
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

Our services start before we sell.
Customer satisfaction is our first priority.

We build our reputation on quality.
We build our future on your satisfaction.



INNOVATION FOR
Material Handling Equipment
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 5 บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 

สรปุข้อมลูทางการเงิน 
 

ผลการดําเนินงานโดยรวมของกลุมบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 

 หนวย 2556 2557 2558 

รายไดรวม (ลานบาท) 701.21 767.35 680.71 

กําไรขั้นตน (ลานบาท) 176.21 203.81 184.15 

กําไรสุทธ ิ (ลานบาท) 125.24 148.58 138.08 

สินทรัพยรวม (ลานบาท) 1,114.09 1,246.65 1,314.28 

หนี้สินรวม (ลานบาท) 24.40 54.77 32.68 

สวนของผูถือหุนรวม (ลานบาท) 1,089.69 1,191.88 1,281.60 

ทุนเรียกชําระแลว (ลานบาท) 300.00 300.00 300.00 

อัตราสวนทางการเงินของกลุมบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 

 หนวย 2556 2557 2558 

อัตรากําไรขัน้ตน (%) 25.31 26.77 27.42 

อัตรากําไรสุทธ ิ (%) 17.86 19.36 20.28 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 11.92 13.02 11.17 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย (%) 11.56 12.59 10.78 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 22.78 13.03 24.01 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.02 0.05 0.03 

อัตราสวนการจายเงินปนผล (%) 34.59 38.33 32.31 
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 6 รายงานประจาํปี 2558 : ธุรกิจของบริษัท

ภาพรวม นโยบาย และลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ซิตี ้สตีล จํากัด (มหาชน) เร่ิมก่อตัง้เม่ือวันท่ี 7 
สิ งหาคม  2538 ด้ วยทุนจดทะเบียน  1 ล้ านบาท  โดย มี
วตัถปุระสงค์ในการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวกบัโลหะ ปัจจบุนั บริษัท ซิตี ้สตีล จํากดั (มหาชน) มีทนุ
จดทะเบียน 300 ล้านบาท และเป็นหนึ่งในบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่ม
เหล็ก  (STEEL) ของการจัดกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) และมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน
บริษัทอ่ืน  (Holding Company) ซึ่งได้มีการถือหุ้ นในบริษัท
ย่อยทางตรง 3 บริษัท คือ บจก.สยาม ไอโซ โปร, บจก.มาร์ค 
เวิลด์ไวด์, และบจก.ซิตี ้สตีล โปรดกัส์ และบริษัทย่อยทางอ้อม
อีก  1 บ ริษัท  คือ  CT Universal Company Limited ซึ่ ง เป็น
บริษัทท่ีได้จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

ในปี 2557/2558 กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในส่วน
งานดําเนินงานเพียงส่วนงานเดียวคือ การประกอบธุรกิจผลิต
และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัโลหะ โดยมีการแยกสายงาน
การขายและการผลิตออกเป็น 2 สายงาน คือ (1) สายงานผลิต
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะโครงสร้าง, ผลิตภัณฑ์โลหะท่ี
เก่ียวกบัอปุกรณ์จดัเก็บและลําเลียงสนิค้า, และผลติภณัฑ์ท่ีทํา
จากโลหะอื่นๆ และ (2) สายงานผลิตและจําหน่ายโลหะ, 
ชิน้สว่นโลหะ, และผลติภณัฑ์โลหะแปรรูป รวมทัง้การให้บริการ
ด้านโลหะครบวงจร  นอกจากนั น้ แ ล้ว  เพ่ื อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน กลุ่ม
บริษัทยังได้มีการจัดจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้ในโรงงาน
อตุสาหกรรมให้กบัลกูค้าอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

กลุม่บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลติภณัฑ์โลหะ
ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบครัน 
เน่ืองจากมีการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะทุกประเภท
และให้บริการท่ีเก่ียวกับโลหะอย่างหลากหลายตามความ
ต้องการของลูกค้า  (Made to Order) โดยใช้เค ร่ืองจักรท่ี
ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสงูในการผลิตเพ่ือเน้นคณุภาพของ
สินค้า และมีปณิธานการให้บริการท่ีดีท่ีสุดกับลูกค้า รวมถึง
การจดัสง่ท่ีตรงเวลา 

ปัจจุบนักลุ่มบริษัทมีกําลงัการผลิตรวม 39,500 ตนัต่อ
ปี โดยมีโรงงานจํานวน 4 แห่ง ตัง้อยู่ในจังหวัดชลบุรี โดย
โรงงานแห่งแรก, โรงงานแห่งท่ีสอง, และโรงงานแห่งท่ีสาม มี
กําลังการผลิตรวม 18,000 ตันต่อปี ดําเนินงานภายใต้การ
จัดการของ บจก.มาร์ค เวิลด์ไวด์ โดยโรงงานแห่งแรกมีกําลงั
การผลิต 9,000 ตันต่อปี, โรงงานแห่งท่ีสองมีกําลังการผลิต 
7,000 ตนัต่อปี, และโรงงานแห่งท่ีสามมีกําลงัการผลิต 2,000 
ตนัต่อ ในส่วนของโรงงานแห่งท่ีส่ีนัน้ มีกําลงัการผลิต 21,500 
ตันต่อปี ดําเนินงานภายใต้การจัดการของ บจก.ซิตี  ้สตีล 
โปรดกัส์ 
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 8 รายงานประจําป 2558 : ธุรกิจของบริษัท 

โครงสรางการถือหุนของกลุมบรษิัท 

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนหลักใน

บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เก่ียวกับโลหะ และจําหนายสินคาที่ใชในอุตสาหกรรมและสินคาเพื่อการ

อุปโภคและบริโภค โดย ณ 31 กรกฎาคม 2558 บริษัทยอยมีรายละเอียดดังนี้ 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดสวนการถือหุน 

1. ธุรกิจผลิตและจาํหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะ 

♦ บจก. มารค เวิลดไวด ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะและ

ผลิตภัณฑโลหะแปรรูปและชิ้นสวนโลหะ และ

ใหบริการแปรรูปโลหะ 

บริษัทถือหุนในสดัสวน รอยละ 99.99 

♦ บจก. ซิต้ี สตีล โปรดักส ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะ

โครงสราง, ผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับอปุกรณจัดเกบ็

และลําเลียง, และผลิตภัณฑท่ีทําจากโลหะอื่นๆ 

บริษัทถือหุนในสดัสวน รอยละ 99.99 

2. ธุรกิจจําหนายสินคาที่ใชในอุตสาหกรรม 

♦ บจก. สยาม ไอโซ โปร ดําเนินธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑโลหะ และอุปกรณ

และวัสดุที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม และดําเนินงาน

เกี่ยวกบัการลงทนุของกลุมบริษัท 

บริษัทถือหุนในสดัสวน รอยละ 99.99 

♦ CT Universal Co., Ltd. ดําเนินธุรกิจจําหนายสินคาท่ีใชในอุตสาหกรรม  

สินคาเพ่ือการอุปโภคและบริโภค  และลงทุนในธุรกจิ

ใหม 

บจก. สยาม ไอโซ โปร ซึ่งเปนบริษทัยอย

ที่บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 

ถือหุนใน CT Universal Co., Ltd. ใน

สัดสวนรอยละ 100 

 

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

 

 

 

  

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 

ทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท 

ทุนชําระแลว 300 ลานบาท 

บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด 

ทุนจดทะเบียน 154 ลานบาท 

ทุนชําระแลว 112 ลานบาท 

CT Universal Company Limited 
ทุนจดทะเบียน 3 ลานดอลลารสหรัฐ 

ยังไมมีการเรียกชําระคาหุน 

บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด 

ทุนจดทะเบียน 295 ลานบาท 

ทุนชําระแลว 280.2 ลานบาท 

บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จํากัด 

ทุนจดทะเบียน 270 ลานบาท 

ทุนชําระแลว 247.05 ลานบาท 

100% 

99.99% 99.99% 99.99% 
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 10 รายงานประจําป 2558 : ธุรกิจของบริษัท 

1.2 ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะที่เก่ียวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง (Storage System and Material Handling 

Equipment) สามารถแบงผลิตภัณฑไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 อุปกรณจัดเก็บ (Storage System) 

เปนผลิตภัณฑที่ใชงานเก่ียวกับการจัดเก็บส่ิงของ โดยรูปแบบและขนาดจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการ

ใชงานของลูกคาแตละราย ตัวอยางเชน ชั้นวางของระบบเคล่ือนที่ได (Mobile Shelving System) ตูเก็บของและตูเก็บของแบบล็อค

ได (Cabinet & Locker) 

 

 

 

 

 อุปกรณลําเลียง (Material Handling Equipment) 

เปนผลิตภัณฑท่ีใชงานเก่ียวกับการลําเลียงและเคล่ือนยายสินคา ซึ่งสวนใหญจะใชสําหรับสายการผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรม หรือในสถานที่ที่ตองมีการเคล่ือนยายสินคา เชน ซุปเปอรมารเก็ต ซุปเปอรสโตร สนามบิน โรงแรม เปนตน โดยรูปแบบ

และขนาดของผลิตภัณฑจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใชงาน  เชน รถลําเลียงชิ้นงาน (Cart & Dolly) พาเลท 

(Pallet) แทนลําเลียง (Conveyor System) แทนเทียบทางลาด (Dock Equipment) เคร่ืองยกและเข็นสินคา (Material Handling 

Equipment) เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นวางของระบบเคลื่อนที่ได ตูเก็บของและตูเก็บของแบบล็อคได 

พาเลท 

แทนลําเลียง 

รถลําเลียงชิ้นงาน 

แทนเทียบทางลาด 
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 12 รายงานประจําป 2558 : ธุรกิจของบริษัท 

ตารางแสดงโครงสรางรายไดของกลุมบริษัท 

 

 
2556  2557  2558  

 484.23  
 584.73  

 559.62  

 211.89  

 176.51  
 111.92  

 0.01  
 -    

 -    
 5.08  

 6.11  

 9.17  
รายไดอื่นๆ 

วัสดุอุปกรณที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม 

โลหะและผลิตภัณฑโลหะแปรรูป 

ผลิตภัณฑโลหะโครงสราง, อุปกรณ

จัดเก็บและลําเลียง, อื่นๆ 

โครงสรางรายได 

ท่ีมาของรายได 
ดําเนินงาน

โดย 

ป 2555/2556 

(ส.ค.55 – ก.ค.56) 

ป 2556/2557 

(ส.ค.56 – ก.ค.57) 

ป 2557/2558 

(ส.ค.57 – ก.ค.58) 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

จําหนายในประเทศ        

1. ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะ        

♦ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะโครงสราง, ผลิตภัณฑโลหะ

ท่ีเก่ียวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง, และผลิตภัณฑโลหะ

อ่ืนๆ 

กลุมบริษัท 476.94 68.02 574.52 74.87 548.81 80.62 

♦ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะแปรรูปและจําหนายโลหะ กลุมบริษัท 211.89 30.22 176.51 23.00 111.92 16.44 

2. ธุรกิจจําหนายสินคาท่ีใชในอุตสาหกรรม        

♦ จําหนายวัสดุอุปกรณท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรม กลุมบริษัท 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 

รวมรายไดจากในประเทศ  688.84 98.24 751.03 97.87 660.73 97.06 

จําหนายตางประเทศ        

1. ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะ        

♦ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะโครงสราง, ผลิตภัณฑโลหะ

ท่ีเก่ียวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง, และผลิตภัณฑโลหะ

อ่ืนๆ 

กลุมบริษัท 7.29 1.04 10.21 1.33 10.81 1.59 

♦ ผลิตและจําหนายโลหะและจําหนายผลิตภัณฑโลหะแปรรูป  - - - - - - - 

2. ธุรกิจจําหนายสินคาท่ีใชในอุตสาหกรรม        

♦ จําหนายวัสดุอุปกรณท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรม - - - - - - - 

รวมรายไดจากตางประเทศ  7.29 1.04 10.21 1.33 10.81 1.59 

รายไดอ่ืนๆ กลุมบริษัท 5.08 0.72 6.11 0.80 9.17 1.35 

รวมรายไดท้ังส้ิน  701.21 100.00 767.35 100.00 680.71 100.00 
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การจัดหาผลติภัณฑและบริการ 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 กลุมบริษัทมีสถานประกอบการ 6 แหง ดังนี้ 

 

• ต้ังอยูท่ี 88/3 หมู 4 ถนนบายพาส ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 

• เปนอาคารสํานักงาน มีพ้ืนที่ประมาณ 576 ตารางเมตร 

• ลักษณะกรรมสิทธิ์ เปนการเชา 

1. บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 

• ต้ังอยูท่ี 88/2 หมู 4 ถนนบายพาส ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 

• เปนอาคารสํานักงาน มีพ้ืนที่ประมาณ 96 ตารางเมตร 

• ลักษณะกรรมสิทธิ์ เปนการเชา 

2. บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด 

• ต้ังอยูท่ี 41/58-61 หมู 1 ถนนบายพาส ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 

• เปนอาคารโรงงานและสํานักงาน มีพ้ืนที่ประมาณ 8 ไร 69 ตารางวา 

• ลักษณะกรรมสิทธิ์ บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด เปนเจาของกรรมสิทธิ์ 

3. บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด 

• ต้ังอยูท่ี 120, 122/8 หมู 3 ถนนสุขุมวิท ตําบลบานสวน อําเภอเมือง

ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

• เปนอาคารโรงงานและสํานักงาน มีพ้ืนที่ประมาณ 1,680 ตารางเมตร 

• ลักษณะกรรมสิทธิ์ เปนการเชา 

4. บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด 
(สาขา 1) 

• ต้ังอยูท่ี 88/5 หมู 4 ถนนบายพาส ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 

• เปนอาคารโรงงาน มีพ้ืนที่ประมาณ 8,208 ตารางเมตร 

• ลักษณะกรรมสิทธิ์ เปนการเชา 

5. บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด 
(สาขา 2) 

• ต้ังอยูท่ี 88/20 หมู 10 ถนนบายพาส ตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 

• เปนอาคารโรงงานและสํานักงาน มีพ้ืนที่ประมาณ 23 ไร 

• ลักษณะกรรมสิทธิ์ บริษัท ซิต้ี สตีล โปรดักส จํากัด เปนเจาของกรรมสิทธิ์ 

6. บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จํากัด 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 
 อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะและบริการ
เก่ียวกับโลหะเป็นอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถ
และความชํานาญรวมทัง้ประสบการณ์ของผู้ประกอบการอยา่ง
มากนอกจากนีจ้ะต้องการปรับปรุงเคร่ืองจักรเพ่ือรองรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตรวมทัง้การใช้เทคโนโลยี
เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัในกระบวนการผลิตเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลติ ยกระดบัคณุภาพสนิค้า ลดการสญูเสียของวตัถดิุบ
และลดต้นทุนการผลิต  นอกจากนี ใ้นอุตสาหกรรมผลิต
ผลิตภณัฑ์โลหะนัน้ยงัเน้นการพฒันาและออกแบบผลติภณัฑ์ท่ี
ตรงกบัความต้องการของลกูค้ามากท่ีสดุและเป็นไปตามหลกั
วิศวกรรมรวมไปถึงต้องผลิตสินค้าได้ทันตามเวลาท่ีลูกค้า
กําหนดและการบริการทัง้ก่อนและหลงัการขายท่ีดีอีกด้วย 

จากประสบการณ์ความรู้ความสามารถและความ
ชํานาญของกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์
โลหะและบริการเก่ียวกับโลหะท่ีมีมาอย่างยาวนานและ
ต่อเน่ืองกว่า 20 ปี  ทําให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ ประกอบธุรกิจ
เก่ียวกับโลหะท่ีมีความหลากหลายและครบครันในด้านการ
จําหน่ายโลหะการผลิตและการบริการซึ่งจากการมุ่งเน้นความ
เป็นเลิศของผลิตภณัฑ์และบริการรวมทัง้การจดัสง่ตรงต่อเวลา
ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทจึงทําให้ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษัท
เป็นท่ียอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งประกอบ 
ด้วย 6 องค์ประกอบท่ีสําคญัดงันี ้
Quality 
 บริษัทมีนโยบายมุ่งความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีความแข็งแรงทนทานอายุการ
ใช้งานยาวนานสวยงามมีความประณีตเรียบร้อยซึ่งจะต้องมี
การควบคมุคณุภาพในการผลติทกุขัน้ตอน 
 
 
 
 
 
 

 
Cost  
 บ ริ ษั ท มี ก า รบ ริห า ร ต้ น ทุ น ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ โดยการบริหารขัน้ตอนการผลิตให้มีของเสียน้อย
ท่ีสดุ รวมทัง้การบริหารวตัถุดิบในการผลิตให้เกิดประโยชน์ได้
มากท่ีสดุ 

Delivery 
 บริษัทได้ให้ความสําคัญอย่างมากกับการส่งมอบ
ผลติภณัฑ์ให้ตรงตามกําหนดเวลา 
Innovation / Design 
 บริษัทมีการให้คําปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของลกูค้ามากท่ีสดุและเป็นไป 
ตามหลกัวิศวกรรม 
Service 
 บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะให้บริการท่ีดีทัง้ก่อนและหลงั
การขาย  เช่น  การให้บ ริการติดตัง้ผลิตภัณ ฑ์  การเข้าไป
ตรวจสอบการใช้งานหลงัจากการติดตัง้ 
Brand 
 บริษัทผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า “CITY STEEL” โดยพยายามสร้างตราสินค้าให้เป็นท่ี
รู้จกัและยอมรับของลกูค้า 
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ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีลูกค้าทัง้ในประเทศและต่าง 

ประเทศโดยลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นลูกค้าใน
ประเทศ 

1)  ลกูค้าในประเทศ 
ได้แก่ ผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเก่ียวกับโลหะทกุชนิด 

โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ ใช้ทางอุตสาหกรรมในกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีเป็นบริษัทขนาดกลางขึน้ไป ลูกค้าของ
กลุ่มบริษัทมีอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัท
สามารถจัดส่งและติดตัง้ผลิตภัณฑ์ได้ทั่วประเทศ ซึ่งความ 
สมัพนัธ์ของกลุม่บริษัทกบักลุม่ลกูค้าถือได้วา่มีความ สมัพนัธ์ท่ี
ดี  และท่ีผ่ านมาลูก ค้าส่วนใหญ่ จะมี จํานวนการสั่ง ซื อ้
ผลติภณัฑ์มากกวา่ 1 ครัง้ (Repeat Order)  

ทัง้นี ้ณ 31 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีฐานลกูค้าใน
ประเทศกว่า 3,000 ราย ซึ่งอยู่ใน 25 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 
กลุ่มธุรกิจการเกษตร, กลุ่มอาหาร และเคร่ืองด่ืม, กลุ่มแฟชัน่, 
กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน, กลุ่มของใช้ส่วนตัว 
และเวชภณัฑ์,  กลุม่ธนาคาร,  กลุม่เงินทนุและหลกัทรัพย์,  

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร, กลุ่มยานยนต์, กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและ
เคร่ืองจกัร, กลุม่กระดาษและวสัดกุารพิมพ์, กลุม่ปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์, กลุ่มบรรจุภัณฑ์, กลุ่มวัสดุก่อสร้าง, กลุ่มพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์, กลุม่พลงังานและสาธารณปูโภค, กลุม่เหมือง
แร่, กลุ่มพาณิชย์, กลุ่มการแพทย์, กลุ่มส่ือและสิ่งพิมพ์, กลุ่ม
บริการเฉพาะกิจ, กลุ่มการท่องเท่ียวและสันทนาการ, กลุ่ม
ขนสง่และโลจิสติกส์, และกลุม่ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 
2)  ลกูค้าตา่งประเทศ 

ลกูค้าต่างประเทศของกลุ่มบริษัทจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตใน
อตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ และกลุ่มผู้ผลิตในอตุสาหกรรม
ต่างๆ และตัวแทนจําหน่าย โดยประเทศท่ีส่งผลิตภัณฑ์ไป
จําหน่าย ได้แก่ ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ญ่ีปุ่ น, มาเลเซีย, 
เกาหลีใต้, จีน, อินเดีย, เวียดนาม, ไต้หวนั, และกลุ่มประเทศ
ในทวีปยโุรป เป็นต้น โดยกลุม่บริษัทได้เลง็เห็นถึงศกัยภาพของ
ตลาดต่างประเทศท่ีมีกําลังซือ้สูง และได้พยายามเพิ่มช่อง
ทางการจําหน่ายในตลาดตา่งประเทศให้มากขึน้ 

  

กลุมยานยนต
49.57%

กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย
16.10%

กลุมวัสดุอุตสาหกรรมและ
เครื่องจักร
13.14%

กลุมขนสงและโลจิสติกส
6.53%

กลุมวัสดุกอสราง
5.14%

กลุมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 
1.78%

กลุมของใชสวนตัวและเวชภัณฑ
1.06%

กลุมบรรจุภัณฑ
0.92%

กลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
0.86%

กลุมอาหารและเครื่องด่ืม
0.77%

อื่น ๆ
4.13%
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ปัจจัยความเส่ียง 
ปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนิน

ธุรกิจ สถานะการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัท
สามารถจําแนกได้ดงันี ้
ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิโลหะ 

วตัถดิุบหลกัท่ีใช้ในการผลิตสินค้าของกลุม่บริษัท ได้แก่ 
วตัถุดิบโลหะ ซึ่งประกอบไปด้วย เหล็กแผ่นดํา เหล็กแผ่นขาว 
เหล็กรูปพรรณ รวมถึงสเตนเลสและอลมิูเนียม ทัง้นีร้าคาโลหะ
ดังกล่าวจะมีความผันแปรไปตามอุปสงค์และอุปทานของ
ผู้ ผลิตและผู้ ใช้โลหะทั่วโลก รวมทัง้ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น  อัตรา
แลกเปล่ียน อัตราภาษีนําเข้า และการกําหนดค่าธรรมเนียม
พิเศษ (Surcharge) เป็นต้น โดยในปี 2556/2557 ปริมาณการ
ใช้วตัถดิุบดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 63.33 ของต้นทนุขาย และปี
2557/2558 ปริมาณการใช้วัตถุดิบดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 
57.93 ของต้นทุนขาย ดงันัน้ความเส่ียงจากความผนัผวนของ
ราคาวัตถุดิบโลหะ จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนขาย, 
รายได้จากการขาย ตลอดจนผลกําไรของกลุม่บริษัท 

อย่างไรก็ตาม การกําหนดราคาขายผลติภณัฑ์ของกลุม่
บริษัทนัน้ ใช้นโยบายต้นทุนบวกกําไร รวมทัง้กลุ่มบริษัทได้มี
การติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคาของวัตถุดิบ
ดงักลา่ว และนํามาพิจารณาประกอบการตดัสินใจในการสัง่ซือ้
และบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบคงคลังซึ่งเป็นต้นทุนหลัก
ของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสม จากนโยบายการกําหนด
ราคาท่ีดีและการบริหารสินค้าคงคลังท่ีดี ทําให้กลุ่มบริษัท
สามารถรักษาสว่นตา่งของกําไรได้ ดงันัน้ การผนัผวนของราคา
วัตถุดิบโลหะจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกลุ่ม
บริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 
ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกจิ 
 เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของกลุม่บริษัทสว่นใหญ่มีลกัษณะ
เป็นสินค้าทุน ความต้องการในสินค้าประเภทนีจ้ะเกิดขึน้ก็
ต่อเม่ือมีการลงทุนใหม่ๆ เพิ่มขึน้ กล่าวคือลูกค้าจะทําการ
สัง่ซือ้สินค้าก็ต่อเม่ือลกูค้ามีความต้องการท่ีจะขยาย ซ่อมแซม 
ปรับปรุง หรือย้าย อาคารโรงงาน ซึง่เม่ือเศรษฐกิจอยูใ่นภาวะท่ี
เติบโต การขยายโรงงาน หรือการเพิ่มกําลงัการผลิตก็จะเพิ่มขึน้ 

 
 

ซึ่งก็จะส่งผลให้ความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมี
มากขึน้ด้วย แต่ถ้าหากเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว การลงทุน
ของภาคอุตสาหกรรมในการขยายโรงงานหรือเพิ่มกําลังการ
ผลติก็จะลดลง ซึง่ทําให้ความต้องการในสนิค้าทนุลดลงด้วย 

อย่างไรก็ดีการท่ีกลุ่มบริษัทมีผลิตภัณฑ์และบริการท่ี
หลากหลาย และได้มีการมุ่งเน้นพฒันาและนําเสนอผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ อยู่เสมอๆ ก็ทําให้กลุ่มบริษัทสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน รวมทัง้สามารถหาลกูค้า
รายใหม่ๆ และขยายฐานลูกค้าจากท่ีมีอยู่ให้กว้างขวางมาก
ย่ิงขึน้  ครอบคลุมในทุกๆ  กลุ่มอุตสาหกรรม  ซึ่งหากกลุ่ม
อุตสาหกรรมใดมีการขยายตัวท่ีลดลง กลุ่มบริษัทก็สามารถ
นําเสนอผลิตภณัฑ์ให้กบักลุ่มลกูค้าในอตุสาหกรรมอ่ืนท่ีมีการ
ขยายตวัเพิ่มขึน้ได้ทนัที โดยในปัจจบุนักลุ่มบริษัทมีฐานลกูค้า
กว่า 3,000 ราย กระจายอยู่ใน 25 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งการ
กระจายฐานลกูค้าไปในทกุๆ กลุ่มอตุสาหกรรมนีเ้อง ก็จะช่วย
ให้กลุ่มบริษัทสามารถลดความเส่ียงจากการท่ีภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตวัลงได้บ้าง 
ความเส่ียงจากการพึ่งพงิตลาดในประเทศ 

ปัจจุบันกลุ่มบ ริษัทมีรายได้หลักมาจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ให้กบัลกูค้าภายในประเทศ โดยสดัส่วนรายได้จาก
ลูกค้าภายในประเทศ ปี  2555/2556, ปี  2556/2557, และปี 
2557/2558 เท่ากับร้อยละ 98.95, ร้อยละ 98.66, และร้อยละ 
98.39 ตามลําดับ  จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัดส่วน
รายได้จากลกูค้าในประเทศนัน้มีสดัส่วนค่อนข้างมาก ซึ่งหาก
ภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมภายในประเทศเกิดการชะลอ
ตวั อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลกําไรของกลุ่มบริษัทได้ 
อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทก็ได้มีความพยายามท่ีจะขยายตลาดไป
ยังต่างประเทศให้มากขึน้ โดยได้มีการเพิ่มช่องทางการจัด
จําหน่ายในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับลูกค้าใน
ต่างประเทศโดยตรง หรือตัวแทนจัดจําหน่ายในต่างประเทศ 
การขายสินค้าหรือติดต่อผ่านทางบริษัทย่อยหรือสาขาของ
บริษัทข้ามชาติท่ีตัง้อยู่ในประเทศไทย รวมทัง้การออกงาน
แสดงสินค้าต่างๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทก็จะดําเนินการอย่างรอบคอบ
และมุง่เน้นไปในประเทศท่ีเศรษฐกิจยงัมีการขยายตวัได้ดี กลุม่
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บริษัทคาดว่าการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายในต่างประเทศ
ดงักล่าวจะช่วยให้สามารถขยายฐานลกูค้าไปยงัต่างประเทศ
ได้มากขึน้ ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงรายได้จาก
ตลาดในประเทศลงได้สว่นหนึง่ 
ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของรายได้ 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ของกลุม่บริษัทมีความไม่
แน่นอนเน่ืองจากการขายของกลุ่มบริษัทเป็นการขายแบบ
โครงการ (project by project) และไม่มีสัญญาระยะยาวกับ
ลกูค้า เม่ือลูกค้าติดต่อและระบุความต้องการเบือ้งต้นเข้ามา
แต่ละครัง้ กลุ่มบริษัทจะให้คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับตัว
ผลิตภณัฑ์ตามท่ีลกูค้าต้องการ ทีมวศิวกรจะคํานวณโครงสร้าง
และการรับนํา้หนกั และจะทําการประเมินราคาและเสนอราคา
ไปให้ลูกค้าเพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับผู้ ผลิตรายอ่ืนๆ จากนัน้
หากลูกค้าตัดสินใจสั่งซือ้ กลุ่มบริษัทจึงเร่ิมดําเนินการผลิต 
ดงันัน้จงึเกิดความไม่แน่นอนของรายได้ ประกอบกบัผลติภณัฑ์
ของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ เช่น ชัน้วางของในโกดงั แท่นลําเลียง 
พาเลท และป้ายจัดแสดงสินค้า ฯลฯ จะใช้สําหรับสนับสนุน
การปฏิบัติงานของลูกค้า แต่ไม่ใช่ชิน้ส่วนหรือวัตถุดิบหลักท่ี
ลกูค้าต้องนําไปใช้เพ่ือการผลิต จึงมีอายกุารใช้งานท่ีค่อนข้าง
นาน ดงันัน้ลกูค้าแต่ละรายจึงมีความต้องการสัง่ซือ้ในลกัษณะ
ท่ีไม่ต่อเน่ือง หรือนานๆ ครัง้ โดยอาจสั่งซือ้เม่ือมีโครงการ
ก่อสร้างใหม่ มีการขยายพืน้ท่ีโกดงัจดัเก็บ ขยายอาคารโรงงาน
หรือสํานักงาน ซึ่งแต่ละครัง้จะมีระยะเวลาท่ีไม่แน่นอน แต่
อย่างไรก็ตามจากการท่ีกลุ่มบริษัทมีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย 
จึงสามารถรองรับความต้องการจากหลายอุตสาหกรรม 
นอกจากนัน้กลุ่มบริษัทยงัคงมีการศึกษาวิจยัและพฒันาอย่าง
ตอ่เน่ืองเพ่ือปรับปรุงผลิตภณัฑ์เดิมและนําเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่
ให้กับลกูค้าซึ่งมีความต้องการท่ีแตกต่างกนัและเปล่ียนแปลง
ไปตลอดเวลา 
ความเส่ียงจากการให้เครดติลูกค้า 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 
เท่ากับ  64.46 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.60 ของรายได้
จากการขายและบริการ บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ีย ใน
ปี 2558 เท่ากับ 37.83 วัน ซึ่งบริษัทอาจมีความเส่ียงในการ
เรียกเก็บเงินจากลูกหนีก้ารค้า และอาจทําให้บริษัทเกิด
ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนีด้้วย ถ้าลกูหนีก้ารค้าของบริษัทมี

ปัญหาในการดําเนินงานก็อาจส่งผลกระทบต่อผลกําไรและ
ฐานะการเงินของบริษัทได้ 

อย่างไรก็ดีบริษัทมีการติดตามคณุภาพลกูหนีอ้ยู่อย่าง
สม่ําเสมอ และบริษัทยงัได้ให้ความสําคญัในการพิจารณาการ
ให้เครดิตกับลกูค้าอย่างเข้มงวด โดยทางบริษัทจะให้ผู้บริหาร
และผู้ จัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการให้เครดิตร่วมกันเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยคํานึงถึงปัจจัยในด้านต่างๆ  เช่น 
ลักษณะธุรกิจของลูกค้า, สถานะทางการเงิน, ปริมาณการ
สัง่ซือ้สินค้า, และประวัติการชําระเงิน รวมถึงการเข้าพบและ
พดูคยุกบัผู้บริหารของลกูค้า เพ่ือให้บริษัทสามารถมัน่ใจในการ
อนมุติัการให้เครดิตแก่ลกูค้าแต่ละราย และลดผลกระทบของ
ความเส่ียงจากการให้เครดิตลกูค้าให้มากท่ีสดุ 
ความเส่ียงจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ที่มี
ศักยภาพ 

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
โลหะโครงสร้าง ผลิตภณัฑ์โลหะท่ีเก่ียวกบัอปุกรณ์จดัเก็บและ
ลําเลียง ผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป และให้บริการแปรรูปโลหะ
ครบวงจรในภาคตะวันออก ซึ่งลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีอยู่ทั่ว
ประเทศ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามภาคตะวันออก กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล รวมทัง้บริเวณใกล้เคียง โดยผู้ประกอบการท่ี
ดําเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้ประกอบการรายเลก็ๆ ท่ีกระจายอยู่ตามแหลง่ชมุชน หรือ
เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะ
เช่นเดียวกนั แต่ยงัไม่มีการผลิตผลิตภณัฑ์และการให้บริการท่ี
ครบวงจรเช่นเดียวกับของกลุ่มบริษัท จึงถือได้ว่ากลุ่มบริษัท
เป็นผู้ นําในอุตสาหกรรมนี  ้แต่เน่ืองจากการดําเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์โลหะมีการใช้เงินลงทนุท่ีไม่สงูมากนกั หาก
ในอนาคตมีผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีมีศกัยภาพในการดําเนิน
ธุรกิจ มีเคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีทนัสมยั มีระบบการจดัการท่ีดี 
เข้ามาดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกบักลุม่บริษัทก็อาจมีผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งการตลาดได้ แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนในธุรกิจนี ้
จะต้องอาศัยประสบการณ์  และระยะเวลาในการสร้างการ
ยอมรับจากลูกค้า รวมทัง้ต้องมีการวางแผนและมีระบบการ
บริหารจดัการการผลิตท่ีดี มีการพฒันาผลิตภณัฑ์และปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูขึน้จึงจะสามารถ
อยู่รอดและสร้างผลกําไรในธุรกิจนีไ้ด้ ซึ่งกลุ่มบริษัทได้มีการ
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สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า โดยเน้นการออกแบบและ
พฒันาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลกูค้า มีการส่ง
มอบท่ีตรงเวลา และมีบริการท่ีดีทัง้ก่อนและหลงัการขาย ทําให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจ จึงเป็นการรักษาฐานลูกค้าให้
กลบัมาซือ้ผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษัทตอ่ไป 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ในการดําเนินธุรกิจบ ริษัทมีการสั่งซื อ้สิน ค้าจาก
ต่างประเทศและมีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ จึงทําให้บริษัทมีความเส่ียงจากการผนัผวนของ
อตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทได้ลดผลกระทบจากอตัรา
แลกเปล่ียน โดยการตรวจสอบและเฝ้าสงัเกตการเปล่ียนแปลง
ของค่าเงินอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา รวมทัง้การทําสญัญาซือ้
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) หรือ
ชําระหนีก่้อนกําหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของ
กระแสเงินสดและสถานการณ์ในขณะนัน้ 

 ในอนาคตบริษัทคาดว่ายังคงต้องสั่งซือ้สินค้าจาก
ต่างประเทศ และส่งสินค้าไปขายในต่างประเทศต่อไป ดังนัน้
บริษัทจะยงัคงรักษานโยบายการลดผลกระทบจากความเสี่ยง
ในอตัราแลกเปล่ียนโดยวิธีดงักลา่ว ทัง้นีจ้ะพิจารณาจากความ 
เหมาะสมของสถานการณ์ในขณะนัน้

ความเส่ียงจากกรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมาก 
กว่าร้อยละ 50 

ณ วนัท่ี 14 ตลุาคม 2558 กลุม่ตระกลูพงศ์รัตนเดชาชยั 
ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 72.92 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท  จึงทําให้กลุ่มตระกูลพงศ์รัตนเดชาชัย 
สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมดไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีต้องใช้
เสียงสว่นใหญ่ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมายหรือ
ข้อบงัคบับริษัทกําหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้ น  ดังนัน้ผู้ ถือหุ้ นรายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และถ่วงดุลเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้ นใหญ่
เสนอได้ 
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โครงสร้างผูถื้อหุ้น 
รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2558 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 
จาํนวนหุ้นที่ถือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. กลุม่ครอบครัวพงศ์รัตนเดชาชยั /1   

 บจก. ดบับลวิเคพี แอสเซท็ พลสั /2 166,500,000 55.50 

 นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชยั 7,709,625 2.57 

 นายวิบลูย์ พงศ์รัตนเดชาชยั 7,500,000 2.50 

 นางเคง็ พงศ์รัตนเดชาชยั 7,500,000 2.50 

 นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชยั 7,500,000 2.50 

 นางสาวสพุตัรา พงศ์รัตนเดชาชยั 7,500,000 2.50 

 นางอรวรรณ พงศ์รัตนเดชาชยั 7,500,000 2.50 

 นายบณัฑิต พงศ์รัตนเดชาชยั 7,047,100 2.35 

รวม 218,756,725 72.92 

2. นายเมืองทอง เสถียรศกัด์ิพงศ์ 5,243,100 1.75 
3. นายเผา่สงิห์ เน่ืองจํานงค์ 5,205,000 1.74 
4. นายสรุเชษฐ์ กมลมงคลสขุ 2,878,700 0.96 
5. นายสนัติ เตม็กลุเกียรติ 2,500,000 0.83 
6. นายรุ่งโรจน์ นภาอมัพร 1,800,000 0.60 
7. พนัตรีฑิฆมัพร ชมเดช 1,606,100 0.54 
8. นายภาพงศ์ ปราโมชฯ 1,359,100 0.45 
9. นางแดง เตม็กลุเกียรติ 1,300,700 0.43 
10. นางนวรัตน์ สลุคันทินาสร์ุ 1,170,000 0.39 

รวม 241,819,425 80.61 

หมายเหตุ /1 บจก. ดบับลิว เค พี แอสเซ็ท พลสั, นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชยั, นายวิบลูย์ พงศ์รัตนเดชาชยั, นางเค็ง พงศ์รัตนเดชาชยั, นายสาธิต พงศ์

รัตนเดชาชัย, นางสาวสพุัตรา พงศ์รัตนเดชาชยั, นางอรวรรณ พงศ์รัตนเดชาชยั. และนายบณัฑิต พงศ์รัตนเดชาชยั เป็นกลุ่ม Acting in  
Concert ตามประกาศว่าด้วยเร่ือง การกําหนดลกัษณะความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมท่ีเข้าลกัษณะเป็นการกระทําร่วมกบับคุคลอ่ืน และการ
ปฎิบติัการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

/2 บจก. ดบับลิว เค พี แอสเซท็ พลสั ถือหุ้นโดยกลุม่ครอบครัวพงศ์รัตนเดชาชยั ในสดัสว่นร้อยละ 100 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม หลงัหกัภาษีเงินได้และสํารอง

ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ ความจําเป็น และ
ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการดําเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น เช่น ใช้
เป็นเงินลงทนุเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัทหรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท ใน
อนาคต โดยให้อํานาจคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทัง้นีม้ติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกู
นําเสนอเพ่ือขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุติัให้จ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

สําหรับบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะเป็นผู้ กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ทัง้นีต้้องได้รับการ
อนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่กลุ่มบริษัทมีความจําเป็นต้องใช้เงินเพ่ือการขยายกิจการ หรือจากปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องในการบริหารของกลุ่มบริษัท ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะ
การเงิน และแผนการลงทนุของกลุม่บริษัท 

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2556/2557 ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล
ร้อยละ 32.00 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมาย 

ตารางแสดงข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 

 2552/2553 2553/2554 2554/2555 2555/2556 2556/2557 

อัตรากาํไรสุทธิต่อหุ้น 0.22 0.27 0.46 0.42 0.50
อัตราเงนิปันผลต่อหุ้น 0.08 0.10 0.16 0.16 0.16
อัตราการจ่ายเงนิปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 36.36% 37.04% 34.78% 38.10% 32.00%
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โครงสร้างการจัดการ 
กลุมบริษัทมีคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรม 

การบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจ 
สอบ โดยคณะกรรมการแตละชุดมีรายช่ือและขอบเขต
อํานาจหนาที่ดังนี้ 
คณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการที่เปนกรรมการบริหาร 3 ทาน 
 กรรมการอิสระ 3 ทาน 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน  
6 ทาน ดังนี้ 
1. นายเจริญพงษ องควงศสกุล ประธานกรรมการบริษัท 
2. นางบุญทิพย ชางนิล กรรมการบริษัท 
3. นางภณิดา ใชเฮง กรรมการบริษัท 
4. นายอนุตร ตันตราภรณ กรรมการบริษัท 
5. นายภัทรธร ทัศนสุวรณ กรรมการบริษัท 
6. นายหริรักษ จามรกุล กรรมการบริษัท 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการซ่ึงมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือนาย
เจริญพงษ องควงศสกุล, นางบุญทิพย ชางนิล, นางภณิดา 
ใชเฮง กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือชื่อรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหุน 
และมีอํานาจในการจัดการดังนี้ 
1. ตองปฏิบั ติหนาที่ โดยใชความรูความสามารถ และ

ประสบการณใหเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ
บริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

2. กําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและควบคุม
ติดตามการดํา เ นินงานของบริษัทให ถูกตองตาม
กฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานราชการที่เก่ียวของ มี
การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหกับผูถือหุนและผูที่ 

 
 
 

เก่ียวของทุกฝาย และใหมีการบริหารงานอยางโปรงใส 
รวมทั้งเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

3. กํากับดูแลฝายจัดการใหดําเนินการตามนโยบายที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และแจงใหฝายจัดการ
นําเสนอเร่ืองที่มีสาระสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท
รายการระหวางบคุคลที่เก่ียวโยงกันอื่นๆ ใหพิจารณาโดย
ใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของสํานักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

4. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยใหจัดใหมีฝายตรวจสอบ
และดูแลการปฏิบัติงานภายในเปนผูติดตามดําเนินการ 
และรวมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. คณะกรรมการบริษัทอาจแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร 
หรือกรรมการผูจัดการ หรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดให
ดํา เ นิน กิจการของบ ริษัทภายใตการควบคุมของ
คณะกรรมการ โดยการมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไป
ตามมติคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระ หรือ
กรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม และ
หากกรรมการอิสระ  หรือกรรมการท่ีเปนกรรมการ
ตรวจสอบคัดคานการมอบอํานาจน้ัน  ตองบันทึก
ความเห็นของกรรมการดังกลาวในรายงานการประชุมให
ชัดเจน ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวจะตองกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของผูรับมอบ
อํานาจไวอยางชัดเจน และตองไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจท่ีทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการท่ี
ตนหรือบุคคลท่ีอาจจะมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทยอย 

6. มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม ในการดําเนินธุรกิจ มี
ความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเปนกรรมการ
อยางแทจริงและมีความต้ังใจท่ีจะดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่อง 
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7. จะตองมีความรับผิดชอบตอผู ถือหุนโดยสม่ําเสมอ 
ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการ
เปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตองครบถวน  มี
มาตรฐาน และโปรงใส 

8. พิจารณาการอนุมัติแผนการดําเนินธุรกิจ  รายจาย
ประจําป รวมทั้งการไดมา/จําหนายไปของสินทรัพย  ซึ่งมี
วงเงินเกินกวาอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร 
รวมทั้งการอนุมัติแผนการรวมทุนเพื่อขยายธุรกิจ และ
การอนุมัติ เงินกู  นอกเหนือจากเ งินกู เพื่อใชในเงิน
หมุนเวียน ซึ่งจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร 

ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตน กรรมการบริษัท
จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบวาระตางๆ  ที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและตองไมอนุมัติรายการใดๆ 
ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มี
สวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย และจะตองเปดเผย
รายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรม-
การบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดให
กรรมการผู มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอํานาจ
ดําเนินการเร่ืองตางๆ ของกิจการไดเอง เวนแตอํานาจในการ
ดําเนินการดังตอไปน้ีจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนกอน 
1. เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน เชน 

การโอนหรือขายกิจการ การเพิ่มทุน การควบรวมบริษัท 
เปนตน 

2. การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดสวนเสีย และอยูใน
ขายท่ีกฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยระบุใหตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุน 

และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่

สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

2. การ ซ้ือห รือการ รับโอนกิจการของบ ริษัทอื่ นห รือ
บริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

3. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการ
ของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ การมอบหมาย
ใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค
จะแบงกําไรขาดทุนกัน 

4. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑสนธิหรือขอบังคับ
บริษัท 

5. การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
6. การเลิกบริษัท 
7. การออกหุนกูของบริษัท 
8. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยาง
นอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมดนั้น ตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร ทั้งนี้ใน
การประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ตามขอบังคับของบริษัท
กําหนดใหกรรมการจํานวนหนึ่งในสาม หรือในจํานวนที่
ใกลเคียงที่สุดกับจํานวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบริษัท
จะตองพนจากตําแหนง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นๆ อาจ
ไดรับการเลือกต้ังใหมได และกรรมการของบริษัทจะตองเปน
ผู มีคุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
กําหนด โดยกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้ 
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชเสียงท่ีตนมีอยูทั้งหมดตามขอ 1 

เพื่อเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็
ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใด
ไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจะไดรับการ
เลือกต้ังใหเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการบริษัทจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับ
การเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
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จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้
ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ในกรณี ท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน
นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บคุคลซึง่มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า 3 ใน  4 ของจํานวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลือน้อย

กว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
แทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่
ของกรรมการท่ีตนเข้าไปแทน 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออก
จากตําแหน่งก่อนถึงกําหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจาํปี 2557/2558 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / 

การประชุมคณะกรรมการทัง้หมด (ครัง้)

1. นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกลุ /1 กรรมการ / ประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบริหาร 

4 / 4 

2. นางบญุทิพย์ ช้างนิล /2 กรรมการ และกรรมการบริหาร 1 / 1 

3. นางภณิดา ใช้เฮง /2 กรรมการ และกรรมการบริหาร 1 / 1 

4. นายอนตุร ตนัตราภรณ์ /3 กรรมการ / กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4 / 4 

5. นายภทัรธร ทศันสวุรรณ กรรมการ / กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 

4 / 4 

6. นายหริรักษ์ จามรกลุ /4 กรรมการ / กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 

1 / 1 

7. นายวิบลูย์ พงศ์รัตนเดชาชยั /5 - 3 / 3 

8. นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชยั /5 - 3 / 3 

9. นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชยั /5 - 3 / 3  

10. นางสาวสพุตัรา พงศ์รัตนเดชาชยั /5 - 3 / 3 

11. นายมาณพ ชิวธนาสนุทร /6 - 2 / 3 

หมายเหตุ  /1 นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกลุ ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ ตัง้แตว่นัท่ี 12 มิถนุายน 2558 
  /2 นางบญุทิพย์ ช้างนิล และ นางภณิดา ใช้เฮง ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 14 มีนาคม 2558 

 /3 นายอนตุร ตนัตราภรณ์ ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ตัง้แตว่นัท่ี 12 มิถนุายน 2558 
 /4 นายหริรักษ์ จามรกลุ ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่วนัท่ี 12 มิถนุายน 2558 
 /5 นายนายวิบลูย์ พงศ์รัตนเดชาชยั, นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชยั, นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชยั, และ นางสาวสพุตัรา พงศ์รัตนเดชาชยั ได้ 

ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2558 
  /6 นายมาณพ ชิวธนาสนุทร ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัท่ี 5 มิถนุายน 2558 
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คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ /1 เนื่องจาก นายเจริญพงษ องควงศสกลุ, นางบุญทิพย ชางนิล, และนางภณิดา ใชเฮง ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารดวย จึงไมไดรับ

คาตอบแทนในฐานะกรรมการ ไดเพียงแตคาตอบแทนในฐานะผูบริหารเทานั้น 
/2 นายหิรักษ จามรกุล ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ต้ังแตวันที่ 12 มิถุนายน 2558 
/3 นายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย, นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย, นายสาธิต พงศรัตนเดชาชัย, และนางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย ไดลาออก

จากตําแหนงกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2558 
/4 นายมาณพ ชิวธนาสุนทร ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ต้ังแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ป 2555/2556 ป 2556/2557 ป 2557/2558 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

ลักษณะ 

คาตอบแทน 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

ลักษณะ 

คาตอบแทน 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

ลักษณะ 

คาตอบแทน 

1. นายเจริญพงษ องควงศสกุล /1 - - - - - - 

2. นางบุญทิพย ชางนิล /1 - - - - - - 

3. นางภณิดา ใชเฮง /1 - - - - - - 

4. นายอนุตร ตันตราภรณ 43,500.00 เบี้ยประชุม 58,000.00 เบี้ยประชุม 62,000.00 เบี้ยประชุม 

5. นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ 56,700.00 เบี้ยประชุม 58,000.00 เบี้ยประชุม 58,000.00 เบี้ยประชุม 

6. นายหริรักษ จามรกุล /2 - - - - 14,500.00 เบี้ยประชุม 

7. นายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย /3 72,000.00 เบี้ยประชุม 74,000.00 เบี้ยประชุม 55,500.00 เบี้ยประชุม 

8. นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย /3 - - - - - - 

9. นายสาธิต พงศรัตนเดชาชัย /3 - - - - - - 

10. นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย /3 - - - - - - 

11. นายมาณพ ชิวธนาสุนทร /4 72,000.00 เบี้ยประชุม 74,000.00 เบี้ยประชุม 37,000.00 เบี้ยประชุม 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ

มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

1. นายอนุตร ตันตราภรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายหริรักษ จามรกุล กรรมการตรวจสอบ 

โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณใน

การสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นายหริรักษ จามรกุล ซึ่ง

ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบและเปน Senior 

Operations Manager – Motors, AXA Assistance Co., Ltd. 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบตาม

ขอกําหนดและหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท 

1. สอบทานใหกลุมบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยาง

ถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอ  โดยการประสานงาน

กับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบ จัดทํา

รายงานทางการ เ งิ นทั้ ง รายไ ตรมาสแ ละประจํ าป 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบ

ทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปน

เร่ืองสําคัญ ในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได 

2. สอบทานใหกลุมบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ

ทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน 

และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง

โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือ

หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของกลุมบริษัทใหเปนไปตาม

ก ฎ ห ม า ย ว า ด ว ย ห ลั ก ท รั พ ย แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของกลุมบริษัท 

 

 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปน

อิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท รวมถึง

พิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีโดยคํานึงถึง

ความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณ

งานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึง

ประสบการณของบุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการ

ตรวจสอบบัญชีของกลุมบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับ

ผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง

นอยปละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนให เปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหความม่ันใจวา

รายการดังกลาวมีความถูกตอง ครบถวน สมเหตุสมผล

และเปนประโยชนสูงสุดตอกลุมบริษัท 

6. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดย

เปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการ

ดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลตอไปนี้ 

 ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผย

ขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ

ถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได 

 ความเห็นเ ก่ียวกับความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัท 

 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของ

กับธุรกิจของบริษัท  

 เหตุผลที่เชื่อวา ผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะ

ไดรับการแตงต้ังตอไปอีกวาระหนึ่ง 

 ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 
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 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควร
ทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง 
ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในรายงาน
สําคญัๆ ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายบญัญัติ 
ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระ
จากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด เม่ือเห็นว่าจําเป็น ด้วย
คา่ใช้จ่ายของบริษัท 

หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ 

ถึงแม้ว่าบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคดัเลือก
บุคคลท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ  อย่างไรก็ตามบริษัทได้ กําหนดแนวทางและ
หลักเกณ ฑ์ในการแต่งตั ง้กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือก
โดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยัทศัน์ และความ
น่าเช่ือถือ   แล้วนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นให้พิจารณา
คุณสมบติัและความเหมาะสม และให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้
แต่งตัง้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยให้มีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี ซึง่กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตัง้
ใหม่อีกได้ทัง้นีก้รรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต้องมี
คณุสมบติั ดงันี ้
1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจํานวนกรรม 

การทัง้หมดแตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน 
2. กรรมการอิสระแต่ละคนของผู้ ขออนุญาตต้องไปตาม

หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
1) ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออก

เสียงทัง้หมดของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษา ท่ีได้รับเงินประจํา หรือผู้ มี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  ก่อนวันท่ี ย่ืนคํา
อนญุาตตอ่สํานกังาน 

3) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือการ
จดทะเบียนทางกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา พ่ีน้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของ
ผู้ บริหาร  ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่ มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแย้งและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกิน 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจขดัแย้ง 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินการของบริษัท 
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คณะกรรมการบริหาร 
 

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการบริหารมี
ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้ 
1. นายเจริญพงษ องควงศสกุล ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางบุญทิพย ชางนิล กรรมการบริหาร 
3. นางภณิดา ใชเฮง กรรมการบริหาร 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. มีอํานาจส่ังการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทให

เปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนด 
2. กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท 
3. กําหนดแผน และแนวทางเก่ียวกับการลงทุนและการระดม

ทุนตามนโยบายของกลุมบริษัท 
4. พิจารณาวาระตางๆ กอนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท 
5. มีอํานาจจาง แตงต้ัง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนด

อัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน คาตอบ-
แทน โบนัส สําหรับพนักงานระดับผูจัดการฝายขึ้นไป 

6. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับ
สภาพการณ ประเพณี และสอดคลองกับกฎหมายที่ใชอยู 

 
7. มีอํานาจอนุมัติการลงทุน การซ้ือขายทรัพยสินถาวรของ

กลุมบริษัท การจัดซื้อจัดจาง การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน 
การเขาทําสัญญา หรือการทํานิติกรรมใดๆ ที่เก่ียวของกับ
ธุรกิจการคาโดยปกติและเปนไปตามวัตถุประสงคของกลุม
บริษัท ภายในวงเงินที่กําหนดไวในระเบียบบริษัทวาดวย
อํานาจและดําเนินการของบริษัท  

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตนนั้น จะไมรวมถึง
อํานาจและ/หรือ การมอบอํานาจชวงในการอนุมัติรายการใดที่
ตน หรือผูรับมอบอํานาจชวง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
(ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสีย  หรือผลประโยชนในลักษณะ
อื่นใดขัดแยงกับบริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติ
รายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะ-
กรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัท 
หรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 



 28 รายงานประจําป 2558 : การกํากับดูแลกิจการที่ด ี

รายช่ือคณะผูบริหาร 

1. นายเจริญพงษ  องควงศสกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นางสาวบุญทิพย ชางนิล กรรมการผูจัดการ 

3. นางภณิดา ใชเฮง รองกรรมการผูจัดการ 

4. นางสาววลัยลักษณ คูหเพ็ญแสง ผูจัดการทั่วไป 

5. นางสาวฉัตรสุมาลย ถนอมจิตต ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  

 

 

 

โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 

นายเจริญพงษ องควงศสกุล 

กรรมการผูจัดการ 

นางบุญทิพย ชางนิล 

รองกรรมการผูจัดการ 

นางภณิดา ใชเฮง 

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

นางสาวฉัตรสุมาลย ถนอมจิตต 

ผูจัดการทั่วไป 

นางสาววลัยลักษณ คูหเพ็ญแสง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝายตรวจสอบภายใน 
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เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ให้ นางปาริชาต  พงศ์รัตนเดชาชยั ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทตัง้แต่วนัท่ี 11 

มิถุนายน 2551 ซึ่งเลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้อง
ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบับริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีหน้าท่ีในการ
จัดทําและเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับการประชุม ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีส่วนได้เสีย ดําเนินงานเก่ียวกับการประชุม
กรรมการและผู้ ถือหุ้น ติดต่อประสานงานกบัคณะกรรมการบริษัท หน่วยงานภายในบริษัท และหน่วยงานกํากบัดแูล ให้คําแนะนํา
ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดูแลงานด้านนักลงทุนสมัพนัธ์ และความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท ตลอดจน
ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด และตามท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ท่ีผา่นมากลุม่บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหารซึง่ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนสั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ปี 2555/2556 ปี 2556/2557 ปี 2557/2558 

จาํนวนราย 
ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จาํนวนราย 
ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จาํนวนราย 
ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือนรวม 6 7.23 6 7.26 8 7.52 

โบนสัรวม 6 0.76 6 0.76 8 0.79 

รวม 6 8.00 6 8.02 8 8.31 
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ประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร 

นายเจริญพงษ องควงศสกุล อายุ 37 ป 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานเจาหนาที่บรหิาร 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

 
นางบุญทิพย ชางนิล อายุ 40 ป 

กรรมการบริษัท 

กรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟากําลัง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 61/2007 

จํานวนการถือหุนในบริษทั 

 900,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.30 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

 ไมมี 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

 2558 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2558 – ปจจุบัน กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2548 – 2558 กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ 

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทอ่ืน 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน : -ไมม-ี 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : 

 2558 – ปจจุบัน กรรมการ 

บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด (บริษัทยอย) 

 2558 – ปจจุบัน กรรมการ 

บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด (บริษัทยอย) 

 2558 – ปจจุบัน กรรมการ 

บริษัท ซิต้ี สตีล โปรดักส จํากัด (บริษัทยอย) 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท :  -ไมมี- 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง 

 ไมมี 

 
คุณวุฒิทางการศกึษา 

 ปริญญาตรีการจัดการทั่วไป สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 120/2015 

จํานวนการถือหุนในบริษทั 

 15 หุน คิดเปนรอยละ 0.00 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

 ไมมี 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

 2558 – ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 

  บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2549 – 2558 ผูจัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน และ 

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทอ่ืน 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน : -ไมม-ี 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : 

 2558 – ปจจุบัน กรรมการ 

บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด (บริษัทยอย) 

 2558 – ปจจุบัน กรรมการ 

บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด (บริษัทยอย) 

 2558 – ปจจุบัน กรรมการ 

บริษัท ซิต้ี สตีล โปรดักส จํากัด (บริษัทยอย) 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : -ไมมี- 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง 

 ไมมี 
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นางภณิดา ใชเฮง อายุ 33 ป 

กรรมการบริษัท 

รองกรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

 
นายอนุตร ตันตราภรณ อายุ 44 ป 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 120/2015 

จํานวนการถือหุนในบริษทั 

 ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

 ไมมี 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

 2558 – ปจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ  

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2554 – 2558 ผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรมนุษย และ 

ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน  

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2552 – 2554 ผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทอ่ืน 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน : -ไมม-ี 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : 

 2558 – ปจจุบัน กรรมการ 

บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด (บริษัทยอย) 

 2558 – ปจจุบัน กรรมการ 

บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด (บริษัทยอย) 

 2558 – ปจจุบัน กรรมการ 

บริษัท ซิต้ี สตีล โปรดักส จํากัด (บริษัทยอย) 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : -ไมมี- 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง 

 ไมมี 

 
คุณวุฒิทางการศกึษา 

 ปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communi-

cation, RMIT University, Australia 

 อนุปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Commu-

nication, RMIT University, Australia 

 อนุปริญญาตรี Computer Aided Art & Design, School of Arts and 

Design, RMIT University, Australia 

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 61/2007 

จํานวนการถือหุนในบริษทั 

 ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

 ไมมี 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

 2558 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด )มหาชน(  

 2549 – 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด )มหาชน(  

 2553 – ปจจุบัน ผูอํานวยการบริหาร โรงเรียนอนุบาลหัสดิน 

 2552 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร บริษัท พระราม 3 ฮอนดาคาร จํากัด 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทอ่ืน 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน : -ไมม-ี 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : -ไมม-ี 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : -ไมมี- 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง 

 ไมมี 
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นายภัทรธร ทศัสุวรรณ อายุ 40 ป 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

 
นายหริรักษ จามรกุล อายุ 43 ป 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 61/2007 

จํานวนการถือหุนในบริษทั 

 ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

 ไมมี 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

 2549 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2549 – ปจจุบัน หุนสวน ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย  

สํานักงานกฎหมายหางหุนสวนจํากัด พี ที เอ็ม 

แอนด แอสโซสิเอท 

 2553 – 2557 ที่ปรึกษาและหุนสวน  

บริษัท บียอนด 99 อินชัวรันส โบรกเกอร จํากัด 

 2553 – 2557 ที่ปรึกษา  

บริษัท ไทย ฟตต้ิง โฮม กรุป 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทอ่ืน 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน : -ไมม-ี 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :     -ไมมี- 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : -ไมมี- 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง 

 ไมมี 

 
คุณวุฒิทางการศกึษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Shenandoah University, USA. 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 120/2015 

จํานวนการถือหุนในบริษทั 

 ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

 ไมมี 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

 2558 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด )มหาชน(  

 2558 – ปจจุบัน Senior Operations Manager – Motor, 

  AXA Assistance Co., Ltd. 

 2557 – 2558 CRM and Service Marketing Manager, 

MG Sales (Thailand) Co., Ltd. 

 2556 – 2557 ASEAN Customer Assistance Center Manager, 

Ford Operations (Thailand) Co., Ltd. 

 2553 – 2555 Technical Complaint Management Senior 

Manager, Mercedes-Benz (Thailand) Co., Ltd. 

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทอ่ืน 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน : -ไมม-ี 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :     -ไมมี- 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : -ไมมี- 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง  

 ไมมี 
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นางสาววลัยลักษณ คูหเพ็ญแสง อายุ 51 ป 

ผูจัดการทั่วไป 

 

 

 
นางสาวฉัตรสุมาลย ถนอมจิตต อายุ 32 ป 

ผูจัดการฝายบญัชีและการเงิน 

 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 27/2004 

จํานวนการถือหุนในบริษทั 

 15 หุน คิดเปนรอยละ 0.00 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

 ไมมี 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

 2558 – ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป บริษัท  ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2549 – 2558 ผูจัดการทั่วไป สายงานปฏิบัติการ                   

บริษัท  ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทอ่ืน 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน : -ไมม-ี 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :     -ไมมี- 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท :  - ไมมี- 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง 

 ไมมี 

 
คุณวุฒิทางการศกึษา 

 ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

 ไมมี 

จํานวนการถือหุนในบริษทั 

 ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

 ไมมี 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

 2558 – ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2556 – 2558 รองผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 2553 – 2555 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน)  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทอ่ืน 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน : -ไมม-ี 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :     -ไมมี- 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท :  -ไมมี- 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง 

 ไมมี 
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นางปาริชาติ พงศรัตนเดชาชัย อายุ 34 ป 

เลขานุการบริษัท 

 

 

  

คุณวุฒิทางการศกึษา 

 ปริญญาตรี บริหารการจัดการ สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

 ไมมี 

จํานวนการถือหุนในบริษทั 

 ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

 ไมมี 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

 2551 – ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท  ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทอ่ืน 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน : -ไมม-ี 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : -ไมม-ี 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง 

 ไมมี 

 
หมายเหตุ  

กรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมทั้งหมด ไมเคยกระทําผิดหรือ

ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

พ.ศ. 2546 ในเร่ืองดังตอไปนี้ 

1) การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

2) การเปดเผยหรือเผยแพรขอมูลหรือขอความอันเปนเท็จที่อาจทําให

สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญซ่ึงอาจมี

ผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ 

3) การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูลงทุนในการซ้ือขาย

หลักทรัพยหรือสัญญาซ้ือขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุน

การกระทําดังกลาว 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

กรรมการ 
บริษัทยอย 

บจก.สยาม ไอโซ โปร บจก.มารค เวิลดไวด บจก.ซิตี้ สตีล โปรดักส CT Universal Co., Ltd. 

1. นายเจริญพงษ องควงศสกลุ A, B, /, // A, B, /, // A, B, /, // - 

2. นางบุญทิพย ชางนิล C, /, // C, /, // C, /, // - 

3. นางภณิดา ใชเฮง D, /, // D, /, // D, /, // - 

4. นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย - - - /, // 

5. นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย - - - /, // 

6. นายอนุตร ตันตราภรณ - - - - 

7. นายภัทรธร ทศันสุวรรณ - - - - 

8. นายหริรักษ จามรกุล - - - - 

 

หมายเหตุ A = ประธานกรรมการ 

 B = ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 C = กรรมการผูจัดการ 

 D = รองกรรมการผูจัดการ 

 E = ผูบริหาร 

 / = กรรมการ 

 // = กรรมการบริหาร 
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การกาํกับดแูลกิจการ 
นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึง
ปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) และได้ให้ความสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(Corporate Governance) เป็นอย่างย่ิง ตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียของบริษัทและสังคมโดยรวม คณะกรรมการได้กําหนด
นโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทมีการเจริญเติบโตท่ียัง่ยืน ไว้ดงันี ้

1. ดําเนินกิจการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ และเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

2. บริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
ระมดัระวงั เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 

3. จัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเส่ียง  
โดยดําเนินกิจการด้วยความระมัดระวัง และมีการประเมิน
ความเส่ียงรวมทัง้วางกลยุทธ์ แก้ไข และติดตามการบริหาร
ความเส่ียงอยูส่ม่ําเสมอ 

4. การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเท่า
เทียมกนัและเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 

5. จัดโครงสร้างบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
กรรมการแตล่ะกลุม่อยา่งชดัเจน 

6. ดูแลสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงาน
อย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบ
ธรรม 

นอกจากนัน้บริษัทได้ดําเนินการตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ได้แบง่เป็น 5 หมวด ดงันี ้
หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้น 
โดยบริษัทจะไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอน
สิทธิของผู้ ถือหุ้น และได้ให้ความสําคญัต่อการปฏิบติัต่อผู้ ถือ
หุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัในสิทธิต่างๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นพึงมี
และพงึได้ โดยบริษัทได้มีการปฏิบติัดงันี ้

 
 การประชมุผู้ ถือหุ้น 
1. บริษัทถือปฏิบติั ให้มีการจดัส่งหนังสือเชิญประชุม

ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูเก่ียวกบั วนั เวลา สถานท่ี และวาระการ
ประชุม พร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ตลอด 
จนวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า
ก่อนวันนัดประชุม 7 วัน นอกจากนัน้แล้วบริษัทยังได้มีการ
เผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยเพ่ือให้ผู้ ถือ
หุ้ นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกัน  ท่ี 
www.citysteelpcl.com 

2. ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ บริษัทได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอช่ือผู้ ท่ีมี
คณุสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท รวมทัง้คําถาม
ต่างๆ โดยมีการกําหนดรายละเอียดวิธีการเสนอเอาไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท  และมีการแจ้งข้อมูลผ่านทางตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ  

3. ในกรณี ท่ีผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
บริษัทได้สนับสนุนให้มีการใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีได้มีการ
จดัสง่ไปให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในการลงมติใน
วาระต่างๆ โดยหนังสือมอบฉันทะท่ีได้จัดส่งไปนัน้ มีทัง้แบบ
ทัว่ไป และแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ และมีการเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็น
ทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

 การดําเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
1. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ บริษัทได้จัดให้มีการ

ประชุมอย่างเหมาะสมด้วยเวลาท่ีเพียงพอ และได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการซกัถามในเร่ืองการ
ดําเนินงานของบริษัทและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแสดง
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะตา่งๆ ในท่ีประชมุ 

2. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ บริษัทได้มีการใช้บตัร
ลงคะแนนในทกุวาระการประชมุ และในวาระท่ีมีหลายรายการ 
เช่น วาระการแต่งตัง้กรรมการ บริษัทก็ได้จดัให้มีการลงมติเป็น
รายบุคคล ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ใน
กรณีเกิดข้อโต้แย้งในภายหลงั 
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3. บริษัทไดจัดใหมีบุคคลท่ีเปนอิสระ ซึ่งไดแกผูสอบ
บัญชีของบริษัท เปนผูตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู
ถือหุนทุกคร้ัง และไดเปดเผยใหที่ประชุมทราบ พรอมทั้งไดมี
การบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย 

 การจัดทํารายงานการประชุม และการเปดเผยมติ
การประชุมผูถือหุน 

1. บริษัทไดจัดใหมีการบันทึกการประชุมที่ถูกตอง
ครบถวน โดยในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกเก่ียวกับ
ขั้นตอนการลงคะแนน รายช่ือผูเขารวมประชุม ประเด็น ขอ
ซักถาม ขอเสนอแนะ ความเห็นของผู ถือหุน และผลการ
ลงคะแนนในแตละวาระ  ซึ่ งจะมีการบันทึก ต้ังแตกอน
ดําเนินการประชุมไปตลอดจนเสร็จส้ินการประชุม 

2. บริษัทไดทําการเผยแพรมติที่ประชุมผานทางตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผู
ถือหุนสามารถตรวจสอบได รวมทั้งไดมีการจัดเก็บรายงานการ
ประชุมอยางเปนระเบียบเพื่องายและสะดวกตอการตรวจสอบ 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

นอกจากการใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุนในการ
เขารวมประชุมและออกเสียงในเร่ืองตางๆ ในการประชุมแตละ
คร้ังตามที่ ไดกลาวไว ในหมวดที่  1 แลว  บริษัทยังได ให
ความสําคัญและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย
อยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่
ไมไดเปนผูบริหาร ผูถือหุนสวนนอย และผูถือหุนตางชาติ ซึ่ง
บริษัทไดมีหลักการในการปฏิบัติดังนี้ 

 การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน 
1. บริษัทไดมีการแจงกําหนดการประชุม วาระการ

ประชุม และความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ ตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลวงหนากอนวันนัดประชุมผู
ถือหุน 

2. ในการแจงขาวตางๆ ผานทางตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตลอดจนการออกหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 
เอกสารประกอบในการพิจารณาวาระตางๆ หนังสือมอบฉันทะ 
รายงานการประชุม รวมถึงรายงานประจําป บริษัทไดมีการ
จัดทําขึ้นทั้งที่เปนฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือ
หุนทั้งที่เปนคนไทยและตางชาติไดรับทราบขอมูลอยางเทา
เทียมกัน 

 การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย 
1. บริษัทมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผู

ถือหุนสวนนอยได เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนง
กรรมการและเสนอเพ่ิมวาระการประชุมเปนการลวงหนากอน
วันประชุมผูถือหุน โดยไดมีการเปดเผยขอมูลไวในเว็บไซตของ
บริษัทและมีการแจงขาวผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ไมมีผูถือ
หุนทานใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

2. ผูถือหุนที่เปนผูบริหารไมมีการเพิ่มวาระการประชุม
โดยไมมีการแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูล
กอนตัดสินใจ 

 การปองกันการใชขอมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการควบคุมดูแลการใช

ขอมูลภายในเพื่อใชเปนขอมูลในการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทลวงหนา โดยกําหนดใหมีการเก็บรักษาขอมูลที่ยังไม
สามารถเปดเผยตอสาธารณชนไวเปนความลับ ซึ่งจะใหเฉพาะ
พนักงานที่ เ ก่ียวของรับทราบเฉพาะสวนที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานเทานั้น ทั้งนี้บริษัทยังกําหนดใหมีวิธีการควบคุม
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ในการนําขอมูลความลับของ
บริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว และมีการกําหนดบทลงโทษ
พนักงานท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎไวอยางชัดเจน พรอมทั้งแจง
แนวทางดังกลาวใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ 

 การมีสวนไดเสียของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหกรรมการระบุการมี

สวนไดเสียกอนที่จะมีการพิจารณาการทํารายการตางๆ โดยใน
การทํารายการที่ อาจมีความขัดแย งทางผลประโยชน  
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมอยาง
รอบคอบ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนหลัก โดย
หากบริษัทมีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
บริษัทจะนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให
ความเห็นรายการดังกลาว และนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาตอไป ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด นอกจากนั้น
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ในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
กรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการพิจารณาและงด
ออกเสียงในวาระน้ัน 
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทใหความสําคัญอยางย่ิงในการดําเนินธุรกิจบน
พื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปรงใส ความซื่อสัตย และ
การแขงขันท่ีเปนธรรม  โดยการปฏิบัติตอบุคคลผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุมดวยความเสมอภาคและเปนไปตามกฎหมายหรือ
ขอตกลงท่ีไดทํารวมกัน ดังนั้นบริษัทจึงไดมีการกําหนดและ
ส่ือสารนโยบายและขอพึงปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการบริษัท 
ฝายจัดการ และพนักงาน ใหยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ
หนาที่ตามภาระกิจของบริษัท ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และ
เที่ยงธรรม โดยคํานึงถึงการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ดังนี้ 

 ผูถือหุน 
นอกเหนือจากการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรมและ

เทาเทียมกันในสิทธิตางๆ ที่ผูถือหุนพึงมีและพึงได ซึ่งรวมถึง
สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงในเรื่องตางๆ, สิทธิใน
การรับเงินปนผล, และสิทธิอื่นตามท่ีไดกลาวไวในหมวดท่ี 1 
และหมวดที่ 2 แลว บริษัทยังคงมุงม่ันดําเนินกิจการอยางเต็ม
ความสามารถและดวยความระมัดระวัง  เพื่อให เ กิดผล
ประกอบการที่ดีและใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม 
และบริษัทยังไดกําหนดใหมีชองทางการติดตอสําหรับผูถือหุน
ผานทางฝายนักลงทุนสัมพันธเพื่อใหขอมูลเก่ียวกับบริษัท ตอบ
ขอซักถาม รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ รวมทั้งรับเร่ือง
รองเรียนตางๆ ดวย ซึ่งผูถือหุนสามารถติดตอไดที่โทรศัพท
หมายเลข  (038) 782-064-68 หรือ  www.citysteelpcl.com 
หรือ ir@wkpgroup.com 

 ลูกคา 
กลุมบริษัทมุงม่ันที่จะปฏิบัติตอลูกคาทุกรายอยาง

เหมาะสม ดวยความเอาใจใสและรับผิดชอบ โดยไดมีการ
ดําเนินการดังนี้ 

1. ผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และสามารถ
ตอบสนองความตองการลูกคาไดเปนอยางดี  ในราคาท่ี
เหมาะสม 

2. ใหบริการท่ีดีทั้งกอนและหลังการขาย โดยการให
คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนการทํางานรวมกัน เพื่อออกแบบ
ผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของลูกคา ต้ังแตกอนที่
ลูกคาจะส่ังซื้อสินคากับกลุมบริษัท ไปจนถึงการสงมอบสินคา
อยางตรงตอเวลาและการติดต้ังสินคาที่ไดมาตรฐาน การให
ความชวยเหลือและแกปญหาตางๆ และการตรวจสอบสภาพ
สินคาภายหลังการใชงาน 

3. มุงม่ันในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสินคามีความ
หลากหลายมากขึ้น  โดยกลุมบริษัทไดยึดถือในนโยบาย
คุณภาพท่ีวา “ผลิตภัณฑดี มีคุณภาพ ประทับใจลูกคา พัฒนา
อยางตอเนื่อง” 

4. รักษาขอมูลของลูกคา ซึ่งรวมถึงแบบงาน และ
ตัวอยางผลิตภัณฑของลูกคา ใหเปนความลับและปองกันการ
นําขอมูลดังกลาวไปเปดเผยโดยไมไดรับความยินยอมจาก
ลูกคา 

 พนักงาน 
บุคลากรถือเปนกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนใหองคกร

ประสบความสําเร็จ กลุมบริษัทจึงใหความสําคัญกับการปฏิบัติ
ตอพนักงานอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม และดูแลพนักงาน
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกลุมบริษัทไดมีการดําเนินงานดังนี้ 

1. เคารพในสิทธิของพนักงานทุกคน และปฏิบัติตอ
พนักงานทุกคนดวยความเสมอภาค โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
ตอพนักงานเน่ืองดวยความแตกตางในเร่ืองเชื้อชาติ เพศ อายุ 
การศึกษา หรือความแตกตางในดานกายภาพ ซึ่งกลุมบริษัทได
มีการจางแรงงานที่เปนผูพิการและจัดใหทํางานในตําแหนง
หนาที่ที่เหมาะสม 

2. ใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และมี
การปรับคาตอบแทนใหกับพนักงานในทุกๆ ป โดยพิจารณา
จากสถานการณและภาวะเศรษฐกิจในเวลานั้นๆ และผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งจัดทําขึ้นดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม  

3. สงเสริมใหพนักงานไดมีสวนรวมในกิจกรรมพิเศษ
และโครงการตางๆ ที่ไดจัดขึ้นเพื่อสรางความสามัคคีและ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 
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4. ดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานให มีความ
ปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดอบรมและปฐมนิเทศนพนักงานใหม
เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

5. สงเสริมใหมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู ทั้งการจัด
อบรมภายในบริษัทใหกับพนักงานใหมในแตละสายงานและ
การอบรมนอกสถานท่ีในเรื่องความรูเฉพาะดาน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ความเขาใจใหกับพนักงาน นอกจากน้ันยังไดมีการจัด
โครงการแลกเปล่ียนความรูระหวางพนักงาน เพื่อใหพนักงาน
ไดมีความรูที่หลากหลายในสายงานอื่นๆ ดวย 

6. เปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ ที่ เปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร 
รวมทั้งรับขอรองเรียนจากพนักงานผานทาง “ฝายบริการเติม
รอยย้ิม” 

7. สรางคานิยมที่ดีใหกับพนักงานทุกๆ คนในองคกร 
โดยมุงเนนปรัชญาที่วา “คนดีสําคัญกวาทุกส่ิง” และสงเสริมให
พนักงานทุกคนปฏิบั ติหน าที่ ด วยความ ซ่ือ สัตย  สุจ ริต 
ตรงไปตรงมา ภายใตกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท 
พรอมทั้งปลูกฝงและรณรงคใหพนักงานมีจิตสํานึกตอตานการ
ทุจริตและคอร รัปชั่น  โดยหามไมให รับหรือใหสินบนและ
ส่ิงจูงใจในรูปแบบใดๆ ทั้งส้ิน และหามมอบหมายใหผูอื่นให
หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง เนื่องจากการติดสินบน
ในการดําเนินธุรกิจถือเปนส่ิงผิดกฎหมายและมีความผิดทาง
อาญา รวมถึงกําหนดบทลงโทษกรณีที่ฝาฝนดวย 

 คูคาและเจาหนี้การคา 
เพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ย่ังยืนระหวางบริษัท

และคูคา บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติตอคูคาและ
เจาหนี้การคาบนพ้ืนฐานของความเก้ือหนุนที่เปนธรรม โดยให
ปฏิบัติตอคูคาและเจาหน้ีการคาอยางเปนธรรม และเปนไป
ตามเงื่อนไขทางการคาหรือตามสัญญาที่ตกลงทํารวมกัน 
รวมทั้งมีการกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกคูคาอยางเปน
ธรรม โดยไมเรียก หรือไมรับผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตจากคู
คา และไมเขาไปมีสวนรวมตอการกระทําใดๆ อันที่จะกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งบริษัทไดกําหนดเปนนโยบาย 
และกําหนดบทลงโทษจากการกระทําดังกลาวไวอยางชัดเจน 

 

 คูแขงขัน 
บริษัทดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการแขงขันที่ยุติธรรม 

โดยปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี และไมกระทําการ
ใดๆ ที่เปนการทําลายช่ือเสียงหรือกอใหเกิดความเสียหายตอคู
แขงขัน 

 ชุมชน, สังคม, และส่ิงแวดลอม 
บริษัทไดใหความสําคัญตอการพัฒนาชุมชนและสังคม

ควบคูไปกับการดําเนินงานของบริษัท โดยคํานึงถึงหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่บริษัทพึงปฏิบัติตอชุมชนและสังคม โดยไม
สรางความเดือดรอนตอชุมชนรอบขาง และใหความรวมมือ
และช วย เห ลือ ใน เ ร่ื อ งต า งๆ  ต อชุ มชน ท่ีบ ริษั ท ต้ั งอ ยู 
นอกจากน้ันบริษัทยังใหความใสใจเปนอยางมากกับการรักษา
ส่ิงแวดลอมและการอนุรักษพลังงาน โดยไดนําหลักปรัชญา
องคกรที่วา “ประโยชนสูงประหยัดสุด” มาใชในการสงเสริม 
รณรงคและสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานในการอนุรักษ
พลังงาน รวมท้ังการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาดและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
เก่ียวกับส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด 

นอกจากการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีตอผูมีสวนไดเสียในแตละกลุมแลว บริษัทยังไดมีการจัด
ชองทางใหผู มีสวนไดเสียสามารถติดตอกับบริษัทในการ
เสนอแนะ แจงขอรองเรียนตางๆ หรือแจงเบาะแสกรณีที่มี
เหตุการณผิดปกติหรือไมเหมาะสม โดยผูมีสวนไดเสียสามารถ
ติ ดต อ กั บก ร รมกา รอิ ส ร ะ ไ ด โ ด ยต ร งผ า นท า ง อี เ ม ล 
compliance@citysteelpcl.com หรือทางโทรสารผานทางฝาย
ตรวจสอบภายในท่ีหมายเลข (038) 214-534 ทั้งนี้บริษัทได
เปดเผยขอมูลเก่ียวกับผูมีสวนไดเสียไวในรายงานความ
รับผิดชอบตอสังคมซึ่งไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทที่ 
www.citysteelpcl.com อีกดวย 
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง 
ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส สําหรับทั้งขอมูลทางการเงิน
และขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน เพื่อเปนประโยชนตอผูถือ
หุน นักลงทุน นักวิเคราะห และผูที่มีสวนเก่ียวของอื่นๆ โดย
บริษัทไดมีการดําเนินการดังนี้ 
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1. บริษัทได้ดูแลให้ มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญ ท่ี
เก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลู
ทางเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตาม
ข้อกําหนดของสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยผ่านทางช่อง
ทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ใช้ข้อมูลทุกฝ่ายสามารถเข้าถึง
ข้อมลูได้ง่าย และเทา่เทียมกนั  

2. บริษัทได้จดัให้มีการเปิดเผยนโยบายการกํากบัดแูล
กิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 
นโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคม โครงสร้างการถือ
หุ้นและโครงสร้างการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท และลกัษณะ
การประกอบธุรกิจ รวมถึงงบการเงินและคําอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ และข้อมลูท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และในรายงาน
ประจําปี เพ่ือให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการ
ตดัสินใจและเข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในแต่ละปี โดยได้
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนัน้บริษัทยังได้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม
สําหรับปีปัจจบุนัและปีก่อนหน้าไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทอีกด้วย 

3. บริษัทได้กําหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
เพ่ือทําหน้าท่ีตอบข้อซกัถามและให้ข้อมลูเก่ียวกับบริษัท ซึ่งผู้
ลงทุน  ผู้ ถือหุ้ น  นักวิ เคราะห์หลักทรัพย์  หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเก่ียวกับบริษัทได้ท่ี
www.citysteelpcl.com ห รือ  ir@wkpgroup.com ห รือ ไ ด้ ท่ี
หมายเลขโทรศพัท์ (038) 782-064-68  
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
กํากบัดแูลกิจการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทและต่อผู้
ถือหุ้น เพ่ือให้การทํางานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทจึงได้มีการกําหนดรายละเอียด
เก่ียวกับบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรม 
การ ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 
 

 ภาวะผู้ นําและวิสยัทศัน์ 
คณะกรรมการของบริษัทมีบทบาทหน้าท่ี รวมทัง้ภาวะ

ผู้ นําและวิสยัทศัน์ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดีดงันี ้

1. คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการกําหนด
วิสัยทัศ น์  ภารกิจ  กลยุท ธ์  เป้ าหมายแผนธุ ร กิ จ  และ
งบประมาณของบริษัท ตลอดจนการกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกําหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสดุให้แก่กิจการและความมั่นคงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น 

2. คณะกรรมการของบริษัทได้จัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและมาตรการบริหาร
ความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้จดัให้มี
การติดตามการดําเนินการดงักลา่วอยา่งสม่ําเสมอด้วย 

3. คณะกรรมการของบริษัทได้มีการกํากบัดแูลให้ฝ่าย
จัดการบริหารงานตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ ทัง้นีไ้ม่รวมถึง
รายการท่ีมีความขดัแย้งหรือมีสว่นได้เสีย และรายการท่ีต้องขอ
ความ เห็นจากผู้ ถื อหุ้ น  ตาม ข้อ กําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

4. คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ พิ จารณาการ
กําหนดและแยกบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจดัการ
อย่างชัดเจน รวมทัง้มีการส่ือสารบทบาท หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการบริษัท  ฝ่ายจัดการ และ
พนกังานของบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ 

 จริยธรรมของคณะกรรมการบริษัท 
1. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์แห่งปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ และยึดมั่นใน
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจท่ีบริษัทกําหนดไว้ 

2. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต และระมัดระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท 
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3. กรรมการบริษัทพึงอุทิศเวลาปฏิบัติหนาที่ดวยความ
รับผิดชอบอยางเพียงพอ โดยใชความรูความสามารถ และ
ทักษะการบริหารจัดการอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหบริษัท
เจริญกาวหนา ม่ันคง และกอใหเกิดผลประโยชนตอบแทนที่
เหมาะสม 

4. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงความ
รับผิดชอบตอผู ถือหุน  และในขณะเดียวกันตองคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ที่เก่ียวของ
ดวย โดยปฏิบัติตอบุคคลทุกกลุมดวยความเหมาะสมและเปน
ธรรม 

5. กรรมการบริษัทไมพึงอาศัยตําแหนงหนาที่ในการ
แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ไมเปดเผยขอมูลความลับของ
บริษัท ตอบุคคลภายนอก รวมทั้งไมแสวงหาผลประโยชนใหกับ
ตนเอง และผูเก่ียวของโดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัทซ่ึงยังไม
เปดเผยตอสาธารณะ ตลอดจนไมกระทําการใดๆ ในลักษณะที่
อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

 การถวงดุลกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
บริษัทมีการถวงดุลกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร  โดย

ไมใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีอํานาจในการตัดสินใจแต
บุคคลเดียวหรือกลุมเดียว  เพื่อสรางกลไกการถวงดุลและให
การบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยบริษัทมี
คณะกรรมการทั้งส้ินจํานวน 6 ทาน รายละเอียดเปนดังนี้ 

 กรรมการที่เปนผูบริหาร 3 ทาน 
 กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 3 ทาน 
บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ทาน คิดเปนรอยละ 

50 ของกรรมการทั้งหมด 
 การรวมหรือแยกตําแหนง 
บริษัทมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

บริษัท และประธานเจาหนาที่บริหารไวอยางชัดเจน รวมทั้ง
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3 ทาน 
เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานของ
บริษัท นอกจากน้ียังมีฝายตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานตรง
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ในการควบคุมดูแล
ตรวจสอบการดําเนินงานภายในของกลุมบริษัทใหเปนไปอยาง

โปรงใส เหมาะสม รัดกุม และเปนไปตามนโยบายของคณะ 
กรรมการบริษัทอยางเครงครัด 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ 
บริษัทมีนโยบายเร่ืองการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นของ

คณะกรรมการ ซึ่งสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ ดีของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกรรมการสามารถดํารง
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันไดไมเกิน 5 บริษัท และ
ไดมีการกําหนดใหกรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทไดไมเกิน 9 ป 

 คาตอบแทนกรรมการ 
บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการของ

บริษัทไวอยางชัดเจน และโปรงใสโดยคาตอบแทนอยูในระดับที่
เหมาะสมและสอดคลองกับอุตสาหกรรม รวมท้ังอยูในระดับที่
เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติที่ตองการ
ได และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทมีนโยบายใหมีการประชุมคณะกรรมการโดย

ปกติอยางนอยปละ 4 คร้ัง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจําเปน ซึ่งบริษัทมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุม
พรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุม
ลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูล
อยางเพียงพอในการเขารวมประชุมทุกคร้ัง 

 คณะอนุกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบ ริษัท ได แต ง ต้ั งคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทานเพื่อชวยในการ
กํ า กับ ดู แล กิ จกา รของบ ริษั ท  โ ดยอํ านาจหน าที่ ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามรายละเอียดเรื่องขอบเขต
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ อยางไรก็ตาม
บ ริษั ท ยั ง ไม ได มี การ จัด ต้ั งคณะอนุ ก ร รมการกํ าหนด
คาตอบแทน แตบริษัทไดกําหนดใหมีกระบวนการการพิจารณา
คาตอบแทนเบ้ืองตนที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทนของ
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้ง
ผลประกอบการของบริษัทในประกอบการพิจารณากําหนด
คาตอบแทน 
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 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของ

บริษัทและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี
ของบริษัท ทัง้นีง้บการเงินดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการ
บัญชีท่ีได้รับการรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม่ําเสมอ และใช้
ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงั รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญั
อยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการ
ต รวจสอบ อย่ า ง เห ม าะสม และ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ  โด ย
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็น
ผู้ บริหารเป็นผู้ ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคมุภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบควบคุม
ภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของ
งบการเงินของบริษัท 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
บริษัทจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะ

และมีการประเมินผลงานกรรมการโดยจดัให้มีขึน้ทกุปี โดยให้
ใช้แบบฟอร์มการประเมินผลตามแบบประเมินผลตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทประจําปีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณา
ทบทวนผลงาน ปัญหา และอปุสรรคต่างๆ ในการปฏิบติังานท่ี
เกิดขึน้ในระหว่างปีท่ีผ่านมา ทัง้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้คณะโดยรวม เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงและพฒันาแนวทางการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บริษัทให้มีประสทิธิผลมากย่ิงขึน้ 

 การพฒันากรรมการ 
 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษัทได้จดัให้มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการท่ีเข้ารับ

ตําแหน่งใหม่ เพ่ือให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ 

รวมทัง้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้สง่มอบคู่มือสําหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการ
ดํารงตําแหน่ง โดยคูมื่อกรรมการประกอบด้วย 

1) พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั 
2) พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
3) หนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 
4) ข้อบงัคบับริษัท 
5) คูมื่อกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
6) รายงานประจําปีฉบบัลา่สดุ 
 การอบรมของคณะกรรมการ 
บริษัทสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทเข้าอบรม

หลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) และสถาบันอ่ืนๆ โดยกรรมการทุกท่านมี
ประวติัการเข้าอบรมกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทยแล้ว 

 การสืบทอดตําแหน่งงาน 
บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบ

เร่ืองการพิจารณาแผนพัฒนาเพ่ือทดแทนตําแหน่งงาน เพ่ือ
สร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีการสรรหา คัดเลือก และเตรียม
ความพ ร้อมของบุคลากรในการดํารงตําแหน่ งงาน ท่ี มี
ความสําคญัตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 
การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย 

เน่ืองจากบริษัทเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการ
ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยบริษัทถือหุ้นใน
บริษัทย่อยทัง้ 4 บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และร้อยละ 
100 ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการแต่งตัง้ตวัแทนเข้า
ไปเป็นกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทย่อย โดยผู้ ท่ีได้รับ
แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยนัน้ มีหน้าท่ีดําเนินการ
เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทย่อย และบริษัทได้กําหนดให้
บุคคลท่ีได้รับแต่งตัง้นัน้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองสําคญัใน
ระดบัเดียวกบัท่ีต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท หาก
เป็นการดําเนินการโดยบริษัทเอง ทัง้นีก้ารสง่กรรมการเพื่อเป็น
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ตัวแทนในบริษัทยอยดังกลาวเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของ
บริษัท 

นอกจากนี้บ ริษัทกําหนดระเบียบใหบริษัทยอยมี
ขอบังคับในเร่ืองการทํารายการเก่ียวโยง  การไดมาหรือ
จําหนายไปซ่ึงสินทรัพย หรือการทํารายการสําคัญอื่นๆ เปนไป
ตามขอบังคับของบริษัท และใชหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการ
เปดเผยขอมูลและการทํารายการขางตนในลักษณะเดียวกับ
หลักเกณฑของบริษัท เพื่อใหมีการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน
ถูกตอง บริษัทยังมีการกํากับดูแลใหบริษัทยอยมีการจัดเก็บ
ขอมูล และการบันทึกบัญชีใหบริษัทสามารถตรวจสอบและ
รวบรวมมาเพื่อจัดทํางบการเงินรวมไดทันกําหนดดวย 
 
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดแนวทางในการควบคุม 
ดูแลการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อเปน
ขอมูลในการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทลวงหนา จึงกําหนด
นโยบายใหมีการเก็บรักษาขอมูลที่ยังไมสามารถเปดเผยตอ
สาธารณชนไวตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย โดยกําหนดใหรับรูเฉพาะผูปฏิบัติงานที่มีสวนเก่ียวของ
เทานั้น ทั้งนี้บริษัทยังกําหนดใหมีวิธีการควบคุมกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงาน ในการนําขอมูลความลับของบริษัทไป
ใชเพื่อประโยชนสวนตัว และมีการกําหนดบทลงโทษพนักงานที่
ฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎไวอยางชัดเจน และแจงแนวทาง
ดังกลาวใหทุกคนในองคกรถือปฏิบั ติ  โดยมีการกําหนด
กฎเกณฑซึ่งมีรายละเอียดของขอกําหนดดังนี้ 

1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทจะตอง
รักษาความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัท 

2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทจะตอง
ไมนําความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทไปเปดเผย 
หรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคล
อื่นใด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะได รับ
ผลตอบแทนหรือไมก็ตาม 

3. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทจะตอง
ไมทําการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัท โดยใช
ความลับและ/หรือขอมูลภายในบริษัท และ/หรือเขาทํานิติ

กรรมอ่ืนใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท 
อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม ขอกําหนดน้ีใหรวมความถึงญาติสนิท (ญาติสนิท 
หมายความวา บุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการ
สมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เชน บิดา มารดา 
คูสมรส บุตร พี่ นอง ลุง ปา นา อา รวมทั้งคูสมรสของบุคคล
ดังกลาว เปนตน) ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัทดวย 

4. กรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองไมทําการ
ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทเปนระยะเวลา 1 
เดือนกอนที่งบการเงินหรือขอมูลอื่นที่มีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบริษัทจะเปดเผยสูสาธารณะชน และตองไมซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัทจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
นับแตไดมีการเปดเผยขอมูลนั้นสูสาธารณะท้ังหมดแลว 

ทั้งนี้บริษัทจะกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูฝาฝน
ขอกําหนดดังกลาว และบริษัทจะพิจารณาลงโทษตามควรแก
กรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนลาย
ลักษณอักษร การภาคทัณฑ พักงาน ปลดออก หรือไลออก 
แลวแตกรณี 

นอกจากนี้บริษัทไดใหความรูแกผูบริหารใหทราบ
เก่ียวกับหนาที่ที่ผูบริหารตองรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพยของบริษัท ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักท รัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา  59  แห ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย และใหแจงใหเลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทํา
บันทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจํานวนหลักทรัพยของ
กรรมการและผูบริหารเปนรายบุคคล เพื่อนําเสนอใหแก
คณะกร รมการบ ริษั ททราบในการประชุ มค ร้ั ง ถัด ไป 
นอกจากนั้นยังไดแจงบทลงโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามขอกําหนดดังกลาวดวย 

 
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้ง
ในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ จึง
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ไดกําหนดภาระหนาท่ี อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน 

และผูบริหารไว เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการ

ควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมี

การแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตามการควบคุมและ

ประเมินผลเพื่อการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 

นอกจากนี้ยังจัดใหมีการควบคุมภายในเก่ียวกับระบบการเงิน

โดยไดกําหนดอํานาจอนุมัติในการทําธุรกรรมทางการเงินไว

อยางเปนลายลักษณอักษร 

บริษัทไดจัดใหมีผูตรวจสอบภายใน โดยไดแตงต้ังฝาย

ตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยเนนที่

ความเ ส่ียงของธุ ร กิจและระบบการปฏิบั ติ งาน  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัท 

เพิ่มความเชื่อม่ันของคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหาร

ระดับสูงวามีระบบขอมูลที่เชื่อถือได เพื่อใหเกิดความม่ันใจใน

การควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทเปนไปอยางถูกตอง 

เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหารระดับสูงเกิดความ

ม่ันใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและพนักงานมี

การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว 

ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 3/2558 เม่ือวันที่ 26 

กันยายน 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน เขารวม

ประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ที่ 

ไดปรับปรุงใหมในป 2556 ซึ่งจากการซักถามขอมูลจากผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และฝายตรวจสอบภายใน รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

และแบบประเมินที่บริษัทไดจัดทําขึ้นแลว สรุปไดวา บริษัทมี

ระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอและเหมาะสม โดย

บริษัทไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตาม

ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน

ในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย 

ใหสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยจากการ

ที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ 

รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคล

ที่เกี่ยวโยงกัน อยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายใน

ในหัวขออื่น คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่

เพียงพอแลวเชนกัน 

นอกจากการประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในแลว คณะกรรมการตรวจสอบยังไดตรวจสอบ

งบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 โดยมี

ความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานที่ครบถวนถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

ผูสอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง 

แหงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทไดเขามาทําการประเมินประสิทธิภาพการ

ควบคุมภายในของบริษัทและไมพบจุดออนที่เปนสาระสําคัญ

ในระบบการควบคุมภายในแตอยางใด  
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 
บริษัทตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้

กําหนดแนวทางและเป้าหมายในการดําเนินการเก่ียวกบัความ
รับผิดชอบต่อสงัคม โดยเร่ิมจากการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมท่ี
มุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจ ภายใต้การกํากับดูแลกิจการท่ีดี มี
ความโปร่งใส ปฏิบติัตามกฎหมาย ส่งเสริมสมัพนัธภาพท่ีดีต่อ
ลกูค้า ไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชน สิทธิแรงงาน และทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ซึ่งบริษัทเช่ือมัน่ว่าการ
สร้างความสมัพันธ์ท่ีดีระหว่างบริษัทกับผู้ มีส่วนได้เสียจะเป็น
รากฐานท่ีสําคัญท่ีจะช่วยให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้
อย่างยั่งยืน เพ่ือให้การดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล บริษัทจึงได้มีการกําหนด
นโยบายและการดําเนินงานเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม
ไว้ดงันี ้

1. การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
บริษัทมุ่งมัน่ในการบริหารงานอย่างเต็มความสามารถ

และระมดัระวงั ภายใต้การกํากบัดูแลกิจการท่ีดี และคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียในทุกๆ กลุ่ม อย่างเสมอภาค 
เทา่เทียมกนั และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทสนับสนุนให้มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็น

ธรรม ไม่ละเมิดหรือไม่สนบัสนนุการดําเนินการท่ีมีลกัษณะเป็น
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพและปฏิบัติตามกฎ-
หมายและกฎระเบียบของสงัคมอยา่งเคร่งครัด 

3. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความเสมอ

ภาคด้วยการไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงาน ไม่บังคับใช้
แรงงาน และปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน 

4. การมีสว่นร่วมของพนกังาน 
บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ ของบริษัท และมีการจัดช่องทางการส่ือสารเพ่ือแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารและเพ่ือให้พนักงานได้แสดงความเห็นอย่าง
เตม็ท่ี 

 

 
5. การปฏิบติัตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
บริษัทสง่เสริมให้มีการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ทัง้ในเร่ืองการกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตลอดจนการ
พฒันาทกัษะความรู้เพ่ือโอกาสในความก้าวหน้าในหน้าท่ีการ
งาน 

6. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
บริษัทมุ่งเน้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ตรง

ตามความต้องการของลกูค้า ในราคาท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ความพอใจสงูสดุของลกูค้าเป็นหลกั 

7. มีสว่นร่วมกบัชมุชนในการพฒันาความเป็นอยูท่ี่ดี 
บริษัทให้ความสําคญัต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

พงึปฏิบติัต่อชมุชนและสงัคม โดยไม่สร้างความเดือดร้อน และ
ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆ ต่อชุมชนโดยรอบ 
เพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดีของชมุชนและสงัคม 

8. การจดัการสิง่แวดล้อม 
บริษัทรณรงค์สร้างจิตสํานกึให้กบัพนกังานเก่ียวกบัการ

ดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม  การอนุ รักษ์พลังงาน  และการใช้
ทรัพยากรอยา่งยัง่ยืน  

 
การดาํเนินงานเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมใน
กระบวนการดาํเนินธุรกจิ 
 การดําเนินงานด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั 

 บริษัทยดึมัน่ในการดแูลบคุลากรรวมทัง้ผู้ รับเหมาท่ี
ต้องเข้ามาทํางานภายในบริษัท โดยมีเป้าหมายในการลดสถิติ
การเกิดอบุติัเหต ุลดอตัราการบาดเจ็บให้ดีกว่าปีท่ีผ่านมา โดย
มีนโยบายว่าจะต้องเกิดอุบัติ เหตุไม่ เกิน  10 ครัง้/ปี  มีการ
ประกาศ กฎระเบียบ ข้อบงัคบั เก่ียวกบัพนกังานและผู้ รับเหมา
อย่างชัดเจน  รวมถึงมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน 

 มีการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับความปลอดภัย
ให้แก่พนกังานก่อนเข้าสูก่ารทํางานจริง และให้หวัหน้างานเป็น
ผู้ดแูลและประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการทํางานเพ่ือพิจารณา



 46 รายงานประจาํปี 2558 : การกาํกับดูแลกจิการที่ดี

หาแนวทางแก้ไขกรณีพบประเด็นความไมป่ลอดภยั นอกจากนี ้
ยงัมีอุปกรณ์สําหรับป้องกันภัยส่วนบุคคลตามความเส่ียงของ
งานนัน้ๆ ให้พนกังานได้มีใช้อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 

 มีความเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม เน่ืองจากบริษัทไม่มี
กากของเสีย และไม่มีการใช้สารเคมีในการผลิต จึงมัน่ใจได้ว่า
จะไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบของบริษัท
อยา่งแน่นอน นอกจากนีย้งัมีการรณรงค์สร้างจิตสํานึกเก่ียวกบั
การดแูลและรักษาสิง่แวดล้อมให้แก่พนกังานด้วย 

 บริษัทได้นําหลกัปรัชญาองค์กรท่ีว่า “ประโยชน์สงู
ประหยัดสดุ” มาใช้ในการส่งเสริม รณรงค์และสร้างจิตสํานึก
ให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์ รวมทัง้การใช้ทรัพยากรและ
พลงังาน อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ โดยจดัให้มีการ
ฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิง่แวดล้อม และผลกระทบตา่งๆ ร่วม
รณรงค์ประหยดัพลงังานเพ่ือลดภาวะโลกร้อน เช่น ลดการใช้
กระดาษโดยการใช้กระดาษ 2 หน้า การปิดสวิทช์ ถอดปลั๊ก
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทกุครัง้หลงัเลิกใช้งาน การปิดเคร่ืองปรับอากาศ
ในช่วงก่อนเท่ียงและก่อนเลิกงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 นาที 
และการใช้ทรัพยากรนํา้อย่างคุ้ มค่า ปิดก๊อกนํา้ให้สนิท ปิด
วาล์วนํา้ในกรณีท่ีมีวันหยุดยาว นอกจากนีบ้ริษัทยังนําหลัก
ปรัชญาองค์กรดงักล่าวมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผู้บริหารและพนกังานอีกด้วย 
 การดําเนินงานด้านสงัคม 

 การพฒันาบคุลากรและการคํานงึถงึสทิธิมนษุยชน 
บุคลากรเป็นกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนให้องค์กร

ประสบความสําเร็จ บริษัทจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนา
บคุลากรและการเคารพในสทิธิมนษุยชน ดงัตอ่ไปนี ้

การพฒันาพนกังาน  
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการพฒันาบุคลากร โดยมี

วัต ถุป ระส ง ค์ เพ่ื อพัฒ น าบุ ค ลาก รใน ด้ านความ รู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานทัง้ในส่วนงานเทคนิค 
(Technical ) และสายงานวิชาชีพ  (Professional) เพ่ือ
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และพฒันาองค์กร นอกจากนี ้
ยังเป็นการรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้
ทํางานกบักลุม่บริษัทในระยะยาว มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
โดยกลุม่บริษัทได้มีการจดัอบรมดงันี ้

1. จดัอบรมภายในบริษัท (In House Training) เป็น
การอบรมให้กบัพนกังานใหมใ่นสายงานโดยบคุลากร
ท่ีมีประสบการณ์ ในสายงานนัน้ๆ  ร่วมถ่ายทอด
ความรู้ พร้อมทัง้ประสบการณ์ให้ 
2. จัดอบรมนอกสถานท่ีอย่างสม่ําเสมอในเร่ือง
ความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ โดยคํานึงถึงการ
จดัการฝึกอบรมให้เหมาะสมกบังานในแต่ละสายงาน 
เช่น การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีการผลติ เป็นต้น 
กลุ่มบริษัทได้จดัตัง้โครงการการแลกเปล่ียนความรู้

ระหว่างพนักงาน  (Learning and Teaching Organiza-
tion Program) โดยจะให้พนักงานท่ีมีประสบการณ์ในแต่
ละสายงานเป็นอาจารย์ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ท่ีตนมีในสายงานนัน้ๆ ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นพนักงานจาก
สายงาน อ่ืนๆ  ให้ มีความ รู้ความ เข้าใจ เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานในสายงานอ่ืนๆ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ทกัษะความรู้เพิ่มเติมให้กบัพนกังาน และยงัเป็นการสร้าง
ความสมัพันธ์ในการปฏิบัติงาน อีกทัง้ยังช่วยส่งเสริมการ
ส่ื อ ส ารภ าย ในอ งค์ ก รใ ห้ มี ค วาม ราบ ร่ืน  และ เกิ ด
ประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

การปฏิบติัตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
นอกจากเงินเดือนท่ีพนักงานจะได้รับจากการ

ปฏิบัติงานแล้ว บริษัทยังมีการบริหารจัดการเก่ียวกับ
สวสัดิการและผลตอบแทนอ่ืนๆ ทัง้ตามท่ีกฎหมายกําหนด
และตามท่ีบริษัทเห็นสมควรท่ีจะเพิ่มให้จากท่ีกฎหมาย
กําหนด เพ่ื อ เป็ นขวัญ และ กําลังใจให้ กับพนัก งาน 
นอกจากนัน้ทางบริษัทยังมีการปรับค่าตอบแทนให้กับ
พนักงานทุกปี โดยพิจารณาการปรับค่าตอบแทนจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกเดือน โดยมี
อตัราการปรับค่าตอบแทนตามนโยบายท่ีบริษัทกําหนดใน
แต่ละปี ทัง้นีต้้องสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ 

 ความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า  
บริษัทมีการสร้างความสมัพันธ์อันดีต่อลูกค้าทุกกลุ่ม

มาอย่างช้านาน ด้วยการบริหารความสมัพนัธ์ท่ีดี โดยยึดหลกั
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ในการดําเนินธุรกิจท่ีว่า “งานบริการของเราเร่ิมก่อนการขาย” 
โดยการเข้าไปพบลกูค้าเพ่ือให้คําปรึกษา แนะนํา และรับความ
ต้องการจากลกูค้าเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีลกูค้าต้องการ หลงัจาก
นัน้ร่วมกนัพฒันาจนได้ผลิตภณัฑ์ตามความต้องการของลกูค้า
อยา่งแท้จริง 

 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทมีนโยบายในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาและงานอันมีลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน โดยไม่ละเมิดหรือไม่
สนับสนุนการดําเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาและงานอัน มีลิขสิท ธ์ิของผู้ อ่ืน  ซึ่ งแสดงถึ ง
เจตนารมณ์ของบริษัท ในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
เคารพและปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญา 
เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งถกูต้องตามลขิสทิธ์ิ 

 
การดูแลพัฒนาสังคม 

 การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการพฒันาชมุชมและสงัคม

ไปควบคู่กับการดําเนินงานของบริษัท  โดยได้จัดทําเป็น
โครงการตา่งๆ ดงันี ้

1. การมอบทนุการศึกษาประจําปีซึ่งได้จดัทํามาอย่าง
ต่อเน่ืองทกุปี ให้แก่เยาวชนผู้ ท่ีมีความประพฤติดีและมีผลการ
เรียนดีในท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การให้การสนับสนุนนักศึกษาสหกิจศึกษา โดย
นักศึกษาท่ีอยู่ในหลกัสตูรจะมีการจัดทําโครงงานต่างๆ ส่งให้
ทางมหาวิทยาลัยในระหว่างฝึกงาน  ทางบริษัทจึงให้การ
สนบัสนนุการจดัสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการ จดัหา
สถาน ท่ี  อุปกรณ์ ต่างๆ  ตลอดจนทีม พ่ี เลี ย้งเพ่ื อคอยให้
คําปรึกษา เพ่ือให้โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสําเร็จ
ลลุว่งได้ด้วยดี 

3. การซ่อมแซมทางสาธารณประโยชน์ในเขตชุมชนท่ี
บริษัทตัง้อยู ่เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัของผู้ ท่ีใช้เส้นทาง 

4. การขุดลอกคู คลอง เพ่ือช่วยในการระบายนํา้ใน
เขตชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยูก่่อนยา่งเข้าฤดฝูน 

นอกจากนีบ้ริษัทได้มีการจัดทํารายงานความรับผิด 
ชอบต่อสังคมประจําปี  2558 ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ
นโยบายและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ท่ี
แสดงถงึความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม การต่อต้านการ
ทจุริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียได้เข้าถึงข้อมลูอย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน และเท่าเทียมกัน ทัง้นีบ้ริษัทได้เผยแพร่ข้อมูล
ให้กบัผู้ ท่ีสนใจบนเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี www.citysteelpcl.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 รายงานประจาํปี 2558 : การกาํกับดูแลกจิการที่ดี

การต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปช่ัน 
บริษัทยดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลกัจริยธรรมและแนวทางการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี รวมทัง้สนบัสนนุการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ และตระหนกัเป็นอย่างดีว่าการทจุริตและคอร์รัปชัน่

สง่ผลกระทบต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจ สงัคม ความมัน่คงของประเทศ โดยมุ่งมัน่กระทําในสิ่งท่ีถกูต้อง ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ

ซ่ือสตัย์ สจุริต ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท โดยถือปฏิบติัในทกุกิจกรรมและในการตดัสินใจในทกุเร่ือง 

บริษัทได้มีการปลกูฝังและรณรงค์ให้พนกังานมีจิตสํานึกต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ โดยห้ามมิให้พนกังานให้หรือรับสินบนและ

สิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ ทัง้สิน้ และห้ามมอบหมายให้ผู้ อ่ืนให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง เน่ืองจากการติดสินบนในการ

ดําเนินธุรกิจถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีความผิดทางอาญา รวมถึงได้กําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีฝ่าฝืนไว้ด้วย นอกจากนีบ้ริษัทยงั

ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ”เครือข่ายหุ้ นส่วนต้านทุจริตเพ่ือประเทศไทย” (Partnership Against Corruption for Thailand) 

(PACT) อีกด้วย ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ไว้ในรายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมซึง่ได้

เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี www.citysteelpcl.com 
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รายการระหว่างกัน
1. บริษัท สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม จํากัด 

ประเภทกิจการ 
ประกอบกิจการจําหนายอุปกรณประดับยนตที่ทําจากโลหะ 

สถานที่ตั้ง 
88 หมูที่ 4 ถนนบายพาส ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 

ลักษณะความสัมพันธ 
 กลุมตระกูลพงศรัตนเดชาชัยเปนผูถือหุนใหญใน บจก.สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม ในสัดสวนรอยละ 100 
 นางเค็ง พงศรัตนเดชาชัย และ นายบัณฑิต พงศรัตนเดชาชัย ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนใหญของบริษัท ไดดํารงตําแหนง

เปนกรรมการบริษัทของ บจก. สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม 
ลักษณะของรายการระหวางกนั 

บจก.มารคเวิลดไวด ซื้อพลังงานไฟฟาจากบจก.สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม โดยบริษัทไดทําการติดต้ังมิเตอรไฟฟาที่จุด
จายไฟเพื่อใหทราบถึงปริมาณไฟฟาที่ใชจริง ทั้งนี้มีการตกลงชําระคาซ้ือพลังงานไฟฟาในราคาตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
มูลคาของรายการระหวางกัน 

ป 2557/2558 มูลคา 1.22 ลานบาท 
ป 2556/2557 มูลคา 1.43 ลานบาท 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนธรรมทั้งเงื่อนไขและราคาโดย

กอใหเกิดประโยชนแกบริษัท 

2. บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จํากัด 
ประเภทกิจการ 

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
สถานที่ตั้ง 

88/8 หมูที่ 4 ถนนบายพาส ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
ลักษณะความสัมพันธ 

 กลุมตระกูลพงศรัตนเดชาชัยเปนผูถือหุนใหญใน บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส ในสัดสวนรอยละ 100 
 นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย และ นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนใหญของบริษัท ไดดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการบริษัทของ บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส 
 บจก. ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส เปนบริษัทใหญ (Holding Company) ของบริษัทโดยถือหุนของบริษัทจํานวน 

166.50 ลานหุน คิดเปนรอยละ 55.50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท 
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บจก. ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส มีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) บริษัท 
ลักษณะของรายการระหวางกนั 

บริษัทเชาชวงพื้นที่อาคารสํานักงานจาก บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส คิดเปนพื้นที่เชาชวง 576 ตรม. ระยะเวลาเชา
ชวงรวม 3 ป นับต้ังแต วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 โดยอัตราคาเชาเปนอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดของการ
เชาพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง 
มูลคาของรายการระหวางกัน 

ป 2557/2558 มูลคา 0.04 ลานบาท 
ป 2556/2557 มูลคา 0.04 ลานบาท 

(2) บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด 
ลักษณะของรายการระหวางกนั 

บจก.สยาม ไอโซ โปร เชาชวงพื้นที่อาคารสํานักงานจาก บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส คิดเปนพื้นที่เชาชวง 96 ตรม. 
ระยะเวลาเชาชวงรวม 3 ป นับต้ังแต วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 โดยอัตราคาเชาเปนอัตราใกลเคียงกับราคา
ตลาดของการเชาพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง 
มูลคาของรายการระหวางกัน 

ป 2557/2558 มูลคา 0.01 ลานบาท 
ป 2556/2557 มูลคา 0.01 ลานบาท 

(3) บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด 
ลักษณะของรายการระหวางกนั 

บจก.มารค เวิลดไวด เชาชวงพื้นที่อาคารสํานักงานและโรงงาน (สาขา 1) คิดเปนพื้นที่เชาชวง 1,680 ตรม. และเชาชวง
พื้นที่โรงงาน (สาขา 2) คิดเปนพื้นที่เชาชวง 8,208 ตรม. จาก บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส ระยะเวลาเชาชวงรวม 3 ป 
นับต้ังแต วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 โดยอัตราคาเชาเปนอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดของการเชาพื้นท่ีใน
บริเวณใกลเคียง 
มูลคาของรายการระหวางกัน 

ป 2557/2558 มูลคา 0.59 ลานบาท 
ป 2556/2557 มูลคา 0.59 ลานบาท 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนธรรมทั้งเงื่อนไขและราคาโดย

กอใหเกิดประโยชนแกบริษัท 



 53 บริษัท ซติี ้สตีล จาํกัด (มหาชน)

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่าง
กัน 

บริษัทมีนโยบายในการเข้าทํารายการระหว่างกันท่ีจะ

เกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์โดย

แบง่ออกเป็น 2 ประเภท 

(1) รายการท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและต่อเน่ืองในกรณีการ 
ค้าปกติ 

เป็นรายการท่ีเกิดขึน้ตามปกติและต่อเน่ือง โดยจะมี

การกําหนดเง่ือนไขสําหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเง่ือนไข

การค้าทั่วไป และเป็นไปตามราคายุติธรรมสมเหตุสมผลและ

สามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ

และกําหนดให้บริษัทสามารถทํารายการระหว่างกนัได้โดยท่ีไม่

ต้องขออนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน และทกุไตรมาส

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องนําเสนอสรุปรายการระหว่างกนัท่ี

ผา่นการตรวจสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้

ความเห็นชอบ ซึ่งในการทํารายการระหว่างกันนีใ้ห้คํานึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั 

(2) รายการพิเศษท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราว 

รายการระหว่างกันท่ีมีลักษณะเป็นรายการท่ีเกิดขึน้

เป็นครัง้คราว บริษัทจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้

ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวทัง้ใน

ด้านความจําเป็นและด้านราคา หากคณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่มีความชํานาญในการพิจารณา บริษัทจะจดัให้มีบคุคลซึ่งมี

ความรู้ความชํานาญพิเศษท่ีเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแย้งเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่าง

กันดังกล่าว หรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็น

เก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพ่ือใช้ประกอบการ

ตดัสินใจของคณะ กรรมการตรวจสอบหรือผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

โดยในการออกเสียงในท่ีประชุมนัน้ๆ กรรมการหรือผู้ ท่ีอาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทํา

รายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นีบ้ริษัท

จะทําการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ

บริษัทด้วย 

 ทัง้นี บ้ ริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้

พิจารณารายการท่ีเกิดขึน้ร่วมกับผู้บริหาร ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ในปี 

2557/2558 เป็นรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม

ทัง้เง่ือนไขและราคา โดยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท 

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันใน
อนาคต 

 ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกนั

ตามแต่เห็นสมควร ทัง้นีบ้ริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ 

ประกาศ  คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย นอกจากนีบ้ริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัท่ี

เกิดขึน้ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบ

จากผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจําปี 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 เก่ียวกบัการทําธุรกรรมท่ีเป็น

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกบักรรมการ 

ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องตามมาตรา 89/12(1) 

ซึง่มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 นัน้ บริษัทได้ทํา

การขออนุมัติในหลักการเก่ียวกับข้อตกลงทางการค้าท่ีมี

เง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ในการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทและ

บริษัทย่อย  กับกรรมการ  ผู้ บ ริหาร หรือบุคคลท่ี มีความ

เก่ียวข้องโดยให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุติัการทําธุรกรรมท่ีเป็น

รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไข 

การค้าโดยทัว่ไปได้
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การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
การวิเคราะห์การดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

ผลการดาํเนินงาน 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานท่ีผา่นมา 

กลุ่มบริษัทมีรายได้หลกัมาจากการประกอบธุรกิจผลิต
และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัโลหะ โดยมีการแยกประเภท
ผลิตภัณฑ์ตามลกัษณะและการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้
ง่ายต่อการทําความเข้าใจ  ออกเป็น  2 ประเภท  ได้แก่  1) 
ผลิตภณัฑ์โลหะโครงสร้าง, ผลิตภณัฑ์โลหะท่ีเก่ียวกบัอปุกรณ์
จดัเก็บและลําเลียง, และผลิตภณัฑ์โลหะอ่ืนๆ และ 2) ชิน้ส่วน
โลหะและผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป รวมถึงการให้บริการด้าน
โลหะครบวงจร และกลุ่มบริษัทยงัมีรายได้อีกบางส่วนจากการ
จําหน่ายวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม 

ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 
701.21 ล้านบาท, 767.35 ล้านบาท, และ 680.71 ล้านบาท 
ในปี 2555/2556, ปี2556/2557, และปี 2557/2558 ตามลําดบั 
โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.43 ในปี 2556/2557 และลดลงร้อยละ 
11.29 ในปี 2557/2558 โดยในปี 2557/2558 รายได้รวมของ
กลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลงประมาณ 86.64 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นผลมาจากการท่ีสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีการ
ชะลอตัวลงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและ
อตุสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต์
และกลุ่มก่อสร้าง ทําให้มีการลดกําลังการผลิต รวมไปถึงลด
อตัราการจ้างงาน นอกจากนัน้โครงการลงทุนของภาครัฐท่ียงั
ไม่มีความชดัเจน ตลอดจนความเช่ือมัน่ของผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคท่ีลดลง ก็ส่งผลให้ภาคเอกชนระมัดระวังการใช้จ่าย
มากขึน้และชะลอการลงทนุออกไป อนัเป็นผลให้ความต้องการ
ในผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษัทปรับตวัลดลงด้วย 

 กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่าย อนัได้แก่  

 ต้นทนุขายและบริการซึ่งเท่ากบั 519.92 ล้านบาท, 
557.43 ล้านบาท, และ 487.39 ล้านบาท ในปี 2555/2556, ใน
ปี  2556/2557, และใน ปี  2557/2558 โดย คิด เป็ น ร้อยละ 
74.15, ร้อยละ 72.64, และร้อยละ 71.60 ของรายได้รวม 

 ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 8.40 ล้านบาท ในปี 
2555/2556, 9.64 ล้านบาท ในปี 2556/2557, และ 7.31 ล้าน
บาท ในปี 2557/2558 เม่ือคิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้รวมจะ
อยูท่ี่ ร้อยละ 1.20, ร้อยละ 1.26, และร้อยละ 1.07 ตามลําดบั 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 38.36 ล้านบาท, 
42.49 ล้านบาท, และ 39.34 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนร้อย
ละ 5.47, ร้อยละ 5.54, และร้อยละ 5.78 ของรายได้รวม ในปี 
2555/2556, ปี 2556/2557, และปี 2557/2558 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหารเท่ากับ 8.10 
ล้ าน บ าท , 8.12 ล้ าน บ าท , แล ะ  7.36 ล้ าน บ าท  ใน ปี 
2555/2556, ในปี  2556/2557, และในปี  2557/2558 ซึ่ งคิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 1.16, ร้อยละ 1.06, และร้อยละ 1.08 ของ
รายได้รวม 

กํ า ไรสุท ธิของกลุ่ มบ ริษั ท ใน ปี  2555/2556, ใน ปี 
2556/2557, และในปี 2557/2558 เท่ากับ 125.24 ล้านบาท, 
148.58 ล้านบาท, และ 138.08 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นอตัรากําไร
สุท ธิ  ร้อยละ  17.86, ร้อยละ  19.36, และ ร้อยละ  20.28 
ตามลําดบั 

รายได้ 

รายได้จากการขายและการให้บริการของกลุ่มบริษัท
ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา โดยแยกตามลกัษณะและการใช้งานของ
ผลติภณัฑ์ แสดงให้เหน็ดงันี ้

 รายได้จากการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
โครงสร้าง, ผลิตภัณฑ์โลหะท่ีเก่ียวกับอุปกรณ์จัดเก็บและ
อุปกรณ์ลําเลียง และผลิตภัณฑ์โลหะอ่ืนๆ มีสัดส่วนรายได้
สูงสุดเม่ือเทียบกับรายได้ประเภทอ่ืน  โดยคิดเป็นร้อยละ 
69.06, ร้อยละ 76.20, และร้อยละ 82.21 ของรายได้รวมในปี 
2555/2556, ปี 2556/2557, และปี 2557/2558 ตามลําดบั 

 รายได้จากการผลิตและจําหน่ าย โลหะและ
ผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป มีสดัส่วนรายได้ต่อรายได้รวมเท่ากับ
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รอยละ 30.22, รอยละ 23.00, และรอยละ 16.44 ของรายได
ร วม ในป  2555/2556,  ป  2556/2557,  และป  2557/2558 
ตามลําดับ 

 รายไดจากการจําหนายวัสดุอุปกรณที่ใชในโรงงาน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ใ น ป  2555/2556,ป  2556/2557, แ ล ะ ป 
2557/2558 กลุมบริษัทมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ
ประเภทน้ีนอยมากซ่ึงนอยกวารอยละ 0.01 ของรายไดรวม 
เนื่องจากกลุมบริษัทไดมุงเนนที่จะจําหนายผลิตภัณฑโลหะ
โครงสรางและผลิตภัณฑที่เก่ียวกับอุปกรณจัดเก็บและอุปกรณ
ลําเลียงใหมากขึ้น 

รายไดทั้ง 3 ประเภทน้ีสวนใหญเปนรายไดจากลูกคา
ภายในประเทศ สวนรายไดจากการสงออกจะเปนรายไดจาก
การจําหนายผลิตภัณฑโลหะโครงสราง, ผลิตภัณฑโลหะที่
เก่ียวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง, และผลิตภัณฑโลหะอื่นๆ 
รายไดจากการสงออกน้ีคิดเปนรายไดสวนนอยเม่ือเทียบกับ
รายไดจากการจําหนายภายในประเทศ รายไดจากการสงออก
ในป 2555/2556, ป 2556/2557, และป 2557/2558 มีมูลคา
เทากับ 7.29 ลานบาท, 10.21 ลานบาท, และ 10.81 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 1.05, รอยละ 1.34, และรอยละ 1.61 ของ
ร า ย ไ ด ร ว ม  ใ น ป  2555/2556,  ป  2556/2557, แ ล ะ ป 
2557/2558 ตามลําดับ 

ในป 2556/2557 ภายหลังจากเหตุการณการชุมนุม
ทางการเมืองที่ยืดเย้ือ และความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองที่
ไดดําเนินตอเนื่องมาต้ังแตปลายป 2556 จนถึงตนป 2557 ได
ส้ินสุดลง ประกอบกับการที่ รัฐบาลไดออกนโยบายกระตุน
เศรษฐกิจในการลงทุนสรางโครงสรางพื้นฐานและระบบ
คมนาคม การเรงอนุมัติโครงการที่ขอรับการสงเสริมการลงทุน 
การลดเวลาในการออกใบอนุญาตประกอบการอุตสาหกรรม 
ตลอดจนมาตรการจายคืนเงินโครงการรับจํานําขาว เศรษฐกิจ
ภายในประเทศก็มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น นอกจากน้ันการลงทุน
ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ก็ยังเปนอีกปจจัยที่ชวยใหเศรษฐกิจในประเทศมีการ
ขยายตัว ซึ่งสงผลใหมีความตองการในผลิตภัณฑของกลุม
บริษัทเพิ่มมากขึ้น และทําใหรายไดจากการขายและการ
ใหบริการของกลุมบริษัทมีการปรับตัวเพิ่ม โดยเพ่ิมขึ้น 65.11 

ลานบาท  หรือรอยละ  9.35 เปน  761.24 ลานบาท  ในป 
2556/2557 

ถึงแมวาในป 2556/2557 เศรษฐกิจภายในประเทศจะ
มีการปรับตัวดีขึ้นจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ แต
ก็เปนเพียงชวงระยะเวลาส้ันๆ หลังจากน้ันเศรษฐกิจก็เขาสู
ภาวะชะลอ ตัวจนกระทั่ ง เ ข า สู ภาวะถดถอยในช ว งป 
2557/2558 นอกจาก น้ันการฟ น ตั วของ เศรษฐ กิจของ
สหรัฐอเมริกาท่ียังคงมีความเปราะบาง ปญหาหน้ีสินของกรีซ
และปญหาเศรษฐกิจของกลุมประเทศในทวีปยุโรปที่ยังไมฟน
ตัว ตลอดจนปญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ลวนเปน
ปจจัยกดดันตอการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศเปนอยาง
มาก จากปญหาดังกลาวประกอบกับปจจัยทางดานการเมือง
ภายในประเทศ สงผลใหภาคเอกชนขาดความเช่ือม่ันในการ
ลงทุน ทําใหความตองการในผลิตภัณฑของกลุมบริษัทซ่ึงเปน
สินคาทุนปรับตัวลดลง  

ปญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนยังทําใหความ
ตองการในการใชเหล็กในประเทศจีนลดลงอยางมากและ
กอใหเกิดปริมาณการผลิตสวนเกินในตลาดโลก จึงทําใหเกิด
การแขงขันดานราคาซึ่งเปนผลใหราคาเหล็กในตลาดโลก
ปรับตัวลดลง และสงผลกระทบตอราคาเหล็กในประเทศ และ
เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑของกลุมบริษัท
คือเหล็ก เม่ือราคาเหล็กในประเทศปรับตัวลดลง รายไดจาก
การขายของกลุมบริษัทก็ปรับตัวลดลงดวย เนื่องจากกลุม
บริษัทใชวิธีการกําหนดราคาขายดวยตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 

จากความตองการในผลิตภัณฑของกลุมบริษัทที่ลดลง 
ตลอดจนการปรับตัวลงของราคาวัตถุดิบเหล็ก ก็สงผลให
รายไดจากการขายและการใหบริการของกลุมบริษัทมีการ
ปรับตัวลดลง โดยลดลง 89.70 ลานบาท จาก 761.24 ลาน
บ าท ในป  2556/2557 เ ห ลื อ  6 7 1 . 5 4  ล า นบ าท  ใ นป 
2557/2558 หรือคิดเปนรอยละ 11.78 

ตนทุนขายและบริการและกําไรขั้นตน 
ตนทุนขายและบริการของกลุมบริษัทประกอบดวย 

ตนทุนวัตถุดิบ, ตนทุนวัสดุส้ินเปลือง, ตนทุนสินคาสําเร็จรูป
ประเภทซ้ือมาขายไป, คาแรงทางตรง, และคาใชจายในการ
ผลิตซึ่ งรวมถึงคาเ ส่ือมราคาอาคารโรงงาน  เค ร่ืองจักร 
เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการผลิตและใหบริการ โดยในป 
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2557/2558 กลุ่มบริษัทมีต้นทนุขายและบริการเท่ากบั 487.39 
ล้านบาท ปรับตัวลดลง 70.04 ล้านบาท จาก 557.43  ล้าน
บาท  ในปี  2556/2557 คิดเป็นร้อยละ 12.56  ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการปรับตัวลดลงของรายได้จากการขาย
และการให้บริการ 

อย่างไรก็ดีหากเปรียบเทียบเป็นสดัส่วนของต้นทนุขาย
และบริการต่อรายได้รวม  ในปี  2557/2558 กลุ่มบ ริษัทมี
สัดส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 
71.60 ซึ่งปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากปี 2556/2557 ท่ีมีสดัส่วน
เท่ากับร้อยละ 72.64 ทัง้นีก็้เป็นผลมาจากการบริหารจัดการ
ต้นทุนในการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ ประกอบกับราคา
ต้นทุนวัตถุดิบท่ีปรับตัวลดลง จึงส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนขาย
และบริการตอ่รายได้รวมมีการปรับตวัลดลง 

ผลจากการปรับตัวลดลงของรายได้จากการขายและ
การให้บริการ ทําให้กําไรขัน้ต้นของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัว
ลดลง โดยในปี 2557/2558 กลุ่มบริษัทมีกําไรขัน้ต้นเท่ากับ 
184.15 ล้านบาท ลดลงจากในปี 2556/2557 ซึ่งมีกําไรขัน้ต้น
เท่ากบั 203.81 ล้านบาท เป็นจํานวน 19.66 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 9.65 อย่างไรก็ดี จากการบริหารจัดการต้นทุนใน
การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารงานอย่างระมดัระวงั 
ทําให้ในปี 2557/2558 กลุ่มบริษัทมีอัตรากําไรขัน้ต้นเท่ากับ 
ร้อยละ 27.42 ซึ่งเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปี 2556/2557 ซึ่งมีอตัรา
กําไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 26.77 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทนุทางการเงิน 
ในปี  2557/2558 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย

เท่ากบั 7.31 ล้านบาท และมีสดัส่วนค่าใช้จ่ายจากการขายต่อ
รายได้รวมเท่ากบั ร้อยละ 1.07 ซึง่ลดลงจากปี 2556/2557 ท่ีมี
ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 9.64 ล้านบาท และมีสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายจากการขายต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 1.26 ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายในการขายท่ีลดลงก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
รายได้ ท่ีลดลง ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 
2557/2558 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 39.34 
ล้านบาท  ซึ่งลดลง 3.15 ล้านบาท  หรือ ร้อยละ 7.41 จาก 
42.49 ล้านบาท ในปี 2556/2557 และสัดส่วนของค่าใช้จ่าย
จากการบริหารต่อรายได้รวมนัน้เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 
5.54 ใน ปี  2556/2557 เป็ น ร้อยละ  5.78 ใน ปี  2557/2558 

เน่ืองจากค่าใช้จ่ายบางส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็น
ค่าใช้จ่ายคงท่ี ซึ่งรวมไปถึงค่าเส่ือมราคาอาคารและค่าเส่ือม
ราคายานพาหนะท่ีใช้ในกิจการ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้ บริหารในปี 2557/2558 มีมูลค่าเท่ากับ 7.36 ล้านบาท 
ปรับตวัลดลงจาก 8.12 ล้านบาทในปี 2556/2557 เน่ืองจากมี
เปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้บริหารใหมใ่นปี 2557/2558 

สําหรับต้นทุนทางการเงิน  เน่ืองจากท่ีผ่านมากลุ่ม
บริษัทใช้เงินทุนจากส่วนของผู้ ถือหุ้นและกําไรสะสมจากการ
ดําเนินงานเป็นหลักในการประกอบธุรกิจเพ่ือเป็นเงินทุน
หมนุเวียนและลงทนุขยายกําลงัการผลิต กลุม่บริษัทจงึไมมี่เงิน
กู้ ยืมทัง้ระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบันการเงินหรือแหล่ง
เงินกู้ อ่ืน ดงันัน้กลุ่มบริษัทจึงไม่มีรายจ่ายต้นทุนทางการเงินท่ี
เป็นดอกเบีย้จ่าย อย่างไรก็ดี ในปี 2556/2557และ 2557/2558 
ท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัทมีต้นทนุทางการเงินซึ่งเป็นดอกเบีย้คิดลด
ของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานมลูค่าปีละ 
0.03 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ท่ีกําหนดให้กิจการ
ต้องมี การวัดมูลค่ าและบันทึ กบัญ ชีภาระผูกพัน ของ
ผลประโยชน์พนักงานและต้นทุนทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับ
ภาระผกูพนัดงักลา่วของกิจการ 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 
กลุ่มบริษัทมีกําไรสทุธิ 125.24 ล้านบาท, 148.58 ล้าน

บาท, และ 138.08 ล้านบาท ในปี 2555/2556, ปี 2556/2557, 
และปี 2557/2558 ตามลําดับ กําไรสุทธิของกลุ่มบริษัทมีการ
ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.64 ในปี 2556/2557 และลดลงร้อย
ละ 7.07 ในปี 2557/2558 โดยการลดลงของกําไรสุทธิในปี 
2557/2558 เป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของรายได้จาก
การขายและการให้บริการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการหดตัว
ของเศรษฐกิจและการปรับตวัลดลงของราคาเหล็ก อย่างไรก็ดี 
ด้วยการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและการเตรียมพร้อม
รับมือกับภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย กลุ่มบริษัทยังคงสามารถ
รักษาอัตรากําไรสุทธิของปี 2557/2558 ให้อยู่ท่ีระดับร้อยละ 
20.28 ซึ่งมากกว่าปี 2556/2557 ท่ีมีอตัรากําไรสทุธิเท่ากบัร้อย
ละ 19.36 
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ฐานะการเงนิ 
สนิทรัพย์ 
ณ  31 กรกฎาคม  2558 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม

ทัง้สิน้ 1,314.28 ล้านบาท สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท
ประกอบด้วย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ซึ่งมีมูลค่า 480.68 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.58 ของสินทรัพย์รวม ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอาคารโรงงาน, อาคารสํานักงาน, 
และเคร่ืองจกัร ของบริษัทย่อย นอกจากนัน้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดซึ่งมีมูลค่า 581.62 ล้านบาท ก็มีสดัส่วนเป็น
ร้อยละ  44.26 ของสินทรัพย์รวม  โดยเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบ ริษัท ท่ี มี เหลืออยู่ เป็นจํานวน
ค่อนข้างมากนัน้ ก็เน่ืองมาจากกลุ่มบริษัทมีความจําเป็นต้อง
ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ ซึ่งหากมีการขาย
สินค้าในจํานวนมากขึน้หรือรายได้เติบโตขึน้ กลุ่มบริษัทก็
จะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากขึน้ เพราะต้องมีการซือ้สินค้า
และวตัถดิุบและให้เครดิตกบัลกูค้าเพิ่มขึน้ด้วย นอกจากนัน้เงิน
สดท่ีเหลือก็จะเป็นการสํารองเอาไว้ใช้ในการลงทุนของกลุ่ม
บริษัทในอนาคต 

ในปี  2557/2558 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 
67.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.42 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 
2556/2557 ซึ่งมียอดสินทรัพย์รวม  ณ  31 กรกฎาคม 2557 
เท่ากบั 1,246.65 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้สว่นใหญ่นัน้
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สด ซึ่งเพิ่มขึน้จากกําไรสุทธิและกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ในระหว่างปี จึงส่งผลให้สินทรัพย์รวมของ
กลุม่บริษัทปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี 2556/2557 ท่ีผา่นมา 

คณุภาพของสนิทรัพย์ 
 ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ 
ในการให้สินเช่ือทางการค้าแก่ลูกค้า กลุ่มบริษัทจะ

พิจารณาจากประวัติการติดต่อ ฐานะทางการเงินของลูกค้า 
ปริมาณงานและความต่อเน่ืองของการได้รับงานรวมถึงสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ในกรณีของลกูค้า
ใหม่ กลุ่มบริษัทอาจเรียกเก็บมดัจําร้อยละ 30 - 40 ของมลูค่า
งาน กลุม่บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตสําหรับลกูค้าทัว่ไปอยู่ท่ี 
30 วนั สําหรับลกูค้าท่ีติดต่อกนัมานานและมีปริมาณงานและ
มลูคา่งานสงูจะได้รับเครดิตอยูร่ะหวา่ง 30 - 90 วนั 

ณ  31 กรกฎาคม  2557 กลุ่มบริษัทมีลูกหนีก้ารค้า
เท่ากับ 76.66 ล้านบาท และ ณ 31 กรกฎาคม 2558 มีลูกหนี ้
การค้าเท่ากบั 64.46 ล้านบาท ลดลง 12.20 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 15.91 ซึ่งลูกหนีก้ารค้าของกลุ่มบริษัททัง้หมดเป็น
ลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไม่ถึงกําหนดชําระ และค้างชําระไม่เกินสาม
เดือนซึง่เป็นไปตามนโยบายท่ีวางไว้ โดยลกูหนีก้ารค้าของกลุม่
บริษัทแยกตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระ ณ 31 กรกฎาคม 2557 และ 
ณ 31 กรกฎาคม 2558 เป็นดงันี ้

 

 (หน่วย : พนับาท)

ลูกหนีก้ารค้า ณ 31 กรกฎาคม 2557 ณ 31 กรกฎาคม 2558 

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 60,210 47,043
ค้างชําระ ไมเ่กิน 3 เดือน 16,452 17,417
ค้างชําระมากกวา่ 3 เดือนถงึ 6 เดือน - -
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - -
ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 76,662 64,460 

จะเห็นว่ากลุ่มบริษัทไม่มีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้ในปี 2556/2557 และ ในปี 2557/2558 เน่ืองจากท่ีผ่านมากลุ่ม

บริษัทสามารถเรียกเก็บหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้าได้ทกุราย ประกอบกบัลกูค้าของกลุ่มบริษัทสว่นใหญ่เป็นบริษัทท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่

หรือเป็นบริษัทข้ามชาติซึ่งมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง นอกจากนัน้กลุ่มบริษัทมีนโยบายการให้เครดิตการค้าท่ีรัดกุม โดยมีการ

ตรวจเช็คประวติัและฐานะการเงินของลกูค้าก่อนให้เครดิตและเรียกมดัจําสําหรับลกูค้าใหม่บางราย สําหรับลกูหนีก้ารค้าท่ีค้างชําระ

ไมเ่กิน 3 เดือนนัน้ สว่นใหญ่มีสาเหตมุาจากลกูหนีมี้รอบระยะเวลาการวางบิลและวนัจ่ายชําระหลงัจากวนัครบกําหนดชําระหนี ้
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2555/2556, เท่ากับ 12.60 เท่า ในปี 2556/2557, และเท่ากับ 
23.48 เท่ า  ใน ปี  2557/2558 จากอัต ราส่ วนทางการเงิน
ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ดี มีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงและไม่มีปัญหาเก่ียวกับสภาพ
คลอ่ง 

เน่ืองจากการท่ีกลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องสงู กลุ่มบริษัท
จงึมีการชําระคา่วตัถดิุบและวสัดสุิน้เปลืองสว่นใหญ่เป็นเงินสด
เพ่ือรับส่วนลดเงินสด ด้วยสาเหตนีุจ้ึงทําให้ระยะเวลาชําระหนี ้
เฉล่ียของกลุ่มบริษัทค่อนข้างต่ําซึ่งเท่ากับ  13.37 วัน และ 
18.29 วัน ในปี 2556/2557 และในปี 2557/2558 ในส่วนของ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย  ในปี  2557/2558 กลุ่มบริษัทมี
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียเท่ากบั 13 วนั ซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก
ปี 2556/2557 ท่ีมีระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียเท่ากับ 17.40 วนั 
นอกจากนัน้ในส่วนของระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ียของกลุ่ม
บริษัทก็มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย  จาก  43.11 วันในปี 
2556/2557 เป็น  37.83 วัน ใน ปี  2557/2558 ซึ่ งระยะเวลา
ดงักล่าวก็ยงัถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ เน่ืองจากกลุ่มบริษัทให้
ระยะเวลาเครดิตกบัลกูค้าสว่นใหญ่ท่ีประมาณ 30-60 วนั  

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการ
ลงทนุทัง้สิน้ 19.70 ล้านบาท ในปี 2557/2558 โดยกลุ่มบริษัท
มีการรับเงินสดจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย
และเงินสดรับคืนจากเงินลงทุนระยะสัน้ท่ีครบกําหนดมูลค่า
ประมาณ 58.08 ล้านบาทและได้นํากระแสเงินสดท่ีได้รับมาไป
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจํานวน 70.00 ล้านบาท 
นอกจากนัน้ก็มีการลงทุนเพิ่มเติมในการก่อสร้างอาคารของ
บริษัทยอ่ย 

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหา
เงินในปี 2557/2558 ทัง้สิน้ 48.00 ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าของ
เงินปันผลประจําปีท่ีจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทนุ 
ณ 31 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้ น

ทัง้สิน้ 1,281.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ 31 กรกฎาคม 2557 
ท่ีมีมลูค่า 1,191.88 ล้านบาท เป็นจํานวนเงิน 89.72 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 7.53 ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึน้ในส่วนของกําไรสะสม 
กลุ่มบ ริษัท มีอัตราห นี ส้ิน รวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น ใน ปี 
2556/2557 เท่ากับ 0.05 และในปี  2557/2558 เท่ากับ 0.03 
เท่า ซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนท่ีค่อนข้างต่ําเน่ืองจากท่ีผ่านมา
กลุ่มบริษัทใช้เงินทุนจากส่วนของผู้ ถือหุ้นซึ่งได้มาทัง้จากการ
เพิ่มทุนของผู้ ถือหุ้ นและกําไรจากการดําเนินงานเป็นหลักใน
การขยายธุรกิจ นอกจากนัน้เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ค่อนข้างมากจึงมีการจ่ายชําระหนี ้
ให้กับเจ้าหนีก้ารค้าเป็นเงินสดเพ่ือรับส่วนลดเงินสด จึงทําให้
หนีส้นิหมนุเวียนของบริษัทอยูใ่นปริมาณท่ีคอ่นข้างต่ํา 

หนีส้นิ 
หนีส้นิของกลุม่บริษัทเกือบทัง้หมดเป็นหนีส้นิหมนุเวียน 

ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหนีก้ารค้า เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า ภาษี
เงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  และหนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน  ท่ี เป็น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในการดําเนินงานตามปกติทั่วไปของกลุ่ม
บ ริษัท เท่ านั น้  โดยใน ปี  2557/2558 กลุ่มบ ริษั ท มีห นี ส้ิน
หมุนเวียนรวม 30.85 ล้านบาท ลดลง 22.13 ล้านบาท จาก 
52.98 ล้านบาทในปี 2556/2557 ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของ
เงินรับลว่งหน้าคา่สนิค้า 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายไม่ก่อหนีส้ินมากนัก แหล่งท่ีมา
ของเงินลงทุนในการขยายกิจการจึงมาจากกระแสเงินสดจาก
ภายในกลุ่มบริษัทเป็นหลกั ท่ีผ่านมากลุ่มบริษัทไม่มีเงินกู้ ยืม
ระยะยาวจากแหล่งเงินกู้ภายนอกและภาระหนีเ้งินกู้ ยืมระยะ
สัน้จากสถาบันการเงิน  อย่างไรก็ดีในปี  2556/2557 และ 
2557/2558 กลุ่มบริษัทได้มีหนีส้ินไม่หมุนเวียนจํานวน 1.79 
ล้านบาท และ 1.83 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งเป็นหนีส้ินภาระ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งเกิดขึน้จากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ และหนีส้ิน
เก่ียวกบัภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน สําหรับเงินชดเชยท่ี
ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามข้อบังคับของ
บริษัทและตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ทําการ
ประเมินและบนัทึกเป็นหนีส้ินไม่หมนุเวียนตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน  

 
 



 60 รายงานประจาํปี : รายงานทางการเงนิ 

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงิน
หรือการดาํเนินงานในอนาคต 

เน่ืองจากผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทอันได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์โลหะโครงสร้างและผลิตภัณฑ์โลหะท่ีเก่ียวกับ
อุปกรณ์จัดเก็บและอุปกรณ์ลําเลียงนัน้ มีลกัษณะเป็นสินค้า
ทนุ ซึ่งความต้องการในการสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวจะเกิดขึน้
เม่ือกลุ่มลกูค้ามีการขยายตวั, มีการเพิ่มกําลงัการผลิต, หรือมี
การปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต ดังนัน้การเติบโตหรือการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริษัทจึงขึน้อยู่กับอตัราการขยายตัวของ
กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม
เป็นหลัก หากสภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มท่ีดี มีการขยายตัว 
ผลการดําเนินงานก็คาดว่าจะเติบโตตามสภาวะเศรษฐกิจท่ี
ขยายตวัขึน้ ในทางกลบักนัหากเศรษฐกิจเกิดการชะลอตวัหรือ
หดตวั ผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทก็อาจจะหดตวัตามไป
ด้วย อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทก็จะทําการติดตามสถานการณ์
เศรษฐกิจ และปัจจัยต่างๆ ท่ีจะกระทบกับเศรษฐกิจอย่าง
ใกล้ชิด เพ่ือท่ีจะปรับเปล่ียนนโยบายการดําเนินงานต่างๆ ให้
ทนักบัสถานการณ์ 

นอกจากนัน้ความผันผวนของราคาเหล็กก็เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งท่ีจะมีผลต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท 
เน่ืองจากวตัถดิุบหลกัท่ีใช้ในการผลิตสินค้าของกลุ่มบริษัทนัน้ 
เป็นเหล็กและโลหะ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.93 ของ
ต้นทุนขายในปี 2557/2558 และเน่ืองจากกลุ่มบริษัทดําเนิน
นโยบายการตัง้ราคาขายโดยการใช้ต้นทุนบวกด้วยส่วนต่าง
กําไร ดงันัน้เม่ือราคาเหล็กปรับตวัเพิ่มขึน้ ต้นทนุขายก็จะมีการ

ปรับตัวเพิ่มขึน้ตาม ซึ่งก็จะส่งผลให้รายได้จากการขายของ
กลุม่บริษัทปรับตวัเพิ่มขึน้ด้วย ในทางกลบักนัหากราคาเหลก็มี
การปรับตวัลดลง ต้นทุนขายและรายได้จากการขายของกลุ่ม
บริษัทก็จะปรับตวัลดลงตาม ดงันัน้กลุ่มบริษัทจึงต้องติดตาม
แนวโน้มการปรับตัวขึน้ลงของราคาเหล็กอย่างสม่ําเสมอ 
ตลอดจนปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีจะสง่ผลกระทบต่อราคาเหลก็ เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ, อุปสงค์-อุปทาน  ของเหล็กทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ, อากรขาเข้าและมาตรการทางภาษีในการตอบโต้
การทุ่มตลาด, การหยุดการผลิตของผู้ ผลิตเหล็กในประเทศ, 
และภาวะเหตุการณ์ภัยพิบัติ ท่ี ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ 
เพ่ือท่ีจะได้ประเมินสถานการณ์และปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์นัน้ๆ 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ให้แก่ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ในปี 2557/2558 ท่ีผา่นมาเป็นจํานวนเงินรวม 1,225,000 บาท 

คา่บริการอ่ืน 
บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซึ่งได้แก่ 

การตรวจสอบเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ สําหรับการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ให้แก่ ผู้สอบบญัชีของบริษัท ในปี 2557/2558 ท่ีผ่านมา
เป็นจํานวนเงินรวม 45,000 บาท 
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 63 บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ

เฉพาะกิจการของบริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับป

ส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 

 

(นางสาววันนิสา งามบัวทอง) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขที่ 6838 

 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 26 กันยายน 2558 

2015/969/1126  



 64 รายงานประจําป : รายงานทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

(หนวย : บาท) 

สินทรัพย หมายเหตุ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที ่31 กรกฎาคม ณ วันที ่31 กรกฎาคม
2558 2557 2558 2557

สินทรัพยหมุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 581,621,724 456,210,603 15,498,180 13,917,652
เงินลงทุนชั่วคราว 7 20,000,000 50,000,000 - -
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเผื่อขาย 8 58,133,986 84,631,630 - -
ลูกหน้ีการคา 9  

กิจการท่ีเกีย่วของกัน 5 - - 3,473,188 3,549,586
กิจการอื่น 64,460,519 76,661,863 2,831,290 352,298

สินคาคงเหลือ 10 15,403,490 19,793,902 - -
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  

เงินจายลวงหนาคาสินคา - 2,106,000 - -
ภาษีซื้อรอเรียกคืน 105,768 161,691 - -
อื่น ๆ 923,355 934,803 275,044 629,652

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 740,648,842 690,500,492 22,077,702 18,449,188
สินทรัพยไมหมุนเวียน  

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 11 2,470,687 2,446,544 1,863,316 1,843,670
เงินลงทุนในบริษัทยอย 12 - - 623,869,860 623,869,860
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 13 18,100,000 18,100,000 - -
เงินมัดจําคาเคร่ืองจักร 2,125,00 125,000 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 14 480,683,381 535,223,155 2,466,260 2,693,429
สินทรัพยไมมีตัวตน 15 222 222 211 211
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 16 237,057 240,366 155,710 169,970
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 13,000 13,000 - -

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 573,629,347 556,148,287 628,355,357 628,577,140
รวมสินทรัพย 1,314,278,189 1,246,648,779 650,433,059 647,026,328

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  



 65 บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

 (หนวย : บาท) 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที ่31 กรกฎาคม ณ วันที ่31 กรกฎาคม
2558 2557 2558 2557

หนี้สินหมุนเวียน   
เจาหน้ีการคา  

กิจการท่ีเกีย่วของกัน 5 94,930 135,173 3,294,444 858,678
กิจการอื่น 23,992,351 25,293,782 15,287 48,322

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  
เงินรับลวงหนาคาสินคา 2,164,960 23,685,922 - -
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 386,847 148,864 - -
อื่น ๆ 4,206,443 3,715,872 825,738 913,214

รวมหนี้สินหมุนเวียน 30,845,531 52,979,613 4,135,469 1,820,214
หนี้สินไมหมุนเวยีน  

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 16 784,449 880,039 - -
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 17 1,051,259 913,276 401,536 344,999

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,835,708 1,793,315 401,536 344,999
รวมหนี้สิน 32,681,239 54,772,928 4,537,005 2,165,213

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  



 66 รายงานประจําป : รายงานทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

 (หนวย : บาท) 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ) หมายเหตุ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที ่31 กรกฎาคม ณ วันที ่31 กรกฎาคม
2558 2557 2558 2557

สวนของผูถือหุน  
ทุนเรือนหุน  
ทุนจดทะเบียน  
หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

ทุนท่ีออกและชําระแลว  
หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 166,145,195 166,145,195 166,145,195 166,145,195
ผลแตกตางของการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ  
ของกลุมบริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน 2.3 (15,380,000) (15,380,000) - -

กําไรสะสม  
จัดสรรแลว – สํารองตามกฎหมาย 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
ยังไมไดจัดสรร 797,499,566 707,417,464 149,750,859 148,715,920

กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากการ  
วัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 8 3,332,189 3,693,192 - -

รวมสวนของบริษัทใหญ 1,281,596,950 1,191,875,851 645,896,054 644,861,115
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม - - - -

รวมสวนของผูถือหุน 1,281,596,950 1,191,875,851 645,869,054 644,861,115
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,314,278,189 1,246,648,779 650,433,059 647,026,328

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  



 67 บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

 (หนวย : บาท) 

 หมายเหตุ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปส้ินสุด

วันที่ 31 กรกฎาคม 
สําหรับปส้ินสุด

วันที่ 31 กรกฎาคม 
2558 2557 2558 2557

รายได  
รายไดจากการขาย 663,244,382 751,679,293 53,786,205 30,659,662
รายไดจากการใหบริการ 8,297,984 9,562,334 - 191,040
รายไดคาบริหารงาน - - 12,921,500 12,701,400
รายไดเงินปนผล - - 48,194,389 49,409,996
รายไดอื่น 9,172,638 6,109,118 7,101,571 14,048,906

รวมรายได 680,715,004 767,350,745 122,003,665 107,011,004
คาใชจาย   

ตนทุนขายและบริการ 487,389,431 557,428,868 51,974,264 30,019,220
คาใชจายในการขาย 7,310,791 9,642,074 137,763 204,188
คาใชจายในการบริหาร 39,334,770 42,490,512 13,137,515 18,408,146
คาตอบแทนผูบริหาร 7,360,990 8,119,685 7,360,990 8,119,685
ตนทุนทางการเงิน 34,087 31,565 13,386 12,407

รวมคาใชจาย 541,430,069 617,712,704 72,623,918 56,763,646
กําไรกอนภาษีเงินได 139,284,935 149,638,041 49,379,747 50,247,358
คาใชจายภาษีเงินได 16 1,202,865 1,058,646 344,840 207,404
กําไรสําหรบัป 138,082,070 148,579,395 49,034,907 50,039,954 
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น   
กําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลคาเงินลงทุน   
เผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได (361,003) 1,609,507 - -

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นสําหรบัป (361,003) 1,609,507 - -
กําไรเบ็ดเสรจ็รวมสําหรับป 137,721,067 150,188,902 49,034,907 50,039,954
 
การแบงปนกําไร      

สวนท่ีเปนของผูถอืหุนบริษัทใหญ (99.99%)  138,082,070 148,579,395 49,034,907 50,039,954
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (0.01%)  - - - - 

 138,082,070 148,579,395 49,034,907 50,039,954
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  



 68 รายงานประจําป : รายงานทางการเงิน 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ) 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

 (หนวย : บาท) 
 

หมายเหตุ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 สําหรับปส้ินสุด

วันที่ 31 กรกฎาคม 
สําหรับปส้ินสุด

วันที่ 31 กรกฎาคม 
 2558 2557 2558 2557
การแบงปนกําไร    
สวนท่ีเปนของผูถอืหุนบริษัทใหญ (99.99%)  137,721,067 150,188,902 49,034,907 50,039,954
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (0.01%)  - - - - 

 137,721,067 150,188,902 49,034,907 50,039,954
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานของผูถือหุนบริษัทใหญ 

     

กําไรหรับป (บาทตอหุน)  0.46 0.50 0.16 0.17
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน)  300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



 69 บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)

  

(ห
นว

ย 
: บ

าท
) 

งบ
กา

รเง
นิร

วม
 

รว
ม 

1,0
89

,68
6,9

49
  

15
0,1

88
,90

2 

(48
,00

0,0
00

) 

1,1
91

,87
5,8

51
  

13
7,7

21
,06

7 

(47
,99

9,9
68

) 

1,2
81

,59
6,9

50
 

 

สว
นไ

ด
เสี
ยท

ี่ไม
มี

อํา
นา

จ
คว

บคุ
ม -  - - -  - - - 

 

สว
นข

อง
ผูถื

อห
ุนบ

รษิ
ัทใ

หญ
 

รว
ม 

1,0
89

,68
6,9

49

 

15
0,1

88
,90

2 

(48
,00

0,0
00

) 

1,1
91

,87
5,8

51
  

13
7,7

21
,06

7 

(47
,99

9,9
68

) 

1,2
81

,59
6,9

50
 

 

กํา
ไร

 (ข
าด

ทุน
) ท

ี่
ยัง
ไม
เก
ิดขึ้

นจ
รงิ

จา
กม

ูลค
าเง

ินล
ง 

ทุน
ใน

หลั
กท

รัพ
ย

เผ
ื่อข

าย
-สุ
ทธ

ิจา
ก

ภา
ษ ี

2,0
83

,68
5  

1,6
09

,50
7 

- 3,6
93

,19
2  

(36
1,0

03
) 

- 3,3
32

,18
9 

 

กํา
ไร
สะ

สม
 ยัง
ไม

ได
จดั

สร
ร 

60
6,8

38
,06

9  

14
8,5

79
,39

5 

(48
,00

0,0
00

) 

70
7,4

17
,46

4  

13
8,0

82
,07

0 

(47
,99

9,9
68

) 

79
7,4

99
,56

6 

 

จัด
สร

รแ
ลว

-
สํา

รอ
งต

าม
กฎ

หม
าย

 

30
,00

0,0
00

  

- - 

30
,00

0,0
00

  

- - 

30
,00

0,0
00

 

 

ผล
แต

กต
าง
ขอ

ง
กา

รป
รับ

โค
รง
สร

าง
กา

ร
ดํา

เน
นิธ

รุก
จิข

อง
กลุ

มบ
รษิ

ัทภ
าย

ใต


กา
รค

วบ
คุม

เด
ียว

กนั
 

(15
,38

0,0
00

)  

- - 

(15
,38

0,0
00

)  

- - 

(15
,38

0,0
00

) 

 

สว
นเ
กิน

มูล
คา

หุน
 

16
6,1

45
,19

5  

- - 

16
6,1

45
,19

5  

- - 

16
6,1

45
,19

5 

 

ทุน
เรือ

นห
ุนท

ี่
ออ

กแ
ละ

ชํา
ระ

แล
ว 

30
0,0

00
,00

0  

- - 

30
0,0

00
,00

0  

- - 

30
0,0

00
,00

0 

 

 

    

หม
าย

เห
ต ุ

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 
31

 ก
รก

ฎา
คม

 25
56

 

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
งใ
นส

วน
ขอ

งผ
ูถือ

หุน
สํา

หร
ับป

 

    
 กํา

ไรเ
บ็ด

เสร็
จรว

มส
าํห
รับ
ป 

19
 

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 
31

 ก
รก

ฎา
คม

 25
57

 

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
งใ
นส

วน
ขอ

งผ
ูถือ

หุน
สํา

หร
ับป

 

    
 กํา

ไรเ
บ็ด

เสร็
จรว

มส
าํห
รับ
ป 

19
 

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 
31

 ก
รก

ฎา
คม

 25
58

 

     
 เงิ
นป

นผ
ล 

    
 เงิ
นป

นผ
ล งบ
แส
ดง

กา
รเ
ปลี

ยน
แป
ลง
ส่ว
นข
อง
ผู้ถื

อห
ุ้น 

บร
ิษัท

 ซ
ิตี้ 
สต

ลี 
จํา

กัด
 (ม

หา
ชน

) แ
ละ

บร
ิษัท

ยอ
ย 
สํา

หร
บัป

สิ้น
สดุ

วัน
ที่ 

31
 ก
รก

ฎา
คม

 25
58

 

หม
าย
เหตุ

ปร
ะก
อบ
งบ
กา
รเง
ินเป

นส
วน
หน
ึ่งขอ

งงบ
กา
รเง
ินน
ี้ 



 70 รายงานประจําป : รายงานทางการเงิน 
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 71 บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

 (หนวย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  
กําไรกอนภาษีเงนิได 139,284,935 149,638,041 49,379,747 50,247,358
รายการปรับกระทบกําไรเปนเงินสดรับ (จาย) จากกจิกรรม  
ดําเนินงาน : -  
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 66,494,700 63,357,844 227,094 243,427
ขาดทุน (กําไร) จากการขายสินทรัพยถาวร (283,373) (144,859) - -
ขาดทุนจากการยกเลิกการใชสินทรัพยถาวร 164 - 74 -
กําไรท่ีเกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย (2,031,330) - - -
ขาดทุนการการไมขอคืนภาษีถูกหัก ณ ท่ีจาย 590,341 214,440 590,341 199,469
คาใชจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 103,896 74,268 43,151 27,751
รายไดเงินปนผลจากเงินลงทุนในบริษัทยอย - - (48,194,389) (49,409,996)
ดอกเบีย้รับ (5,923,038) (5,878,831) (134,513) (133,031)
ตนทุนทางการเงิน 34,087 31,565 13,386 12,407

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสนิ
ดําเนินงาน 198,270,382 207,292,468 1,924,891 1,187,385 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง  
ลูกหน้ีการคา 12,201,344 29,006,611 (2,402,594) 2,910,195
สินคาคงเหลือ 4,390,412 14,286,748 - 783,861
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,168,932 (369,599) 4,994 2,759
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - 200,000 - -

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)  
เจาหน้ีการคา (1,341,674) 9,443,813 2,402,731 (9,958,921)
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (21,030,391) 20,524,390 (87,476) 61,808

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 194,659,005 280,384,431 1,842,546 (5,012,913)
จายภาษีเงินได (1,552,816) (1,651,760) (571,306) (780,210)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 193,106,189 278,732,671 1,271,240 (5,793,123)
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  



 72 รายงานประจําป : รายงานทางการเงิน 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

 (หนวย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ  

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน (เพ่ิมขึ้น) (24,141) (33,530) (19,646) (27,822)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร         423,374          144,860 - -
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผือ่ขาย    28,077,720 - - -
รับดอกเบีย้      5,923,038 5,878,831 134,513 133,031
รับเงินปนผล - - 48,194,389 49,409,996
เงินสดรับ (จาย) จากเงินลงทุนระยะส้ัน    30,000,000 (50,000,000) - -
เงินสดจายซือ้อสงัหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (70,000,000) - - -
เงินสดจายซือ้สินทรัพยถาวร (12,095,091) (31,282,343) - -
จายชําระเงินมัดจาํคาเคร่ืองจักร (2,000,000) (125,000) - -

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กจิกรรมลงทุน (19,695,100) (75,417,182) 48,309,256 49,515,205
  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  
เงินปนผลจาย (47,999,968) (48,000,000) (47,999,968) (48,000,000)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (47,999,968) (48,000,000) (47,999,968) (48,000,000)
  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ 125,411,121 155,315,489 1,580,528 (4,277,918)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 456,210,603 300,895,114 13,917,652 18,195,570
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 581,621,724 456,210,603 15,498,180 13,917,652
 
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม : -     

1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย : -  
เงินสด 701,109 647,404 75,156 69,971
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย 478,754,886 401,913,468 8,533,039 13,472,996

 – กระแสรายวัน  7,154,991 639,105 6,879,247 364,059
 – ประจํา 3 เดือน 95,010,738 53,010,626 10,738 10,626

 581,621,724 456,210,603 15,498,180 13,917,652
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  



 73 บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 
 
1. ขอมูลทั่วไป 

(ก) ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมาย 
บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทมีที่อยูตามที่ได

จดทะเบียนไวดังนี้ 
88/3 หมูที่ 4 ถนนบายพาส ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

(ข) ลักษณะธุรกิจ 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เก่ียวกับโลหะโครงสราง ผลิตภัณฑที่เก่ียวกับ

อุปกรณจัดเก็บและลําเลียง ผลิตภัณฑโลหะแปรรูป พรอมทั้งใหบริการแปรรูปโลหะครบวงจร และจําหนายโลหะ  
(ค) ชื่อบริษัทใหญ 

 บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จํากัด เปนบริษัทจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย 

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
2.1 งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยที่บริษัท ซิต้ี สตีล 

จํากัด (มหาชน) ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยและตางประเทศ โดยมีสินทรัพยและรายไดของ
บริษัทยอยซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมคิดเปนจํานวนประมาณรอยละดังนี้ 

2.2 ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทและบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว 
2.3 ผลตางของมูลคาตนทุนของเงินลงทุนในการซื้อบริษัทยอยภายใตการควบคุมเดียวกันที่สูงกวามูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย ณ วันซ้ือไดแสดงไวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนภายใตหัวขอ “ผลแตกตาง
ของการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน” ในงบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 

อัตรารอยละของการ
ถือหุน 

อัตรารอยละของ
ยอดสินทรัพยที่

รวมอยูในสนิทรพัย
รวม 

อัตรารอยละของ
ยอดรายไดทีร่วมอยู
ในรายไดรวมสําหรับ

ปสิ้นสุด 
31 ก.ค. 
2558 

31 ก.ค. 
2557 

31 ก.ค. 
2558 

31 ก.ค. 
2557 

31 ก.ค. 
2558 

31 ก.ค. 
2557 

บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด จําหนายผลิตภัณฑโลหะและวัสดุ
อุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรม 99.99 99.99 11.45 12.06 0.41 0.22 

บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะ 99.99 99.99 23.43 28.51 17.11 24.10
บริษัท ซิต้ี สตีล โปรดักส จํากัด ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะ 99.99 99.99 63.36 57.86 74.55 71.74
CT Universal Company Limited ยังไมไดเร่ิมดําเนินงาน 100.00 100.00 - - - -
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3. หลักเกณฑในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน 
3.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกําหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ และการแสดงรายการไดทํา
ขึ้นตามแบบกําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงินสําหรับบริษัทมหาชนจํากัด ที่กําหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา  กระทรวงพาณิชย ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี  
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ

แปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 
3.2 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงป 2555 และ
ออกการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชนพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่

เก่ียวของกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ  
(ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ  
(ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย  
(ปรับปรุง 2555) และการดําเนินงานที่ยกเลิก 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 
(ปรับปรุง 2555)      
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินทีเ่กิดขึ้นจากการร้ือ ถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7  เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เร่ือง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เร่ือง ส่ิงจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เร่ือง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เก่ียวกับรูปแบบ

ของกฎหมายตามสัญญาเชา 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลง สัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

ฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน   

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

ขายสินคา 
รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทและบริษัทยอยไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญของ

ความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษี 
มูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 
รายไดคาบริการ 

รายไดจากการใหบริการรับรูเม่ือไดใหบริการเรียบรอยแลว 
เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือมีสิทธิในการรับเงินปนผล 
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รายไดอื่น 
รายไดอื่นบันทึกตามเกณฑคงคาง 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคลอง

สูง ซึ่งกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

4.3 ลูกหนี้การคา 
ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทและบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน

โดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการ
วิเคราะหอายุลูกหนี้  

4.4 สินคาคงเหลือ 
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณ

โดยวิธีดังนี้ 
สินคาสําเร็จรูป โดยวิธีเขากอน – ออกกอน 
งานระหวางทํา โดยวิธีเขากอน – ออกกอน 
วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง โดยวิธีเขากอน – ออกกอน 

ตนทุนสินคาคงเหลือ ประกอบดวย ตนทุนทั้งหมดในการซ้ือ ตนทุนแปลงสภาพและตนทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให
สินคาคงเหลือนั้นอยูในสถานท่ีและอยูในสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบัน ตนทุนแปลงสภาพดังกลาวรวมการปนสวนของ
คาใชจายการผลิตคงที่อยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 

ตนทุนในการซ้ือ ประกอบดวย ราคาซ้ือและคาใชจายที่เก่ียวของกับการซ้ือสินคานั้น เชน อากรขาเขา คาขนสง 
และตนทุนอื่นๆซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับการไดมาซ่ึงสินคา และหักดวยสวนลดการคาและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา 

มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติธุรกิจ หักดวยประมาณการตนทุนในการ
ผลิตสินคาใหเสร็จและตนทุนที่จําเปนตองจายไปเพื่อใหขายสินคาได 

4.5 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 

บริษัทยอย หมายถึงกิจการที่บริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและดําเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปแลวบริษัท
จะถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวาก่ึงหนึ่ง บริษัทไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมต้ังแตวันที่บริษัท
ควบคุมบริษัทยอยจนกระท่ังอํานาจควบคุมหมดไป 

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดวยวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา   
(ถามี)  
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความตองการของตลาด 

1. เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย
บันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 



 77 บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)

2. เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย
บันทึกเปนรายการตางหากในสวนของผูถือหุน และจะบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือได
จําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป 

3. เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย โดยตัดจําหนายสวน
ตางตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนท่ีตัดจําหนายแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ 

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยตราสารทุนในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวัน
ทาํการสุดทายของป สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีคํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทแสดงดวยวิธีราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา   

(ถามี) 

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา 

(ถามี) 
ราคาทุนรับรูเม่ือเร่ิมแรกที่ไดสินทรัพยมารวมถึงตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพย

อยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามวัตถุประสงครวมทั้งตนทุนในการร้ือถอน ขนยาย และการบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย
ซึ่งเปนภาระผูกพันของกิจการ (ถามี) 

คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนหักมูลคาคงเหลือของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชประโยชน โดยประมาณดังนี้ 

อาคารและส่ิงปลูกสราง 20 ป 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 5 ถึง 10 ป 
เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 3 – 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 

บริษัทมีการทบทวนมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนทุกป 
บริษัทคิดคาเส่ือมราคาสําหรับสวนประกอบของรายการสินทรัพยแตละสวนแยกตางหากจากกันเม่ือ

สวนประกอบแตละสวนนั้นมีตนทุนที่มีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับตนทุนทั้งหมดของสินทรัพยนั้น 
คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับที่ดิน สินทรัพยระหวางกอสรางและอุปกรณระหวางติดต้ัง บริษัทตัดรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชีเม่ือจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหรือตัดจําหนาย
สินทรัพย จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

4.8 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 
สินทรัพยไมมีตัวตนที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสมและ

คาเผ่ือการดอยคา (ถามี) สินทรัพยไมมีตัวตนถูกตัดจําหนายและบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตาม
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ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยูในสภาพพรอมใชงาน  ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจแสดงไดดังนี้ 

คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 3 – 5 ป 

4.9 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะ

เปนทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และ
กิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่ง
ถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เก่ียวของกับบุคคลเหลานั้น 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัทแตละรายการบริษัทคํานึงถึง
เนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 

4.10  เงินตราตางประเทศ 
รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย

และหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนรวมอยูในการคํานวณผลการการดําเนินงาน 

4.11  การดอยคาของสินทรัพย 
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทจะประเมินวามีขอบงชี้ของสินทรัพยวามีการดอยคาหรือไม หากสินทรัพย

นั้นมีขอบงช้ีของการดอยคา บริษัทจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยจะถูกกลับรายการเม่ือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและจะกลับ
รายการไดไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเส่ือมราคาสะสมหรือคาตัดจําหนาย หากบริษัทไมเคยรับรูผลขาดทุน
จากการดอยคาของสินทรัพยนั้นมากอน มูลคาที่จะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพย หรือ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขาย  

4.12  การดอยคาของสินทรัพย 
ผลประโยชนระยะส้ัน 

บริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนคาใชจายเม่ือเกิด
รายการ 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่

บริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงินที่บริษัทจาย
สมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 
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ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) 
บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามระเบียบ

พนักงานของบริษัท และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

บริษัทคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ี
ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูบริหารของบริษัทไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกลาวตองใชขอสมมติที่หลากหลาย รวมถึงขอสมมติเก่ียวกับ
อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงิน
เฟอ 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีเปนกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยถือเปนสวนหนึ่งของกําไรสะสม 

4.13  ภาษีเงินไดนิตบุิคคล 
ภาษีเงินได 

 ภาษีเงินได ประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินได (ถามี) ตามจํานวนที่จะตองจาย คํานวณตามหลักเกณฑแหงประมวล

รัษฎากรในอัตราภาษีเงินไดรอยละ 20 ของกําไรกอนภาษีเงินได หลังจากปรับปรุงบวกกลับดวยคาใชจายตางๆ ซึ่งไม
สามารถถือเปนรายจายในการคํานวณภาษีและหักออกดวยรายการที่ไดรับยกเวนหรือไมถือเปนรายไดในการคํานวณ
ภาษี และบริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับกําไรสุทธิตามสิทธิประโยชนในบัตรสงเสริมการลงทุน 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะคํานวณขึ้นจากผลแตกตางช่ัวคราวระหวางมูลคาตามบัญชีกับ

ฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกรับรูเปนรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยจะรับรู
ในกําไรขาดทุน เวนแตในสวนที่เก่ียวกับรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีจะถูกรับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเม่ือมีความเปนไปไดคอนขาง
แนนอนวาบริษัทจะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมา
ใชประโยชนได และผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรูเปนหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีถูกวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีเงินไดสําหรับงวดที่บริษัทคาดวาจะ
ไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือจะจายชําระหน้ีสินภาษีเงินได โดยใชอัตราภาษีและกฎหมาย
ภาษีอากรที่มีผลบังคับใชอยูหรือที่คาดไดคอนขางแนนอนวาจะมีผลบังคับใชภายในส้ินรอบระยะเวลาที่รายงาน 

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับ
ลดมูลคา เม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทจะไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชนได 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะหักกลบกันไดก็ตอเม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทไดจัดประเภทรายการ
ระหวางสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีใหมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 
2557 เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินป 2558  

4.14  การใชประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและต้ังขอ

สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เก่ียวกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหนี้สิน และการเปดเผย
ขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว การใช
ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ มีดังนี้ 

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
ฝายบริหารประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงิน

ลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้แตละรายท่ีคาดวาจะมี
ปญหาในการรับชําระ 

คาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพ และราคาขายตํ่ากวาราคาทุน 
ฝายบริหารไดประมาณการคาเผ่ือสินคาเส่ือมคุณภาพ โดยจะต้ังขึ้นสําหรับสินคาเกาลาสมัย เคล่ือนไหวชา/เส่ือม

คุณภาพ และประมาณการคาเผ่ือสําหรับสินคาที่มีราคาขายต่ํากวาราคาทุน โดยการประมาณการน้ันจะพิจารณาจาก
แนวโนมของราคาขายในตลาด 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 
ฝายบริหารเปนผูกําหนดประมาณการอายุการใชงานและมูลคาซากเม่ือเลิกใชงานของอาคาร และอุปกรณ และ

สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัท ฝายบริหารตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากเม่ือมีความแตกตางไปจากประมาณ
การในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่เส่ือมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือเลิกใช 

4.15  กําไรตอหุนขัน้พ้ืนฐาน 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูใน

ระหวางป 
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5. รายการธุรกิจกบักิจการที่เกี่ยวของกัน 
บริษัทมีบุคคลและบริษัทที่เกียวของกัน ซึ่งสรุปรายการที่สําคัญมีดังตอไปนี้ 

 

ในระหวางป บริษัทและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทที่เก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามสัญญาที่ตกลงกันระหวางบริษัทและบริษัทเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ
สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย : บาท)
 สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 

นโยบายราคา งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558 2557 2558 2557 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน  
     คาไฟฟา 1.2 1.4 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
     คาเชา 0.6 0.6 - - ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย   
 รายไดคาบริหารงาน - - 12.9 12.7 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
 รายไดคาบริการแรงงาน - - 6.0 12.6 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
 รายไดคาไฟฟา - - 1.0 1.3 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
 ขายวัตถุดิบ - - - 0.8 ราคาทุน 
 ซ้ือสินคา - - 51.4 28.7 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
 เงินปนผล - - 48.2 49.4 ตามจํานวนที่ประกาศจาย

  
 
 
 
 
 

 ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัทยอย 
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด จําหนายผลิตภัณฑโลหะและวัสดุอุปกรณ บริษัทถือหุนเปนสัดสวน 99.99%
 ที่ใชในอุตสาหกรรม
บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะ บริษัทถือหุนเปนสัดสวน 99.99%
บริษัท ซิต้ี สตีล โปรดักส จํากัด ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะ บริษัทถือหุนเปนสัดสวน 99.99%
CT Universal Company Limited ยังไมไดเร่ิมดําเนินงาน บริษัทยอยถือหุนเปนสัดสวน 100.00%
(*บริษัทยอยถือหุนผานโดย บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด)
 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 
บริษัท สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม จํากัด จําหนายอุปกรณประดับยนตที่ทําจากโลหะ ผูถือหุนรวมกัน 
บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทใหญ 
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ยอดคงคางระหวางบริษัทและบริษัทที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้ 
 (หนวย :บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2558 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2558 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 

ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน  
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด - - 5,136 8,988
บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด - - 768,442 909,361
บริษัท ซิต้ี สตีล โปรดักส จํากัด - - 2,699,610 2,631,237
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน - - 3,473,188 3,549,586 
เจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด - - 208,008 19,902
บริษัท ซิต้ี สตีล โปรดักส จํากัด - - 3,086,436 838,776
บริษัท สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม จํากัด 94,930 135,173 - -
รวมเจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 94,930 135,173 3,294,444 858,678 
 

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
บัญชีนี้ประกอบดวย 

 (หนวย :บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2558 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2558 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 

เงินสดและเงินสดยอย 701,109 647,404 75,156 69,971
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย 478,754,886 401,913,468 8,533,039 13,472,996
 - กระแสรายวัน 7,154,991 639,105 6,879,247 364,059
เงินฝากประจํา 3 เดือน 95,010,738 53,010,626 10,738 10,626
 581,621,724 456,210,603 15,498,180 13,917,652 

เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํามีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ธนาคารกําหนด 
 

7. เงินลงทุนช่ัวคราว 
บัญชีนี้ประกอบดวย 

 (หนวย :บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2558 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2558 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 

เงินลงทุนระยะส้ัน - เงินฝากประจํา 9 เดือน - 50,000,000 - -
 - เงินฝากประจํา 13 เดือน 20,000,000 - - -
 20,000,000 50,000,000 - - 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 เงินฝากประจํามีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.05 และ 3.00 ตอป ตามลําดับ 
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8. เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 
บัญชีนี้ประกอบดวย 

 (หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วันที่ 31

กรกฎาคม 2558 
ณ วันที่ 31

กรกฎาคม 2557
ณ วันที่ 31 

กรกฎาคม 2558 
ณ วันที่ 31

กรกฎาคม 2557
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย - ราคาทุน  
 - กองทุนรวมตลาดเงิน 44,149,950 70,196,340 - -
 - กองทุนตราสารแหงหนี้ทั่วไป 9,818,800 9,818,800 - -
  รวม 53,968,750 80,015,140 - -
บวก กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจากการเปลี่ยนแปลง
 มูลคาของเงินลงทนุ 4,165,236 4,616,490 - - 
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - แสดงตามมูลคายุติธรรม 58,133,986 84,631,630 - - 

 
9. ลูกหนี้การคา 

บัญชีนี้ประกอบดวย 
 (หนวย :บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2558 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2558 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 

ลูกหนี้การคา 60,267,506 74,537,272 6,292,751 3,874,920
ต๋ัวเงินรับ 4,193,013 2,124,591 11,727 26,964
 64,460,519 76,661,863 6,304,478 3,901,884 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาเปนลูกหนี้ในสกุลเงินบาท โดยแยกตามอายุหนี้ 
ที่คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระไดดังนี้ 

 (หนวย :บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2558 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2558 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 

อายุหนี้คางชําระ  
 ยังไมครบกําหนด 42,850,388 58,085,691 5,023,126 3,874,920
 ไมเกิน 3 เดือน 17,417,118 16,451,581 1,269,625 -
 มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน - - - -
สุทธ ิ 60,267,506 74,537,272 6,292,751 3,874,920 
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10. สินคาคงเหลือ 
บัญชีนี้ประกอบดวย 

 (หนวย :บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2558 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2558 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 

สินคาสําเร็จรูป - 646,424 - - 
งานระหวางทํา 1,740,399 1,017,465 - - 
วัตถุดิบ 13,663,091 18,130,013 - - 
 รวม 15,403,490 19,793,902 - - 

 
11. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 

บริษัทและบริษัทยอยไดนําเงินฝากธนาคารไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันสําหรับหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารใน
นามของบริษัทและบริษัทยอย และเปนหลักทรัพยคํ้าประกันตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 

 
12. เงินลงทุนในบริษัท 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนเปนเงินลงทุนในหุนสามัญของ
บริษัทดังตอไปนี้ 

  (หนวย : บาท)

ช่ือบริษัท 

ทุนชําระแลว วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน เงินปนผลรับ 

ณ วันท่ี 31 
กรกฎาคม 2558 

ณ วันท่ี 31 
กรกฎาคม 2557 

ณ วันท่ี 31 
กรกฎาคม 2558

ณ วันท่ี 31 
กรกฎาคม 2557

ณ วันท่ี 31 
กรกฎาคม 2558

ณ วันท่ี 31 
กรกฎาคม 2557 

สําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 กรกฎาคม 

2558 2557
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด 112,000,000 112,000,000 147,019,110 146,247,098 111,999,940 111,999,940 - - 
บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด 280,200,000 280,200,000 322,755,748 369,438,178 264,819,940 264,819,940 48,194,389 - 
บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จํากัด 247,050,000 247,050,000 805,683,104 671,752,141 247,049,980 247,049,980 - 49,409,996 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย   1,275,457,962 1,187,437,417 623,869,860 623,869,860 48,194,389 49,409,996 

 
13. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

บัญชีนี้ประกอบดวย 
 (หนวย :บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2558 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2558 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 

ยอดยกมา 18,100,000 18,100,000 - -
ซ้ือที่ดิน 70,000,000 - - -
ยอดคงเหลือ 88,100,000 18,100,000 - - 

ในระหวางงวดบริษัทยอยไดทําสัญญาซ้ือขายที่ดินกับบุคคลอื่นจํานวน 70 ลานบาท โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์แลวใน
วันที่ 30 เมษายน 2558 
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อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทยอย เปนที่ดินที่บริษัทยอยถือครองไวโดยท่ีปจจุบันยังมิไดระบุวัตถุประสงค
ของการใชงานในอนาคต 

สําหรับที่ดินเดิมราคาทุนจํานวน 18.10 ลานบาท บริษัทยอยมีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนลาสุด 
โดยผูประเมินอิสระ เม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ตามวิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด โดยมีมูลคายุติธรรมของที่ดิน เปนจํานวน
เงิน 26.20 ลานบาท 

 
14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

บัญชีนี้ประกอบดวย 
 (หนวย : บาท)

 งบการเงินรวม
 ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา 
(ออก) 

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 

กรกฎาคม 2558
ราคาทุน   
 ที่ดิน 58,858,269 - - - 58,858,269
 อาคาร 196,258,750 - - - 196,258,750
 เคร่ืองจักรและอุปกรณ 540,771,267 508,200 (2,983,828) - 538,295,639
 ยานพาหนะ 50,107,955 3,511,187 (931,589) - 52,687,553
 เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 13,956,856 1,561,800 (2,907,778) 466,299 13,077,177
 อาคารงานระหวางกอสรางและเคร่ืองจักร 
 และอุปกรณระหวางติดต้ัง 33,542,500 6,513,904 -

 
(466,299) 39,590,105

 รวม 893,495,597 12,095,091 (6,823,195) - 898,767,493
หัก คาเส่ือมราคาสะสม  
 อาคาร (47,007,395) (9,496,586) - - (56,503,981)
 เคร่ืองจักรและอุปกรณ (263,062,775) (54,548,445) 2,983,768 - (314,627,452)
 ยานพาหนะ (36,866,409) (1,325,250) 791,588 - (37,400,071)
 เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน (11,335,863) (1,124,419) 2,907,674 - (9,552,608)
 รวม (358,272,442) (66,494,700) 6,683,030 - (418,084,112)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 535,223,155  480,683,381
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 (หนวย : บาท)
 งบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 

กรกฎาคม 2556
เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา 

(ออก) 

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 

กรกฎาคม 2557
ราคาทุน 
 ที่ดิน 58,858,269 - -

 
- 58,858,269

 อาคาร 196,258,750 - - - 196,258,750
 เคร่ืองจักรและอุปกรณ 495,032,741 7,332,567 - 38,405,959 540,771,267
 ยานพาหนะ 51,155,198 - (1,047,243) - 50,107,955
 เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 13,537,709 419,147 - - 13,956,856
 อาคารงานระหวางกอสรางและเคร่ืองจักร 
  และอุปกรณระหวางติดต้ัง 48,417,830 23,530,629 -

 
(38,405,959) 33,542,500

 รวม 863,260,497 31,282,343 (1,047,243) - 893,495,597
หัก คาเส่ือมราคาสะสม 
 อาคาร (37,510,809) (9,496,586) -

 
- (47,007,395)

 เคร่ืองจักรและอุปกรณ (211,215,728) (51,847,047) - - (263,062,775)
 ยานพาหนะ (36,888,377) (1,025,274) 1,047,242 - (36,866,409)
 เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน (10,351,299) (984,564) - - (11,335,863)
 รวม (295,966,213) (63,353,471) 1,047,242 - (358,272,442)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 567,294,284  535,223,155
คาเส่ือมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 
2558 (62.75 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายบริหาร) 66,494,700
2557 (60.04 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายบริหาร) 63,353,471

 (หนวย : บาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 

กรกฎาคม 2557
เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา 

(ออก) 

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 

กรกฎาคม 2558
ราคาทุน 
 อาคาร 4,464,395 - -

 
- 4,464,395

 เคร่ืองจักรและอุปกรณ 33,511,409 - (2,427,884) - 31,083,525
 ยานพาหนะ 9,426,283 - - - 9,426,283
 เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 4,166,257 - (799,930) - 3,366,327
 รวม 51,568,344 - (3,227,814) - 48,340,530
หัก คาเส่ือมราคาสะสม 
 อาคาร (1,776,988) (221,239) -

 
- (1,998,227)

 เคร่ืองจักรและอุปกรณ (33,511,317) - 2,427,846 - (31,083,471)
 ยานพาหนะ (9,426,280) - - - (9,426,280)
 เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน (4,160,330) (5,855) 799,893 - (3,366,292)
 รวม (48,874,915) (227,094) 3,227,739 - (45,874,270)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 2,693,429  2,466,260
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 (หนวย : บาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 

กรกฎาคม 2556
เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา 

(ออก) 

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 

กรกฎาคม 2557
ราคาทุน 
 อาคาร 

 
4,464,395

 
-

 
- 

 
- 

 
4,464,395

 เคร่ืองจักรและอุปกรณ 33,511,409 - - - 33,511,409
 ยานพาหนะ 9,426,283 - - - 9,426,283
 เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 4,166,257 - - - 4,166,257
 รวม 51,568,344 - - - 51,568,344
หัก คาเส่ือมราคาสะสม 
 อาคาร (1,555,750)

 
(221,238)

 
-

 
- (1,776,988)

 เคร่ืองจักรและอุปกรณ (33,511,317) - - - (33,511,317)
 ยานพาหนะ (9,426,280) - - - (9,426,280)
 เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน (4,138,141) (22,189) - - (4,160,330)
 รวม (48,631,488) (243,427) - - (48,874,915)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธ ิ 2,936,856  2,693,429
คาเส่ือมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม  
2558 (ทั้งหมดรวมอยูในคาใชจายบริหาร) 227,094
2557 (ทั้งหมดรวมอยูในคาใชจายบริหาร) 243,427

บริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 จํานวน 130.97 ลานบาท 
(ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 : 135.91 ลานบาท) ไปจดจํานองไวกับธนาคารเพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือที่บริษัทไดรับจาก
สถาบันการเงิน 

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีอุปกรณจํานวนหนึ่ง ซึ่งตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแต
ยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน 66.33 ลานบาท และ 66.62 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ : 43.88 
ลานบาท และ 47.03 ลานบาท ตามลําดับ) 

 
15. สินทรัพยไมมีตัวตน 

บัญชีนี้ประกอบดวย 
  (หนวย : บาท)
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557

เพิ่มขึ้น ลดลง 
ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 

กรกฎาคม 2558
ราคาทุน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 2,006,770 

 
-

 
- 2,006,770 

หัก คาตัดจําหนายสะสม (2,006,548) - - (2,006,548)
สินทรัพยไมมีตัวตน  - สุทธ ิ 222   222 
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2556

เพิ่มขึ้น ลดลง 
ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 

กรกฎาคม 2557
ราคาทุน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 2,006,770 

 
-

 
- 2,006,770 

หัก คาตัดจําหนายสะสม (2,002,175) (4,373) - (2,006,548)
สินทรัพยไมมีตัวตน  - สุทธ ิ 4,595   222 
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม (รวมอยูในคาใชจายบริหาร)  
2558 -
2557 4,373

 
 (หนวย : บาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557

เพิ่มขึ้น ลดลง 
ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 

กรกฎาคม 2558
ราคาทุน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 1,279,270 

 
-

 
- 1,279,270 

หัก คาตัดจําหนายสะสม (1,279,059) - - (1,279,059)
สินทรัพยไมมีตัวตน  - สุทธ ิ 211   211 

 
 (หนวย : บาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557

เพิ่มขึ้น ลดลง 
ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 

กรกฎาคม 2558
ราคาทุน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 1,279,270 

 
-

 
- 1,279,270 

หัก คาตัดจําหนายสะสม (1,279,059) - - (1,279,059)
สินทรัพยไมมีตัวตน  - สุทธ ิ 211   211 
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม (รวมอยูในคาใชจายบริหาร)  
2558  -
2557  -

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวนหน่ึง ซึ่งตัดคาตัดจําหนาย
หมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวมีจํานวน 2.0 ลานบาท และ 2.0 ลานบาท ตามลําดับ 
(เฉพาะกิจการ : 1.3 ลานบาท และ 1.3 ลานบาท ตามลําดับ) 
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16. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดรอบบัญชี 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้ 

 (หนวย :บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2558 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2558 

ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 237,057 240,366 155,710 169,970
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (784,449) (880,039) - -
 (547,392) (639,673) 155,710 169,970 

16.1  การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
กรกฎาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย:บาท)
 งบการเงินรวม 

ยอดตามบัญชี 
ณ 31 ก.ค. 57 

รายได (คาใชจาย) ในระหวางป 
ยอดตามบัญชี 
ณ 31 ก.ค. 58 ในกําไรขาดทุน ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :  
 สินทรัพยไมมีตัวตน 100,970 (25,567) - 75,403
 ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 182,655 27,597 - 210,252

รวม 283,625 2,030 - 285,655 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :  
 กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจากการวัดมูลคาเงินลงทุน  
 เผ่ือขาย 923,298 - (90,251) 833,047

รวม 923,298 - (90,251) 833,047 
สุทธ ิ (639,673)   (547,392)

 
 (หนวย:บาท)
 งบการเงินรวม 

ยอดตามบัญชี 
ณ 31 ก.ค. 56 

รายได (คาใชจาย) ในระหวางป 
ยอดตามบัญชี 
ณ 31 ก.ค. 57 ในกําไรขาดทุน ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :  
 สินทรัพยไมมีตัวตน 126,537 (25,567) - 100,970
 ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 161,489 21,166 - 182,655
 ขาดทุนสะสมยกไปทางภาษีอากร 58,545 (58,545) - -

รวม 346,571 (62,946) - 283,625 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :  
 กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจากการวัดมูลคาเงินลงทุน  
 เผ่ือขาย 520,921 - 402,377 923,298

รวม 520,921 - 402,377 923,298 
สุทธ ิ (174,350)   (639,673)
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 (หนวย:บาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดตามบัญชี 
ณ 31 ก.ค. 57 

รายได (คาใชจาย) ในระหวางป 
ยอดตามบัญชี 
ณ 31 ก.ค. 58 ในกําไรขาดทุน ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :  
 สินทรัพยไมมีตัวตน 100,970 (25,567) - 75,403
 ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 69,000 11,307 - 80,307

รวม 169,970 (14,260) - 155,710 
 

 (หนวย:บาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดตามบัญชี 
ณ 31 ก.ค. 56 

รายได (คาใชจาย) ในระหวางป 
ยอดตามบัญชี 
ณ 31 ก.ค. 57 ในกําไรขาดทุน ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :  
 สินทรัพยไมมีตัวตน 126,537 (25,567) - 100,970
 ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 60,968 8,032 - 69,000

รวม 187,505 (17,535) - 169,970 
 

16.2  คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 
16.2.1 สวนประกอบหลักของคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย 

(หนวย:บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในกําไรขาดทุน :   
 คาใชจายภาษีเงินไดของปปจจุบัน :   
 คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 1,204,895 995,700 330,580 189,869
 คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :   
 การเปล่ียนแปลงของผลตางชั่วคราวท่ีรับรูเม่ือเร่ิมแรก   
 และท่ีกลับรายการ (2,030) 62,946 14,260 17,535
 รวม 1,202,865 1,058,646 344,840 207,404
   
ภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับสวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:   
 ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ีเกี่ยวของกบัการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ขาย (90,251) 402,377 - -
 รวม (90,251) 402,377 - -
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16.2.2 การกระทบยอดระหวางจํานวนคาใชจาย (รายได) และผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใชสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย:บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสําหรับป 139,284,935 149,638,041 49,379,747 50,247,358
อัตราภาษีท่ีใช (%) 20% 20% 20% 20%
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดคํานวณตามอัตราภาษีท่ีใช 27,856,987 29,927,608 9,875,950 10,049,471
รายการกระทบยอด  
 ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายท่ีไมสามารถนํามาหัก  
 ในการคํานวณกําไรทางภาษี  
 - คาใชจายท่ีไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการ  
 คํานวณกําไรทางภาษี 135,934 152,211 118,068 39,932
 - กําไรของกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน  
 ท่ีไดรับยกเวน (26,414,806) (28,581,838) - -
 - ผลกระทบทางภาษีของรายไดหรือกําไรท่ีไมตอง  
 นํามาคํานวณกําไรทางภาษี (375,250) (439,335) (9,649,178) (9,881,999)
รวมรายการกระทบยอด (26,654,122) (28,868,962) (9,531,110) (9,842,067)
รวมคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได  1,202,865 1,058,646 344,840 207,404
  

16.2.3 การกระทบยอดระหวางอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉล่ียและอัตราภาษีที่ใช  
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย:บาท)
 งบการเงินรวม 

2558 2557 

จํานวนภาษี อัตราภาษี
(%) 

จํานวนภาษี อัตราภาษี
(%) 

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป 139,284,935 149,638,041 
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีท่ีใช 27,856,987 20.00 29,927,608 20.00
รายการกระทบยอด (26,654,122) (19.14) (28,868,962) (19.29)
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉล่ีย 1,202,865 0.86 1,058,646 0.71
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 (หนวย:บาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 
จํานวนภาษี อัตราภาษี 

(%) 
จํานวนภาษี  

 
อัตราภาษี 

(%) 
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป 49,379,747 50,247,358 
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีท่ีใช 9,875,950 20.00 10,049,471 20.00
รายการกระทบยอด (9,531,110) (19.30) (9,842,067) (19.59)
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉล่ีย 344,840 0.70 207,404 0.41
 

17.  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ดังนี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 (หนวย : บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที ่31

กรกฎาคม 2558 
ณ วันที ่31

กรกฎาคม 2557 
ณ วันที ่31 

กรกฎาคม 2558 
ณ วันที ่31

กรกฎาคม 2557 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานยกมาตนป 913,276 807,443 344,999 304,841
ตนทุนบริการปจจบุัน 103,896 74,268 43,151 27,751
ตนทุนดอกเบี้ย 34,087 31,565 13,386 12,407
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานยกไปปลายป 1,051,259 913,276 401,536 344,999

 
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หนวย : บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม  
ตนทุนขายและบริการ 18,368 13,746 - -
คาใชจายในการบริหาร 50,204 36,106 7,827 3,335
คาตอบแทนผูบริหาร 35,324 24,416 35,324 24,416
ดอกเบีย้จากภาระผูกพัน 34,087 31,565 13,386 12,407
 137,983 105,833 56,537 40,158
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ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย 

 รอยละ 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31

กรกฎาคม 2558 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31

กรกฎาคม 2557 
อัตราคิดลด 3.88 4.07 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 3 - 6.5 2 - 8 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0 - 10 0 - 15
อัตราการมรณะ อางอิงจากตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2551 
อางอิงจากตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2551 
 

18.  การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและการ

ดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 
ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 ตามงบการเงินรวมมีอัตราหนี้สินตอทุนเทากับ  

0.025 : 1 และ 0.046 : 1 ตามลําดับและงบการเงินเฉพาะกิจการมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ  0.007 : 1 และ 0.003 : 1 
ตามลําดับ 

 
19.  เงินปนผล 

เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลจากกําไรของรอบป 
2556/2557 ใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตราหุนละ 0.16 บาท รวมเปนเงิน 48 ลานบาท โดยมติดังกลาวไดรับการอนุมัติจากท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดยบริษัทกําหนดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในเดือน
ธันวาคม 2557 

เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลจากกําไรของรอบป 
2555/2556 ใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตราหุนละ 0.16 บาท รวมเปนเงิน 48 ลานบาท โดยมติดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดยบริษัทกําหนดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในเดือนธันวาคม 
2556 
 

20.  สิทธิพิเศษที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน 
บริษัท ซิต้ี สตีล โปรดักส จํากัด ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จาก

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริมเลขท่ี 2007(1)/2552 สําหรับกิจการผลิตอุปกรณในการขนถายและจัดเก็บ
สินคาที่มีขั้นตอนการออกแบบ ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดไว สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึง 

ก. ไดรับลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรก่ึงหนึ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
ข. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา

แปดป นับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (เร่ิมมีรายไดวันที่ 3 สิงหาคม 2553) 
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ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย จําแนกตามธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมและธุรกิจที่มิไดรับการสงเสริมลงทุนสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 ปรากฎดังนี้ 

 งบการเงินรวม (บาท) 
 กิจการท่ีไดรับการสงเสริม กิจการท่ีไมไดรับการสงเสริม รวม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
รายไดจากการขายและรายไดบริการ 553,746,705 580,175,994 - - 553,746,705 580,175,994 
รายไดอ่ืน 2,267,325 2,219,501 2,421,336 1,459,446 4,688,661 3,678,947 
 556,014,030 582,395,495 2,421,336 1,459,446 558,435,366 583,854,941 

 
21.  คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะ ประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้ 
 (หนวย : บาท)
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลอืงใชไป 350,062,242 432,759,614 - 783,861
การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา (76,510) (69,177) - -
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 66,494,700 63,357,844 227,094 243,427
คาใชจายพนักงาน 50,604,812 52,777,159 16,649,484 22,178,462
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 137,983 105,833 56,537 40,158
 

22.  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
บริษัท และบริษัทยอย และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตาม

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัท และบริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนราย
เดือนในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโก จํากัด และจะ
จายใหแกพนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทและบริษัทยอย บริษัทและบริษัทยอยได
จายเงินสมทบกองทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 เปนจํานวนเงิน 0.86 ลานบาท และ 0.86 ลานบาท 
ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ : 0.85 ลานบาท และ 0.85 ลานบาท ตามลําดับ) 

 
23.  การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทและบริษัทยอยที่มีผูมีอํานาจตัดสินใจ
สูงสุดดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานดําเนินงานเพียงสวนงานเดียวคือ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
เก่ียวกับโลหะ โดยมีการแยกเปน 2 สายงาน คือ (1) สายงานผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะโครงสราง ผลิตภัณฑโลหะท่ี
เก่ียวกับอุปกรณจัดเก็บลําเลียง และผลิตภัณฑโลหะอื่นๆ และ (2) สายงานผลิตและจําหนายโลหะและผลิตภัณฑโลหะแปรรูป 
และมีสวนงานหลักซ่ึงดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวในประเทศไทย  
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บริษัทและบริษัทยอยประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซ่ึง
วัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได กําไรจากการ
ดําเนินงาน และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามสวนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว 

บริษัทและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 
 

24.  ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
24.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาอาคารและโรงงานกับบริษัทที่เก่ียวของกันแหงหนึ่งเปนเวลา 36 เดือน 
ระยะเวลาของสัญญาต้ังแตเดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 2556 โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 52,800.00 บาท 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 บริษัทมีภาระผูพันในการจายคาเชาตามสัญญา ดังนี้ 
  ลานบาท 
จายชําระภายในหนึ่งป  0.6 
จายชําระภายหลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป  - 

24.2 การคํ้าประกัน 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของ

บริษัทและบริษัทยอยเปนจํานวนประมาณ 2.5 ลานบาท และ 2.7 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ : 0.6 ลานบาท 
และ 0.6 ลานบาท ตามลําดับ) ซึ่งเก่ียวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัท
ยอย 

24.3 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศเปนจํานวนเงิน 290 ลานบาท (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 

2558 : 290 ลานบาท) เงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกัน โดยบริษัทยอยสองแหง และท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทยอย
แหงหนึ่ง 

24.4 อื่นๆ 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 บริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับสวนของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่ยังไมเรียกชําระเปน

จํานวนประมาณ 79.75 ลานบาท และสวนของเงินลงทุนบริษัทยอยในตางประเทศซ่ึงลงทุนโดยบริษัทยอยของบริษัท 
จํานวน 3 ลานเหรียญสหรัฐ 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 บริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับติดต้ังลิฟทและเครื่องจักร คงเหลือที่ตองจายจํานวน 
1.63 ลานบาท 
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25. เครื่องมือทางการเงิน 
25.1 นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญ วิธีการใช ซึ่งรวมถึงเกณฑในการรับรูรายไดและคาใชจายท่ีเก่ียวกับ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินแตละประเภทไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 

 
25.2 นโยบายการบริหารความเส่ียงสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทยอยบริหารความเส่ียงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ตามปกติธุรกิจ โดยใชระบบการจัดการและการควบคุมภายในองคกรโดยท่ัวไป และไมไดถือหรือออกอนุพันธทาง
การเงินใดๆ 

 
25.3 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 

บริษัทและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหารควบคุมความเส่ียง
นี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะ
ไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากน้ี การใหสินเช่ือของบริษัทและบริษัทยอยไมมีการ
กระจุกตัวเน่ืองจากบริษัทและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่
บริษัทและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

 
25.4 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน อยางไรก็
ตาม เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเส่ียงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของบริษัทและบริษัทยอยจึงอยูในระดับตํ่า  

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถ
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ไดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท)

งบการเงินรวม 

2558
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

อัตราดอกเบี้ย
คงที ่

ไมมีอัตรา 
ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 582 - - 582 0.00 - 1.65
เงินลงทุนชั่วคราว - 20 - 20 3.05
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 2 - - 2 0.375 - 1.50
 584 20 - 604 
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 (หนวย : ลานบาท)

งบการเงินรวม 

2557
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

อัตราดอกเบี้ย
คงที ่

ไมมีอัตรา 
ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 456 - - 456 0.00 - 1.20
เงินลงทุนชั่วคราว - 50 - 50 3.00
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 2 - - 2 0.00 - 1.50
 458 50 - 508 

 
 (หนวย : ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมมีอัตรา 
ดอกเบี้ย รวม 

อัตราดอกเบี้ย 
(รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 16 - 16 0.00 - 0.90
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 2 - 2 0.85
 18 - 18 

 
 (หนวย : ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึน้ลงตาม
ราคาตลาด 

ไมมีอัตรา 
ดอกเบี้ย 

รวม อัตราดอกเบี้ย 
(รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 14 - 14 0.00 – 1.00
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 2 - 2 0.00 – 1.10
 16 - 16 

 
25.5 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะส้ัน บริษัท
และบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน 
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26.  การจัดประเภทรายการใหม 
บริษัทและบริษัทยอยไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 

 (หนวย : บาท)
 งบการเงินรวม 

กอนจัด
ประเภทใหม จัดประเภทใหม 

หลังจัด
ประเภทใหม 

งบแสดงฐานะการเงิน  
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 506,210,603 (50,000,000) 456,210,603
 เงินลงทุนระยะส้ัน - 50,000,000 50,000,000
 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 283,625 (43,259) 240,366
 หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 923,298 (43,259) 880,039

 
27.  การจัดตั้งบริษัทยอยตางประเทศ 

บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด (บริษัทยอย) ไดดําเนินการจัดต้ังบริษัทยอยในเขตบริหารพิเศษฮองกง โดยใชแหลงเงินทุน 
หมุนเวียนของกลุมบริษัท วัตถุประสงคเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของกลุมบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อบริษัท : CT Universal Company Limited  
วนัที่จดทะเบียน : 15 มกราคม 2557 
ทุนจดทะเบียน : 3 ลานดอลลารสหรัฐ (98.87 ลานบาท) 
ประเภทธุรกิจ : จําหนายสินคาที่ใชในอุตสาหกรรม สินคาเพื่อการอุปโภคและบริโภค และ 
  ลงทุนในธุรกิจใหม 
โครงสรางการถือหุน : บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด ถือหุนสัดสวนรอยละ 100 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด (บริษัทยอย) ยังไมไดมีการจายชําระคาหุนในบริษัทยอย
และบริษัทยยอดังกลาวยังไมไดเร่ิมดําเนินงาน 

 
28.  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 26 กันยายน 2558 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอการจายเงินปนผลสําหรับป 
2557/2558 ในอัตราหุนละ 0.12 บาท  

บริษัทจะนําเสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกลาวขางตนตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติตอไป 
 
29.  มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหมที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหม  

โดยมีผลบังคับใชถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตน
ไป มีดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคาคงเหลือ 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง

บัญชีและขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เ ร่ือง  การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวของกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบัญชีและรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออก

จากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอ

รุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ 
 สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
(ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 
(ปรับปรุง 2557) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ 
(ปรับปรุง 2557) ดําเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 เร่ือง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
(ปรับปรุง 2557)       
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 
(ปรับปรุง 2557)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 เร่ือง การรวมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความ  
(ปรับปรุง 2557) เก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เร่ือง ส่ิงจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 
(ปรับปรุง 2557)       
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เร่ือง ภาษีเงินได – การเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง 
(ปรับปรุง 2557) ภาษีของกิจการหรือผูถือหุน 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เร่ือง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เก่ียวกับรูปแบบ 
(ปรับปรุง 2557) ของกฎหมายตามสัญญาเชา  
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงเร่ืองสัมปทานบริการ 
(ปรับปรุง 2557) 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 เร่ือง รายได – รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา 
(ปรับปรุง 2557)  
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต 
(ปรับปรุง 2557) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 
(ปรับปรุง 2557) การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา 
(ปรับปรุง 2557) หรือไม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 
(ปรับปรุง 2557) และการปรับปรุงสภาพแวดลอม  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี  
(ปรับปรุง 2557) ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทางการเงินใน 
 สภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
(ปรับปรุง 2557) 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 
(ปรับปรุง 2557) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
(ปรับปรุง 2557) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 เร่ือง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอ  
(ปรับปรุง 2557) กําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฎิสัมพันธของรายการเหลานี้ 
 สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) 
 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เร่ือง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
(ปรับปรุง 2557) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เร่ือง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 
(ปรับปรุง 2557) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
(ปรับปรุง 2557) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 เร่ือง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ 
(ปรับปรุง 2557) เหมืองผิวดิน 

โดยมีผลบังคับใชถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตน
ไป มีดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย 
(ปรับปรุง 2557) 

ฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินเม่ือนํามาตรฐานการบัญชีที่ออกและ
ปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติ 

 
30.  การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2558 
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