคำนวณนี้ ทำขึ้นเพื่อกำหนดจำนวนหุ ้นสำมัญที่ตอ้ งบวกเพิ่มกับหุ ้น
สำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในกำรคำนวณกำไร(ขำดทุน)ต่อหุ ้นปรับลด โดยไม่มีกำรปรับปรุ งกำไร
(ขำดทุน)สุ ทธิ แต่อย่ำงใด
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด
กำไร(ขำดทุน)สุ ทธิสำหรับงวดที่เป็ นของหุ ้น
สำมัญ(บำท)
(416,403,172.49)
บวก เงินปันผลของผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิ(บำท)
19,499,999.94
กำไร(ขำดทุน)สุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สำมัญ(บำท) (396,903,172.55)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักหลังปรับใหม่(หุน้ )
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักระหว่ำงปี
4,253,263,166
ผลกระทบจำกกำรออกหุน้ ปันผล
รวม
4,253,263,166
กำรปรับปรุ งสำหรับ
- กำรแปลงสภำพของหุน้ บุริมสิ ทธิ (หุน้ )
192,118,226
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ใช้คำนวณ
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด (หุน้ )
4,445,381,392
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด (บำท)
(0.09)

2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

107,442,358.20
19,499,999.94
126,942,358.14

(188,370,503.51)
19,499,999.94
(168,870,503.57)

1,305,028,615.16
19,499,999.94
1,324,528,615.10

3,862,348,930
257,484,957
4,119,833,887

4,253,263,166
4,253,263,166

3,862,348,930
257,484,957
4,119,833,887

192,118,226

192,118,226

192,118,226

4,311,952,113
0.03

4,445,381,392
(0.04)

4,311,952,113
0.31

38. ส่ วนงำนดำเนินงำน
38.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับส่ วนงำน
กลุ่มบริ ษทั ดำเนินธุ รกิจหลักในกำรผลิตและจำหน่ำยเหล็กทุกชนิดทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศ โดยแยกเป็ นประเภทส่ วนงำนผลิตและประเภทส่ วนงำนซื้ อมำขำยไป และส่ วนงำนผลิต
และจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ ำพลังงำนทดแทน
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38.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ กำร
ตำมงบกำรเงินรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ดำเนินงำนตำมประเภทส่ วนงำนทำงธุรกิจ มีดงั นี้
รำยได้จำกกำรขำย
บุคคลภำยนอก
2561
2560
พันบำท
พันบำท

ส่ วนผลิตเหล็ก
- ในประเทศ
14,149,282.36
- ต่ำงประเทศ
236,115.93
ส่ วนงำนซื้อมำขำยไปเหล็ก
- ในประเทศ
5,354,298.11
- ต่ำงประเทศ
402,440.12
ผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ ำ
พลังงำนทดแทน
- ในประเทศ
176,591.69
รวม
20,318,728.21

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
รำยได้จำกกำรขำย
ระหว่ำงกัน
2561
2560
พันบำท
พันบำท

2561
พันบำท

รวม

2560
พันบำท

12,905,050.63
1,627,766.89

5,754,816.52
-

2,089,260.09
-

19,904,098.88
236,115.93

14,994,310.71
1,627,766.89

4,424,137.34
666,805.35

2,108,868.04
389,142.22

1,768,108.58
427,457.07

7,463,166.15
791,582.34

6,192,245.92
1,094,262.42

19,623,760.21

8,252,826.78

4,284,825.74

176,591.69
28,571,554.99

23,908,585.94

ส่ วนงำนผลิตเหล็ก
ส ำหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธั น วำคม 2561 และ 2560 รำยได้ จ ำกกำรขำยสิ นค้ ำ ให้
บุคคลภำยนอกจำกส่ วนงำนกำรผลิตเหล็กแท่งและส่ วนงำนกำรแยกเศษเหล็กส่ วนหนึ่ ง จำนวน
เงิน 3,005.63 ล้ำนบำท และจำนวนเงิน 1,725.73 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 14.79 และร้อยละ 8.79
ของรำยได้จำกกำรขำยรวม ตำมลำดับ เป็ นสิ นค้ำที่บริ ษทั ย่อยสองแห่งได้ขำยให้กบั คู่คำ้ กับหลำย
รำย ทั้งนี้ สิ นค้ำดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นสิ นค้ำชนิดเดียวกันที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยหนึ่ งแห่ งได้ซ้ื อ
มำในช่ ว งเวลำเดี ย วกัน หรื อ ช่ ว งเวลำใกล้เคี ย งกัน จำกคู่ ค ้ำ หลำยรำยข้ำงต้น เป็ นจ ำนวนเงิ น
3,018.95 ล้ำนบำท และจำนวนเงิน 1,741.91 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยซื้ อ
สิ นค้ำดังกล่ำวมำเพื่อใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำ และคู่คำ้ ทั้งหลำยรำยดังกล่ำวไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มบริ ษทั และกำรดำเนิ นกำรของฝ่ ำยซื้ อและฝ่ ำยขำยของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นไปโดย
อิสระของแต่ละฝ่ ำย และเป็ นไปตำมขั้นตอนปกติของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และถือว่ำกำรซื้ อ
ขำยสิ นค้ำในลักษณะดังกล่ำวนั้นเป็ นกำรซื้ อขำยตำมปกติธุรกิจ
38.3 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่ที่มีมูลค่ำ
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรำยได้ในงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ มีจำนวน 1 รำย และจำนวน 2 รำย
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ตำมล ำดับ ซึ่ งรำยได้จำกกำรขำยให้ แก่ ลู ก ค้ำ รำยใหญ่ มี จำนวนเงิ น 6,692.94 ล้ำนบำท และ
จำนวนเงิน 7,984.60 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งเป็ นกำรขำยในประเทศ
39. เครื่องมือทำงกำรเงิน
39.1 ปัจจัยควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั ย่อมมีควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินที่หลำกหลำยซึ่ งได้แก่ควำมเสี่ ยงจำกตลำด
(รวมถึ งควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนควำมเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำยุติธรรมอันเกิ ดจำกกำรเปลี่ ยนแปลงใน
อัตรำดอกเบี้ยควำมเสี่ ยงด้ำนกระแสเงินสดอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยและควำมเสี่ ยงด้ำน
รำคำ) ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อและควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงโดยรวม
ของกลุ่ ม บริ ษ ทั จึ งมุ่งเน้นควำมผัน ผวนของตลำดกำรเงิ นและแสวงหำวิธี ก ำรลดผลกระทบที่ ท ำให้
เสี ยหำยต่อผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่ำที่เป็ นไปได้ กลุ่มบริ ษทั จึง
ใช้เครื่ องมืออนุพนั ธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น
39.1.1 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำกกลุ่มบริ ษทั มีรำยกำรซื้ อ/
ขำยสิ น ค้ำ และเงิ น กู้ยืม บำงส่ วนที่ เป็ นเงิ น ตรำต่ำ งประเทศ กลุ่ ม บริ ษ ัท จึ งมี ก ำรท ำรำยกำรตรำสำร
อนุ พนั ธ์ เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นกลยุทธ์ที่ใช้ในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงได้แก่ กำรทำสัญญำ
ซื้อและขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี้ยดังนี้
สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสิ ทธิ ในกำรซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
สั ญ ญำซื้ อ ขำยเงิ น ตรำต่ำงประเทศล่ วงหน้ำและสิ ท ธิ ใ นกำรซื้ อขำยเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศเป็ น
เครื่ องมือทำงกำรเงิ นที่ ใช้ในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงที่เกิ ดจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ ยนโดย
กำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนในอนำคตที่สินทรัพย์หรื อหนี้ สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศที่จะได้รับหรื อต้อง
จ่ำยชำระ
สัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี้ย
สัญญำแลกเปลี่ ยนสกุลเงิ นและอัตรำดอกเบี้ยเป็ นเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ใช้ในกำรป้ องกันควำม
เสี่ ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบี้ย
39.1.2 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคต
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้
กลุ่ มบริ ษ ทั มี สินทรัพ ย์ทำงกำรเงิ นและหนี้ สิ นทำงกำรเงิ นที่เปิ ดต่อควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย ตำม
รำยละเอียดดังนี้
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มีอตั รำดอกเบี้ย
ลอยตัว
บำท
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค้ ำ
ประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สั้นจำกสถำบันกำรเงิน
10,590,980,759.40
เงินกูย้ มื ระยะยำว
3,162,969,415.31
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
-

มีอตั รำดอกเบี้ย
ลอยตัว
บำท
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค้ ำ
ประกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สั้นจำกสถำบันกำรเงิน
7,244,446,230.96
เงินกูย้ มื ระยะยำว
1,932,900,000.00
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
-

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มีอตั รำดอกเบี้ย
คงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
บำท
บำท
272,834,994.04

24,203,163.11

877,037,923.48

-

60,467,325.77

-

รวม
บำท

อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

297,038,157.15 0.125-0.625
877,037,923.48

0.25-1.15

10,590,980,759.40 4.50-5.525
3,162,969,415.31
MLR-1
60,467,325.77 4.196-14.19

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
มีอตั รำดอกเบี้ย
คงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
บำท
บำท

รวม
บำท

อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

461,500,824.60

91,986,661.40

553,487,486.00

0.10-0.625

749,068,790.15

-

749,068,790.15

0.25-1.15

150,700,000.00

-

150,700,000.00

5.25-10.00

14,009,451.65

-

7,244,446,230.96 2.00-6.00
1,932,900,000.00
MLR-1
14,009,451.65 4.196-7.474
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มีอตั รำดอกเบี้ย
ลอยตัว
บำท
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค้ ำ
ประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สั้นจำกสถำบันกำรเงิน
5,144,816,027.16
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
397,583,041.57
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
-

มีอตั รำดอกเบี้ย
ลอยตัว
บำท
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค้ ำ
ประกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สั้นจำกสถำบันกำรเงิน
3,840,017,242.44
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
497,500,000.00
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มีอตั รำดอกเบี้ย
คงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
บำท
บำท
226,740,554.63
559,518,134.01

41,323,777.95

1,021,056.86

รวม
บำท

อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

227,761,611.49

0.125-0.65

-

559,518,134.01

1.00-1.15

-

5,144,816,027.16

4.50-5.525

1,018,542.43
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
มีอตั รำดอกเบี้ย
คงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
บำท
บำท

1,018,542.43
397,583,041.57
MLR-1
41,323,777.95 4.196-14.19

รวม
บำท

อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

308,588,454.14

51,484,335.22

360,072,789.36

0.10-0.625

405,021,069.44

-

405,021,069.44

1.00-1.15

30,700,000.00

-

30,700,000.00

5.25

-

3,840,017,242.44

2.00-6.00

3,072,002.63
497,500,000.00
2,146,509.48

MLR-1
4.196

2,146,509.48

3,072,002.63
-
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39.1.3 ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
กลุ่ ม บริ ษ ัท ไม่ มี ก ำรกระจุ ก ตัว อย่ำงมี นัย ส ำคัญ ของควำมเสี่ ย งทำงด้ำ นสิ น เชื่ อ กลุ่ ม บริ ษ ัท มี
นโยบำยที่เหมำะสมเพื่อทำให้เชื่ อมัน่ ได้วำ่ ได้ขำยสิ นค้ำและให้บริ กำรแก่ลูกค้ำที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ น
ระดับที่เหมำะสมคู่สัญญำในอนุ พนั ธ์ทำงกำรเงินและรำยกำรเงินสดได้เลือกที่จะทำรำยกำรกับสถำบัน
กำรเงินที่มีระดับควำมน่ำเชื่ อถื อสู งกลุ่มบริ ษทั มีนโยบำยจำกัดวงเงินธุ รกรรมกำรให้สินเชื่ อกับสถำบัน
กำรเงินแต่ละแห่งอย่ำงเหมำะสม
39.1.4 ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
จำนวนเงิ นสดที่ มีอย่ำงเพี ยงพอและเงินลงทุ นในหลักทรัพย์ที่ มีตลำดรองรับย่อมแสดงถึ งกำร
จัดกำรควำมเสี่ ยงของสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้
จำกกำรที่มีวงเงินกูย้ มื ที่ได้มีกำรตกลงไว้แล้วอย่ำงเพียงพอ
39.2 กำรบริหำรควำมเสี่ ยง
สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ำมี ไว้เพื่อช่ วยในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดจำกควำม
ผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศสำหรับลูกหนี้และเจ้ำหนี้ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ:
- อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย(บำท/เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กำ)
- จำนวนเงินในสกุลเงินต่ำงประเทศ
(เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ)
- จำนวนเงินในสกุลเงินท้องถิ่น(บำท)
สกุลเงินยูโร:
- อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย(บำท/ยูโร)
- จำนวนเงินในสกุลเงินต่ำงประเทศ
(ยูโร)
- จำนวนเงินในสกุลเงินท้องถิ่น(บำท)

32.37 – 33.29

32.46 – 32.51

32.37 – 32.88

-

40,993,243.14
1,344,163,256.54

321,437.40
10,448,308.41

28,065,275.88
917,499,493.50

-

-

37.27 – 37.49

-

37.27 – 37.49

-

2,676,251.59
99,892,672.11

-

2,676,251.59
99,892,672.11
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39.3 มูลค่ ำยุติธรรมสุ ทธิ
มูลค่ำยุติธรรมสุ ทธิ ของอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
จำนวนเงินตรำ
มูลค่ำยุติธรรม จำนวนเงินตรำ มูลค่ำยุติธรรม
ต่ำงประเทศ สิ นทรัพย์(หนี้สิน) ต่ำงประเทศ สิ นทรัพย์(หนี้สิน)
ที่ระบุในสัญญำ
ที่ระบุในสัญญำ
บำท
บำท

สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน (หมุนเวียน)
- สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
สกุลเงินยูโร
หนี้สินอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน (หมุนเวียน)
- สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

5,731,139.77
-

353,788.41
-

35,262,103.37

(12,417,819.84)

321,437.40
2,676,251.59

-

96,644.10
4,580,549.27

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
จำนวนเงินตรำ
มูลค่ำยุติธรรม จำนวนเงินตรำ มูลค่ำยุติธรรม
ต่ำงประเทศ สิ นทรัพย์(หนี้สิน) ต่ำงประเทศ สิ นทรัพย์(หนี้สิน)
ที่ระบุในสัญญำ
ที่ระบุในสัญญำ
บำท
บำท
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน (หมุนเวียน)
- สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
สกุลเงินยูโร
หนี้สินอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน (หมุนเวียน)
- สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

5,731,139.77
-

353,788.41
-

22,334,136.11

(6,226,205.28)

2,676,251.59

-

4,580,549.27

-

มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกำหนดโดยใช้อตั รำ
ตลำดของแต่ละสัญญำที่คำนวณโดยสถำบันกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ซึ่งเป็ นข้อมูลระดับ 2
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39.4 ลำดับชั้ นของมูลค่ ำยุติธรรม
39.4.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่รับรู ้ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่รับรู ้ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
มูลค่ำตำมบัญชี

สินทรัพย์ ที่รับรู้ ด้วยมูลค่ ำยุติธรรม
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน (หมุนเวียน)
ที่ดิน
หนีส้ ิ นที่รับรู้ ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
หนี้สินอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน (หมุนเวียน)
สินทรัพย์ ที่เปิ ดเผยด้วยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

353,788.41
1,309,062,240.74

-

353,788.41
-

(12,417,819.84)

-

(12,417,819.84)

183,297,468.40
38,970,280.48

มูลค่ำตำมบัญชี
สินทรัพย์ ที่รับรู้ ด้วยมูลค่ ำยุติธรรม
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน (หมุนเวียน)
ที่ดิน
สินทรัพย์ ที่เปิ ดเผยด้วยมูลค่ ำยุติธรรม
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำยุติธรรม
ข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 2
ข้อมูลระดับ 3
บำท
บำท
บำท

89,942,000.00
-

-

1,309,062,240.74
90,152,077.30

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
มูลค่ำยุติธรรม
ข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 2
ข้อมูลระดับ 3
บำท
บำท
บำท

4,677,193.37
1,131,394,299.56

-

501,918,574.38

-

4,677,193.37
-

1,131,394,299.56
2,085,509,077.30
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มูลค่ำตำมบัญชี
สินทรัพย์ที่รับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน (หมุนเวียน)
ที่ดิน
หนีส้ ินที่รับรู้ด้วยมูลค่ ำยุติธรรม
หนี้สินอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน (หมุนเวียน)
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

353,788.41
364,880,428.93

-

353,788.41
-

(6,226,205.28)

-

(6,226,205.28)

-

68,115,250.00

-

190,845,306.83
509,751,150.17

มูลค่ำตำมบัญชี

สินทรัพย์ที่รับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน (หมุนเวียน)
ที่ดิน
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำยุติธรรม
ข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 2
ข้อมูลระดับ 3
บำท
บำท
บำท

89,942,000.00
-

364,880,428.93

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำยุติธรรม
ข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 2
ข้อมูลระดับ 3
บำท
บำท
บำท

4,580,549.27
364,880,428.93

-

33,619,535.40

-

4,580,549.27
-

364,880,428.93
68,115,250.00

39.4.2 สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้รับรู้ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรม
รำคำตำมบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ทำงกำรเงิ น ซึ่ งได้แก่ เงิ นสดและ
รำยกำรเที ยบเท่ำเงิ นสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้ และเจ้ำหนี้ กำรค้ำ ลูกหนี้ และเจ้ำหนี้
กิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน ลูก หนี้ และเจ้ำหนี้ อื่น และเงิ นกู้ยืม มี มูลค่ ำใกล้เคี ยงกับ มู ลค่ำ
ยุติธรรม เนื่องจำกสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินกลุ่มนี้มีระยะเวลำครบกำหนดสั้น
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40

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทพันธมิตรทำงกำรค้ ำ
ตำมมำตรำ 89/1 แห่ งพระรำชบัญญัติหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
แก้ไขเพิม่ เติม) และข้อ 2 (3) ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ใน
กำรท ำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน ตำมค ำนิ ยำมที่ ก ำหนดในหลักเกณฑ์ ดังกล่ ำว บริ ษ ัท ฯ มี รำยกำรค้ำที่ มี
สำระสำคัญกับพันธมิ ตรทำงกำรค้ำที่ เป็ นบุ คคลหรื อกิ จกำรที่ มีควำมสัมพันธ์ ในลักษณะเครื อญำติ ของ
ผูบ้ ริ หำรหรื ออดีตพนักงำนของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
รำยชื่อพันธมิตรทำงกำรค้ ำ
ลักษณะควำมสั มพันธ์
- บริ ษทั อินไซท์ สตีล จำกัด
- ผูถ้ ื อหุ ้ นรำยใหญ่ และกรรมกำรผูม้ ี อ ำนำจเป็ นญำติ ของผูบ้ ริ หำรของ
บริ ษทั
- บริ ษทั ซิมบำอินเตอร์ จำกัด
- ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่และกรรมกำรผูม้ ีอำนำจเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรำยหนึ่ งของบริ ษทั
โดยถื อหุ ้นร้ อยละ 1.49 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2555) อี กทั้ง
ญำติของผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั เป็ นอดีตผูถ้ ือหุ น้ ของพันธมิตรรำยนี้ ซึ่งใน
เวลำนั้ นอดี ต ผู ้ถื อ หุ ้ น ดัง กล่ ำ วมิ ไ ด้มี ค วำมสั ม พัน ธ์ เป็ นญำติ ข อง
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั
- บริ ษทั ทริ ปเปิ้ ล โอเทรดดิ้ง จำกัด - ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่และกรรมกำรผูม้ ีอำนำจเป็ นอดีตพนักงำนของกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกันและเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรำยหนึ่งของบริ ษทั โดยถือหุ ้นร้อยละ 0.54
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2555) อีกทั้งบุคคลดังกล่ ำวได้รับกำร
สนับสนุ นทำงกำรเงิ นจำกผูถ้ ื อหุ ้นอี กรำยหนึ่ งของบริ ษ ทั ซึ่ งเป็ นญำติ
ของผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ย่อยและรู ปแบบกำรจัดตั้งองค์กรของพันธมิตร
ทำงกำรค้ำรำยนี้มีควำมเกี่ยวโยงทำงอ้อมกับเครื อญำติของผูบ้ ริ หำร
- บริ ษทั จรัสรุ่ งโรจน์ จำกัด
- ผูถ้ ื อหุ ้ นรำยใหญ่ และกรรมกำรผูม้ ี อ ำนำจเป็ นญำติ ของผูบ้ ริ หำรของ
บริ ษทั
- บริ ษทั ดีสินชัย สตีล จำกัด
- ผูถ้ ื อหุ ้ นรำยใหญ่ และกรรมกำรผูม้ ี อ ำนำจเป็ นญำติ ของผูบ้ ริ หำรของ
บริ ษทั
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รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบริ ษทั พันธมิตรทำงกำรค้ำ
40.1 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ 406,367,805.28 357,753,136.75 233,314,021.93 227,842,936.04
กำรซื้อสิ นค้ ำและบริกำร
กำรซื้อสิ นค้ำ
15,503,863.71
25,909,451.15
384,550.00
40.2 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงกัน

เช็ครับในมือ
ลูกหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
964,212.00
152,725,432.65
44,817,258.63 141,729,105.42
26,006,856.87
105,985.11
626,725.54
-

41 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นบุคคลซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 39.22
ส่ วนหุ น้ ที่เหลือถือโดยนักลงทุนทัว่ ไปรำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
41.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั มิลล์คอน บูรพำ จำกัด
Millcon (HK) Limited
Millcon Thiha Limited
Quest Capital Investsment Limited
Millcon Mauritius Company Limited

ควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั
บริ ษทั ย่อยโดยกำรถือหุน้ ทำงตรง
บริ ษทั ย่อยโดยกำรถือหุน้ ทำงตรง
บริ ษทั ย่อยโดยกำรถือหุน้ ทำงตรง
บริ ษทั ย่อยโดยกำรถือหุน้ ทำงอ้อม
บริ ษทั ย่อยโดยกำรมีอำนำจควบคุม
(ปิ ดดำเนินกำรแล้ว เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2560)
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ควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั
บริ ษทั ย่อยโดยกำรถือหุน้ ทำงตรง
บริ ษทั ย่อยโดยกำรถือหุน้ ทำงตรง
บริ ษทั ย่อยโดยกำรถือหุน้ ทำงตรง
บริ ษทั ย่อยโดยกำรถือหุน้ ทำงตรง (ตั้งแต่วนั ที่ 6 กรกฎำคม 2561)
บริ ษทั ย่อยโดยกำรถือหุน้ ทำงอ้อม
บริ ษทั ร่ วมโดยกำรถือหุน้ ทำงตรง
บริ ษทั ร่ วมโดยกำรถือหุน้ ทำงตรง
บริ ษทั ร่ วมโดยกำรถือหุน้ ทำงตรง
บริ ษทั ร่ วมโดยกำรถือหุน้ ทำงตรง(ถึงวันที่ 29 ธันวำคม 2560)
กำรร่ วมค้ำโดยกำรถือหุน้ ทำงตรง
กำรร่ วมค้ำโดยกำรถือหุน้ ทำงตรง
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั Wisdom Tree Investment (S) Pte.Limited
กำรร่ วมค้ำโดยกำรถือหุน้ ทำงอ้อม(ถึงวันที่ 2 มีนำคม 2561)
และตั้งแต่วนั ที่ 3 มีนำคม 2561 ถือเป็ นกิจกำรที่ เกี่ยวข้องกันโดยกำรถือ
หุน้ ทำงอ้อม
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จำกัด (มหำชน) กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันโดยถือหุน้ ของกิจกำร
บริ ษทั มิลล์เลี่ยน ไมล์ส จำกัด
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมกำรร่ วมกัน
บริ ษทั อำร์.เอส.พี.สตีล จำกัด
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมกำรบริ ษทั ฯ
AEC Power Engineering Sole Co., Ltd.
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันโดยกรรมกำรท่ำนหนึ่งของบริ ษทั ร่ วม
(บริ ษทั ไอเจน เอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด)
บริ ษทั บิลค์ เอเชีย จำกัด
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันโดยกำรถือหุน้ ทำงอ้อม
บริ ษทั ไอเจน พำวเวอร์เทค จำกัด
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันโดยกำรถือหุน้ ทำงอ้อม
บริ ษทั ไอเจนเอเนอร์ยี จำกัด
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันโดยกำรถือหุน้ ทำงอ้อม
บริ ษทั แมคทริ ค จำกัด (มหำชน)
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมกำรบริ ษทั ฯ
กิจกำรร่ วมค้ำ เทพมงคลสุโขทัย-ไฮมีเดีย
กิจกำรร่ วมค้ำที่จดั ตั้งโดยบริ ษทั แมคทริ ค จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมกำรบริ ษทั ของบริ ษทั ร่ วม
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด
บริ ษทั สหร่ วมวัสดุก่อสร้ำง จำกัด
บริ ษทั ซันเทคเมทัลส์ จำกัด
บริ ษทั สยำมโซล่ำร์ เจนเนอเรชัน่ จำกัด
บริ ษทั เวิลด์ไวร์ โปรเซสซิ่ง จำกัด
บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จำกัด
บริ ษทั บิลค์ วัน กรุ๊ ป จำกัด
บริ ษทั บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั คอมพลีท ทรำนสปอร์ต จำกัด
บริ ษทั โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด
Wisdom Tree Investment (S) Pte. Limited
Millcon Thiha GEL Limited
บริ ษทั โอเชี่ยน ซัพพลำยส์ จำกัด
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41.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดรำยกำรออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
รำยได้เงินปั นผล
รำยได้ค่ำเช่ำ
รำยได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
ซื้อสิ นค้ำและบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตและบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
ดอกเบี้ยจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่ วม
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
รำยได้เงินปั นผล
รำยได้ค่ำเช่ำ
รำยได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
มูลค่ำจำกกำรซื้อสิ นทรัพย์
ซื้อสิ นค้ำและบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตและบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
รำยกำรธุรกิจกับกำรร่ วมค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
รำยได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
ซื้อสิ นค้ำและบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตและบริ กำร
ดอกเบี้ยจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรจำหน่ำย
อสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรจำหน่ำย
สิ นทรัพย์
รำยได้เงินปั นผล

นโยบำยกำร
กำหนดรำคำ

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท

รำคำเทียบเคียงรำคำตลำด
รำคำตำมมติที่ประชุม
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำร้อยละ MLR-1 ต่อปี
รำคำเทียบเคียงรำคำตลำด
รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำร้อยละ MLR-1 ต่อปี

-

-

รำคำเทียบเคียงรำคำตลำด
รำคำตำมมติที่ประชุม
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำร้อยละ MLR-1 ต่อปี
รำคำเทียบเคียงรำคำตลำด
รำคำเทียบเคียงรำคำตลำด
รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน

2,346,657.61
231,600.00
2,680,000.00
388,586.31
2,600,000.00
94,800.00
101,301,817.87
134,957,509.87

รำคำเทียบเคียงรำคำตลำด 1,949,585,227.20
รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
8,141,580.00
อัตรำร้อยละ 10.00 ต่อปี
3,197,260.27
รำคำเทียบเคียงรำคำตลำด 1,480,708,163.34
รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
13,129,239.90
อัตรำร้อยละ MLR-1 ต่อปี
รำคำเทียบเคียงรำคำตลำด
รำคำเทียบเคียงรำคำตลำด

582,485,201.03
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท

3,296,793,969.89
10,316,400.00
34,907,890.40
12,237,230.78
3,718,191,611.39
13,804,038.63
9,430,531.38
-

1,254,196,521.47
1,149,639,527.36
20,332,800.00
13,816,636.52
12,287,499.11
2,276,397,372.02
11,756,457.28
1,456,011.74
213,184.93

54,160.00
2,000,010.00
277,920.00
1,560,000.00
953,989.73
2,034,800.00
1,731,842.53
6,019,239.00
108,448,534.13

2,680,000.00
388,586.31
2,600,000.00
54,983,336.28
85,412,258.95

2,000,010.00
1,560,000.00
953,989.73
245,907.53
6,013,002.00
42,628,915.07

1,134,094,337.32
7,580,199.56
4,006,575.35
1,390,425,067.34
9,667,699.94
202,307.84

8,041,401.30
946,482,909.63
13,129,239.90
-

7,460,199.56
722,400,485.06
9,667,699.94
-

253,412,356.07

317,193,950.05

193,565,277.62

46,488,704.13

-

46,488,704.13

รำคำเทียบเคียงรำคำตลำด
รำคำตำมมติที่ประชุม

227,865.48
6,999,930.00

789,807.60
-

227,865.48
-

789,807.60
-
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งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท

นโยบำยกำร
กำหนดรำคำ

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยได้อื่น
รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
ดอกเบี้ยรับ
อัตรำร้อยละ MLR-1 ต่อปี
มูลค่ำจำกกำรซื้อสิ นทรัพย์
รำคำเทียบเคียงรำคำตลำด
ซื้อสิ นค้ำและบริ กำร
รำคำเทียบเคียงรำคำตลำด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตและบริ กำร
รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
หนี้สงสัยจะสูญ
ตำมนโยบำยของกิจกำร
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร รำคำเทียบเคียงรำคำตลำด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท

14,538,000.00
5,742,484.27
216,403,973.35
666,792.00
39,594,688.81

4,267,900.59
1,733,115.07
1,965,000.00
52,136,500.70
2,226,000.00
1,196,792.00
-

14,400,000.00
478,100.70
447,792.00
23,265,686.47

4,200,000.59
1,733,115.07
2,226,000.00
954,792.00
-

1,034,073.83

1,285,568.48

-

-

41.3 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงกัน

สิ นทรัพย์
ลูกหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์คอน บูรพำ จำกัด
บริ ษทั สหร่ วมวัสดุก่อสร้ำง จำกัด
บริ ษทั ซันเทคเมทัลส์ จำกัด
Millcon Thiha Limited
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จำกัด
กำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั โคเบลโก้ มิลล์คอนสตีล จำกัด
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จำกัด
(มหำชน)
บริ ษทั อำร์.เอส.พี.สตีล จำกัด
บริ ษทั บิลค์ เอเชีย จำกัด
บริ ษทั แมคทริ ค จำกัด (มหำชน)
กิจกำรร่ วมค้ำ เทพมงคลสุ โขทัย-ไฮมีเดีย

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท

-

-

49,420,068.76
71,003,324.78
22,641,690.06
351,230,152.36

46,901,353.56
49,779,986.64
233,159,872.36

14,980.00

27,627.20

-

-

617,163,468.74

233,480,927.10

-

-

19,882,504.20
7,640,260.52
48,719,935.32
127,169.54
12,812,584.87

46,968,916.58
7,640,260.52
26,891,881.97
901,621.59
-

13,739,182.66
7,362,098.50
46,457,376.53
-

41,994,220.13
7,362,098.50
19,772,891.22
-
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งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
ลูกหนี้กำรค้ำ (ต่อ)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จำกัด
ยอดคงเหลือต้นปี
ให้กยู้ มื เพิ่มระหว่ำงปี
รับชำระคืนระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั โอเชี่ยน ซัพพลำยส์ จำกัด
ยอดคงเหลือต้นปี
ให้กยู้ มื เพิ่มระหว่ำงปี
รับชำระคืนระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
รวม
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จำกัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั โอเชี่ยน ซัพพลำยส์ จำกัด
Millcon Thiha GEL Limited
รวม
เงินทดรองจ่ำย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์คอน บูรพำ จำกัด
บริ ษทั มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด
บริ ษทั ซันเทคเมทัลส์ จำกัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จำกัด

397,525.22
706,758,428.41
(7,640,260.52)
699,118,167.89

156,506.76
316,067,741.72
316,067,741.72

561,853,893.65
(7,362,098.50)
554,491,795.15

398,970,422.41
398,970,422.41

30,700,000.00
(30,700,000.00)
-

53,000,000.00

53,000,000.00

(22,300,000.00)
30,700,000.00

30,700,000.00
(30,700,000.00)
-

(22,300,000.00)
30,700,000.00

120,000,000.00
40,000,000.00
(160,000,000.00)
-

144,000,000.00
(24,000,000.00)
120,000,000.00
150,700,000.00

-

30,700,000.00

89,524,947.52

-

-

-

793,876.79
90,318,824.31

14,314,856.57
9,635,054.37
23,949,910.94

-

-

-

-

100,235,788.92
70,000,000.00
5,000,000.00

-

21,116.47

-

76,000,000.00
21,116.47
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งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
เงินทดรองจ่ำย (ต่อ)
กำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด
3,169,038.00
Wisdom Tree Investment (S) Pte. Limited 1,196,013.33
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั โอเชี่ยน ซัพพลำยส์ จำกัด
บริ ษทั อำร์.เอส.พี.สตีล จำกัด
15,650,000.00
Millcon Thiha GEL Limited
870,607.73
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จำกัด
(มหำชน)
รวม
20,885,659.06
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(16,520,607.73)
สุ ทธิ
4,365,051.33
เงินมัดจำ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จำกัด
1,190,621.07
บริ ษทั คอมพลีท ทรำนสปอร์ต จำกัด
รวม
1,190,621.07
เงินจ่ำยล่วงหน้ำอื่น
บริ ษทั ย่อย
Millcon Thiha Limited
รำยได้คำ้ งรับ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั คอมพลีท ทรำนสปอร์ต จำกัด
บริ ษทั บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
23,160.00
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั อำร์.เอส.พี.สตีล จำกัด
รวม
23,160.00
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ซันเทคเมทัลส์ จำกัด
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั โอเชี่ยน ซัพพลำยส์ จำกัด
รวม
-

3,169,038.00
-

3,169,038.00
1,196,013.33

3,169,038.00
-

74,620.00
4,850,000.00
910,629.30

469,767.41

509,788.98

271,755.96
9,297,159.73
9,297,159.73

180,070,607.66
(469,767.41)
179,600,840.25

271,755.96
79,971,699.41
79,971,699.41

1,190,621.07
1,649,384.62
2,840,005.69

1,190,621.07
1,190,621.07

1,190,621.07
1,649,384.62
2,840,005.69

-

-

30,462,820.09

201,828.00
-

-

-

5,928.00
207,756.00

-

-

-

16,327,483.26

4,090,252.48

4,006,575.35
4,006,575.35

16,327,483.26

4,090,252.48
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งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์คอน บูรพำ จำกัด
บริ ษทั มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด
บริ ษทั สหร่ วมวัสดุก่อสร้ำง จำกัด
บริ ษทั ซันเทคเมทัลส์ จำกัด
Millcon Thiha Limited
บริ ษทั สยำมโซล่ำร์ เจนเนอเรชัน่ จำกัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จำกัด
บริ ษทั บิลค์ วัน กรุ๊ ป จำกัด
บริ ษทั บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
กำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
Millcon Thiha GEL Limited
บริ ษทั ไอเจน พำวเวอร์เทค จำกัด
บริ ษทั โอเชี่ยน ซัพพลำยส์ จำกัด
รวม
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยำว
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ซันเทคเมทัลส์ จำกัด
ยอดคงเหลือต้นปี
ให้กยู้ มื เพิ่มระหว่ำงปี
รับชำระคืนระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
เงินค้ ำประกันค้ำงรับ
กำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด

-

-

4,555,381.60
28,938,227.89
64,200.00
2,504,653.17
17,120,000.00

8,988,000.00
12,099,766.89
192,600.00
64,200.00
1,724,276.02
-

1,511,575.55
823,900.00
431,674.23

321,000.00
235,400.00
-

1,511,575.55
823,900.00
-

321,000.00
235,400.00
-

6,423,000.00

599,800.00

6,423,000.00

535,000.00

26,303,708.68
35,493,858.46
(15,433,820.56)
20,060,037.90

12,276,385.47
37,772,025.00
4,200.00
51,208,810.47
51,208,810.47

26,303,708.68
88,244,646.89
(15,433,820.56)
72,810,826.33

12,276,385.47
37,772,025.00
74,208,653.38
74,208,653.38

-

-

233,090,111.00
233,090,111.00

233,090,111.00
233,090,111.00

706,575.10

1,139,120.88

706,575.10

1,139,120.87
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หนี้สิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด
บริ ษทั ซันเทคเมทัลส์ จำกัด
บริ ษทั สหร่ วมวัสดุก่อสร้ำง จำกัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จำกัด
กำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
Millcon Thiha GEL Limited
บริ ษทั บิลค์ เอเชีย จำกัด
บริ ษทั โอเชี่ยน ซัพพลำยส์ จำกัด
บริ ษทั ไอเจน เอเนอร์ยี จำกัด
รวม
เงินรับล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ งจำกัด
(มหำชน)
บริ ษทั บิลค์ เอเชีย จำกัด
รวม
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
Millcon (HK) Limited
ยอดคงเหลือต้นปี
กูย้ มื เพิ่มระหว่ำงปี
จ่ำยชำระคืนระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท

-

-

31,222.60
836,733.99

164,063.10
4,906,833.29
1,215.00

429,230.50

2,351,062.35

332,930.50

1,506,136.85

144,629,882.34

81,475,882.91

102,557,989.52

57,431,971.21

1,683,575.98
1,829,700.00
148,572,388.82

10,070,619.15
93,141,937.36
187,039,501.77

103,758,876.61

64,010,219.45

-

-

5,607,476.64

1,493,871.84
1,493,871.84

9,874,460.70
15,481,937.34

-

3,072,002.63
(2,053,460.20)
1,018,542.43

9,874,460.70
9,874,460.70

-

-

1,493,871.84
1,493,871.84

1,190,497,458.54
(1,187,425,455.91)
3,072,002.63
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ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ซันเทคเมทัลส์ จำกัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จำกัด
บริ ษทั คอมพลีท ทรำนสปอร์ต จำกัด
บริ ษทั บิลค์ วัน กรุ๊ ป จำกัด
บริ ษทั บี จิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั อำร์.เอส.พี.สตีล จำกัด
Millcon Thiha GEL Limited
บริ ษทั บิลค์ เอเชีย จำกัด
รวม
เงินทดรองรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์คอน บูรพำ จำกัด
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ซันเทคเมทัลส์ จำกัด

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท

-

-

221,979.17

213,533.98

44,161,740.10
42,800.00
48,598,179.44

2,077,726.00
4,588,653.87
-

42,800.00
31,028,799.35

2,033,000.00
2,838,990.85
-

91,673.00
92,894,392.54

44,776.00
21,881.28
42,800.00
6,775,837.15

73,673.00
31,367,251.52

36,776.00
42,800.00
5,165,100.83

-

-

-

970,969,788.81

-

-

-

165,410.95

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ร่ วมทั้งจำนวนเป็ นกำรให้กยู้ มื ในรู ป
สัญญำกูย้ มื เงิน กำหนดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี
ณวันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กำรร่ วมค้ำเป็ นกำรให้กูย้ ืมของบริ ษทั ย่อย
แห่งหนึ่งในรู ปสัญญำกูย้ มื เงิน กำหนดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 10.00 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินให้กยู้ ืมระยะยำวแก่บริ ษทั ย่อยทั้งจำนวนเป็ นกำรให้
กูย้ ืมในรู ปในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงิน กำหนดจ่ำยคืนในวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.25
ต่อปี เท่ำกันทั้งสองปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อยทั้งจำนวนเป็ นกำรให้
กูย้ มื ในรู ปในรู ปสัญญำกูย้ มื เงิน กำหนดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม ไม่มีอตั รำดอกเบี้ยทั้งสองปี
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41.4 ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรสำคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
71,947,009.01
68,272,362.56
54,424,365.20
49,516,956.71
1,419,775.56
1,074,846.00
1,032,726.32
960,504.00
73,366,784.57
69,347,208.56
55,457,091.52
50,477,460.71

41.5 ภำระค้ ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีภำระกำรค้ ำประกันดังนี้

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

กำรค้ ำประกันหนี้สินของบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องกัน (บำท)
กำรค้ ำประกันหนี้สินของบริ ษทั ร่ วม
(บำท)
กำรค้ ำประกันหนี้สินของกำรร่ วมค้ำ
(บำท)
กำรค้ ำประกันหนี้สินของกำรร่ วมค้ำ
(เหรี ยญสหรัฐ)

193,744,198.00

156,496,564.14

193,744,198.00

156,496,564.14

31,403,549.58

10,000,000.00

31,403,549.58

10,000,000.00

325,000,000.00

-

325,000,000.00

-

5,825,000.00

6,072,500.00

5,825,000.00

6,072,500.00

บริ ษทั ฯ มีภำระค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อประเภท เงินเบิกเกินบัญชี วงเงินเลตเตอร์ ออฟเครดิต
ทรัสต์รีซีท ตัว๋ สัญญำใช้เงิน สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ กับสถำบันกำรเงิ นแห่ งหนึ่ ง
ให้กบั บริ ษทั ย่อย วงเงินรวม 525 ล้ำนบำท โดยมีที่ดินและเครื่ องจักร กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ
และกรรมกำรบริ ษทั ฯ ท่ำนหนึ่งค้ ำประกันเต็มวงเงิน
บริ ษทั ฯ มี ภำระค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่ อประเภท วงเงิน เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท ตัว๋
สัญญำใช้เงิน และหนังสื อค้ ำประกันกับสถำบันกำรเงินแห่ งหนึ่ งให้กบั บริ ษทั ร่ วม วงเงินรวม 198.14
ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯ ค้ ำประกันวงเงินดังกล่ำวตำมสัดส่ วนกำรถือหุน้ ในอัตรำร้อยละ 40
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันจำกกำรออกหนังสื อค้ ำประกัน
(Letter of guarantee) กับธนำคำรแห่งหนึ่ งร่ วมกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 5.83 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ
และจำนวน 6.07 ล้ำนเหรี ย ญสหรัฐ ตำมล ำดับ เพื่ อค้ ำประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อของกำรร่ วมค้ำ วงเงิ น
ดังกล่ำวค้ ำประกันโดยหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ฯ ที่ถืออยูใ่ น Wisdom Tree Investment (S) PTE.Limited
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บริ ษ ัท ฯ มี ภ ำระค้ ำ ประกัน เงิ น กู้ภ ำยใต้สั ญ ญำให้ กู้ร่วม (Syndicate Loan Agreement) กับ
สถำบันกำรเงิน 2 แห่งให้กบั กิจกำรร่ วมค้ำแห่งหนึ่งตำมสัดส่ วนกำรถือหุน้ ในอัตรำร้อยละ 50
บริ ษทั ฯ มีภำระค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อประเภท สิ นเชื่อเช่ำซื้ อ และสิ นเชื่อเงินกูใ้ ห้กบั บริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง (เดิมเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ทำหนังสื อแจ้งต่อบริ ษทั
ดังกล่ำว โดยห้ำมไม่ให้เบิกใช้วงเงินสิ นเชื่อเพิ่มเติมอีก เนื่องจำกบริ ษทั ฯ ได้ลดสัดส่ วนกำรถือหุ น้ จนทำ
ให้บ ริ ษ ทั ดังกล่ ำวไม่ เป็ นบริ ษ ัท ร่ วมของบริ ษ ัท ดัง นั้น จึ งให้ระงับ กำรเบิ ก ใช้เงิ นตำมวงเงิ นสิ น เชื่ อ
ทั้งหมดที่บริ ษทั ฯ ค้ ำประกัน หำกบริ ษทั ดังกล่ำวประสงค์จะเบิกใช้เงินจะต้องเปลี่ยนหลักประกันกำร
ใช้วงเงิ นใหม่ และบริ ษทั ฯ ยังได้ดำเนิ นกำรแจ้งขอยกเลิ กกำรค้ ำประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อที่ บริ ษ ทั ฯ ค้ ำ
ประกันกับสถำบันกำรเงินต่ำงๆ แล้ว
42 ข้ อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสด
42.1 รำยกำรที่ไม่กระทบกระแสเงินสด
ประกอบด้วย

ผล(กำไร)ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงำนที่กำหนดไว้
โอนสิ นค้ำคงเหลือเป็ นอุปกรณ์
โอนอุปกรณ์เป็ นสิ นค้ำคงเหลือ
ซื้อสิ นทรัพย์ถำวรโดยยังไม่ได้จ่ำยชำระ
ขำยอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เป็ นเงินเชื่อ
ซื้อสิ นทรัพย์ถำวรตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อยลดลงจำกกำร
หักกลบหนี้
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจำกกำร
ชำระโดยกำรโอนสิ ทธิเรี ยกร้อง
ในลูกหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้ค่ำหุน้

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
2,411,257.24
39,077,559.68
81,045,711.40

592,165.10
18,030,747.04
552,500.00
24,290,900.86

1,917,005.87
19,637,429.25
2,088,928.00

1,837,553.74
4,228,389.00

23,384,660.31

37,772,025.00
11,084,112.15

13,680,548.15

37,772,025.00
2,766,355.14

15,686,299.53

-

182,000,000.00
305,500,000.00

-

-

-

15,686,299.53

-

182,000,000.00
305,500,000.00

-

11,641,375.00

-
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จัดประเภทเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่นเป็ น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หักกลบหนี้ เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย
กับเงินปั นผลรับ
เงินปั นผลค้ำงจ่ำย

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
12,093,333.00
-

-

12,093,333.00

-

3,783.53

-

-

1,173,621,061.40
3,783.53
-

42.2 กำรเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กำรเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจำก
กิจกรรมจัดหำเงินมีรำยกำรเคลื่อนไหวดังนี้

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ค่ำสิ นทรัพย์
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
รวม

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ค่ำสิ นทรัพย์
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
รวม

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกรำคม 2561
บำท

กำรเปลี่ยนแปลง
จำกกระแสเงินสด
จำกกำรจัดหำเงิน
บำท

7,244,446,230.96
25,991,263.92
1,932,900,000.00
14,009,451.65
3,236,436.27
9,220,583,382.80

2,185,393,258.32
(25,991,263.92)
(329,306,274.24)
(10,275,491.11)
(751,302,454.28)
1,068,517,774.77

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกรำคม 2560
บำท
8,569,205,128.49
123,290,070.60
629,823,189.79
5,442,104.71
3,759,752.02
9,331,520,245.61

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
กำรเปลี่ยนแปลง
กำรเปลี่ยนแปลง
จำกกำรได้มำหรื อสู ญเสี ย
จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กำรควบคุมในบริ ษทั ย่อย
เงินตรำต่ำงประเทศ
บำท
บำท
2,722,057,149.98
89,319,660.39
2,811,376,810.37

(7,859,496.58)
(7,859,496.58)

กำรเปลี่ยนแปลงอื่น

บำท

ยอดคงเหลือปลำยปี
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

1,169,000,766.70
86,718,911.20
(1,162,681,460.43)
56,733,365.23
666,888,070.62
816,659,653.32

10,590,980,759.40
86,718,911.20
3,162,969,415.31
60,467,325.77
8,141,713.00
13,909,278,124.68

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
กำรเปลี่ยนแปลง
กำรเปลี่ยนแปลง
กำรเปลี่ยนแปลงอื่น
จำกกระแสเงินสด
จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
จำกกำรจัดหำเงิน
เงินตรำต่ำงประเทศ
บำท
บำท
บำท
(1,657,369,550.75)
(123,290,070.60)
1,631,433,682.39
(3,292,653.06)
(544,446,910.90)
(696,965,502.92)

(4,907,923.94)
(4,907,923.94)

337,518,577.16
25,991,263.92
(328,356,872.18)
11,860,000.00
543,923,595.15
590,936,564.05

ยอดคงเหลือปลำยปี
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท
7,244,446,230.96
25,991,263.92
1,932,900,000.00
14,009,451.65
3,236,436.27
9,220,583,382.80
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เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ค่ำสิ นทรัพย์
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
รวม

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ค่ำสิ นทรัพย์
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
รวม

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกรำคม 2561
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
กำรเปลี่ยนแปลง
กำรเปลี่ยนแปลง
กำรเปลี่ยนแปลงอื่น
จำกกระแสเงินสด
จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
จำกกำรจัดหำเงิน
เงินตรำต่ำงประเทศ
บำท
บำท
บำท

ยอดคงเหลือปลำยปี
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
บำท

3,840,017,242.44
4,524,376.23

1,295,913,422.61
(4,524,376.23)

(3,464,135.54)
-

12,349,497.65
2,235,152.96

5,144,816,027.16
2,235,152.96

3,072,002.63
497,500,000.00
2,146,509.48
1,613,421.17
4,348,873,551.95

(2,053,460.20)
(100,800,000.00)
(5,441,786.67)
(342,783,731.88)
840,310,067.63

(3,464,135.54)

883,041.77
44,619,055.14
343,789,390.79
403,876,138.31

1,018,542.43
397,583,041.77
41,323,777.95
2,619,080.08
5,589,595,622.35

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
กำรเปลี่ยนแปลง
กำรเปลี่ยนแปลง
กำรเปลี่ยนแปลงอื่น
จำกกระแสเงินสด
จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
จำกกำรจัดหำเงิน
เงินตรำต่ำงประเทศ
บำท
บำท
บำท

ยอดคงเหลือปลำยปี
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
บำท

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกรำคม 2560
บำท
4,854,544,760.49
144,365.00

(1,016,061,200.39)
(144,365.00)

(6,618,347.41)
-

8,152,029.75
4,524,376.23

3,840,017,242.44
4,524,376.23

1,190,497,458.54
2,704,900.44
6,047,891,484.47

(2,163,019.51)
497,500,000.00
(813,490.52)
(328,782,659.37)
(850,464,734.79)

(6,618,347.41)

(1,185,262,436.40)
2,960,000.00
327,691,180.10
(841,934,850.32)

3,072,002.63
497,500,000.00
2,146,509.48
1,613,421.17
4,348,873,551.95
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43 ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
43.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันกับสถำบันกำรเงิน ดังนี้

ภำระผูกพันจำกกำรทำเลตเตอร์ ออฟ
เครดิตเพื่อซื้อสิ นค้ำ
- สกุลเงินบำท(บำท)
- สกุลเงินยูโร(ยูโร)
- สกุลเงินดอลลำร์(ดอลลำร์)

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

9,619,974.10
3,385,701.57

8,189,600.00
5,334,227.70

-

3,145,650.00

43.2 หนังสื อค้ ำประกัน
กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศเพื่อกำรค้ ำประกันดังนี้

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
111,242,600.00 110,805,800.00
8,311,600.00
7,874,800.00
27,000,000.00 27,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00

หนังสื อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำ (บำท)
หนังสื อค้ ำประกันกำรซื้อแก๊สปิ โตรเลียม (บำท)
หนังสื อค้ ำประกันซื้อสิ นค้ำและบริ กำร
- สกุลเงินยูโร (ยูโร)
- สกุลเงินดอลลำร์ (ดอลลำร์)
หนังสื อค้ ำประกันกำรใช้น้ ำดิบ (บำท)

1,500,000.00
1,465,000.00
455,000.00

1,500,000.00
1,465,000.00
353,000.00

1,465,000.00
-

1,465,000.00
-

43.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน ดังนี้

ภำระผูกพันกับบริษัทย่ อย
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึ้นไป

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
-

-

11,012,880.00
6,424,180.00
17,437,060.00

11,012,880.00
17,437,060.00
28,449,940.00
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ภำระผูกพันกับบริษัทอืน่
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึ้นไป
รวม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
21,063,212.08
27,550,343.45
48,613,555.53
48,613,555.53

14,805,962.65
14,019,553.81
28,825,516.46
28,825,516.46

13,753,333.12
21,746,146.11
35,499,479.23
52,936,539.23

7,248,416.25
7,412,907.81
14,661,324.06
43,111,264.06

43.4 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำจ้ำงบริ กำร ดังนี้

ภำระผูกพันกับบริษัทอืน่
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึ้นไป
รวม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บำท
บำท
บำท
บำท
29,702,854.50
94,729,689.26
124,432,543.76

25,398,422.10
563,779.35
25,962,201.45

4,965,780.00
869,599.35
5,835,379.35

24,878,222.10
413,779.35
25,292,001.45

43.5 ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 บริ ษ ัท ฯ มี รำยจ่ำยฝ่ ำยทุ น ตำมรำคำที่ ต กลงร่ ว มกัน กับ บริ ษ ัท อื่ น
จำนวนเงิน 0.98 ล้ำนดอลลำร์ และจำนวนเงิน 0.01 ล้ำนยูโร
43.6 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมี รำยจ่ำยฝ่ ำยทุนตำมสัญญำกับบริ ษทั ร่ วมแห่ ง
หนึ่ง จำนวนเงิน 143.24 ล้ำนบำท
43.7 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมี รำยจ่ำยฝ่ ำยทุ นตำมรำคมที่ ตกลงร่ วมกันกับ
บริ ษทั อื่น จำนวนเงิน 0.07 ล้ำนดอลลำร์
43.8 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีภำระผูกพันเพื่อซื้อวัสดุสิ้นเปลืองตำมรำคำที่ตก
ลงร่ วมกันกับบริ ษทั อื่น จำนวนเงิน 0.02 ล้ำนยูโร
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44 คดีควำมฟ้องร้ อง
บริ ษทั เควส แคปิ ตอล อินเวสต์เม้นท์ จำกัด (บริ ษทั ย่อยทำงอ้อม) ถูกบริ ษทั แห่ งหนึ่งฟ้ องร้อง
เป็ นจำเลยที่ 2 ตำมคดีหมำยเลขดำที่พ.1628/2557 ข้อหำเพิกถอนสัญญำประนี ประนอมยอมควำมและ
เรี ยกค่ำเสี ยหำยจำนวนเงิ น 144.50 ล้ำนบำท จำกกรณี ที่ เกี่ ยวกับกำรได้มำซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั ใน
ประเทศไทยแห่ งหนึ่งจำกกำรประมูลซื้ อจำกกรมบังคับคดี ศำลได้มีคำพิพำกษำยกฟ้ องแล้วเมื่อวันที่ 14
กรกฎำคม 2558 ต่อมำฝ่ ำยโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ และศำลอุทธรณ์ ได้โปรดมีคำพิพำกษำยกฟ้ องไม่เพิก
ถอนสัญญำประนีประนอมยอมควำมตำมศำลชั้นต้นและต่อมำโจทก์ได้ยนื่ ฎีกำ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน
2559 ปัจจุบนั ศำลฎีกำได้โปรดมีคำพิพำกษำยกฟ้ องตำมศำลล่ำง เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2562
บริ ษ ทั สยำมโซล่ำร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (บริ ษ ทั ย่อย) ถู ก บริ ษ ทั แห่ งหนึ่ งฟ้ องร้ องตำมคดี
หมำยเลขดำที่ 136/2561 กรณี บ ริ ษ ทั ผิดสัญ ญำจ้ำงปฏิ บ ัติกำร และบ ำรุ งรัก ษำ และเรี ยกค่ำเสี ยหำย
จำนวนเงิ น 33.54 ล้ำนบำท และคดี หมำยเลขดำที่ 8/2561 กรณี บริ ษทั ผิดสัญญำจ้ำงรับเหมำก่ อสร้ ำง
และเรี ยกค่ำเสี ยหำยมูลค่ำ 100.29 ล้ำนบำท โดยคดีหมำยเลขดำที่ 136/2561 ทนำยโจทก์ได้สืบพยำนฝ่ ำย
โจทก์ครบทุกปำกแล้ว จึงอยูร่ ะหว่ำงสื บพยำนจำเลย ซึ่ งมีกำหนดนัดในวันที่ 23 พฤษภำคม 2562 และ
คดีหมำยเลขดำที่ 8/2561 บริ ษทั ย่อยได้ยนื่ คำคัดค้ำนพร้อมข้อร้องแย้งเพื่อเรี ยกร้องควำมเสี ยหำยเป็ นเงิน
จำนวน 510.24 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2561 ต่อมำได้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุญำโตตุลำกำร และ
ประธำนคณะอนุ ญำโตตุลำกำรแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2561 และคณะอนุญำโตตุลำกำรได้กำหนดนัด
สื บพยำนฝ่ ำยคู่คำ้ น (บริ ษทั ฯ) ในวันที่ 6, 15, 20 และ 22 มีนำคม 2562
45 สิ ทธิประโยชน์ ตำมบัตรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิพิเศษจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน ดังนี้
บริ ษทั มิลล์คอน บูรพำ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน จำนวน 1 ฉบับ
จำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน โดยได้รับประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน โดย
ได้รับประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับยกเว้น อำกร
ขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ และยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบหรื อ
วัสดุจำเป็ นที่นำเข้ำมำเพื่อใช้ในกำรผลิตและเพื่อกำรส่ งออกเป็ นระยะเวลำหนึ่ งปี และยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มมีกำหนดเวลำ 5 – 13 ปี นับ
แต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกิจกำรที่ได้รับส่ งเสริ มตำมรำยละเอียดดังนี้
บัตรส่ งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
ประเภทกิจกำรที่ส่งเสริ ม
1653/2539
26 พฤษภำคม 2553 ประเภท 2.15 กำรผลิตเหล็กลวด,
ลวดเหล็ก เส้นกลม เหล็กเพลำ
หรื อเหล็กแท่ง

วันที่เริ่ มมีรำยได้
26 มีนำคม 2555

วันหมดอำยุ
26 มีนำคม 2568
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46 รำยกำรแก้ไขข้ อผิดพลำดทำงบัญชีของงวดก่อน
กลุ่ มบริ ษ ัท และบริ ษ ัทฯ ได้แก้ไขข้อผิ ดพลำดทำงบัญชี ของงวดก่ อนซึ่ งมี ผลกระทบต่องบ
กำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร ส ำหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ที่ แสดงเป็ นข้อมู ล
เปรี ยบเที ยบ เนื่ องจำกบริ ษ ทั ฯ รับ รู้ รำยได้จำกกำรขำยสิ น ค้ำสู งไปในงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ น
เฉพำะกิจกำร และรับรู ้กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนต่ำไปในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และกำรรับรู้เงินจ่ำย
ล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำจำกกำรจ่ำยตัว๋ อำวัลให้ก ับเจ้ำหนี้ ในงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร และ
รำยกำรลูกหนี้อื่นสู งไปซึ่งกระทบกับผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบในงบกำรเงินรวมและ
รับรู้ส่วนเกินจำกกำรตีรำคำที่ดินสู งไปในงบกำรเงินรวม ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ ได้ปรับงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรย้อนหลังเสมือนว่ำข้อผิดพลำดดังกล่ำวได้ถูกแก้ไขในงวดที่รำยกำรนั้น
เกิดขึ้นผลสะสมของกำรแก้ไขข้อผิดพลำดดังกล่ำวแสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ตำมที่รำยงำนไว้เดิม รำยกำรปรับปรุ ง
บำท
บำท

ตำมที่ปรับปรุ งใหม่
บำท

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เจ้ำหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินรับล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม

2,276,742,628.05
592,912,871.46
79,384,337.72
509,751,150.17
9,188,761,870.95
1,169,711,752.12
1,380,841,838.63
236,203,876.00
93,142,122.99
355,536,385.60
34,192,869.30

246,196,261.68
796,705,057.39
(10,737,575.22)
5,350,745.08
(59,427,735.17)
852,247,113.46
190,654,205.61
(10,815,398.03)
23,188,732.49
(76,490,001.42)
(697,898.35)

2,522,938,889.73
1,389,617,928.85
68,646,762.50
515,101,895.25
9,129,334,135.78
2,021,958,865.58
1,571,496,044.24
225,388,477.97
116,330,855.48
279,046,384.18
33,494,970.95

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

1,208,308,501.51
3,754,579,593.70
914,710,048.24
496,567,829.30
9,095,489,552.87

126,850,138.25
340,700,524.64
1,388,012,663.55
5,350,745.08
(59,427,735.17)

1,335,158,639.76
4,095,280,118.34
2,302,722,711.79
501,918,574.38
9,036,061,817.70
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 (ต่ อ)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินรับล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
กำไรสำหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กำไรต่อหุน้ ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน
กำไรต่อหุน้ ปรับลด

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินรับล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ

งบกำรเงินรวม
ตำมที่รำยงำนไว้เดิม รำยกำรปรับปรุ ง
บำท
บำท
936,585,207.68
1,324,462,578.11
220,468,488.00
241,117,598.23
316,178,508.49
28,968,231.77

19,982,681,652.78
18,513,540,132.12
430,867,258.02

1,485,173,550.00
376,969,317.86
(10,815,398.03)
3,185,242.21
(52,328,477.34)
(697,898.35)

ตำมที่ปรับปรุ งใหม่
บำท
2,421,758,757.68
1,701,431,895.97
209,653,089.97
244,302,840.44
263,850,031.15
28,270,333.42

(358,921,441.06) 19,623,760,211.72
(340,700,524.64) 18,172,839,607.48
1,782,573.86
432,649,831.88

146,945,848.42

(20,003,490.28)

126,942,358.14

119,325,906.91

(8,362,115.28)

110,963,791.63

0.03
0.04

0.00
(0.01)

0.03
0.03

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตำมที่รำยงำนไว้เดิม รำยกำรปรับปรุ ง ตำมที่ปรับปรุ งใหม่
บำท
บำท
บำท
1,463,611,548.05
543,883,577.26
582,704,221.55
1,339,969,569.93

210,280,373.83
280,373,831.78
300,000,000.00
190,654,205.61

1,673,891,921.88
824,257,409.04
882,704,221.55
1,530,623,775.54
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินรับล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กำไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
กำไรสำหรับปี
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
กำไรต่อหุน้ ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน
กำไรต่อหุน้ ปรับลด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตำมที่รำยงำนไว้เดิม รำยกำรปรับปรุ ง ตำมที่ปรับปรุ งใหม่
บำท
บำท
บำท
810,995,250.19
1,757,120,764.37
542,427,765.54
1,356,564,504.93
553,499,894.24
27,053,536.67
963,888,678.27

11,738,094,662.83
10,867,918,590.56
30,289,497.98
1,318,767,997.48
1,316,930,443.74
0.34
0.33

73,589,932.87
340,700,524.64
793,457,943.93
849,000,000.00
376,969,317.86
(23,981,534.04)
5,760,617.62

884,585,183.06
2,097,821,289.01
1,335,885,709.47
2,205,564,504.93
930,469,212.10
3,072,002.63
969,649,295.89

(358,921,441.06) 11,379,173,221.77
(340,700,524.64) 10,527,218,065.92
(23,981,534.04)
6,307,963.94
5,760,617.62 1,324,528,615.10
5,760,617.62 1,322,691,061.36
(0.02)
(0.02)

0.32
0.31

47 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
บริ ษทั ฯ ได้จดั ประเภทรำยกำรบำงรำยกำรในงบกำรเงินที่นำมำแสดงเปรี ยบเทียบใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชี ของงวดปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลต่อกำไรหรื อขำดทุนสำหรั บปี
หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตำมที่ได้รำยงำนไว้แล้ว โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค้ ำประกัน
เงินลงทุนชัว่ ครำว

ตำมที่รำยงำนไว้เดิม
บำท
608,611,949.51
8,640,760.06

งบกำรเงินรวม
จัดประเภทใหม่
บำท

8,640,760.06
(8,640,760.06)

ตำมที่ปรับปรุ งใหม่
บำท
617,252,709.57
-
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค้ ำประกัน
เงินลงทุนชัว่ ครำว
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร (ตำมหมำยเหตุ 46)
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์
รำยได้อื่น
รำยกำรโอนกลับหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร (ตำมหมำยเหตุ 46)
ต้นทุนทำงกำรเงิน

ตำมที่รำยงำนไว้เดิม
บำท
746,454,678.28
2,614,111.87

18,172,839,607.48
151,396,366.56
432,649,831.88
640,229,251.81

งบกำรเงินรวม
จัดประเภทใหม่
บำท
2,614,111.87
(2,614,111.87)

ตำมที่ปรับปรุ งใหม่
บำท
749,068,790.15
-

738,689.86 18,173,578,297.34
37,058,442.19
37,058,442.19
(37,058,442.19)
114,337,924.37
35,145,144.77
35,145,144.77
28,515,769.94
461,165,601.82
5,890,684.97
646,119,936.78

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตำมที่รำยงำนไว้เดิม จัดประเภทใหม่ ตำมที่ปรับปรุ งใหม่
บำท
บำท
บำท
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค้ ำประกัน
เงินลงทุนชัว่ ครำว

534,434,982.03
8,640,760.06

8,640,760.06
(8,640,760.06)

543,075,742.09
-

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค้ ำประกัน
เงินลงทุนชัว่ ครำว

402,406,957.57
2,614,111.87

2,614,111.87
(2,614,111.87)

405,021,069.44
-

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร (ตำมหมำยเหตุ 46)
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์
รำยได้อื่น
รำยกำรโอนกลับหนี้สงสัยจะสู ญ

10,527,218,065.92
78,816,562.18
-

738,689.86 10,527,956,755.78
47,278,511.95
47,278,511.95
8,974,569.82
87,791,132.00
35,145,144.77
35,145,144.77
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งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตำมที่รำยงำนไว้เดิม จัดประเภทใหม่ ตำมที่ปรับปรุ งใหม่
บำท
บำท
บำท

179,882,360.26
6,307,963.94
403,726,146.86

83,515,769.94
1,253,081.77
5,890,684.97

263,398,130.20
7,561,045.71
409,616,831.83

48 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้
บริ ษทั ซันเทคเมทัลส์ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ขำยหุ ้นสำมัญทั้งหมดของบริ ษทั โอเชี่ ยน
ซัพพลำยส์ จำกัด จำนวน 99,999 หุ ้น หรื อร้อยละ 19.99 ของทุนจดทะบียน มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 100
บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวม 9,999,900.00 บำท ให้กบั บริ ษทั โอเชี่ยน อินเตอร์ เนชัน่ แนล บิสซิ เนส จำกัด
เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 2/2562 มีมติอนุมตั ิ ดังนี้
1) มี ม ติ ใ ห้ น ำเสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น พิ จ ำรณำอนุ ม ัติ ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท ฯ จ ำนวน
160,001,988.80 บำท โดยกำรตัดหุ ้นสำมัญที่ ยงั ไม่ได้ออกจำหน่ ำยออกจำนวน 400,004,972 หุ ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.40 บำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 2,773,515,332.40 บำท เป็ นจำนวน
2,613,513,343.60 บำท ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 160,000,000.00 บำท จำกหุ น้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 400,000,000
หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.40 บำท ที่ออกโดยมติที่ประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561
- ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,988.80 บำท จำกหุ ้นสำมัญคงเหลือจำกกำรจ่ำยปั นผลเป็ นหุ ้น
สำมัญจำนวน 4,972 หุน้
2) มีมติจ่ำยเงิ นปั นผลสำหรับปี 2561 ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นบุริมสิ ทธิ หมวด ค จำนวน 19,499,999.94 บำท
ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปั นผลของหุ น้ บุริมสิ ทธิในแต่ละปี คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 5 ของเงินลงทุนหรื ออัตรำ
0.1015 บำทต่อหุน้
มีมติให้นำเสนอที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจำรณำอนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นสำมัญใน
อัตรำหุ ้นละ 0.03 บำท รวมเป็ นเงินปั นผลจำนวนทั้งสิ้ น 130,211,445.78 บำท สำหรับรอบปี ปั ญชี 2561
โดยจ่ำยจำกกำไรสะสมของบริ ษทั ฯ โดยกำหนดให้วนั ที่ 7 พฤษภำคม 2562 เป็ นวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือ
หุน้ (Record Date) เพื่อรับสิ ทธิปันผลและกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภำคม 2562
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49 กำรอนุมัติงบกำรเงิน
คณะกรรมกำรบริ ษทั มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน) ได้อนุ มตั ิให้ออกงบกำรเงินนี้ แล้ว เมื่อ
วันที่ 8 มีนำคม 2562
___________________________________

