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คําเตือน 
 กอนการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้งความ
เหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้      มิไดเปนการแสดงวา
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิได
ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพยนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรอง
ความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย 
 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งป     นับแตวันที่
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีผลใชบังคับ 
 เอกสารฉบับนี้ มิใชหนังสือชี้ชวน และจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคใหผูลงทุนมีขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพยและหลักทรัพย   ที่เสนอขาย ดังนั้น 
กอนการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลทั้งหมดจากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทไดยื่นไวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งผูเสนอขาย
หลักทรัพย และที่ปรึกษาทางการเงินไดรับรองความถูกตองและครบถวนของขอมูลแลว 
 บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบ หรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารสนเทศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ชั้น 15 อาคารดีทแฮลมทาวเวอร บี เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการ
ของสํานักงาน ระหวางเวลา 9.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th  
 
 
 
 

   คําเตือน  การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน 

http://www.sec.or.th/
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สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 
บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันที ่ 7 สิงหาคม 2538 ณ จงัหวัดชลบุรี  โดยตระกูล

พงศรัตนเดชาชัย  มีวัตถุประสงคในการประกอบธรุกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะโครงสราง ผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับ
อุปกรณจัดเก็บและลําเลียง ผลิตภัณฑโลหะแปรรูป และใหบริการแปรรูปโลหะครบวงจร ทั้งนี ้ ผลติภัณฑโลหะของบริษัทฯ มีความ
หลากหลายและครบถวนเพื่อตอบสนองความตองการของลกูคา โดยผลิตภัณฑของบริษัทฯ จะเนนการผลิตในรูปแบบและขนาด ใหตรง
กับวัตถุประสงคการใชงานตามคําสั่งของลูกคา (Made to Order) โดย ณ  5 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และ ณ 
17 มกราคม 2549 บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 300 ลานบาท โดยเปนทุนเรียกชําระแลว 210 ลานบาท 
 ปจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทยอยจํานวน 2 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ถอืหุนรอยละ 99.99 โดยบริษัทยอยทั้งสองมีวัตถุประสงคในการ
ประกอบธุรกิจผลติและจําหนายผลติภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะโครงสราง ผลิตภัณฑโลหะทีเ่กี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลยีง ผลิตภัณฑ
โลหะแปรรูป และใหบริการแปรรูปโลหะครบวงจร เชนเดียวกับบริษัทฯ ไดแก 

(1) บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด (“บ.สยาม ไอโซ โปร”) เร่ิมดําเนินธุรกิจผลิตและจาํหนายเมื่อ 29 กรกฎาคม 2547  
โดยบ.สยาม ไอโซ โปร ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

(2) บริษัท มารค เวลิดไวด จํากัด (“บ.มารค เวิลดไวด”) ปจจุบันยงัไมเปดดําเนินธุรกิจ อยูระหวางการดําเนินการกอสราง
โรงงาน และดําเนนิการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
 ผลิตภัณฑของกลุมบริษัทฯ ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่ไดมาตรฐานของบริษัทฯ และเครื่องจักรที่ทันสมยัและมปีระสิทธิภาพสูง     
ของบ. สยาม ไอโซ โปร เพ่ือเนนคุณภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการที่ดีที่สดุกับลูกคา ซึ่งรวมถึงการรวมออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหกับลูกคา โดยใหความสําคัญกับการสงมอบที่ตรงตอเวลา นอกจากนี ้ ในป 2547 บริษัทฯ ยังไดรับการรบัรองมาตรฐาน
ระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ตามมาตรฐานของ United Kingdom Accreditation Service (“UKAS”) และ National Accreditation 
Council of Thailand (“NAC”) โดยบริษัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) จาํกัด (“SGS”) เปนผูใหการรับรอง และไดรับตราสินคา Thailand’s 
Brand จากกรมสงเสริมการสงออก  ซึง่ผลิตภัณฑและบริการของกลุมบริษัทฯ สามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภท ดังนี ้

(1) ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะโครงสราง ไดแก โครงสรางของสิ่งปลูกสรางตางๆ ที่เปนโลหะ ทั้งที่เปน
ตัวอาคาร ภายนอกอาคาร และภายในอาคาร เชน โครงสรางเสา โครงสรางคาน โครงสรางหลังคา โครงสรางผนัง โครงสรางบันได  แบบ
เทปูนสําหรับงานกอสราง เปนตน และโครงสรางที่ติดต้ังเพื่อใชในการจัดเก็บสินคา เชน ชั้นวางของแบบรับน้ําหนักมาก (Racking 
System) ชั้นลอยแบบประกอบได (Mezzanine Platform) ชั้นวางของแบบรับน้ําหนักเบา (Shelving System) เปนตน 

(2) ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกบัอปุกรณจัดเกบ็และลําเลียง โดยนําไปใชงานเกี่ยวกบัการเคลื่อนยาย
สิ่งของในโรงงานอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ โดยรูปแบบและขนาดของผลิตภัณฑจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกบัวัตถุประสงคในการใชงาน 
เชน รถลําเลียงชิน้งาน (Cart & Dolly) พาเลท (Pallet) แทนลําเลยีง (Conveyor System) แทนเทยีบทางลาด (Dock Equipment) เครื่อง
ยกและเขน็สินคา (Handling Equipment) ชั้นวางของระบบเคลื่อนทีไ่ด (Mobile Shelving System) ตูเก็บของแบบล็อคได (Cabinet & 
Locker) เปนตน 

(3) ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะแปรรูป และใหบริการแปรรูปโลหะครบวงจร โดยลูกคาสามารถสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑโลหะแปรรูป หรือสามารถนําวัตถุดิบมาเองและสัง่งานบรกิารแปรรูปโลหะดวยกระบวนการตางๆ ไดตามความตองการของ
ลูกคา เชน งานตัดโลหะ งานพับโลหะ งานปมโลหะ งานขึ้นรูป งานเชือ่มโลหะ เปนตน 

(4)  ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะอื่นๆ ไดแก เฟอรนิเจอรเหลก็ ปายจัดแสดงสินคา เปนตน 
(5) จําหนายโลหะและชิ้นสวนโลหะ ไดแก เหล็ก สเตนเลส อลูมิเนียม เปนตน โดยมีไวเพ่ือรองรับความตองการของลกูคา

ที่ตองการซื้อโลหะและชิน้สวนโลหะ จึงไมไดเปนผลติภัณฑและบริการหลักของธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 
 
 

สวนที่ 1 หนา 1 
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โครงสรางรายไดของกลุมบริษทัฯ  

ป 2545/2546 
(ส.ค.45 - ก.ค.46) 

ป 2546/2547 
(ส.ค.46 - ก.ค.47) 

ป 2547/2548 
(ส.ค.47- ก.ค.48) 

ไตรมาสที่ 1        
ป 2548/2549 

(ส.ค.48- ต.ค.48) ที่มาของรายได ดําเนินงานโดย 
ลาน 
บาท 

รอย
ละ 

ลาน
บาท 

รอย
ละ 

ลาน
บาท 

รอย
ละ 

ลาน
บาท 

รอย
ละ 

จําหนายในประเทศ          
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่
เกี่ยวกับโลหะโครงสราง 

บริษัทฯ และ 
บ.สยาม ไอโซ โปร /1

91.41 66.01 132.57 47.49 189.96 38.52 61.39 43.06 

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะที่
เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง 

บริษัทฯ และ 
บ.สยาม ไอโซ โปร /1

8.41 6.07 73.90 26.48 133.78 27.13 40.32 28.29 

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะ
แปรรูป และใหบริการแปรรูปโลหะ
ครบวงจร 

บริษัทฯ และ 
บ.สยาม ไอโซ โปร /1

- 0.00 40.74 14.60 99.10 20.10 31.15 21.85 

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะ
อื่นๆ 

บริษัทฯ และ 
บ.สยาม ไอโซ โปร /1

33.14 23.93 12.57 4.50 35.39 7.17 1.56 1.10 

จําหนายโลหะและชิ้นสวนโลหะ บริษัทฯ 0.11 0.08 13.52 4.84 26.75 5.43 7.38 5.18 
รวมรายไดจากในประเทศ  133.07 96.09 273.29 97.91 484.98 98.35 141.80 99.48 
จําหนายตางประเทศ          
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะที่
เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง 

บริษัทฯ 4.84 3.50 5.67 2.03 7.78 1.58 0.05 0.03 

รวมรายไดจากตางประเทศ  4.84 3.50 5.67 2.03 7.78 1.58 0.05 0.03 
รายไดอื่นๆ บริษัทฯ 0.57 0.41 0.18 0.06 0.34 0.07 0.70 0.49 
รวมรายไดทั้งสิน้  138.48 100.00 279.14 100.00 493.10 100.00 142.54 100.00 
 หมายเหตุ รอบ ระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ คือ ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม 
   /1  เริ่มดําเนินกิจการ 29 กรกฎาคม 2547 

 

กลุมบริษัทฯ กําลังดําเนินการกอสรางโรงงานเพิ่มเติมอีก 1 แหง ในบริเวณใกลเคียงกับโรงงานเดิม ณ 31 ตุลาคม 2548 การ
กอสรางโรงงานแลวเสร็จไปกวารอยละ 90 หรือประมาณรอยละ 70 ซึ่งคิดเปนจํานวนเงิน 67.5 ลานบาท จากงบประมาณการลงทุนสราง
อาคารและโรงงาน ซือ้เครื่องจักรและอุปกรณจํานวนเงินทังสิ้น 96.5 ลานบาท คาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการผลิตไดภายในไตรมาสที่ 
3 ป 2549 โดยจะดําเนินงานภายใตการจัดการของ บ. มารค เวิลดไวด  ซึ่งจะสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดอีกประมาณ 9,000 ตันตอป 
ทําใหในอนาคตกลุมบริษัทฯ จะมีกาํลังการผลิตเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 25,000 ตันตอป       

ตารางแสดงกําลังการผลิตของโรงงานแตละแหงในปจจุบัน 
บริษัทฯ บ. สยาม ไอโซ โปร  บริษัท 

โรงงาน ศูนยบริการโลหะ โรงงาน 
รวม 

กําลังการผลิต (ตันตอป) 5,000 2,000 9,000 16,000 
 
กลุมลูกคาอุตสาหกรรม ณ 31 ตุลาคม 2548 กลุมบริษัทฯ มีฐานลูกคาในประเทศกวา 1,000 ราย โดยมิไดพ่ึงพิงกับบริษัทใด

โดยเฉพาะ มีลูกคากระจายอยูในหลายกลุมอุตสาหกรรม ทั้งนี้กลุมบริษัทฯ มีลูกคาหลักใน 4 กลุมอุตสาหกรรม คือ กลุมยานยนต กลุม
วัสดุกอสราง กลุมพาณิชยและรานคาปลีกสมัยใหม และกลุมธุรกจิการเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีสัดสวนรายไดเทียบกบัรายได

สวนที่ 1 หนา 2 



  บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 
 
 
รวมของกลุมบริษัทฯ ในป 2547/2548 ดังนี้ คิดเปนรอยละ 39.94 รอยละ 17.01  รอยละ 11.77 และรอยละ 10.20 ตามลําดับ โดย
รายไดรวมของกลุมลูกคาใน 4 กลุมอุตสาหกรรมหลักคิดเปนรอยละ 78.92 จากรายไดทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ  

 

การแขงขัน 
 จากการประเมินจากผูบริหารของกลุมบริษัทฯ กลุมบริษัทฯมีคูแขงในอุตสาหกรรมประมาณ 10 รายที่มีการประกอบธุรกิจ
บางสวนคลายคลึงกัน แตยงัไมมีคูแขงรายใดรายหนึง่ที่มีผลิตภัณฑและใหบริการที่ครบวงจรเชนเดียวกบักลุมบริษัทฯ โดยเก็บขอมูลทาง
การเงินจากบริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) (www.bol.co.th) โดยสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี ้
 (1) คูแขงที่เปนผูนาํเขาผลิตภัณฑมาจําหนายในประเทศ  
  จํานวน 1 ราย ซึ่งมีรายไดในป 2547 อยูในชวงประมาณ 150 ถึง 200 ลานบาท โดยผลิตภัณฑสวนใหญที่นําเขามา
จําหนายจะเปนรูปแบบมาตรฐานที่ตายตัว ซึ่งถูกออกแบบมาจากผูผลิตจากตางประเทศ ทําใหไมสามารถปรับเปลีย่นตามความตองการ
ของลูกคาไดมากนัก ในดานคุณภาพผลิตภัณฑที่จัดจําหนายและเทาเทียมกับผูผลิตรายใหญในประเทศ แตมีราคาสูงกวา   
 (2) คูแขงที่เปนผูผลติรายใหญในประเทศ  
  จํานวน 2 ราย ซึ่งแตละรายมีรายไดในป 2547 อยูในชวงประมาณ 100 ถึง 300 ลานบาท คือ บริษัท โลหะประทีป
อุตสาหกรรม จํากัด และบริษัท ที เอ็ม อินดัสตรี จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกจิบางสวนคลายคลึงกับกลุมบริษัทฯคือผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
ที่เกี่ยวกับโลหะโครงสรางและอุปกรณจัดเก็บ  โดยเมือ่เทียบดานราคาของผลิตภัณฑจะไมแตกตางกนัมากนัก แตจะเนนการแขงขันกันที่
คุณภาพและบริการ ทั้งนี้ผลิตภัณฑโลหะและบริการของกลุมบริษัทฯ มีความไดเปรียบในดานคุณภาพ ความหลากหลายและครบวงจร  
 (3) คูแขงที่เปนผูผลิตรายเล็กในประเทศ  
  จํานวน 7 ราย ซึง่แตละรายมีรายไดในป 2547 อยูในชวงประมาณ 5 – 40 ลานบาท โดยมีลักษณะเปนผูผลิตซึ่งมีสถาน
ประกอบการกระจายอยูตามแหลงชุมชน เนื่องจากเครื่องมือที่มีจํากัดรวมทั้งไมมีการวิจัยและพัฒนาตัวผลิตภัณฑ สวนใหญจึงผลิต
ผลิตภัณฑที่ไมมีความซับซอน เชน รถเข็น พาเลท เปนตน และคุณภาพของผลิตภัณฑก็ดอยกวาผูผลติขนาดใหญ ซึ่งผูผลิตในกลุมนี้จะ
เนนราคาขายใหถูกกวาผูผลิตรายใหญ อยางไรก็ตาม ผูผลิตรายเล็กในกลุมนี้ไมถือเปนคูแขงของกลุมบริษัทฯ เนือ่งจากกลุมลูกคาของ
กลุมบริษัทฯ จะไมใชกลุมเปาหมายของผูผลิตรายเล็กเหลานี ้ โดยกลุมลูกคาของกลุมบริษัทฯ จะใหความสําคัญกับคุณภาพ และการ
บริการมากกวา 

 

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ ทีอ่าจสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือผูลงทุน สามารถสรุปไดดังนี้ 
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ  เหล็กเปนวัตถุดิบหลกัโดยคิดเปนประมาณรอยละ 65.36 ของตนทุนรวม ใน

ไตรมาสที่1 ป 2548/2549 ดังนั้นความผันผวนของราคาเหล็กอาจมีผลกระทบโดยตรงตอตนทุนขายของกลุมบริษัทฯ อยางไรก็ตาม กลุม
บริษัทฯ ผลิตสินคาตามคําสั่งของลูกคา ซึ่งกําหนดราคาขายผลิตภัณฑในแตละโครงการโดยใชนโยบายตนทุนบวกกําไร (Cost Plus 
Margin)  และมกีารติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอยางใกลชิด โดยประเมินสถานการณและแนวโนมของราคาของวัตถุดิบ 
เพ่ือนํามาใชในการกําหนดราคาขาย ทําใหกลุมบริษัทฯ สามารถรักษากําไรสวนตางได  ดังนั้นการผันผวนของราคาเหลก็จึงสงผลกระทบ
นอยมากตอการดําเนินงานของบรษัิทฯ  

2. ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ กลุมบริษัทฯสัง่ซือ้วัตถุดิบจากผูจดัจําหนายในประเทศเปนสวนใหญ ปจจุบันกลุมบริษัทฯ
มีการสั่งซื้อจากผูจดัจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศมากกวา 30 ราย และในชวงป 2545/2546 ถึงป 2547/2548 ไมมีสัดสวนการ
ซื้อวัตถุดิบจากผูจดัจําหนายรายใดรายหนึ่งมากกวารอยละ 30 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวม สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 มีการสั่งซื้อ
วัตถุดิบจากผูจัดจําหนายในประเทศจํานวน 1 ราย รอยละ 30.14 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวม 

3. ความเสี่ยงจากผลกําไรที่อาจลดลงเนื่องจากสิทธปิระโยชนทีบ่. สยาม ไอโซ โปร  ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ
(BOI) หมดอายุ ซึ่งไดรับการลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ต้ังแต 25 มิถุนายน 
2546 ถึง 24 มีนาคม 2549 และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการเปนระยะเวลา 2 ป 
นับต้ังแตวันที่เร่ิมมีรายไดคือ 2 สงิหาคม 2547 และหากบ.สยาม ไอโซ โปร ไดรับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ

สวนที่ 1 หนา 3 



  บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 
 
 
มาตรฐานสากลอืน่ที่เทียบเทาภายในเวลาที่กําหนด จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการ
เพ่ิมอีก 1 ป รวมเปนระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคลทั้งสิ้น 3 ป  
 แมวาสิทธิประโยชนที่ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) จะสิ้นสุดลง กลุมบริษัทฯ คาดวาจะไมมีผลกระทบกับ
ผลกําไรสุทธิของกลุมบริษัทฯ มากนัก เนื่องจากกลุมบริษัทฯ กําลังดําเนินการกอสรางโรงงานใหมภายใตบ.มารค เวิลดไวด เพ่ือขยาย
กําลังการผลิตและเตรียมการเพื่อขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โดยวางแผนที่จะขยายฐาน
ลูกคาไปยังตางประเทศมากขึ้น อันจะมีผลใหกลุมบริษัทฯ สามารถรักษาระดับความสามารถในการทํากําไรที่ดีและความสามารถในการ
แขงขันในระยะยาวได  

4. ความเสี่ยงที่ บ. สยาม ไอโซ โปร จะไมไดรับ ISO เนื่องจาก บ.สยาม ไอโซ โปร ไดรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน(BOI) โดยมีเงือ่นไขที่สําคัญคือ ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ
มาตรฐานสากลอืน่ที่เทียบเทาภายใน 24 มีนาคม 2551  หากไมสามารถดําเนินการดังกลาวไดภายในกําหนดเวลาได จะถูกลดทอนสิทธิ
ประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 1 ป กลาวคือจะถกูลดระยะเวลาการไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก 3 
ป เหลือ 2 ป  ซึง่จะทําใหบ.สยาม ไอโซ โปร มีภาระการจายภาษีเพ่ิมขึ้น และจะสงผลกระทบโดยตรงตอกําไรสุทธิของกลุมบริษัทซึ่งคิด
เปนจํานวนเงินไมมากนัก  อยางไรก็ตาม บ.สยาม ไอโซ โปร กําลังดําเนินการจัดทําระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 
2000 และจะขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพของ UKAS และ NAC  ภายในป 2549 ซึ่งคาดวาบ.สยาม ไอโซ โปร จะสามารถไดรับ
การรับรองตามเงือ่นไข 

5. ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของรายได รายไดจากการขายผลิตภัณฑของกลุมบริษัท เปนการขายแบบโครงการ 
(project by project) และไมมีสญัญาระยะยาวกับลกูคา ประกอบกับผลิตภัณฑของกลุมบริษัท บางประเภทมีอายุการใชงานที่คอนขาง
นาน  ดังนั้นลกูคาแตละรายจึงมีความตองการสั่งซื้อในลักษณะที่ไมตอเนื่องหรอืนานๆครั้ง  โดยอาจสั่งซือ้เมื่อมีโครงการกอสรางใหม 
หรือ มีการขยายพื้นที่โกดังจัดเก็บ หรือเมือ่ขยายอาคารสํานักงาน  ซึง่แตละครั้งจะมีระยะเวลาที่ไมแนนอน  อยางไรก็ตาม จากการที่กลุม
บริษัท มีผลิตภัณฑที่หลากหลาย มีฐานลูกคามากกวา 1,000 ราย โดยไมไดพ่ึงพิงรายไดจากผลิตภัณฑประเภทใดเปนหลัก โดยรอยละ 
78.9 กระจายอยูใน 4 กลุมอุตสาหกรรมหลักไดแก กลุมยานยนต กลุมวัสดุกอสราง กลุมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และ
กลุมพาณิชยและรานคาปลีกสมัยใหม(Modern Trade) นอกจากนีบ้ริษัท มีแผนทีจ่ะขยายฐานลูกคาไปยังตางประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเปน
การสรางฐานลูกคาเพิ่มมากขึ้น เพ่ือที่จะไดไมพ่ึงพิงรายไดจากตลาดในประเทศแตเพียงอยางเดียว อนัจะสงผลใหบริษัท นอกจากจะลด
ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของรายไดแลวยังทําใหบริษัทสามารถเพิ่มรายไดไดดียิ่งขึ้น 

6. ความเสี่ยงจากการเขามาของผูประกอบการรายใหมที่มีศักยภาพ       ผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจใกลเคียงกบับริษัทฯ 
สวนใหญจะเปนผูประกอบการรายเล็ก ๆ ที่กระจายอยูตามแหลงชมุชน หรือเปนผูประกอบการรายใหญที่ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
โลหะเชนเดียวกัน แตยงัไมมีผลิตภัณฑและบริการที่ครบวงจรเชนเดียวกับของกลุมบริษัทฯ หากในอนาคตมีผูประกอบการรายใหมที่มี
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ เขามาดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับกลุมบริษัทฯ กอ็าจกระทบตอสวนแบงการตลาดได  แตอยางไรก็ตาม การ
ลงทุนในธุรกิจนี้จะตองอาศัยประสบการณ และระยะเวลาในการสรางการยอมรับจากลูกคา ซึ่งกลุมบริษัทฯ ไดมีการสรางความสัมพันธที่
ดีกับลูกคา โดยเนนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของลกูคา มีการสงมอบที่ตรงเวลา และมีบริการที่ดีทั้ง
กอนและหลงัการขาย ทําใหลกูคาเกิดความประทับใจ จึงเปนการรักษาฐานลูกคาใหกลับมาซื้อผลิตภัณฑของกลุมบริษัทฯ ตอไป   

7. ความเสี่ยงในดานการถูกควบคุมเสียงของทีป่ระชุมผูถือหุนจากกลุมผูถือหุนรายใหญ ไดแก กลุมตระกูลพงศรัตนเดชาชัย 
ซึ่งถือหุนในบริษัทฯ จํานวน 210 ลานหุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ  และภายหลังการเสนอ
ขายหุนสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ ตอประชาชนทั่วไป พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยแลว จะทําใหสัดสวนการถือหุน
ของกลุมผูถือหุนรายใหญลดลงจากรอยละ 100 เหลือประมาณรอยละ 70 จึงทําใหกลุมตระกูลพงศรัตนเดชาชัยสามารถควบคุมมติที่
ประชุมผูถอืหุนไดเกือบทั้งหมด อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ ไดแตงต้ังบุคคลภายนอก 3 ทาน เขาเปนกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัทฯ  
จึงเปนการถวงดุลอํานาจของการบริหารจัดการไดในระดับหนึ่ง  โดยเฉพาะกรณีการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงจะไมมีสิทธิออกเสยีงในการอนุมัติรายการนั้น ๆ  
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8. ความเสี่ยงทางการเงินหากไมสามารถเสนอขายหุนเพิ่มทุนไดตามจํานวนเงินที่ตองการ ปจจุบันกําลงัดําเนินการกอสราง
โรงงานแหงใหมภายใตการจัดการของบ.มารค เวิลดไวด  ที่จงัหวัดชลบุรี  ซึ่งคาดวาจะใชเงินลงทุนทั้งสิน้ประมาณ 292 ลานบาท โดยได
ลงทุนในการซื้อทีดิ่นไปแลว 65.38 ลานบาท จึงยังมีความตองการใชเงินทุนอกีประมาณ 226.56 ลานบาท สําหรับการกอสรางอาคาร
สํานักงานและโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอปุกรณและยานพาหนะ รวมทั้งใชเปนเงินทุนหมนุเวียนสําหรับการดําเนินงาน  โดยบริษัทฯ คาดวา
แหลงเงนิทุนหลักจะมาจากการขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้  ซึ่งหากการขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ไมสามารถขายหุนเพิ่มทุนไดตามจํานวนเงินที่
คาดการณไว อาจกระทบตอแผนการกอสรางและแผนการชําระเงินของบริษัทฯ ได  แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากโครงสรางเงินทุน
ของบริษัทฯ ณ 31 ตุลาคม 2548 แลวจะพบวามีสดัสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.35 ทําใหบริษัทฯ ยังมีชองทางในการระดม
ทุนโดยการกูเงินเพื่อใชในการกอสรางและขยายกําลังการผลิตใหแลวเสร็จได โดยไมกระทบตอแผนการกอสรางโรงงานในสวนที่เหลือ 
 9. ความเสี่ยงจากการที่ผูบริหารสวนใหญเปนกลุมบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ที่มาจากตระกูลพงศรัตนเดชาชัย แตกลุมบริษัท
ฯไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารในแตละฝายมีสวนรวมในการบริหารงาน แสดงความเห็น และใหความสําคัญอยาง
มากกับระบบการควบคุมภายใน โดยไดจางผูเชี่ยวชาญอิสระมาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และเปน
ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบงานของฝายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานระบบควบคุม
ภายในรวมกับผูสอบบญัชีและพนักงานฝายตรวจสอบภายในของกลุมบริษัทฯ  รวมถึงพิจารณาอนุมัติรายการระหวางกัน 
 10. ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการเชาพ้ืนที่อาคารและโรงงานของบริษัทฯ และบ.สยาม ไอโซ โปร ไดทําสัญญาเชาพ้ืนที่และสิง่ปลูก
สรางซึ่งเปนอาคารสํานักงานและอาคารโรงงานผลิตในปจจุบัน จากบริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท จํากัด ซึ่งมีกลุมตระกูลพงศรัตนาเดชา
ชัยเปนผูถือหุนใหญและเปนกรรมการบริษัท (ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในสวนที่ 11.1.4 เร่ืองรายการระหวางกัน) เปนระยะเวลา  3 ป
นับต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่  30 กันยายน  2550 และสามารถตออายุการเชานี้ไปไดอีกครั้งละ 3 ป ในอัตราคาเชาเดิม บริษัทฯ 
และบ.สยาม ไอโซ โปร จึงมีความเสี่ยงในอนาคตตอการหาสถานทีแ่หงใหมเพ่ือประกอบธุรกจิ ภายหลงัหมดอายุสัญญาเชานี้ อยางไรก็
ตามสัญญาเชาดังกลาวอาจจะมีการตอสัญญาไดอีกครั้งละ 3 ป ตามที่ระบุไวในสัญญาเชา และบ. มารค เวิลดไวด ซึ่งเปนบริษัทยอย
และเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยอยูระหวางกอสรางโรงงาน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 11.1.2 เร่ืองรายการระหวางกัน) ที่ดินผืน
ดังกลาวยังมีพ้ืนที่ที่จะรองรับการขยายธุรกิจหรือการสรางโรงงานผลติที่เพ่ิมขึ้นในระดับหนึ่งได หรือ กลุมบริษัทฯ สามารถซื้อหรือเชา
ที่ดินที่อื่นเพิ่มเติมได 
 

ฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 
ต้ังแตป 2545/2546 (รอบบัญชีต้ังแต 1 สิงหาคม 2545 ถึง 31 กรกฎาคม 2546) จนถึงป 2547/2548 (รอบบัญชีต้ังแต 1 

สิงหาคม 2547 ถงึ 31 กรกฎาคม 2548)  บริษัทฯ มีรายไดเติบโตอยางตอเนื่อง โดยสาํหรับป 2545/2546 ป 2546/2547 ป 2547/2548 
และไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 มีรายไดจํานวน 138.48 ลานบาท 279.14 ลานบาท 493.10 ลานบาท และ 142.54 ลานบาท ตามลําดับ 
โดยมีกําไรสุทธิจํานวน 5.13 ลานบาท 4.78 ลานบาท 135.26 ลานบาท และ 39.91 ลานบาท ตามลําดับ  ทัง้นี ้รายไดและกําไรสุทธิที่มี
อัตราการเติบโตสูงมากขึ้นในป 2547/2548 มีเหตุผลหลักมาจากการขยายกําลงัการผลิตจากเดิม 7,000 ตันตอป เปน 16,000 ตันตอป  
และจากความสําเร็จในการใชกลยทุธการแขงขันดานราคา (Penetration Pricing) ในอดีต เพ่ือขยายฐานลูกคา พรอมกบัการใชกลยุทธ
การสรางความแตกตางที่ดีกวา ซึ่งเนนความหลากหลายและคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ ทําใหกลุมบริษัทฯ มีฐานลูกคาเพิ่มขึ้น
อยางมาก  เม่ือกลุมบริษัทฯ ปรับกลยุทธมาเปนการเสนอราคาที่ทัดเทียมกับคูแขง แตยังคงเนนการสรางความแตกตางที่ดีกวา ลูกคาที่
เคยไดรับประสบการณที่ดีจากการใชบริการ   จงึยังคงใชผลิตภัณฑและบริการของกลุมบริษัทฯ อยางตอเนือ่ง     แมราคาผลิตภัณฑและ
บริการจะถูกปรับใหอยูในระดับเดียวกับคูแขงแลวกต็าม การปรบักลยุทธดานราคาประกอบกับเทคโนโลยีที่ทนัสมัยของเครื่องจักรใน
บริษัทยอยและสทิธิประโยชนที่บริษัทยอยไดรับในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(BOI) และ
ความสามารถในการควบคุมคาใชจายในการขายและบริหาร และประสิทธิภาพในการสรางรายไดที่สูงขึ้นของผูบริหารและพนักงาน กลุม
บริษัทฯไดใชบุคลากรรวมกันระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยในสวนงานบริหารและงานการเงินและบัญชีในลกัษณะของ Pool 
Resources เพ่ือประโยชนในการลดตนทุนและการบริหารงานในภาพรวม สงผลใหกลุมบริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนและมีอัตรากําไรสุทธิ
ที่สูงขึ้นต้ังแตป 2547/2548 โดยอตัรากําไรขั้นตนในป 2545/2546 ป 2546/2547 ป2547/2548 และไตรมาสที่1 ป 2548/2549 คิดเปน
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รอยละ 10.8 รอยละ 10.2 รอยละ 36.5 และรอยละ 35.5 ตามลําดับ และอัตรากําไรสุทธิในป 2545/2546 ป 2546/2547 ป2547/2548 
และไตรมาสที่1 ป 2548/2549 คิดเปนรอยละ 3.7 รอยละ 1.7 รอยละ 27.4 และรอยละ 28.0 ตามลําดับ  (ดูรายละเอยีดเพ่ิมเติมในสวน
ที่ 2.12 เร่ืองฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน)  นอกจากนี ้ณ 31 ตุลาคม 2548 กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
เทากับ 0.35 เทา และไมมีเงินกูยืมระยะยาวจากแหลงเงนิกูภายนอก มีเพียงภาระหนี้เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ซึ่งอยูในรูป
ของเงินเบกิเกินบญัชีและตั๋วสัญญาใชเงินมีสินทรัพยรวม 421.41 ลานบาท หนี้สินรวม 109.46 ลานบาท ทุนออกจําหนายและเรียกชําระ
แลวรวม 140.00 ลานบาท และสวนของผูถอืหุนรวม 311.95 ลานบาท 

 

สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย   
ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 300 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 300 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

โดยเปนทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 210 ลานบาท การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีจํานวน 90 ลานหุน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน โดยแบงเปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปจํานวน 89.1 ลานหุน และ
การเสนอขายใหแกพนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยจํานวน 0.9 ลานหุน ราคาเสนอขายหุนละ 2.94 บาท และมีระยะเวลา
การจองซื้อในวันที่ 9 ถึง 10 กุมภาพันธ 2549  

บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ไปใชสําหรับการกอสรางอาคารสํานักงาน/ อาคาร
โรงงาน/ อาคารโกดังสินคาของบริษัทยอย และการซื้อเครื่องจักรอุปกรณและยานพาหนะเพื่อขยายกําลังการผลิตในบริษัทยอย ใชเปน
เงินทุนหมุนเวียน และชําระคืนเงินกูจากสถาบันการเงิน  

บริษัทฯ มีความประสงคที่จะนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายหลังจากไดรับอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนสามัญใหแกประชาชนทั่วไป พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรพัย 

 
 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซือ้หลักทรัพย) 

สวนที่ 1 หนา 6 



  
 

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

สวนที่ 2 
บริษัทที่ออกหลกัทรพัย 

 
ชื่อบริษัท : บริษัท ซิต้ี สตีล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลติและจําหนายผลติภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะโครงสราง ผลิตภัณฑโลหะที่

เกี่ยวกบัอปุกรณจัดเก็บและลําเลยีง ผลิตภัณฑโลหะแปรรูป และใหบริการแปรรูปโลหะ
ครบวงจร 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 88/3 หมูที่ 4 ถนนบายพาส ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
ที่ต้ังศูนยบริการงานโลหะ (สาขา 1) : 120 หมูที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตําบลบานสวน อําเภอเมอืงชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
เลขที่ทะเบียนบรษัิท : 0107574700930 
Website : www.citysteelpcl.com 
โทรศัพท : (038) 782-064-9 
โทรสาร : (038) 782-070 
  

บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ประมาณ 264 ลานบาท ไปใชเพ่ือวัตถปุระสงค
ตางๆ ดังนี ้

 
วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงิน

โดยประมาณ 
(ลานบาท) 

ระยะเวลาใชเงิน
โดยประมาณ

1. กอสรางอาคารสํานักงาน/ อาคารโรงงาน/ อาคารโกดังสินคา 
 (บริษัทยอย) 

96.5 ป 2549 

2. ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ และยานพาหนะ เพ่ือขยายกาํลังการ
 ผลิต (บริษัทยอย) 

100.0 ป 2549 

3. ใชเปนเงินทุนหมนุเวียน 30.0 ป 2549 
4. ชําระคืนเงินกูจากสถาบันการเงิน 37.5 ป 2549 
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1. ปจจัยความเสี่ยง 
 
 กอนการตัดสินใจในการลงทุน ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยงอยางรอบคอบ รวมทั้งขอมูลรายละเอียดอื่นในเอกสารฉบับ
นี้  ทั้งนี้ความเสี่ยงและความไมแนนอนอื่นที่มิไดกลาวถึงจัดเปนความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญหรือเปนความเสี่ยงที่ไมอาจคาดหมายได  
อยางไรก็ตาม ปจจัยดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ สถานะการเงิน และผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ  โดยปจจัยความ
เสี่ยงหลกัของกลุมบริษัทฯ มีดังนี ้  
 
1.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 วัตถุดิบหลักที่กลุมบริษัทฯ ใชในการผลิต ไดแก เหล็ก ซึ่งประกอบไปดวย เหล็กแผนดํา เหล็กแผนขาว และเหล็กรูปพรรณ  โดย
ในป 2547/2548 และในไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 กลุมบริษัทฯ มีมูลคาการสั่งซื้อเหล็กคิดเปนประมาณรอยละ 87.2 และ 83.55 ของ
มูลคาการสั่งซื้อรวมวัตถุดิบวัสดุสิ้นเปลอืง ตามลําดับ โดยตนทุนเหล็กคิดเปนประมาณรอยละ 69.26 และ 65.36 ของตนทุนรวม  ทั้งนี้
ราคาเหล็กดังกลาวจะมีความผันแปรไปตามอุปสงคและอุปทานของผูผลิตและผูใชทั่วโลก รวมทั้งปจจยัอื่น ๆ เชน อตัราแลกเปลีย่น 
อัตราภาษีนําเขา และการกําหนดคาธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) เปนตน ดังนั้นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็ก อาจมี
ผลกระทบโดยตรงตอตนทุนขายของกลุมบริษัทฯ   
 อยางไรก็ตาม เนือ่งจากกลุมบริษัทฯ ผลิตสินคาตามคําสั่งของลูกคา ซึ่งเนนการผลิตเพื่อเพ่ิมมูลคาของสินคาเปนหลัก  โดยการ
กําหนดราคาขายผลิตภัณฑของกลุมบริษัทฯ ในแตละโครงการนั้น ใชนโยบายตนทุนบวกกําไร (Cost Plus Margin)  รวมทั้งกลุมบริษัทฯ 
ไดมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอยางใกลชิด และประเมินสถานการณและแนวโนมของราคาของวัตถดิุบ เพ่ือนํามาใช
ในการกําหนดราคาขาย พรอมทั้งนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการสั่งซือ้และบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบคงคลังใหมีความ
เหมาะสม จากนโยบายการกําหนดราคาที่ดีและการบริหารสินคาคงคลังที่ดี ทําใหกลุมบริษัทฯ สามารถรักษากําไรสวนตางได  ดังนั้นการ
ผันผวนของราคาเหล็กจึงสงผลกระทบนอยมากตอการดําเนินงานของบริษัทฯ  
 
1.2 ความเส่ียงจากการจัดหาวัตถุดิบ 
 วัตถุดิบหลักที่กลุมบริษัทฯ ใชในการผลิต ไดแก เหล็ก ซึง่ประกอบไปดวย เหลก็แผนดํา เหล็กแผนขาว และเหล็กรูปพรรณ  กลุม
บริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจดัจําหนายในประเทศเปนสวนใหญ โดยการสั่งซือ้จากผูจัดจําหนายในตางประเทศจะเกดิขึ้นในกรณีที่
ลูกคาตองการโลหะที่มีลักษณะและคุณสมบัติพิเศษที่ไมมีจําหนายในประเทศ หรือกรณีที่วัตถุดิบในประเทศมีไมเพียงพอ 
 กลุมบริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายทัง้ในประเทศและตางประเทศมากกวา 30 ราย  โดยในป 2545/2546  ป 
2546/2547 และ ป 2547/2548 ไมมีสัดสวนการซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายรายใดรายหนึ่งมากกวารอยละ 30 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวม  
สําหรับในไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 กลุมบริษัทฯ มีการสั่งซือ้วัตถดิุบจากผูจัดจําหนายในประเทศจาํนวน 1 ราย มากกวารอยละ 30 
ของยอดซือ้วัตถุดิบรวม  โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

ผูจัดจําหนาย 
ป 2545/2546 
(ส.ค. - ก.ค.) 

ป 2546/2547 
(ส.ค. - ก.ค.) 

ป 2547/2548 
(ส.ค. – ก.ค.) 

ไตรมาสที่1 
 ป 2548/2549 
(ส.ค. – ต.ค.) 

ยอดสั่งซือ้มากกวารอยละ 30 (ราย) - - - 1 
 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
ยอดสั่งซือ้มากกวารอยละ 30     0.00    0.00     0.00    0.00     0.00     0.00  21.19 30.14 
ยอดสั่งซือ้ไมเกินรอยละ 30 105.15 100.00 218.30 100.00 312.23 100.00 49.11 69.86 

ยอดซือ้วัตถุดิบรวม 105.15 100.00 218.30 100.00 312.23 100.00 70.30 100.00 
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 กลุมบริษัทฯ มีนโยบายในการสั่งซื้อวัตถดิุบจากผูจัดจําหนายที่สามารถจัดสงวัตถุดิบใหไดตามปริมาณและเวลาที่ตองการ 
พรอมทั้งพิจารณาถึงเงื่อนไขราคารวมถึงสัมพันธภาพอันดีกับผูจัดจําหนาย  โดยที่ผานมาบริษัทฯ พิจารณาถึงมีเงื่อนไขสวนลดการคาใน
การชําระเงิน เพ่ือใหบริษัทไดประโยชนสูงสุด 
 
1.3 ความเส่ียงจากผลกําไรที่อาจลดลงเนื่องจากสิทธิประโยชนที่ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหมดอายุ 
 บ.สยาม ไอโซ โปร ซึ่งเปนบริษัทยอยทีบ่ริษัทฯ ถอืหุนอยูรอยละ 99.99 ไดรับสิทธปิระโยชนจากคณะกรรมการสงเสรมิการ
ลงทุน (BOI) โดยไดรับลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรกึ่งหนึ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ต้ังแต 25 มิถนุายน 2546 ถึง 
24 มีนาคม 2549 และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการเปนระยะเวลา 2 ป นับต้ังแตวันที่
เร่ิมมีรายไดบาทแรกคือ 2 สิงหาคม 2547 และหากบ.สยาม ไอโซ โปร ไดรับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ
มาตรฐานสากลอืน่ที่เทียบเทาภายในเวลาที่กําหนด จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการ
เพ่ิมอีก 1 ป รวมเปนระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคลทั้งสิ้น 3 ป  ณ 31 ตุลาคม 2548 ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนมี
มูลคาไมเกิน 57.92 ลานบาท (ซึง่เทียบเปนกําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลประมาณ 193.07 ลานบาท ที่จะไดรับการยกเวนไมตองเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล)  สําหรับชวง 1 พฤศจิกายน 2548 ถึง 23 มีนาคม 2549  บ. สยาม ไอโซ โปร  คาดวาจะลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรเปน
จํานวนเงินลงทุนไมตํ่ากวา 20 ลานบาท ซึ่งจะขอรบัสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
และเทยีบเปนกําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงขึ้น อนึ่ง มูลคาภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนอาจสูงขึ้น  ขึ้นอยูกับจํานวนเงนิที่
ลงทุนเพิ่มจนกวาจะยื่นจํานวนเงินลงทุนที่จะขอรับสทิธิประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(ไมรวมเงินลงทุนคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) และวันที่สิ้นสุดการยื่นจํานวนเงินเพื่อขอรับสิทธิคือ 24 มีนาคม 2549    
 บ.สยาม ไอโซ โปร  เร่ิมมีรายไดจากการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเมื่อ 2 สิงหาคม 2547 มีกําลังการผลิต 9,000 ตันตอป หรือ
คิดเปนรอยละ 56.3 ของกําลังการผลิตรวมของกลุมบริษัทฯ 16,000 ตันตอป  ผลการดําเนินงานในป 2547/2548 ซึ่งเปนปแรกของการ
ดําเนินงาน บ.สยาม ไอโซ โปร สามารถทํากําไรสุทธิไดเทากับ 108.57 ลานบาท  หากสิทธิประโยชนจากการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดังกลาวสิ้นสุดลง บ.สยาม ไอโซ โปร จะมีภาระการจายภาษีเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอกําไรสุทธิของบริษัทฯ   
 แมวาสิทธิประโยชนที่ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)จะสิ้นสุดลง กลุมบริษัทฯ คาดวาจะไมมีผลกระทบกับผล
กําไรสุทธิของกลุมบริษัทฯ มากนัก เนื่องจากกลุมบริษัทฯ ยังคงมุงเนนการขยายธุรกิจโดยการขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่อง ซึ่งจะ
เห็นไดจากการที่กลุมบริษัทฯ กําลังดําเนินการกอสรางโรงงานใหมภายใตบ.มารค เวิลดไวด เพ่ือขยายกําลังการผลิตและเตรียมการเพื่อ
ขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(BOI) โดยวางแผนที่จะขยายฐานลูกคาไปยังตางประเทศมากขึ้น  
ประกอบกับการที่กลุมบริษัทฯ มีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารอยางตอเนื่อง รวมทั้งการสรางสัมพันธที่ดีและ
สรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการที่มอบใหกับลูกคา  อันจะมีผลใหกลุมบริษัทฯ สามารถรักษาระดับความสามารถ
ในการทํากําไรที่ดีและความสามารถในการแขงขันในระยะยาวได  
  
1.4 ความเส่ียงที่บ.สยาม ไอโซ โปร จะไมไดรบั ISO 
 บ.สยาม ไอโซ โปร ไดรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(BOI) โดยมีเงื่อนไขที่สําคัญคือ ตองดําเนนิการให
ไดรับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นทีเ่ทียบเทาภายใน 24 มีนาคม 2551  หากไมสามารถ
ดําเนินการดังกลาวไดภายในกําหนดเวลาได จะถูกลดทอนสิทธปิระโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 1 ป กลาวคือจะ
ถูกลดระยะเวลาการไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก 3 ป เหลือ 2 ป  ซึ่งจะทาํใหบ.สยาม ไอโซ โปร มีภาระการจายภาษีเพ่ิมขึ้น 
และจะสงผลกระทบโดยตรงตอกําไรสุทธิของกลุมบริษัทฯ แมวาภาระภาษีดังกลาวจะคิดเปนจํานวนเงินไมมากนัก  อยางไรก็ตาม        
บ.สยาม ไอโซ โปร กําลังดําเนินการจัดทําระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และจะขอรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพของ UKAS และ NAC  ภายในป 2549 ซึ่งคาดวาบ.สยาม ไอโซ โปร จะสามารถไดรับการรับรองตามเงื่อนไข เนือ่งจากทีม
ผูบริหารของบริษัทฯ มีประสบการณในการขอรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ตามมาตรฐานดานการ
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ผลิตและควบคุมคุณภาพของ UKAS และ NAC โดยมี SGS เปนผูใหการรับรอง  ประกอบกับบ.สยาม ไอโซ โปร มีเครื่องจักรที่มี
เทคโนโลยสีูงและมีกระบวนการผลติที่ทันสมัย จึงคาดวาจะสามารถไดรับการรับรองตามเงื่อนไขได 
 
1.5 ความเส่ียงจากความไมแนนอนของรายได 
 รายไดจากการขายผลิตภัณฑของกลุมบริษัทฯ เปนการขายแบบโครงการ (project by project) และไมมีสัญญาระยะยาวกับ
ลูกคา ประกอบกับผลิตภัณฑของกลุมบริษัทฯ บางประเภท ไดแก โลหะโครงสราง ซึ่งจะใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกคา แต
ไมใชชิ้นสวนหรือวัตถุดิบหลักที่ลูกคาตองนําไปใชเพ่ือการผลิต จึงมีอายุการใชงานที่คอนขางนาน  ดังนั้นลูกคาแตละรายจึงมีความ
ตองการสั่งซื้อในลักษณะที่ไมตอเนื่องหรือนานๆครั้ง  โดยอาจสั่งซื้อเมื่อมีโครงการกอสรางใหม หรือ มีการขยายพื้นที่โกดังจัดเก็บ หรือ
เม่ือขยายอาคารสํานักงาน  ซึ่งแตละครั้งจะมีระยะเวลาที่ไมแนนอน  อยางไรก็ตาม จากการที่กลุมบริษัทฯ มีผลิตภัณฑที่หลากหลายโดย
ไมไดพ่ึงพิงรายไดจากผลิตภัณฑประเภทใดเปนหลัก จึงสามารถรองรับความตองการจากลูกคาในหลายอุตสาหกรรม  ประกอบกับการที่
ผลิตภัณฑของกลุมบริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากลูกคาจํานวนมาก ทําใหในปจจุบันมีฐานลูกคามากกวา 1,000 ราย จากหลายกลุม
อุตสาหกรรม โดยรอยละ 78.9 กระจายอยูใน 4 กลุมอุตสาหกรรมหลักไดแก กลุมยานยนต กลุมวัสดุกอสราง กลุมธุรกิจการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร และกลุมพาณิชยและรานคาปลีกสมัยใหม(Modern Trade) นอกจากนี้ลูกคาแตละรายโดยเฉพาะกลุมผูผลิต
รถยนตจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรถยนตหรือออกรถรุนใหมหมุนเวียนกัน ทําใหมีความตองการสั่งซื้อผลิตภัณฑสําหรับจัดเก็บและ
ลําเลียงจากกลุมบริษัทฯ อยางตอเนื่อง  นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายฐานลูกคาไปยังตางประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเปนการสรางฐาน
ลูกคาเพิ่มมากขึ้น เพ่ือที่จะไดไมพ่ึงพิงรายไดจากตลาดในประเทศแตเพียงอยางเดียว อันจะสงผลใหบริษัทฯ นอกจากจะลดความเสี่ยง
จากความไมแนนอนของรายไดแลวยังทําใหบริษัทฯสามารถเพิ่มรายไดไดดียิ่งขึ้น 
 
1.6 ความเส่ียงจากการเขามาของผูประกอบการรายใหมที่มีศักยภาพ 
 กลุมบริษัทฯ มีลกูคาอยูทั่วประเทศ สวนใหญกระจายอยูตามภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งบริเวณใกลเคียง  
โดยผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจใกลเคียงกับบริษัทฯ สวนใหญจะเปนผูประกอบการรายเล็ก ๆ ที่กระจายอยูตามแหลงชุมชน หรือเปน
ผูประกอบการรายใหญที่ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะเชนเดียวกนั แตยังไมมีผลิตภัณฑและบริการที่ครบวงจรเชนเดียวกับของกลุม
บริษัทฯ จงึทําใหกลุมบริษัทฯ มียอดขายสูงสุดในอตุสาหกรรมนี้  แตเนื่องจากการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะมกีารใชเงินลงทุน
ที่ไมสูงมากนัก หากในอนาคตมีผูประกอบการรายใหมที่มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ มีเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย มีระบบการ
จัดการที่ดี เขามาดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับกลุมบริษัทฯ กอ็าจกระทบตอสวนแบงการตลาดได  แตอยางไรก็ตาม การลงทุนในธุรกิจนี้
จะตองอาศัยประสบการณ และระยะเวลาในการสรางการยอมรับจากลูกคา รวมทั้งตองมีการวางแผนและมีระบบการบริหารจดัการการ
ผลิตที่ดี มีการพัฒนาผลิตภัณฑและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น จงึจะสามารถอยูรอดและสรางผลกําไรใน
ธุรกิจนี้ได  ซึ่งกลุมบริษัทฯ ไดมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา โดยเนนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการ
ของลูกคา มีการสงมอบที่ตรงเวลา และมีบริการทีดี่ทั้งกอนและหลังการขาย ทําใหลกูคาเกิดความประทับใจ จึงเปนการรักษาฐานลูกคา
ใหกลับมาซื้อผลติภัณฑของกลุมบริษัทฯ ตอไป   

 
1.7 ความเส่ียงในดานการถูกควบคมุเสียงของที่ประชุมผูถือหุนจากกลุมผูถือหุนรายใหญ 
  ณ 18 มกราคม 2549 บริษัทฯ มีกลุมผูถือหุนรายใหญไดแก กลุมตระกูลพงศรัตนเดชาชัย ซึ่งถือหุนในบริษัทฯ จํานวน 210 
ลานหุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ  และภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ฯ ตอประชาชนทั่วไป พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยแลว จะทําใหสัดสวนการถือหุนของกลุมผูถือหุนรายใหญลดลง
จากรอยละ 100 เหลือประมาณรอยละ 70 จึงทําใหกลุมตระกูลพงศรัตนเดชาชัยสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไม
วาจะเปนเรื่องการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือ
ขอบังคับบริษัทฯ กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน  ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียง
เพ่ือตรวจสอบและถวงดุลเร่ืองที่กลุมผูถือหุนใหญเสนอได   
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 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดแตงต้ังบุคคลภายนอก 3 ทาน เขาเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  จึงเปนการถวงดุลอํานาจของ
การบริหารจัดการไดในระดับหนึ่ง  โดยเฉพาะกรณีการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะไมมีสิทธิออกเสยีงใน
การอนุมัติรายการนั้น ๆ  
 
1.8 ความเส่ียงทางการเงินหากไมสามารถเสนอขายหุนเพิ่มทุนไดตามจํานวนเงินทีต่องการ 
 ปจจุบันกลุมบริษัทฯ กําลังดําเนินการกอสรางโรงงานแหงใหมภายใตการจัดการของบ.มารค เวิลดไวด  ต้ังอยูที่ 41/60 หมูที่ 1 
ถนนบายพาส ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  โดยเริ่มกอสรางตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2547 และคาดวาจะแลวเสร็จและ
เร่ิมดําเนินการผลิตไดภายในไตรมาสที่ 3 ของป 2549 ซึ่งจะมีกําลังการผลิต 9,000 ตันตอป  คาดวาจะใชเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 
291.94 ลานบาท โดยไดลงทุนในการซื้อที่ดินไปแลว 65.38 ลานบาท จึงยังมีความตองการใชเงินทุนอีกประมาณ 226.56 ลานบาท 
สําหรับการกอสรางอาคารสํานักงานและโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณและยานพาหนะ รวมทั้งใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการ
ดําเนินงาน  โดยบริษัทฯ คาดวาแหลงเงินทุนหลักจะมาจากการขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้  ซึ่งหากการขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ไมสามารถ
ขายหุนเพิ่มทุนไดตามจํานวนเงินที่คาดการณไว อาจกระทบตอแผนการกอสรางและแผนการชําระเงินของบริษัทฯ ได  แตอยางไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาจากโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ณ 31 ตุลาคม 2548 แลวจะพบวามีสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.35 ซึ่ง
คอนขางต่ําเมื่อเทียบกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทําใหบริษัทฯ ยังมีชองทางในการระดมทุนโดยการกูเงินเพื่อใชในการกอสราง
และขยายกําลังการผลิตใหแลวเสร็จได โดยไมกระทบตอแผนการกอสรางโรงงานในสวนที่เหลือ 
 
1.9   ความเส่ียงจากการที่ผูบริหารสวนใหญเปนกลุมบุคคลในครอบครัวเดียวกัน 
 ที่ผานมา การบรหิารงานในกลุมบริษัทฯ เปนไปในลกัษณะของครอบครัว  จนปจจบุันแมผูบริหารระดับสูงของกลุมบริษัทฯ ทีอ่ยู
ในตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ  ประธานเจาหนาที่บริหาร  กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาที่การเงิน จะเปนบุคคลที่มา
จากตระกูลพงศรัตนเดชาชัย แตกลุมบริษัทฯไดดําเนินการจัดการใหการบริหารงานตางๆเปนไปตามขัน้ตอนและจัดระบบใหเปนไปโดย
เหมาะสม  โดยกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารในแตละฝายมีสวนรวมในการบริหารงาน แสดงความเห็น และรวม
ตัดสินใจ ประกอบกบัผูบริหารของกลุมบริษัทฯ ใหความสําคัญอยางมากกับระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบติังานของฝาย
ตรวจสอบภายใน โดยไดจางผูเชีย่วชาญอิสระมาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และเปนที่ปรึกษาใน
การออกแบบระบบงานของฝายตรวจสอบภายในเพือ่ใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเทียบเทามาตรฐานสากล
และมีการกํากบัดูแลที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนีย้ังมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานระบบควบคุมภายในรวมกับผูสอบบญัชีและ
พนักงานฝายตรวจสอบภายในของกลุมบริษัทฯ  รวมถึงพิจารณาอนุมัติรายการระหวางกัน  

 
1.10  ความเส่ียงเกี่ยวกับการเชาพืน้ทีอ่าคารและโรงงานของบริษทัฯ และบ.สยาม ไอโซ โปร 
 บริษัทฯ และบ.สยาม ไอโซ โปร มีกําลังการผลิต 7,000 ตันตอป และ 9,000 ตันตอป ตามลําดับ รวมกําลังการผลิตทั้งสิ้น 
16,000 ตันตอป ไดทําสัญญาเชาพ้ืนที่และสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนอาคารสํานกังานและอาคารโรงงานผลิตในปจจุบัน จากบริษัท ดับบลิว เค 
พี แอสเซ็ท จํากดั ซึ่งมีกลุมตระกลูพงศรัตนาเดชาชัยเปนผูถือหุนใหญและเปนกรรมการบริษัท (ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในสวนที่ 11.1.4 
เร่ืองรายการระหวางกัน) เปนระยะเวลา  3 ปนับต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่  30 กันยายน  2550 และสามารถตออายุการเชานี้
ไปไดอีกครั้งละ 3 ป ในอัตราคาเชาเดิม บริษัทฯ และบ.สยาม ไอโซ โปร จึงมีความเสี่ยงในอนาคตตอการหาสถานที่แหงใหมเพ่ือประกอบ
ธุรกิจ ภายหลังหมดอายุสัญญาเชานี้ อยางไรก็ตามสัญญาเชาดังกลาวอาจจะมีการตอสัญญาไดอกีครั้งละ 3 ป ตามที่ระบุไวในสัญญา
เชา และบ. มารค เวิลดไวด ซึ่งเปนบริษัทยอยมีทีดิ่นโดยเปนเจาของกรรมสิทธิ์ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 11.1.2 เร่ืองรายการ
ระหวางกัน) และปจจุบันอาคารสํานักงาน  อาคารโรงงาน และอาคารโกดังสินคาบนที่ดินดังกลาวอยูระหวางดําเนินการกอสราง  คาดวา
จะแลวเสร็จและเริ่มเปดดําเนินการผลิตไดภายในไตรมาส 3 ของป 2549 โดยบรษัิทยอยนี้จะมีกําลังการผลิตอยูที ่ 9,000 ตันตอป 
นอกจากพื้นที่สําหรับใชในการประกอบกิจการของบริษัทยอยดังกลาวแลว ที่ดินผืนดังกลาวยังมีพ้ืนที่ทีจ่ะรองรับการขยายธุรกิจหรือการ
สรางโรงงานผลิตที่เพ่ิมขึ้นในระดับหนึ่งได หรือ กลุมบริษัทฯ สามารถซื้อหรือเชาที่ดินที่อื่นเพิ่มเติมได 
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บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
 

2.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคญั   
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนจัดต้ังเมือ่วันที่ 7 สิงหาคม 2538 ณ ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี โดยตระกูลพงศ

รัตนเดชาชัย ดวยทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 1 ลานบาท มีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจผลติและจําหนายผลติภัณฑเกี่ยวกับ
โลหะโครงสราง ผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณจดัเก็บและลําเลยีง ผลิตภัณฑโลหะแปรรูป และใหบริการแปรรูปโลหะครบวงจร ใหแก
ลูกคาในประเทศและตางประเทศ ปจจบุันบริษัทฯ ไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 300 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
300 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยเปนทนุจดทะเบียนเรียกชําระแลว 210 ลานบาท  
ป 2538 - สิงหาคม บริษัทฯ จดทะเบียนจัดต้ังดวยทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 1 ลานบาท 
ป 2545 - เมษายน บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 :1994 ดานการผลิตตามมาตรฐานของ 

United Kingdom Accreditation Service (UKAS) และ National Accreditation Council of Thailand (NAC) โดยมี
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (SGS) เปนผูใหการรับรอง 

 - กรกฎาคม บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเปน 31 ลานบาท  
ป 2546 - กุมภาพันธ บริษัทฯ จัดต้ัง บ.สยาม ไอโซ โปร ณ ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบรีุ จังหวัดชลบุรี ดวยทุนจดทะเบียน

จํานวน 5 ลานบาท โดยถือหุนรอยละ 99.99  เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกับโลหะโครงสราง 
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับอปุกรณจัดเกบ็และลําเลียง ผลติภัณฑโลหะแปรรูป และใหบริการแปรรูปโลหะครบวงจร ในลักษณะ
เดียวกันกับบริษัทฯ โดยมีวัตถปุระสงคจัดต้ังบริษัทยอยเพื่อขอสทิธิบัตรการสงเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) 

 - พฤษภาคม บริษัทฯ ไดรับตราสินคา Thailand’s Brand จากกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 
 - สิงหาคม บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเปน 59 ลานบาท 
 - สิงหาคม บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในบ.สยาม ไอโซ โปร เปนจํานวน 11 ลานบาท โดย บ.สยาม ไอโซ โปร มีทุนจดทะเบียนและ

เรียกชําระแลวจํานวน 16 ลานบาท 
 - กันยายน บ.สยาม ไอโซ โปร ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ตามบัตรสงเสริม

เลขที ่1528(2)/2546 
 - ธันวาคม บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มใน บ.สยาม ไอโซ โปร เปนจํานวน 26 ลานบาท โดย บ.สยาม ไอโซ โปร มีทุนจดทะเบียน

และเรียกชําระแลวจํานวน 42 ลานบาท 
ป 2547 - มกราคม บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ดานการผลิตและควบคุมคุณภาพ 

ตามมาตรฐานของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) และ National Accreditation Council of 
Thailand (NAC) โดยมีบริษัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) จํากัด (SGS) เปนผูใหการรับรอง  

 - กุมภาพันธ บริษัทฯ เปดศูนยบริการงานโลหะ (สาขา 1) ณ ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จงัหวัดชลบุรี เพ่ือ
ดําเนินการในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะแปรรูป การใหบริการแปรรูปโลหะ รวมทั้งการจําหนายโลหะและ
ชิ้นสวนโลหะ โดยบริษัทฯ ซื้อสินทรัพยในการดําเนินงานทั้งหมด ซึ่งประกอบดวยเครือ่งจักร เครื่องมือ-เครื่องใชในโรงงาน 
อุปกรณสํานักงาน และยานพาหนะจากบริษัท อสีเทอรน สตีล เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด ซึ่งมผีูถอืหุนใหญเปนคูสมรส 
และบุตรของประธานกรรมการบริษัทฯ (ดูรายละเอยีดในขอ 11.2 เร่ืองรายการระหวางกัน) 

 - กุมภาพันธ บริษัทฯ เขาลงทุนใน บ.มารค เวิลดไวด จํานวน 65.75 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 99.99 โดย บ.มารค 
เวิลดไวด มีทุนจดทะเบียน 110 ลานบาท  และมทีุนที่เรียกชําระแลว 65.75 ลานบาท ซึ่งบ. มารค เวิลดไวด ต้ังอยูที ่
ตําบลบานสวน อําเภอเมอืงชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึง่มีที่ดินเปนสินทรพัยหลัก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจผลิต
และจําหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกับโลหะโครงสราง ผลติภัณฑที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง ผลิตภัณฑโลหะแปรรูป 
และใหบริการแปรรูปโลหะครบวงจร ในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงคจัดต้ังบริษัทยอยเพื่อขอสิทธิบัตร
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การสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
 - มีนาคม บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเปน 140 ลานบาท 
 - พฤศจิกายน บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มใน บ.มารค เวิลดไวด เปนจํานวน 0.327 ลานบาท โดย บ.มารค เวิลดไวด มีทุนจด

ทะเบียนจํานวน 110 ลานบาท  และมีทุนที่เรียกชําระแลว 66.07 ลานบาท  
 - กรกฎาคม บ.สยาม ไอโซ โปร เร่ิมดําเนินการผลิต 
 - สิงหาคม บ.สยาม ไอโซ โปร เร่ิมมีรายไดจากการจัดจําหนายผลิตภัณฑ  
 - ตุลาคม บริษัทฯ แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และเปลี่ยนแปลงมลูคาที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 2 บาท  
ป 2548 - กันยายน  บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในหุน บ.มารค เวิลดไวด เปนจํานวน 43.93 ลานบาท  ทําให บ.มารค เวลิดไวด มีทุนจด

ทะเบียนจํานวน 110 ลานบาท และทุนจดทะเบยีนทีเ่รียกชําระแลวจํานวน 110 ลานบาท 
ป 2549 - มกราคม 

- บริษัทฯ ลงทุนเพิม่ใน บ.สยาม ไอโซ โปร เปนจํานวน 70 ลานบาท โดย บ.สยาม ไอโซ โปร มีทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแลวจํานวน 112 ลานบาท และทุนจดทะเบียนเปนจํานวนเงิน 154 ลานบาทบริษัทฯ จายเงินปนผลระหวางกาล
ใหแกผูถอืหุนบริษัทฯ เปนเงินจํานวน 77.8 ลานบาท ในอัตราหุนละ 1.11 บาทตอหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

- บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 200 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 140 ลานบาท โดย
ยกเลกิหุนสามัญจดทะเบียนทีย่ังมไิดออกจําหนายจาํนวน 30 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 2 บาท 

- บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 2 บาท เปน 1 บาท  
- บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 300 ลานบาท เพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเปน 210 ลานบาท  
- บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรยีกชําระแลวอีก 90 ลานบาท โดยการออกหุนสามญัเพิ่มทุนจํานวน 90 ลานหุน เพ่ือ
เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปจํานวน 89.1 ลานหุน และเสนอขายใหแกพนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัท
ยอยจํานวน 0.9 ลานหุน  ทําใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเปน 300 ลานบาท   

- ณ 31 ตุลาคม 2548 บ. มารค เวลิดไวด กอสรางโรงงานแลวเสร็จไปกวารอยละ 90 หรือ ประมาณรอยละ 70 ซึ่งคิดเปน
จํานวนเงิน 67.5 ลานบาท จากงบประมาณการลงทุนสรางอาคารและโรงงาน ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 96.5 ลานบาท โดยคาดวาจะสามารถเปดดําเนินการไดภายในไตรมาสที่ 3 ของป 2549 

 

2.2 ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
กลุมบริษัทฯ ประกอบดวย บริษัทฯ และบริษัทยอย 2 บริษัท คือ บ. สยาม ไอโซ โปร และ บ. มารค เวิลดไวด  มีวัตถุประสงคใน

การประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะโครงสราง ผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง 
ผลิตภัณฑโลหะแปรรูป และใหบริการแปรรูปโลหะครบวงจร  โดยบริษัทฯ เปดดําเนินกิจการตั้งแต 7 สิงหาคม 2538  บ. สยาม ไอโซ โปร 
เปดดําเนินกิจการตั้งแต 29 กรกฎาคม 2547  และบ. มารค เวิลดไวด ยังไมเปดดําเนินกิจการ  ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับโลหะโครงสราง ผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง และผลิตภัณฑโลหะอื่น ๆ ตามความตองการ
ของลูกคาภายใตเครื่องหมายการคา “CITY STEEL” และ “ISO PRO”  ซึ่งผลิตภัณฑของกลุมบริษัทฯ สามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางครบครัน เนื่องจากมีการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะและใหบริการที่เกี่ยวกับโลหะอยางหลากหลายตามความ
ตองการของลูกคา (Made to Order) โดยใชเครื่องจักรในการผลิตที่ไดมาตรฐานของบริษัท ฯ ประกอบกับเครื่องจักรที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูงของบ. สยาม ไอโซ โปร เพ่ือเนนคุณภาพของผลิตภัณฑ และมีปณิธานการใหบริการที่ดีที่สุดกับลูกคา รวมถึงการสงมอบ
ที่ตรงเวลา  ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2000 ดานการผลิตและควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐานของ UKAS และ NAC จาก SGS และไดรับตราสินคา Thailand’s Brand จากกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย   

ปจจุบันกลุมบริษัทฯ มีกําลงัการผลิตรวม 16,000 ตันตอป โดยเปนกําลังการผลิตรวมจากโรงงาน 2 แหง และจากศูนยบริการ
งานโลหะ 1 แหง ซึ่งทั้งหมดตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี  โดยโรงงานแหงแรกที่สํานักงานใหญมีกําลังการผลติ 5,000 ตันตอปและศูนยบริการ
งานโลหะมีกําลงัการผลิต 2,000 ตันตอป ดําเนินงานภายใตการจัดการของบริษัทฯ  สําหรับโรงงานแหงที่สองมกีําลังการผลิต 9,000 ตัน
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บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

ตอป ดําเนินงานภายใตการจัดการของบ. สยาม ไอโซ โปร  อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ กําลังดําเนนิการกอสรางโรงงานเพิ่มเติมอีก        
1 แหง ในบริเวณใกลเคียงกบัโรงงานเดิม คาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการผลิตไดภายในไตรมาสที่ 3 ป 2549 โดยจะดําเนินงานภายใต
การจัดการของ บ. มารค เวิลดไวด  ซึ่งจะสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดอีกประมาณ 9,000 ตันตอป ทาํใหในอนาคตกลุมบริษัทฯ จะมี
กําลังการผลิตเพิม่ขึ้นเปนประมาณ 25,000 ตันตอป       

ตารางแสดงกําลังการผลิตของโรงงานแตละแหงในปจจุบัน 
บริษัทฯ บ. สยาม ไอโซ โปร  บริษัท 

โรงงาน ศูนยบริการโลหะ โรงงาน 
รวม 

กําลังการผลิต (ตันตอป) 5,000 2,000 9,000 16,000 
 

 ณ 18 มกราคม 2549  บริษัทยอย มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. บ. สยาม ไอโซ โปร 
  มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 112 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 โดยเริ่มมีรายไดจากการจําหนาย
ผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา “ISO PRO”  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2547  ทั้งนี้ บ. สยาม ไอโซ โปร ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1528(2)/2546  
 2. บ. มารค เวิลดไวด 
  มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 110 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99  โดยโดยบริษัทฯ ซื้อ
หุนของ บ. มารค เวิลดไวด ซึ่งมีที่ดินเปนสินทรัพยหลัก จากนางเค็ง พงศรัตนเดชาชัย ซึ่งเปนคูสมรสของประธานกรรมการบริษัทฯ และ
นายบัณฑิต พงศรัตนเดชาชัย ซึ่งเปนบุตรของประธานกรรมการบริษัทฯ เพ่ือปรับโครงสรางของกลุมบริษัทฯ     ณ ปจจุบัน ยังไมเร่ิม
ดําเนินธุรกิจ โดยอยูระหวางการกอสรางโรงงานและเตรียมเอกสารเพื่อดําเนินการขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) 

โครงสรางการถอืหุนของกลุมบริษัทฯ ณ 18 มกราคม 2549  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 
กลุมบริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินงานโดยแบงผลิตภัณฑออกเปน 5 กลุม และดําเนินงานภายใตการจัดการของบริษัทในกลุม ดังนี ้

ลักษณะธุรกิจ บริษัทฯ บ.สยาม 
ไอโซ โปร 

บ.มารค 
เวิลดไวด /1 

1. ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะโครงสราง / / / 
2 ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะทีเ่กี่ยวกบัอปุกรณจัดเก็บและลําเลยีง / / / 
3. ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะแปรรูป และใหบริการแปรรูปโลหะครบวงจร / / / 
4. ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะอืน่ ๆ / / / 
5. จําหนายโลหะและชิ้นสวนโลหะ/2 / - - 

 หมายเหตุ /1 ยังไมเปดดําเนินงาน 
   /2 จําหนายโลหะและชื้นสวนโลหะตามความตองการของลูกคา และไมไดเปนผลิตภัณฑหลักของธุรกิจ 

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 
(ทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท 
ทุนชําระแลว 210 ลานบาท) 

บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด  
(ทุนจดทะเบียน 154 ลานบาท 
ทุนชําระแลว 112 ลานบาท) 

บริษัท มารค เวลิดไวด จํากัด  
(ทุนจดทะเบียน 110 ลานบาท 
ทุนชําระแลว 110 ลานบาท) 

99.99% 99.99% 
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บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

กลุมบริษัทฯ มีผูบริหารชุดเดียวกัน แตมีทีมงานในการขายและการผลิต รวมทั้งสายการผลิตแยกจากกัน โดยผลิตภัณฑมีรูปแบบ 
คุณภาพและมาตรฐานใกลเคียงกัน  แตเนื่องจากบ.สยาม ไอโซ โปร มีเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกวาของบริษัทฯ จึงสามารถผลิต
ผลิตภัณฑที่มีความละเอียดซับซอนไดมากกวา และมีกําลังการผลิตสูงกวาของบริษัทฯ  ทั้งนี้ วัตถุประสงคในการจัดต้ังบ.สยาม ไอโซ 
โปร และบ.มารค เวิลดไวด (บ.มารค เวิลดไวด อยูระหวางการกอสรางอาคารและโรงงาน) เพ่ือขยายกําลังการผลิตสําหรับรองรับตลาด
ทั้งในประเทศและตางประเทศ  โดยจะทําการผลิตเพื่อรองรับตลาดในประเทศกอน และหากมีกําลังการผลิตเหลือเพียงพอก็จะรับผลิต
เพ่ือสงขายลูกคาในตางประเทศ  (ดูรายละเอียดในหัวขอ 6. โครงการในอนาคต) และเพื่อการแยกรายไดที่สามารถไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษีจากการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) อยางชัดเจน 
 
2.3 โครงสรางรายไดของกลุมบริษทัฯ 

ตารางแสดงโครงสรางรายไดของกลุมบริษัทฯ  

ป 2545/2546 
(ส.ค.45 - ก.ค.46) 

ป 2546/2547 
(ส.ค.46 - ก.ค.47) 

ป 2547/2548 
(ส.ค.47- ก.ค.48) 

ไตรมาสที่ 1        
ป 2548/2549 

(ส.ค.48- ต.ค.48) ที่มาของรายได ดําเนินงานโดย 
ลาน 
บาท 

รอย
ละ 

ลาน
บาท 

รอย
ละ 

ลาน
บาท 

รอย
ละ 

ลาน
บาท 

รอย
ละ 

จําหนายในประเทศ          
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่
เกี่ยวกับโลหะโครงสราง 

บริษัทฯ และ 
บ.สยาม ไอโซ โปร /1 

91.41 66.01 132.57 47.49 189.96 38.52 61.39 43.06 

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะที่
เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง 

บริษัทฯ และ 
บ.สยาม ไอโซ โปร /1 

8.41 6.07 73.90 26.48 133.78 27.13 40.32 28.29 

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะ
แปรรูป และใหบริการแปรรูปโลหะ
ครบวงจร 

บริษัทฯ และ 
บ.สยาม ไอโซ โปร /1 

- 0.00 40.74 14.60 99.10 20.10 31.15 21.85 

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะ
อื่นๆ 

บริษัทฯ และ 
บ.สยาม ไอโซ โปร /1 

33.14 23.93 12.57 4.50 35.39 7.17 1.56 1.10 

จําหนายโลหะและชิ้นสวนโลหะ บริษัทฯ 0.11 0.08 13.52 4.84 26.75 5.43 7.38 5.18 
รวมรายไดจากในประเทศ  133.07 96.09 273.29 97.91 484.98 98.35 141.80 99.48 
จําหนายตางประเทศ          
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะที่
เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง 

บริษัทฯ 4.84 3.50 5.67 2.03 7.78 1.58 0.05 0.03 

รวมรายไดจากตางประเทศ  4.84 3.50 5.67 2.03 7.78 1.58 0.05 0.03 
รายไดอื่นๆ บริษัทฯ 0.57 0.41 0.18 0.06 0.34 0.07 0.70 0.49 
รวมรายไดทั้งสิน้  138.48 100.00 279.14 100.00 493.10 100.00 142.54 100.00 
 หมายเหตุ รอบ ระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ คือ ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม 
   /1  เริ่มดําเนินกิจการ 29 กรกฎาคม 2547 
 
2.4 เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ 
 จากผลิตภัณฑที่สรางความแตกตางกับคูแขงขัน (Product Differentiation) ประกอบกับการตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคาไดอยางสูงสุด จนไดรับความไววางใจในสินคาและบริการ กลุมบริษัทฯ จึงต้ังเปาหมายในการเปนผูนําในการผลติและการบริการ
เกี่ยวกบังานโลหะที่ครบครัน โดยผลิตดวยเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง เพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจใหกับลูกคาสูงสุด และเปนผูนําทางดานตนทนุ โดยมีตนทุนในการผลิตที่ตํ่าดวยการบริหารการจัดการที่มี
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บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

คุณภาพ มีการวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑอยางตอเนื่อง รวมทั้งการจัดสงผลิตภัณฑที่ตรงตอเวลา เพ่ือใหสอดคลองตามนโยบายดาน
คุณภาพของกลุมบริษัทฯ คือ “ผลิตภัณฑดีมีคุณภาพ ประทับใจลูกคา สงมอบตรงเวลา พัฒนาอยางตอเนื่อง”    
 ในดานการตลาด กลุมบริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเพิม่ยอดขายโดยการขยายตลาดและชองทางการจัดจาํหนายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยพยายามที่จะสรางฐานลูกคาใหมเพ่ิมมากขึ้น พรอมทั้งรักษาฐานลูกคาปจจุบัน  โดยมีแผนจะขยายกําลังการผลิตผาน 
บ.มารค เวิลดไวด และจะมีนโยบายให บ.มารค เวิลดไวด เปนผูผลิตและจําหนายเพื่อรองรับตลาดทัง้ในประเทศและตลาดตางประเทศ  
ซึ่งในอดีตบริษัทฯ มียอดจําหนายในตางประเทศไมมากนัก เนือ่งจากมีการใชกําลังการผลิตที่คอนขางเต็มที่สําหรับความตองการของ
ลูกคาในประเทศ  

 
 



 
  

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 
3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

กลุมบริษัทฯ ผลิตและใหบริการตามคําสั่งซื้อของลกูคา (Made to Order) โดยจะมีทีมงานวิศวกรของกลุมบริษัทฯ เขารวมในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับลูกคา ผลิตภัณฑและบริการของกลุมบริษัทฯ สามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภท ดังนี้ 
 
3.1.1 ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกีย่วกับโลหะโครงสราง (Metal Fabrication) 

ปจจุบันดําเนินการผลิตและใหบริการโดยบริษัทฯ และ บ.สยาม ไอโซ โปร โดยลกัษณะของผลิตภัณฑเปนผลิตภัณฑโลหะ
โครงสรางที่ติดต้ังเพื่อใชในการจัดเก็บสินคาเปนหลกั โดยบางรูปแบบสามารถเปนโครงสรางของอาคารคลังสินคาไปไดในตัว ซึ่ง
วัตถุประสงคในการใชงานจะใชในการจัดเก็บสิ่งของและสินคาในโรงงานอุตสาหกรรม ซูเปอรสโตร ซึ่งรูปแบบ ขนาด ของผลิตภัณฑจะ
แตกตางกันไปขึ้นอยูกบัความตองการของลกูคา เชน ชั้นวางของแบบรับน้ําหนักมาก (Racking System) ชั้นลอยแบบประกอบได 
(Mezzanine Platform) ชั้นวางของแบบรบัน้ําหนักเบา (Shelving System) เปนตน  นอกจากนี้ยงัมีการผลิตผลิตภัณฑโลหะโครงสราง
ของสิ่งปลกูสรางตาง ๆ ทั้งที่เปนตัวอาคาร ภายนอกอาคาร และภายในอาคาร เชน โครงสรางเสา โครงสรางคาน โครงสรางหลังคา 
โครงสรางผนัง โครงสรางบันได แบบเทปูนสําหรับงานกอสรางในรูปแบบตางๆ เปนตน  ทั้งนี ้การผลิตจะเปนไปตามคําสั่งซื้อ (Made to 
Order) โดยเริ่มต้ังแตการติดตอกับลูกคาในการใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกบัตัวผลิตภัณฑที่ลูกคาตองการ ซึ่งสวนใหญลูกคาจะมี
การออกแบบตัวงานเบื้องตนมาให หลังจากนั้นทีมวิศวกรของกลุมบริษัทฯ จะคํานวณผลิตภัณฑโครงสรางโลหะใหเหมาะสมกับการรับ
น้ําหนัก และเมือ่ลูกคาตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ บริษัทฯ จะดําเนินการผลิตโดยผานกระบวนการตางๆ เชน ตัด เจาะ ขึน้รูป เชือ่ม เจียร 
ลาง ทําสี และทําการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดทาย จึงจะทําการจัดสง รวมทั้งไปติดต้ังใหกับลกูคาตอไป 

ผลิตภัณฑโลหะโครงสราง ไดแก 

 

ช้ันวางของแบบรับน้ําหนักมาก (Racking System) 
เปนชั้นวางของทีผ่ลิตขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใชในงานที่สามารถรับน้ําหนักไดมาก โดยจะมีฐาน
ยึดอยูกบัที่และมขีนาดใหญ เนือ่งจากลักษณะในการใชงานจะใชสําหรับวางของจํานวน
มากและรับน้ําหนกัไดสูง สวนใหญใชในระบบคลังสนิคา เชน โรงงานอุตสาหกรรม 
ศูนยกลางคลังสินคา เปนตน 

 

 

ช้ันวางของแบบรับน้ําหนักเบา (Shelving System) 
เปนชั้นวางของสาํหรับใชในงานแบบรับน้ําหนักไมมาก และมีขนาดไมใหญ โดยสามารถ
ประกอบและถอดโยกยายไดตามตองการ เนื่องจากลักษณะในการใชงานจะใชสําหรับวาง
ของจํานวนนอยและรับน้ําหนักไมมาก สวนใหญใชในการจัดวางแสดงสินคาเพื่อจําหนาย
ตามซุปเปอรมารเก็ต ซุปเปอรสโตร รานเชาวีดีโอ และรานหนังสือ เปนตน 

 

 

ช้ันลอยแบบประกอบได (Mezzanine Platform) 
มีรูปแบบหลากหลาย สามารถผลติและปรับเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงคในการใชงาน โดย
จะออกแบบใหเขากับแตละสถานที่ เชน โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ทีมี่พ้ืนที่จํากัดสามารถ
เพ่ิมพ้ืนที่ในการทํางานไดโดยจัดทําพ้ืนที่ชั้นลางใหเปนลักษณะที่จัดเก็บสินคาและวางชั้น
ลอยเพือ่เปนพ้ืนที่ไวสําหรับการทํางานในชั้นบน 
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โครงสรางของสิ่งปลูกสรางตางๆ ทีเ่ปนโลหะ (Construction Product and Metal 
Fabrication) 
โดยมีความแข็งแรงทนทานมากกวาวัสดุกอสรางที่เปนไม และสามารถผลิตไดหลาย
รูปแบบ เชน โครงสรางเสา โครงสรางคาน โครงสรางหลังคา โครงสรางผนัง โครงสราง
บันได เปนตน 

 
3.1.2 ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกบัอปุกรณจัดเกบ็และลําเลียง (Storage System and Material Handling 

Equipment) 
ปจจุบันดําเนินการผลิตและใหบริการโดยบริษัทฯ และ บ.สยาม ไอโซ โปร โดยสามารถแบงผลิตภัณฑไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
3.1.2.1 อุปกรณจัดเก็บ (Storage System)

  เปนผลิตภัณฑที่ใชงานเกี่ยวกบัการจัดเก็บสิ่งของ โดยรูปแบบ ขนาด จะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวัตถปุระสงคในการ
ใชงานของลูกคาแตละราย โดยผลติภัณฑในสวนของอุปกรณจัดเก็บมีดังนี้ 

 

ช้ันวางของระบบเคลื่อนที่ได (Mobile Shelving System) 
เปนชั้นวางของทีส่ามารถปรับใหเคลื่อนที่ได โดยมี 2 แบบ คือ แบบหมุนแกนเลือ่น และ
แบบสไลดเลื่อน เหมาะสําหรับสถานที่ที่มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บของจํากดั โดยสามารถ
เลื่อนชั้นวางของไปมาเพื่อใหเกิดชองวางระหวางตูตางๆ และสามารถเขาไปใชงานได
เฉพาะตูที่เลื่อนและเกิดชองวาง สวนใหญมักใชจัดเก็บเอกสารในสํานักงานตางๆ และ
โรงพยาบาล เพ่ือความสะดวกในการคนหาและหยิบใชงาน  

 

 

ตูเก็บของและตูเก็บของแบบล็อคได  (Cabinet & Locker) 
ใชสําหรับใสเอกสารและสิ่งของตางๆ โดยสามารถเลอืกขนาดไดตามวัตถุประสงคใน
การใชงาน เชน ใชในโรงงานอุตสาหกรรม และสํานกังาน เปนตน 
 
 
 

 3.1.2.2 อุปกรณลําเลียง (Material Handling Equipment)
  เปนผลิตภัณฑที่ใชงานเกี่ยวกบัการลําเลียงและเคลือ่นยายสินคา ซึ่งสวนใหญจะใชสําหรับสายการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือในสถานที่ที่ตองมีการเคลื่อนยายสินคา เชน โรงงานอุตสาหกรรม ซปุเปอรสโตร และทาเรือ เปนตน โดยรูปแบบ ขนาด 
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ของผลิตภัณฑจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกบัวัตถุประสงคในการใชงาน  ทั้งนี้กลุมบริษัทฯ จะใหบริการโดยการรวมออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหกับลูกคา ซึ่งมีตัวอยางผลิตภัณฑดังนี้ 

 

รถลําเลียงชิ้นงาน (Cart & Dolly) 
เปนรถใชสําหรับลําเลียงชิ้นงาน ซึ่งสวนใหญจะใชสําหรับเคลื่อนยายสิ่งของที่มีขนาดไม
ใหญและไมหนักมากนัก โดยมักใชตามสถานที่ เชน โรงงานอุตสาหกรรม ซุปเปอรสโตร 
เปนตน 
 
 

 

 

พาเลท (Pallet) 
เปนแทนรองในการวางสิ่งของไวดานบน เพ่ือเคลื่อนยายสิ่งของในปริมาณมากใหเปนไป
อยางสะดวกและรวดเร็ว สวนใหญใชรวมกับรถยก โดยจะใชมากในกระบวนการผลติ
สําหรับการวางวัตถุดิบตามโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ หรือเพ่ือการขนยายสินคา 

 

 

แทนลําเลียง (Conveyor System) 
เปนแทนที่ใชสําหรับลําเลียงสินคาหรือวัตถุดิบ มีสวนประกอบทําดวยโลหะ และมี
ลักษณะเปนทางรางเลื่อนเพือ่ชวยผอนแรงในการยกหรือลดการใชแรงงานคนในการ
ลําเลียงสิง่ของ โดยสวนใหญมักใชในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ หรือ
ในสถานที่ที่ตองเคลื่อนยายสิง่ของมากๆ และบอย ๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 

 

 

แทนเทียบทางลาด (Dock Equipment) 
เปนผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนทางลาดเอียง เพ่ือใชในการลําเลียงสนิคาที่มีขนาดใหญ
เขาตูคอนเทนเนอร  โดยสวนใหญมักใชในคลังสินคา หรือการขนสงสินคาตามทาเรือ 
 

 

 

เครื่องยกและเขน็สินคา (Handling Equipment) 
เปนเครื่องยกและเข็นสินคาเพื่อใชในการยกและเคลือ่นยายสิง่ของที่มีน้ําหนักมากใน
โรงงานอุตสาหกรรม 
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3.1.3 ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะแปรรูป และใหบรกิารแปรรูปโลหะครบวงจร (First Class Steel Service) 

 ปจจุบันดําเนินการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะแปรรูป และใหบริการแปรรูปโลหะ โดยบริษัทฯ และ บ.สยาม ไอโซ โปร ซึ่ง
เปนการบริการแปรรูปโลหะดวยกระบวนการตางๆ ตามความตองการของลูกคาที่จะนําไปใชในวัตถุประสงคตางๆ โดยลูกคาสามารถ
สั่งซื้อผลิตภัณฑโลหะแปรรูป หรือสามารถนําวัตถุดิบมาเองและสั่งงานบริการแปรรูปได ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ ไดใหบริการโดยใชเครื่องจักรที่
มีความเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ เชน งานตัดเลเซอร งานตัดตามแบบ งานพับ งานปม งานเจาะรู งานมวน งานเชื่อม งานบากมุม 
งานขึ้นรูป งานตัดทอ งานพนส ี(สีฝุน/สีน้ํามัน) เปนตน 

 

งานตัดเลเซอร 
งานตัดโลหะตาง ๆ ดวยเครื่องตัดเลเซอร 4,000 วัตต ที่ทันสมัย สามารถตัดเหล็กไดหนา 
22 มม. ตัดสเตนเลสไดหนา 12 มม. ตัดอลูมิเนยีมไดหนา 10 มม. สามารถรับโลหะแผน
ใหญขนาด กวาง 1550 มม. X ยาว 3070 มม. X หนา 200 มม. มีเทคโนโลยีการออกแบบ
ดวยระบบคอมพวิเตอร ทําใหชิ้นงานสมบูรณ แมนยํา และตรงตามความตองการของลูกคา 

 

 

งานตัดตามแบบ 
ใหบริการดวยเครื่องตัดโลหะระบบไฮโดรลิค ที่สามารถตัดเหล็กไดหนา 16 มม. ตัดสเตน
เลสไดหนา 9 มม. และตัดไดยาว 6200 มม. สามารถตัดตามแบบที่ลกูคาตองการ พรอมทั้ง
การใหคําแนะนําแกลกูคาเพื่อใหไดงานที่สมบูรณและมีความพึงพอใจสูงสุด 

 

 

งานพับ 
งานพับโลหะตาง ๆ ดวยเครื่องพับโลหะระบบไฮโดรลิคที่ทันสมัย มีกําลังอัดสูงสุด 1000 
ตัน สามารถพับโลหะไดยาว 12000 มม. มีระบบปองกันการแอนตรงสวนกลางของชิน้งาน
ที่พับ ควบคุมงานดวยคอมพิวเตอร ซึ่งมีความเที่ยงตรง แมนยํา และสวยงามตามแบบที่
ลูกคาตองการ 

 

 

งานปม 
เปนงานปมขึ้นรูปโลหะตาง ๆ ดวยเครื่องปมโลหะ (Single Crank Power Press) ที่มีกาํลัง
อัดต้ังแต 10 ตัน จนถึง 260 ตัน 
 

 

 

งานเจาะร ู
งานเจาะรูโลหะดวยเครื่องคอมพิวเตอรปมโลหะเอนกประสงค (CNC Hydraulic Punch 
Press) ที่ใหความแมนยํา ± 0.1 มม. มีกําลังอัด 3 ตัน สามารถรับโลหะแผนใหญไดขนาด 
กวาง 1525 X ยาว 4000 X หนา 3.2 มม. 
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งานมวน 
งานมวนโลหะตาง ๆ ดวยเครื่องมวนแผนโลหะระบบไฮโดรลิค (Nc Hydraulic 3 Roll Plate 
Bending Machine) ซึ่งมีหนาเครื่องกวาง 3 เมตร ทําใหสามารถมวนแผนโลหะไดกวาง 
 

 
3.1.4 ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะอื่นๆ (Other Metal Products) 

 ปจจุบันดําเนินการผลิตและจําหนายโดยบริษัทฯ และ บ.สยาม ไอโซ โปร เปนผลิตภัณฑจิปาถะที่ทําดวยโลหะสําหรับ
วัตถุประสงคในการใชงานโดยเฉพาะ อาท ิเฟอรนิเจอร ปายจัดแสดงสินคาที่เคลื่อนที่ได และวัสดุกอสราง  เปนตน 

 

เฟอรนเิจอร 
ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรโลหะ เพ่ือรองรับวัตถุประสงคการใชงานโดยเฉพาะ ทัง้ในบาน 
สํานักงาน สถานศึกษา สถานที่ราชการตาง ๆ มีทั้งเฟอรนิเจอรเหล็ก เฟอรนิเจอรสเตน
เลส และเฟอรนิเจอรโลหะอื่น ๆ ตัวอยาง เชน ตู Cabinet, ตู Locker, Mobile Shelving 
System, Clean Shelving System เปนตน 
 

 

 

ปายจัดแสดงสินคาที่เคล่ือนที่ได 
ปายจัดแสดงสินคา เปนผลิตภัณฑที่ชวยในการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาหรือ
ผลิตภัณฑของบริษัทตาง ๆ ตามแบบตามสไตลของบริษัทหรือสินคานั้น ๆ ที่ตองการ ซึ่ง
ไดแก Display Booth & Display Stand, Production Board เปนตน 
 

3.1.5 การจําหนายโลหะและชิน้สวนโลหะ (Metal Trade) 
 ปจจุบันดําเนินการใหบริการโดยบริษัทฯ  โดยดําเนินการในการจําหนายโลหะทกุประเภท ไดแก เหล็ก สเตนเลส อลูมิเนยีม เปน

ตน โดยเปนการจําหนายเพื่อรองรับความตองการของลูกคา จงึไมใชธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ โดยกลุมบริษัทฯซือ้โลหะจากผูจัด
จําหนายในประเทศเปนสวนใหญและจําหนายใหแกลูกคา  ทั้งนีบ้ริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะเนนรายไดจากสวนนี้เปนหลกั โดยมักจะเปน
การจําหนายไปพรอมกับการจําหนายผลิตภัณฑโลหะแปรรูป และการใหบริการแปรรูปโลหะ  อยางไรก็ตามหากลูกคามีความตองการ
โลหะที่มีลกัษณะและคุณสมบัติพิเศษจากตางประเทศ บริษัทฯ จะจดัหามาเพื่อจําหนายใหกับลูกคา  ทัง้นี้ประเภทของโลหะที่บริษัทฯ จัด
จําหนายที่สําคัญไดแก  

- เหล็กแผนดํา (Hot Rolled Steel Plate) - สเตนเลสแผนเรยีบ (Stainless Steel Sheet) 
- เหล็กแผนขาว (Cold Rolled Steel Sheet) - ทอเหล็กสี่เหลี่ยม (Square Steel Pipe) 
- เหล็กแผนลาย (Checkered Plate) - ทอเฟอรนิเจอร (Furniture Steel Pipe) 
- เหล็กแผนซิงค (Zinc Sheet) - ทอสเตนเลสกลม (Stainless Steel Pipe) 
- สังกะสีแผนเรียบ (Galvanized Steel Sheet) - ทอสเตนเลสสี่เหลี่ยม (Stainless Steel Square Pipe) 
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑหรือบรกิารที่สําคญั 
 3.2.1.1  กลยุทธการแขงขนั 
  (1) เนนคุณภาพผลิตภัณฑ 
   กลุมบริษัทฯ มีนโยบายมุงความเปนเลิศทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑตองมีความแข็งแรง
ทนทาน อายุการใชงานยาวนาน สวยงาม มีความประณีตเรียบรอย สีติดทนนานเปนมันเงากันรอยขีดขวนไดดี โดยทั้งนี้ตองมีการควบคมุ
การผลิตอยางดีทุกขั้นตอน เพ่ือใหม่ันใจวาผลิตภัณฑที่ผลิตไดมีคุณภาพและไดมาตรฐานตรงตามความตองการของลูกคา ซึ่งจะเห็นได
จากการที่บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000  โดยการควบคุมคุณภาพจะเริ่มต้ังแตการออกแบบ
ผลิตภัณฑใหกับลูกคาเพื่อใหไดตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุดและเปนไปตามหลักวิศวกรรม การเลือกใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ผานกระบวนการผลิตโดยใชเครื่องจักรที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน การติดต้ังผลิตภัณฑตองปลอดภัยและแข็งแรง รวมทั้ง
จัดใหบุคลากรไดรับการฝกฝนอยางชํานาญ และยังไดมีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดรับความไววางใจและการยอมรับจากลูกคา โดยสามารถรองรับความตองการและตอบสนองความพึง
พอใจของลูกคาใหไดสูงสุด  
 (2) ใหคําแนะนําแกลกูคาและเขารวมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่ตรงตาม
ความตองการของลูกคา   

    จากประสบการณและความชํานาญของทีมงานในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะของ
บริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ มีความเขาใจถึงความตองการของผูบริโภค  จึงไดจัดใหมีทีมงานวิศวกรที่มีความรูความชํานาญรวมออกแบบ
ผลิตภัณฑใหกับลูกคาโดยใหคําปรึกษาและแนะนํา รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา เพ่ือใหลกูคา
สามารถนําผลิตภัณฑของกลุมบริษัทฯ ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดยไดนําแนวคิดการบริหารประสบการณของลกูคา (Customer 
Experiential Management :CEM) มาใช กลาวคอื กลุมบริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจโดยมุงใหลกูคาเกิดความประทับใจในการใชผลิตภัณฑ
และบรกิารของกลุมบริษัทฯ และเมื่อลูกคาเกิดความประทับใจและมปีระสบการณที่ดีแลว หากตอไปลกูคาตองการสั่งซือ้ผลิตภัณฑและ
บริการอีกเมือ่ใด ก็จะนึกถึงกลุมบริษัทฯ และกลับมาใชผลิตภัณฑและบริการของกลุมบริษัทฯ อกีครั้ง     
 (3) ใหบริการที่ดีทั้งกอนและหลังการขาย 
 กลุมบริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะใหบริการที่ดีทั้งกอนและหลังการขายแกลูกคา  โดยจะมีเจาหนาที่ฝายขาย
และฝายการตลาดทําหนาที่ดูแลและติดตอกับลูกคาอยางสม่ําเสมอเพื่อรับฟงปญหา ใหคําแนะนําและสอบถามความตองการของลูกคา 
เชน ใหคําแนะนําลูกคาที่มีปญหาในการนําผลิตภัณฑของกลุมบริษัทฯ ไปใช สอบถามความตองการของลูกคาที่ตองการผลิตภัณฑแบบ
ใหม ๆ และนําไปพิจารณารวมกับฝายวิศวกรรม เพ่ือชวยออกแบบใหตรงตามความตองการของลูกคา ใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด เม่ือสง
มอบจะมีการใหบริการติดต้ังผลิตภัณฑใหพรอมสําหรับการใชงาน และหลังการขายจะมีบริการเขาไปตรวจสอบการใชงานตามครบ
กําหนดเวลาทุกๆ 1 ป (Yearly Inspection) สําหรับลูกคารายใหญที่มีการใชบริการอยางตอเนื่อง เพ่ือติดตามผลจากการใชงานผลิตภัณฑ 
เปนการอํานวยความสะดวกและสรางความประทับใจใหกับลูกคา  โดยกลุมบริษัทฯ จะเนนการทํางานควบคูไปกับลูกคา และสราง
ความสัมพันธอันดี  รวมทั้งใหลูกคาทําการประเมินผลความพึงพอใจภายหลังการใชบริการอยางสม่ําเสมอ ทั้งดาน คุณภาพผลิตภัณฑ การ
สงมอบ ราคา การใหบริการ และการแกไขปญหาใหลูกคาไดรวดเร็วตามความตองการ เพ่ือนําขอมูลมาใชในการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น   
 (4) การสงมอบผลิตภัณฑที่ตรงเวลาและเชื่อถือได 
  กลุมบริษัทฯ ใหความสําคัญสูงตอการสงมอบผลิตภัณฑใหตรงตามกําหนดเวลาที่ตกลงไว  โดยถอืเปนจุด
แข็งทีส่ําคัญในการแขงขัน อีกทัง้เปนการสรางภาพพจน ความนาเชือ่ถอื และความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ทําใหไดรับความไววางใจจาก
ลูกคาอยางตอเนือ่ง รวมทั้งไดรับฐานลูกคาใหมเพ่ิมเติมจากการแนะนําของลูกคารายเดิมอีกดวย   
 (5) กําหนดราคาผลิตภัณฑที่ทัดเทียมกบัคูแขงในตลาด 
  กลุมบริษัทฯ มีนโยบายในการกาํหนดราคาผลิตภัณฑและคาบริการที่ทัดเทียมกับคูแขงในตลาด  โดยเนน
ความหลากหลายและคุณภาพของผลิตภัณฑและบรกิารเพื่อสรางความแตกตางที่ดีกวา   ทั้งนี้บริษัทฯ ไมมีนโยบายการตัดราคาซึ่งใน
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การนําเสนอราคาจะกําหนดจากตนทุนที่ใชในการผลิตเปนฐานและบวกดวยอัตรากําไรขั้นตน (Cost Plus Margin)  อยางไรก็ตาม การ
กําหนดราคาของแตละโครงการหรือชิ้นงานอาจมีอัตรากําไรขั้นตนที่แตกตางกันได โดยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ อาทิเชน ขนาดของโครงการ 
และสถานการณที่แตกตางกัน เปนตัน 
 
  3.2.1.2  ลักษณะลกูคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 
  ปจจุบันกลุมบริษัทฯ มีลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยลูกคาเกือบทั้งหมดเปนลูกคาในประเทศ 
 (1) ลูกคาในประเทศ 
  ไดแก ผูใชผลิตภัณฑและบริการเกีย่วกับโลหะทุกชนดิ  กลุมลูกคาสวนใหญจะเปนผูใชทางอุตสาหกรรมใน
กลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ ทีเ่ปนบริษัทขนาดกลางขึน้ไป  โดยกลุมบริษัทฯ สามารถจดัสงและติดต้ังผลติภัณฑไดทั่วประเทศ  ลกูคาของ
บริษัทฯ มีอยูในทกุภาคของประเทศไทย สวนใหญกระจายอยูตามภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งบริเวณใกลเคียง  ซึ่ง
ความสัมพันธของกลุมบริษัทฯ กับกลุมลูกคาถือไดวามีความสัมพันธที่ดี ที่ผานมาลูกคาสวนใหญจะมีจํานวนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ
มากกวา 1 คร้ัง (Repeat Order) ทั้งนี้ ณ 31 ตุลาคม 2548 กลุมบริษัทฯ มีฐานลกูคาในประเทศกวา 1,000 ราย โดยมิไดพ่ึงพิงกับบริษัท
ใดโดยเฉพาะ มีลูกคากระจายอยูในหลายกลุมอุตสาหกรรม ทั้งนี้กลุมบริษัทฯ มีลูกคาหลักใน 4 กลุมอุตสาหกรรม คือ กลุมยานยนต 
กลุมวัสดุกอสราง กลุมพาณิชยและรานคาปลีกสมัยใหม และกลุมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีสัดสวนรายไดในแตละ
กลุมอุตสาหกรรมเทียบกบัรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ ในป 2547/2548 คิดเปนรอยละ 39.94 รอยละ 17.01  รอยละ 11.77 และรอยละ 
10.20 ตามลําดับ โดยรายไดรวมของกลุมลกูคาใน 4 กลุมอุตสาหกรรมหลักคิดเปนรอยละ 78.92 จากรายไดทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ 
 ทั้งนี้กลุมยานยนต สวนใหญเปนผูผลิตชิ้นสวนและอุปกรณรถยนต  กลุมวัสดุกอสราง สวนใหญเปนลกูคาที่ดําเนิน
ธุรกิจรับเหมากอสราง กลุมพาณิชยและรานคาปลกี (Modern Trade) สวนใหญเปนลูกคาที่ดําเนินธุรกิจคาปลีก ไดแก ซุเปอรเซ็นเตอร 
ไฮเปอรมารเก็ต และกลุมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สวนใหญเปนผูผลิตสินคาเกษตรแปรรูป  สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 
2548/2549 กลุมบริษัทฯ มีรายไดมาจากลูกคาในกลุมยานยนต กลุมวัสดุกอสราง เปนหลัก โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 53.64 และรอยละ 
20.40 ตามลําดับ   
 
 (2) ลูกคาตางประเทศ 
  ลูกคาตางประเทศของกลุมบริษัทฯ จะเปนกลุมผูผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต และกลุมผูผลิตใน
อตุสาหกรรมตาง ๆ โดยประเทศทีส่งผลิตภัณฑไปจาํหนาย ไดแก ออสเตรเลีย นิวซแีลนด ญี่ปุน สงิคโปร มาเลเซีย และเกาหลีใต  โดยมี
ลูกคาบางรายสั่งซื้อผลิตภัณฑของกลุมบริษัทฯ เพ่ือไปจําหนาย  อยางไรก็ตาม เนื่องจากต้ังแตป 2546/2547 จนถึงปจจุบันกําลังการ
ผลิตและความสามารถในการบริการมีจํากัด กลุมบริษัทฯ จึงเนนการจําหนายในประเทศเปนหลกั ทําใหปริมาณการจําหนายใน
ตางประเทศมีไมมากนัก แตกลุมบริษัทฯ ยังคงมกีารจําหนายผลิตภัณฑใหกับลูกคาตางประเทศที่เปนลูกคาที่ติดตอซื้อขายกันมา เพ่ือ
รักษาความสัมพันธอันดี  ทั้งนีก้ลุมบริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดตางประเทศที่มีกําลังซื้อสงู ดังนั้นจึงไดวางแผนเพิ่มกําลังการ
ผลิตผาน บ.มารค เวิลดไวด ซึ่งเปนบริษัทยอย เพ่ือรองรับการจําหนายทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ โดยมีนโยบายจะ
จําหนายตางประเทศในสัดสวนที่เพ่ิมขึ้น  สําหรับกลยุทธการหาลูกคาในตลาดตางประเทศ คือ กลุมบริษัทฯ ออกงานแสดงสินคารวมกับ
กรมสงเสริมการสงออก เพ่ือพบกับกลุมลูกคาเปาหมาย โดยในชวงแรกจะจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะโครงสรางและอุปกรณ
จัดเก็บและลําเลยีง 
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ตารางแสดงรายไดจากการขายสินคาและบรกิารจากลูกคาในประเทศและลูกคาตางประเทศ 

ป 2545/2546 
(ส.ค. – ก.ค.) 

ป 2546/2547 
(ส.ค. – ก.ค.) 

ป 2547/2548 
(ส.ค. – ก.ค.) 

ไตรมาสที่ 1 
ป 2548/2549 
( ส.ค. ต.ค.)  

จํานวน 
(ลานบาท) 

รอยละ จํานวน 
(ลานบาท) 

รอยละ จํานวน 
(ลานบาท) 

รอยละ จํานวน 
(ลานบาท) 

รอยละ 

ลูกคาในประเทศ 133.07 96.49 273.29 97.97 484.98 98.42 141.80 99.97 
ลูกคาตางประเทศ 4.84 3.51 5.67 2.03 7.78 1.58 0.05 0.03 
รวม 137.92 100.00 278.97 100.00 492.76 100.00 141.85 100.00 
 
 ลูกคารายใหญ 
 สําหรับป 2545/2546 ป 2546/2547 และป 2547/2548 กลุมบริษัทฯ มียอดขายใหแกลูกคารายใหญจาํนวน 
1 ราย คือ บริษัท ซิสเต็มโปร โลจิสติคส จํากัด ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 13.01 รอยละ 11.13 และรอยละ 10.38 ของรายไดรวม ซึ่งเปน
ยอดขายจํานวน 18.04 ลานบาท 31.07 ลานบาท และ 51.12 ลานบาท ตามลําดับ และในไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 กลุมบริษัทฯ มี
ยอดขายใหแกลูกคารายใหญจํานวน 2 ราย ซึ่งไมใชบริษัท ซิสเต็มโปร โลจิสติคส จํากัด โดยมีสัดสวนรอยละ 13.54 และ 11.68 ของ
รายไดรวม ซึ่งเปนยอดขายจํานวน 19.20 ลานบาท และ 16.57 ลานบาท  
 ทั้งนี้ บริษัท ซิสเต็มโปร โลจิสติคส จํากัด ซึ่งเปนลูกคารายใหญต้ังแตป 2545/2546 ถึงป 2547/2548  ในอดีต
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ มีความสัมพันธคือมีผูถือหุนรายใหญรวมกัน อยางไรก็ตาม ปจจุบัน บริษัท ซิสเต็มโปร โลจิสติคส จํากัด 
ไมถือเปนบริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ เนื่องจากผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯไดขายหุนในบริษัทนี้ใหแกบุคคลภายนอกตั้งแตเดือนมกราคม 
ป 2547 เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีนโยบายจัดจําหนายผลิตภัณฑโดยทีมงานขายของบริษัทฯ เอง (ดูรายละเอียดในขอ 11. รายการระหวางกัน)  
โดยปจจุบันบริษัท ซิสเต็มโปร โลจิสติคส จํากัด ดําเนินธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑโลหะ ใหแกบริษัทผูผลิตจํานวนหลายแหง และยังเปน
ลูกคารายใหญรายหนึ่งของบริษัทฯ โดยมีการซื้อสินคาของบริษัทฯ และบริษัทยอยไปเพื่อจําหนายตอดวย  

ตารางแสดงสัดสวนรายไดจากลูกคารายใหญตอรายไดรวม 

 ป 2545/2546 
(ส.ค. – ก.ค.) 

ป 2546/2547 
(ส.ค. – ก.ค.) 

ป 2547/2548 
(ส.ค. – ก.ค.) 

ไตรมาสที่ 1   
  ป 2548/2549 
(ส.ค. – ต.ค.) 

สัดสวนรายไดจากลูกคารายใหญตอยอดขายรวม (รอยละ) 13.01 11.13 10.38 25.22 
มูลคารายได (ลานบาท) 18.04 31.07 51.12 35.77 
จํานวนลูกคารายใหญ (ราย) 1 1 1 2 
หมายเหตุ :  ลูกคารายใหญ หมายถึง ลูกคาท่ีมีสัดสวนเกินรอยละ 10 ของรายไดรวม 
  บ. สยาม ไอโซ โปร เริ่มดําเนินการผลิตและจัดจําหนายเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 และบ. มารค เวิลดไวด ยังไมเปดดําเนินกิจการ 
 
 3.2.1.3 นโยบายราคา  
  กลุมบริษัทฯ จะกําหนดราคาขายจากตนทุนที่ใชในการผลิตบวกดวยอัตรากําไรขั้นตนที่เหมาะสม (Cost Plus 
Margin) ในแตละคําสั่งซื้อ ซึ่งการกําหนดราคาของแตละโครงการหรือชิ้นงานอาจมีอัตรากําไรขั้นตนที่แตกตางกันได ขึ้นอยูกับปจจัย
ตางๆ อาทิ ขนาดของโครงการ และสถานการณทีแ่ตกตางกัน ระยะเวลาที่ตองการผลติภัณฑ และความสัมพันธทางธุรกจิกับลกูคาแตละ
ราย  เปนตน โดยกลุมบริษัทฯคํานงึถึงคุณภาพผลิตภัณฑเปนสําคัญ 
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  ในอดีต บริษัทฯ ใชกลยุทธการแขงขันดานราคา (Penetration Pricing)  เพ่ือขยายฐานลูกคาควบคูไปกับกลยุทธ
การสรางความแตกตางที่ดีกวา ซึ่งเนนที่ความหลากหลายและคุณภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการ โดยเสนอราคาผลิตภัณฑและ
คาบริการที่ตํ่ากวาคูแขง สงผลใหบริษัทฯ มีอัตรากาํไรขั้นตนตํ่า  จนเมื่อไตรมาสที่ 1 ป 2547/2548 ไดปรับกลยทุธมาเปนการเสนอราคา
ที่ทัดเทียมกับคูแขง แตยังคงเนนการสรางความแตกตางที่ดีกวา ซึ่งการปรับกลยุทธดังกลาวสงผลใหกลุมบริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตน
สูงขึ้นและยงัคงรักษาฐานลูกคาไวได  ทัง้นี้เปนผลมาจากการพยายามสรางความแตกตางที่ดีกวาใหแกลกูคามาโดยตลอด ทั้งในดาน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑและการใหบริการ  ทําใหที่ผานมาลูกคาไดรับประสบการณที่ดีจากการใชบริการ  ลกูคาจึงยังคงซื้อ
ผลิตภัณฑและใชบริการกับกลุมบริษัทฯ อยางตอเนือ่งแมราคาผลิตภัณฑและคาบริการจะถูกปรับใหอยูในระดับเดียวกับคูแขงแลวก็ตาม   

 
 3.2.1.4 การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
 (1) การจําหนายภายในประเทศ 
   จําหนายภายในประเทศ จะมีพนักงานขายของบริษัทฯ เปนผูติดตอโดยตรงกับลูกคา โดยแยกทีมงานขาย
ระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย   โดยสามารถจัดสงและติดต้ังผลิตภัณฑไดทั่วประเทศ สําหรับป 2546/2547 ป 2547/2548 และไตรมาส
ที่ 1 ป 2548/2549 มีรายไดจากการจําหนายในประเทศ จํานวน 273.29 ลานบาท จํานวน 484.98 ลานบาท และจํานวน 141.80 ลาน
บาท ตามลําดับ หรือ คิดเปนสัดสวนตอยอดขายรวมทั้งหมด รอยละ 97.91 รอยละ 98.42 และ รอยละ 99.48 ตามลําดับ 
 
  (2) การจําหนายตางประเทศ 
  ตลาดตางประเทศในปจจุบัน ประกอบดวย ออสเตรเลีย นิวซแีลนด ญี่ปุน สิงคโปร มาเลเซีย และเกาหลีใต  
โดยมีพนักงานขายของกลุมบริษัทฯ เปนผูติดตอโดยตรงกับลูกคา ซึง่เปนทีมงานขายชุดเดียวกับทีมงานขายจําหนายภายในประเทศ โดย
สามารถจัดสงผลติภัณฑไดทุกประเทศทั่วโลก 
 สําหรับป 2546/2547 ป 2547/2548 และไตรมาสที่1 ป 2548/2549 มีรายไดจากการจําหนายตางประเทศ 
จํานวน 5.67 ลานบาท จํานวน 7.78 ลานบาท และจํานวน 0.05 ลานบาท ตามลําดับ หรือ คิดเปนสดัสวนตอยอดขายรวมทั้งหมด รอย
ละ 2.03 รอยละ 1.58 และรอยละ 0.03 ตามลําดับ 
  ทั้งนี้ ปจจุบันจะเห็นวากลุมบริษัทฯ มียอดจําหนายในตางประเทศในปริมาณนอย เนือ่งจากมีการใชกําลังการผลิตที่
คอนขางเต็มที่สําหรับการจําหนายใหแกลูกคาในประเทศ อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ ไดเล็งเห็นศักยภาพของตลาดตางประเทศ ดังนั้น 
จึงมีแผนที่จะขยายกําลังการผลิตและชองทางการจําหนายเพื่อรองรับความตองการสําหรับผลิตภัณฑโลหะจากลูกคาตางประเทศใน
สัดสวนที่เพ่ิมขึ้น ภายหลังจากกําลงัการผลิตที่ขยายสามารถรองรับความตองการของตลาดภายในประเทศไดเพียงพอแลว 
 
3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรม แนวโนม และการแขงขนั 
 3.2.2.1  ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนม 
  กลุมบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะโครงสราง ผลิตภัณฑโลหะที่เกีย่วกับอุปกรณจัดเก็บ
และลําเลียง และใหบริการแปรรปูโลหะครบวงจร  ที่ใชสําหรับสนบัสนุนการปฏิบัติงานของลูกคาเปนสวนใหญ ยกเวนผลิตภัณฑโลหะ
แปรรูปที่นําไปใชในอุตสาหกรรมอื่นตอไป โดยมีเหลก็เปนวัตถุดิบหลกัคิดเปนประมาณรอยละ 85 ของวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ซึ่งสวน
ใหญเปนเหลก็ทรงแบน ดังนั้นอตุสาหกรรมเหล็กจึงมีความเกี่ยวของโดยตรงกบัการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ  นอกจากนี้เม่ือ 
พิจารณาจากสัดสวนรายไดหลักของกลุมบริษัทฯพบวา อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง อุตสาหกรรมพาณิชยและ
รานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) และธุรกิจการเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร มีสัดสวนรายไดเม่ือเทียบกับรายไดรวมของกลุม
บริษัทฯ สําหรับป 2547/2548 คิดเปนรอยละ 78.92 โดยแบงเปนรอยละ 39.94 รอยละ 17.01  รอยละ 11.77 และรอยละ 10.20 
ตามลําดับ จะเหน็ไดวาเปนอุตสาหกรรมลูกคาหลักของกลุมบริษัทฯ ที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดี และมีการลงทุนจากภาคเอกชนอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งไดรับการสนับสนนุการลงทุนจากรฐับาล  
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  ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยและแนวโนม 
  อุตสาหกรรมเหลก็ไทยมีการเจริญเติบโตอยางตอเนือ่งในป 2547 โดยมีการขยายตัวของการบริโภคเหล็กสูงถงึรอย
ละ 15.96 จาก 10.96 ลานเมตริกตัน ในป 2546 เปน 12.72 ลานเมตริกตัน ในป 2547 สงผลใหการผลิตในประเทศขยายตัวสูงขึ้น ปจจยั
ที่มีผลตอการเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็ก คือ การขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่องขนาดใหญที่ใชเหล็กเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิต 
เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา เปนตน จากการเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็กและ
อุตสาหกรรมตางๆ สงผลใหการผลิต ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะโครงสราง ผลติภัณฑโลหะที่เกีย่วกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง 
ผลิตภัณฑโลหะแปรรูป และใหบริการแปรรูปโลหะครบวงจร มีการเติบโตตามไปดวย 
  แผนภาพตอไปนี้แสดงปริมาณความตองการเหล็กในประเทศไทยชวงป 2540 – กันยายน 2548 ซึ่งในป 2541 – 
กันยายน 2548 แสดงใหเห็นแนวโนมความตองการเหล็กสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
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ผลิตในประเทศ นําเขา สงออก การบริโภคในประเทศ
 

    ที่มา : สถาบันเหล็กกลาและเหล็กกลาแหงประเทศไทย และสํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
 
  สําหรับการเติบโตอยางตอเนื่องของการบริโภคเหล็กในประเทศ เนือ่งมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ โดยอุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมยานยนต และ อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา เปนอุตสาหกรรมที่เปนผูบริโภคเหล็กในปริมาณ
ที่สูง ดังแสดงในแผนภาพตอไปนี้ 

 

0.6 0.6 0.7
1.3 1.4

1.1 1.2 1.5

5.7 6.4
7.5

0.9
0.9

1.0
0.5

0.5
0.6

1.2

10.05
10.97

12.72

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

2545 2546 2547 ป

ลานเมตริกตัน

อ่ืนๆ สินคาอุตสาหกรรม ยานยนต กอสราง เครื่องใชไฟฟา บรรจุภัณฑ
                 ที่มา : สถาบันเหล็กกลาและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

  แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศมีแนวโนมเติบโตตอเนื่อง อันเปนผลจากการเติบโตของ การลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญและเศรษฐกิจไทย ทําใหความตองการบริโภคเหล็กสูงขึน้อยางตอเนื่อง แผนภาพตอไปนี้แสดงโอกาสการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กไทยชวงป 2548 – 2558   โดย คาดการณการเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็กไทยที่รอยละ 8.03 และ     
รอยละ 4.75 ในชวงป 2548 – 2550 และชวงป 2550 – 2558 ตามลําดับ 
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เหล็กทรงแบน เหล็กทรงยาว               ที่มา : สถาบันเหลก็กลาและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
   
  สําหรับแนวโนมราคาเหล็กในตลาดโลกมีแนวโนมลดลงต้ังแตในไตรมาสที่ 2 ของป 2548 สวนหนึ่งเปนเพราะ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการขยายตัวในการสงออกเพิ่มมากขึ้น  อยางไรก็ตามรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนไดประกาศยกเลกิการ
คืนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับสินคาสงออกผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสําเร็จรูป เชน เหลก็แทงเล็กและเหล็กแทงแบน ซึ่งมีผลต้ังแตวันที่  1 เมษายน 
2548 ซึ่งสาเหตกุารประกาศนโยบายดังกลาวเพื่อเปนการปกปองไมใหผูผลิตขยายกําลังการผลิตในประเทศมากเกินไป ซึ่งจะสงผลให
ราคาเหล็กในตลาดโลกไดรับผลกระทบนอยลงจากการชะลอตัวการเพิ่มปริมาณการสงออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน และทําใหราคา
เหล็กในประเทศไทยไดรับผลกระทบนอยลงจากความผันผวนของราคาเหล็กในตลาดโลก 
  ทางดานรัฐบาลไทย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ โดยมีการสงเสริมให
มีการพัฒนาไปสูการผลิตเหล็กตนน้ําที่สามารถแขงขันได ใหมีการเชื่อมโยงในสายการผลิตต้ังแตอุตสาหกรรมเหลก็ตนน้ําไปจนถึง
อุตสาหกรรมปลายทางผูใชเหลก็ โดยตองมีการสรางคุณคาใหมในวัตถุดิบเหล็ก  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนัทั้งทางดาน
ตนทุนและคุณภาพกับตลาดเหล็กโลก  
   
  ภาวะอุตสาหกรรมยานยนตและแนวโนม
  ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 สถานการณอุตสาหกรรมยานยนตฟนตัวอยางตอเนือ่ง และมแีนวโนมที่ดีทั้งการ
ผลิต การจําหนาย และการสงออก นอกจากการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศแลว มีการผลิตเพื่อสงออกไปทั่วโลก โดยมีการขยายฐาน
การลงทุนในธุรกจิยานยนตมายังประเทศไทยมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความตองการและกําลังซื้อทีเ่พ่ิมสูงขึ้นโดยเฉพาะในเอเชยี จาก
แนวโนมดังกลาวทําใหรัฐบาลมีนโยบายที่จะผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตรถยนตในเอเชีย (ดีทรอยตแหงเอเชยี)   
  ในป 2547 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตรถยนตรวมจํานวน 928,081 คัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 23.66 จากป 2546 และ
ในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2548 มีปริมาณการผลิตรถยนตรวมจํานวน 811,129 คัน โดยเมือ่เปรียบเทียบกบัชวงเวลา
เดียวกันของป 2547 มีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 22.60 และตั้งแตป 2545 – 2547 มีการเติบโตโดยเฉลีย่เพิ่มขึ้นรอยละ 26.43 ตอป จะเห็นได
วามีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนือ่งของอุตสาหกรรมยานยนตในชวง 9 เดือนแรกของป 2548 รวมทั้งยอดจําหนายรถยนตในประเทศมี
การเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ยอดการสงออกรถยนตโดยมีตลาดสงออกรถยนตหลัก ไดแก ญีปุ่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซยี สิงคโปร และ 
ฟลิปปนส   
  ดังนั้นการเพิ่มการผลิตรองรับตอความตองการของผูบริโภคที่เพ่ิมขึ้นนั้น สงผลใหมีการใชอุปกรณจัดเก็บ อุปกรณ
ลําเลียงที่มีคําสั่งซื้อจากผูประกอบการที่มีการออกยานยนตรุนใหมเขาสูตลาดอยางตอเนื่อง มีการเปลี่ยนรูปโฉมโดยการใสอุปกรณ
ตกแตง ซึ่งทําใหตองมีสั่งซือ้อปุกรณโลหะจัดเก็บและลําเลียงใหม  สงผลใหการผลติ ผลิตภัณฑโลหะโครงสราง ผลิตภัณฑโลหะที่
เกี่ยวกบัอปุกรณจัดเก็บและลําเลยีง มีการเติบโตตามไปดวย 
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     แผนภาพตอไปนีแ้สดงถึงแนวโนมการเติบโตของภาคการผลิตรถยนตภายในประเทศ ยอดจําหนายรถยนตใน
ประเทศ และยอดการสงออกรถยนตต้ังแตป  2540  ถึง กนัยายน ป 2548 
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ยอดผลิต(คัน) ยอดขายในประเทศ(คัน) ยอดสงออก(คัน)

 
                ท่ีมา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทยและสถาบันยานยนต 
     
    แนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตจากการรวบรวมขอมูลแผนการผลิต โดยกลุมอุตสาหกรรมรถยนต สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย คาดวาในป 2548 จะเปนปทีผู่ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนตไทยสามารถผลิตรถยนตเกิน 1 ลานคัน เปนปแรก 
โดยประมาณการปริมาณการผลิตรถยนตรวมในป 2548 เปน 1,098,751 คัน เพ่ิมขึ้นรอยละ18.39  จากป 2547 แบงเปนการจําหนายใน
ประเทศ 696,797 คัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 11.66 จากป 2547 และสงออก 401,954 คัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 21.05 จากป 2547 และคาดวามี
แนวโนมเติบโตอยางตอเนือ่ง โดยกลุมอุตสาหกรรมยานยนตต้ังเปาหมายจะผลิตรถยนตได 1.8 ลานคัน ภายใน 5 ปขางหนา ตาม
นโยบายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตรถยนตในเอเชีย(ดีทรอยตแหงเอเชยี) และมีปจจัยสนับสนนุดังนี้ 
    1. ผูผลิตรถยนตรายสําคัญ เชน โตโยตา ฟอรด มาสดา อีซูซ ุและจีเอ็ม ซึ่งยังมีการขยายการลงทุนในประเทศไทย
อยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับกําลังซือ้จากประเทศตางๆ ทั่วโลก  

2. ขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชต้ังแต 1 มกราคม 2548 
โดยออสเตรเลียจะปรับลดภาษีนําเขาสินคาในหมวดยานพาหนะ อปุกรณ และสวนประกอบที่นําเขาจากไทย ดังนี้ อตัราภาษีนําเขา
รถยนตนั่ง จากเดิมรอยละ 15 เปนรอยละ 0 รถปคอัพ จากเดิมรอยละ 5 เปนรอยละ 0 และชิ้นสวนยานยนต จากเดิมรอยละ 15 เปนรอย
ละ 5 คาดวาสงผลดีตอการสงออกยานยนตและชิ้นสวนของไทยไปยงัออสเตรเลีย  

3. ประเทศจีนมีความตองการนําเขาชิ้นสวนยานยนตเพ่ิมขึ้นตอเนื่อง เนื่องจากผูผลิตชิ้นสวนยานยนตสวนใหญของ
จีน ขาดการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยกีารผลิต ทําใหไมสามารถผลิตชิ้นสวนยานยนตที่มีมูลคาสูงเพื่อรองรับความตองการ
ของตลาดระดับบนได 

 
ภาวะอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางและแนวโนม 

 ธุรกิจกอสรางและคาวัสดุกอสราง เปนกลุมลูกคาที่สําคัญกลุมหนึ่งของกลุมบริษัทฯ ที่มีความตองการใชผลิตภัณฑ
โลหะโครงสราง และผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บ เพ่ือใชในการจัดเก็บวัสดุและอุปกรณกอสราง และเพื่อการกอสราง
โครงการขนาดใหญ ซึ่งภายหลังผานพนวิกฤตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกอสรางในประเทศเริ่มฟนตัวมาตั้งแตป 2543 จากตัวเลขมูลคาการ
ลงทุนการกอสรางที่เพ่ิมจาก419,197 ลานบาท เปน 600,036 ลานบาท ในป 2547 หรือคิดเปนอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 9.53 ตอป 
โดยสัดสวนการลงทุนสวนใหญมาจากภาครัฐ และมีการขยายตัวสูงถึงรอยละ 16.7 สวนหนึ่งเปนผลจากการเรงกอสรางสนามบินสุวรรณ
ภูมิ และการกอสรางบานเอื้ออาทรเพื่อใหทันตอการสงมอบของการเคหะแหงชาติ ขณะที่การลงทุนการกอสรางภาคเอกชนมีการฟนตัว
ชัดเจน โดยเฉพาะในป 2545 และ 2546 ที่เพ่ิมขึ้นรอยละ 21.13 และรอยละ 23.10 ตามลําดับ สวนหนึ่งเปนผลจากมาตรการกระตุน    
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ภาคอสังหาริมทรัพย เชน การลดคาธรรมเนียมการโอน การจดจํานอง และการลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับการซื้อ
อสังหาริมทรัพย เปนตน   

ตารางตอไปนี้แสดงใหเห็นถึงมูลคาการลงทุนทัง้จากภาครฐับาลและภาคเอกชนและอัตราการเติบโตการ
ลงทุนที่สูงขึ้นต้ังแตป 2543 - 2547  

(หนวย : ลานบาท)
มูลคาการลงทุนการกอสราง 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546p 2547p

ภาคเอกชน 547,677       293,398       163,910       125,633       144,411       161,735       195,909       241,161       292,126       
ภาครัฐบาล 363,454       431,024       353,443       338,047       274,786       275,025       262,731       263,721       307,910       
รวม 911,131      724,422      517,353      463,680      419,197      436,760      458,640      504,882      600,036      
สัดสวนมูลคาการลงทุนการกอสราง(%)
ภาคเอกชน 60.11           40.50           31.68           27.09           34.45           37.03           42.72           47.77           48.68           
ภาครัฐบาล 39.89           59.50           68.32           72.91           65.55           62.97           57.28           52.23           51.32           
รวม 100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       
%การเติบโต
ภาคเอกชน N.A 46.43-           44.13-           23.35-           14.95           12.00           21.13           23.10           21.13           
ภาครัฐบาล N.A 18.59           18.00-           4.36-             18.71-           0.09             4.47-             0.38             16.76           
รวม N.A 20.49-         28.58-         10.37-         9.59-           4.19           5.01           10.08         18.85         
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ
หมายเหตุ : p  = ขอมูลเบื้องตน    

 การกอสรางทีอ่ยูอาศัย ที่คาดวายังมีความตองการตอเนื่องโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีโครงขาย
ระบบขนสงมวลชน ทั้งนีอ้าจจะไดรับผลกระทบจากราคาวัสดุกอสรางที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น จากผลกระทบการลอยตัวราคาน้ํามันดีเซล
และราคาน้ํามันเบนซินที่เพ่ิมสูงขึน้ ขณะทีก่ารกอสรางเพื่อพาณิชยกรรม คาดวามีอัตราการเติบโตที่ดีจากความตองการพื้นที่อาคาร
สํานักงานเพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผานมามีพ้ืนที่วางลดลง เชนเดยีวกับการกอสรางเพื่ออุตสาหกรรม ที่คาดวามีการขยายตัวจากการเพิ่มกําลังการ
ผลิต และจากการคาดการณของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง คาดวามูลคาการลงทุนภาคกอสรางทั้งภาครัฐและ
เอกชนในป 2548 เพ่ิมเปน 714,643 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 19.10  

ตารางตอไปนี้แสดงแผนการลงทุนโครงการขนาดใหญของภาครัฐบาลชวงป  2548 – 2552 
(หนวย : พันลานบาท)

ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2548 - 2552 %
ระบบขนสงมวลชน 1               29             70             83             105           288                    16.92        
ท่ีอยูอาศัย 3               42             78             76             36             235                    13.81        
ทรัพยากรนํ้า -            50             50             50             50             200                    11.75        
การศึกษา -            24             27             30             15             96                      5.64          
สาธารณสุข -            21             25             25             25             96                      5.64          
คมนาคม 66             96             63             46             42             313                    18.39        
พลังงาน 64             64             76             84             113           401                    23.56        
อื่นๆ 7               13             16             23             14             73                      4.29          
รวม 141         339         405         417         400         1,702              100.00     
อัตราการเติบโต(%) -            140% 19% 3% -4%
ท่ีมา :กระทรวงการคลงั

หมายเหตุ : 1) ไมรวมงบลงทุนโครงการรถไฟฟา 2 สาย ของ กทม. เนื่องจากอยูระหวางการพิจารณาเรื่องภาระคาใชจาย
                  2) ไมรวมโครงการ on-going ท่ีดําเนินการกอนป 2548 และยังดําเนินการตอเนื่อง
                       ในชวงป 2548 - 2552 จํานวน 477 พันลานบาท  
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แนวโนมอุตสาหกรรมกอสราง รวมทั้งธุรกิจคาวัสดุกอสรางคาดวายังเติบโตตอเนือ่ง จากภาครัฐบาลที่มีแผนจะใช

การลงทุนโครงการขนาดใหญ (Mega Project) เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยกระตุนใหเศรษฐกิจไทยเติบโตตามเปาหมายที่วางไวในป 2549 
ที่รอยละ 4.7 – 5.7 ตอป (ที่มา : สํานักงานวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 
ทั้งนี้ปจจุบนัเริ่มมีความชัดเจนในงบประมาณการลงทุนของ Mega Project ดังกลาว ในชวงเวลา 5 ปขางหนา (ป 2548 – 2552) ซึ่งมี
มูลคาการลงทุนรวม 1.7 ลานลานบาท หรือคิดเปนมูลคาเฉลี่ย 3.40 แสนลานบาทตอป โดยสวนใหญเปนการลงทุนในดานพลังงานและ
ดานคมนาคม คิดเปนสัดสวนรอยละ 23.56 และรอยละ 18.39 ตามลาํดับ รองลงไปเปนระบบขนสงมวลชน (ยังไมรวมงบลงทุนโครงการ
รถไฟฟา 2 สาย ของ กทม.) ทีอ่ยูอาศัย ทรัพยากรน้ํา การศึกษา สาธารณสุข และอื่นๆ ซึ่งทําใหอุตสาหกรรมกอสรางยังมีอัตราการเติบโต
ตอเนื่อง   

 
    อุตสาหกรรมพาณิชยและรานคาปลีกสมยัใหม (Modern Trade) และแนวโนม  

 ธุรกิจคาปลีก ซเูปอรเซน็เตอร ไฮเปอรมารเก็ต เปนกลุมลกูคาที่สาํคัญในอุตสาหกรรมพาณิชยและรานคาปลีก
สมัยใหม (Modern Trade) ของกลุมบริษัทฯ กลุมลูกคาธุรกิจคาปลีกสวนใหญมีความตองการใชผลิตภัณฑที่เกี่ยวกบัอุปกรณจัดเกบ็ 
และอุปกรณลําเลยีง (Storage System and Material Handling Equipment)  
  ธุรกิจการคาในป 2547 โดยรวมยงัอยูในเกณฑดี จากดัชนีมูลคาคาปลีกทั่วประเทศ ที่เพ่ิมจากป 2546 ถึงรอยละ 
18.44 ซึ่งสอดคลองกับการขยายสาขาของซเูปอรเซ็นเตอร/ไฮเปอรมารเก็ตในชวง 2-3 ปที่ผานมาประกอบกับการแขงขันระหวาง
ผูประกอบการคาปลีกในประเทศไทยที่มีการแขงขันที่รุนแรงขึ้น การขยายตัวของธุรกิจคาปลีกที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว และมีการนํากลยุทธ
ทางการตลาดในรูปแบบตางๆ มาใช ทั้งดานราคา และการสงเสริมการขายเพื่อกระตุนการใชจายอยางตอเนือ่ง  
  แผนภาพตอไปนี้แสดงดัชนีมูลคาคาปลีกทั่วประเทศ ณ ราคาป 2545 ชวงป 2538 – 2547 เทยีบกับจํานวนสาขา
ซุปเปอรเซ็นเตอร/ไฮเปอรมารเก็ตชวงป 2542 – 2547 
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ซูเปอรเซ็นเตอร/ไฮเปอรมารเก็ต(สาขา) ดัชนีมูลคาคาปลีกทั่วประเทศ (%)

 
 ที่มา : ขอมูลดชันีมูลคาคาปลกีทั่วประเทศ ณ ราคาป 2545 ชวงป 2538 – 2547 จากธนาคารแหงประเทศไทย  
           ขอมูลจํานวนสาขา ซูเปอรเซ็นเตอร/ไฮเปอรมารเก็ต ชวงป 2542 – 2546 จากสมาคมผูคาปลีกไทย และป 2547 จากผูประกอบการรายหนึ่ง 

 
อยางไรก็ตาม พิจารณาดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกจิของธนาคารแหงประเทศไทย พบวาดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ

ในชวงเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ของป 2548 ลดลง เนือ่งจากผูประกอบการยังคงเปนกังวลถงึตนทุนสินคาที่จะเพิ่มสูงขึ้นจาก
ผลกระทบการลอยตัวราคาน้ํามันดีเซล ภาวะน้ํามันโลกที่มีราคาสูงขึ้นอยางตอเนือ่ง รวมทั้งสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งปจจยัลบเหลานี้ อาจจะสงผลกระทบใหเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง  
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แผนภาพตอไปนี้แสดงดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกจิของเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ของป 2548 ดังนี้ 

48.5 46.6 45.2 44.2 44.1 44.3 45.1 45.547.1 46.4 46.2
54.6 55 50.9 52.5 50.6 47.3 47.1 50.1 50.9 51.5 52.1

0
10
20
30
40
50
60

ป 2548
ม.ค.

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

ระดับความเช่ือมั่นเดือนปจจุบัน ระดับความเช่ือมั่น 3 เดือนขางหนา

 
ที่มา : เอกสารดชันคีวามเชื่อม่ันทางธุรกิจ เดอืนพฤศจิกายน 2548 จากธนาคารแหงประเทศไทย 

 
 แนวโนมอุตสาหกรรมพาณิชยและรานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) จากการคาดการณของธนาคารแหง

ประเทศไทย คาดวาแนวโนมอุตสาหกรรมในป 2549 จะยงัขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ และจากราคาสินคาที่มี
แนวโนมเพ่ิมสูงขึน้เปนผลกระทบมาจากการลอยตัวราคาน้ํามันดีเซล อยางไรก็ดี จํานวนสถานประกอบการในธุรกิจการคาคาดวาจะ
เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคาดวามีการขยายไปสูภูมิภาคมากขึ้นเพื่อรองรับตอความตองการสินคาอุปโภคบริโภค 

 
 ธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและแนวโนม 
 ธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเปนกลุมลูกคาหลักอีกกลุมหนึ่งของบริษัทฯ โดยมีความตองการใช

ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับอปุกรณจัดเกบ็และอุปกรณลําเลียง (Storage System and Material Handling Equipment) ทั้งนี้ การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การอุปโภคและบริโภคของภาคเอกชน เปนปจจัยที่สําคัญของอุตสาหกรรมนี้ 

  ดานการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนโดยรวมในป 2547 มีอัตราการขยายตัวรอยละ 5.60 แมจะชะลอตัวจากป 2546 
ซึ่งอยูที่รอยละ 6.40 แตถือวายงัอยูในเกณฑดี โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทีส่ําคัญ เชน รายไดของเกษตรกรจากการขายพืชผลสําคัญ
ที่ชะลอลง ราคาสินคาผูบริโภคที่อาจสูงขึ้นโดยไดรับผลกระทบจากราคาสินคาและราคาขายปลีกน้ํามนัเบนซินในประเทศที่ปรับตัวสูงขึน้ 
และการลอยตัวราคาน้ํามันดีเซล ตลอดจนความเชื่อม่ันของผูบริโภคที่อยูในระดับตํ่าและยังคงลดลงตอเนื่อง ความกังวลตอการระบาด
ของโรคไขหวัดนกในสัตวปก สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และทิศทางดอกเบีย้ขาขึ้น ซึ่งลวนแตเปนปจจยัที่จะ
สงผลใหอํานาจซือ้และความเชื่อม่ันของผูบริโภคลดลง  

แผนภาพตอไปนี้แสดงการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน ณ ราคาป 2531 และเปอรเซน็ตการเติบโตชวงป 2536 – 2547 
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ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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 สําหรับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศภาคการเกษตร ในไตรมาสที่3 ป 2548 ขยายตัวสูงขึ้นรอย

ละ 4.4 จากที่ลดลงรอยละ 4.2 ในไตรมาสที่2 ป 2548 เนื่องจากพืชผลหลักมีการขยายตัวสูงขึ้น  และผลผลิตสินคาโดยรวมที่ลดลง จาก
ปญหาภัยแลงที่เกิดตอเนื่องมาจากป 2547 ที่คอนขางรุนแรง ธรณีพิบัติภัย และราคาปจจัยการผลติที่สุงขึ้นจากการปรับตัวของระดับ
ราคาน้ํามัน สงผลใหดัชนีราคาสินคาเกษตรในประเทศโดยรวมถึงเดือนตุลาคม ป 2548 เพ่ิมขึ้นจากป 2547  

 แผนภาพตอไปนี้แสดงดัชนีราคาสินคาเกษตรกรรมชวงป 2540 - เดือนตุลาคม 2548 โดยใชป 2543 เปนปฐาน 
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ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

ตลอดทั้งป 2548 เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 4.7 ลดลงจากรอยละ 6.1 ในป 2547 โดยอุปสงคภายในประเทศ
ชะลอตัวลงทัง้การใชจายและการลงทุนภาคเอกชนเนื่องจากแรงกดดันเงินเฟอตนทุนการผลิตและอัตราดอกเบีย้ที่มีแนวโนมสูงขึ้น 
สําหรับการลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวไดรอยละ  11.5 แมจะชะลอตัวลงเล็กนอยเมือ่เทียบกับทีข่ยายตัวรอยละ 12.3 ในไตรมาสที่ 2 ป 
2548 ซึ่งเปนผลมาจากการชะลอการลงทุนดานการกอสราง สําหรับการลงทุนภาครัฐบาลขยายตัวในไตรมาสที่ 4 ป 2548 เพียงรอยละ 
0.2 ชะลอลงมาจากที่ขยายตัวรอยละ 21.1 ในไตรมาสที่ 2 ป 2548 เนื่องจากไดมีการเรงการใชจายไปแลวในสามไตรมาสแรกของ
ปงบประมาณ และการกอสรางโครงการสนามบินสุวรรณภูมิใกลสมบูรณ 

สําหรับแนวโนมทางเศรษฐกิจในป 2549 โดยสํานกัวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ คาดวาจะเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมการขยายตัวรอยละ 4.7 – 5.7 จากแรงกระตุนของการลงทุน การฟนตัวอยางเต็มที่
ของการทองเที่ยงและการใชจายครวัเรือน ซึ่งมีปจจยัสนับสนุนจากการจางงานและเงนิเดือนที่สูงขึ้นจากแรงกดดันอัตราเงินเฟอ  และ
การสงออกที่มีแนวโนมดีขึ้น โดยเฉพาะการสงออกในกลุมอาหาร สินคากลุมอุปโภคบรโิภค  
  สําหรับแนวโนมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารป 2549 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดวาจะขยายตัวสูงขึ้น 
ทั้งในดานราคาและปริมาณผลผลติ ดังแสดงในแผนภาพดัชนีราคาสินคาเกษตรกรรม ซึ่งถือเปนปจจัยสาํคัญประการหนึ่งใหเกษตรกร
ขยายพื้นที่เพาะปลูก ประกอบกบัภาครัฐมีนโยบายภายใตยุทธศาสตรในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต และการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
การเกษตร อยางไรก็ตามปจจัยลบที่อาจจะสงผลกระทบตอภาคเกษตรยังคงเปนปญหาเรื่องไขหวัดนกระบาด ภาวะเสี่ยงตอสภาพ
อากาศที่แหงแลงและอุทกภัย 
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 3.2.2.2  การแขงขัน

 อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑโลหะและบริการเกีย่วกับโลหะ เปนอุตสาหกรรมที่ตองใชความรู ความสามารถ 
และความชํานาญ รวมทั้งประสบการณของผูประกอบการอยางมาก นอกจากนี้ยังตองมีการปรับปรุงเครื่องจักรเพือ่รองรับผลิตภัณฑใหม
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีเครือ่งจักรที่ทันสมัยในกระบวนการผลติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ  ลดการสูญเสียของวัตถุดิบ และลดตนทุนการผลิต นอกจากนี ้ ในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑโลหะนั้นยังเนนการ
พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการของลกูคามากที่สุดและเปนไปตามหลักวิศวกรรม รวมไปถึงตองผลิตสินคาไดทัน
ตามเวลาที่ลูกคากําหนด และการบริการทั้งกอนและหลังการขายที่ดีอีกดวย  
 จากการประเมินจากผูบริหารของกลุมบริษัทฯ กลุมบริษัทฯมีคูแขงในอุตสาหกรรมประมาณ 10 รายที่มีการประกอบ
ธุรกิจบางสวนคลายคลึงกัน แตยังไมมีคูแขงรายใดรายหนึ่งที่มีผลิตภัณฑและใหบริการที่ครบวงจรเชนเดียวกับกลุมบริษัทฯ โดยเก็บ
ขอมูลทางการเงินจากบริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) (www.bol.co.th) โดยสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
 (1) คูแขงที่เปนผูนําเขาผลิตภัณฑมาจําหนายในประเทศ  
  คูแขงที่เปนผูนําเขาผลิตภัณฑจากตางประเทศเขามาจําหนายในประเทศ จํานวน 1 ราย ซึ่งมีรายไดในป 
2547 อยูในชวงประมาณ 150 ถงึ 200 ลานบาท โดยผลิตภัณฑสวนใหญที่นําเขามาจําหนายจะเปนรูปแบบมาตรฐานที่ตายตัว ซึ่งถูก
ออกแบบมาจากผูผลิตจากตางประเทศ ทําใหไมสามารถปรับเปลีย่นตามความตองการของลกูคาไดมากนัก ในดานคุณภาพผลิตภัณฑที่
จัดจําหนายและเทาเทียมกับผูผลิตรายใหญในประเทศ แตมีราคาสูงกวา   
 (2) คูแขงที่เปนผูผลิตรายใหญในประเทศ  
  คูแขงที่เปนผูผลิตรายใหญในประเทศ จํานวน 2 ราย ซึง่แตละรายมีรายไดในป 2547 อยูในชวงประมาณ 
100 ถึง 300 ลานบาท คือ บริษัท โลหะประทีปอุตสาหกรรม จํากัด และบริษัท ที เอ็ม อินดัสตรี จํากัด ซึง่ดําเนินธุรกิจบางสวนคลายคลึง
กับกลุมบริษัทฯคือผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะโครงสรางและอุปกรณจดัเก็บ  โดยเมื่อเทียบดานราคาของผลิตภัณฑจะ
ไมแตกตางกันมากนัก แตจะเนนการแขงขันกันที่คุณภาพและบริการ ทั้งนี้ผลิตภัณฑโลหะและบริการของกลุมบริษัทฯ มีความไดเปรียบ
ในดานคุณภาพ ความหลากหลายและครบวงจร  
 (3) คูแขงที่เปนผูผลิตรายเล็กในประเทศ  
  คูแขงที่เปนผูผลิตรายเล็กในประเทศ จํานวน 7 ราย ซึง่แตละรายมรีายไดในป 2547 อยูในชวงประมาณ     
5 – 40 ลานบาท โดยมีลักษณะเปนผูผลิตซึ่งมีสถานประกอบการกระจายอยูตามแหลงชุมชน เนือ่งจากเครื่องมือที่มีจํากดัรวมทั้งไมมีการ
วิจัยและพัฒนาตวัผลิตภัณฑ สวนใหญจึงผลิตผลิตภัณฑที่ไมมีความซับซอน เชน รถเข็น พาเลท เปนตน และคุณภาพของผลิตภัณฑก็
ดอยกวาผูผลิตขนาดใหญ ซึ่งผูผลิตในกลุมนี้จะเนนราคาขายใหถูกกวาผูผลิตรายใหญ อยางไรก็ตาม ผูผลิตรายเล็กในกลุมนี้ไมถือเปน
คูแขงของกลุมบริษัทฯ เนือ่งจากกลุมลูกคาของกลุมบริษัทฯ จะไมใชกลุมเปาหมายของผูผลิตรายเลก็เหลานี้ โดยกลุมลูกคาของกลุม
บริษัทฯ จะใหความสําคัญกับคุณภาพ และการบรกิารมากกวา 
 
 3.2.2.3 ศักยภาพในการแขงขัน 
  จากการสั่งสมประสบการณ ความรู ความสามารถ และความชํานาญของกลุมบริษัทฯในอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑโลหะและบริการเกีย่วกบัโลหะที่มีมาอยางยาวนานและตอเนื่องประมาณ 10 ป และการสรางธุรกิจใหเติบโตแมวาจะอยูในชวง
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  จนปจจุบนั ถือไดวากลุมบริษัทฯ เปนผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโลหะที่มีการ การผลิต จําหนาย และการใหบริการที่
มีความหลากหลายและครบวงจร จากการมุงเนนความเปนเลิศของผลิตภัณฑและบริการ รวมทั้งการจัดสงตรงตอเวลาตามนโยบายของ
กลุมบริษัทฯ จึงทําใหผลิตภัณฑของกลุมบริษัทฯ เปนที่ยอมรบัและไดรับความไววางใจจากลูกคา  โดยศักยภาพในการแขงขันของกลุม
บริษัทฯ  มีดังนี้ 
  (1) กลุมบริษัทฯ มีการพัฒนาเกี่ยวกบัผลิตภัณฑและเทคโนโลยีการผลติอยางตอเนือ่ง เพ่ือทําใหผลิตภัณฑมี
คุณภาพสูงยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนการลดตนทุนในการผลิต นอกจากนั้นยังพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑในรูปแบบใหมๆ  เพ่ือเพ่ิมทางเลอืก
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และเพือ่รองรับตอความตองการของผูบริโภค โดยเนนความหลากหลายและความยืดหยุนในการออกแบบใหเขากับความตองการของ
ลูกคา 
 (2) กลุมลูกคาของบรษัิทฯ ในปจจุบันมีกวา 1,000 ราย กระจายในหลายอุตสาหกรรม โดยเมื่อเทียบรายได
ประมาณรอยละ 79 ของรายไดรวม มาจากกลุมลกูคา 4 กลุมอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งถอืเปนการกระจายความเสี่ยง ไมขึ้นอยูกบัการเติบโต
ของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเพียงอุตสาหกรรมเดียว และบริษัทฯ มีความสมัพันธที่ดีกับกลุมลูกคา โดยลูกคาสวนใหญจะเปน
ลูกคาประจําที่ติดตอซื้อขายกันมาเปนเวลานาน 
 (3) บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ดานการผลิตและควบคุม
คุณภาพตามมาตรฐานของ UKAS และ NAC จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากดั “SGS” และไดรับตราสินคา Thailand’s Brand 
จากกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 
 
3.3 การจัดหาผลิตภณัฑหรือบริการ 
3.3.1 การผลิต   
 ปจจุบันกลุมบริษัทฯ มีโรงงาน 2 แหง และศูนยบริการงานโลหะ (สาขา 1) 1 แหง ดังนี้ 

 ลักษณะ ที่อยู กรรมสิทธิ์ 
บริษัทฯ อาคารและโรงงาน  

พ้ืนที่รวม 4,932 ตารางเมตร ประกอบดวย 
อาคารชั้นที่ 1 พ้ืนที่รวม    576 ตารางเมตร 
โรงงาน พ้ืนที่รวม 4,356 ตารางเมตร 

88/3 หมูที่ 4 ถนนบายพาส 
ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมอืงชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี 

เชา 

บริษัทฯ (ตอ) ศูนยบริการงานโลหะ (สาขา 1) 
พ้ืนที่รวม 1,680 ตารางเมตร  ประกอบดวย 
อาคาร 3 ชั้น   พ้ืนที่รวม 720 ตารางเมตร 
โรงงาน พ้ืนที่รวม 960 ตารางเมตร 

120  หมูที ่3  ถนนสุขุมวิท   
ตําบลบานสวน  อําเภอเมอืงชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี 

เชา 

บ. สยาม ไอโซ โปร โรงงาน  
พ้ืนที่ประมาณ 2,232 ตารางเมตร 

88/2 หมูที่ 4 ถนนบายพาส 
ตําบลหนองไมแดง  อําเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี 

เชา 

 ทั้งนี้ บ.มารค เวิลดไวด มีสํานักงานตั้งอยูที่ 41/60 หมูที่ 1 ถนนบายพาส ตําบลบานสวน อําเภอเมอืงชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการกอสรางโรงงาน ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จและเริ่มดําเนินการไดภายในไตรมาสที่ 3 ของป 2549 

 
 นโยบายการผลิตที่สําคัญ 
  กลุมบริษัทฯ มีนโยบายการผลิตตามคําสั่งของลกูคา (Made to Order) โดยจะมสีวนรวมกับ   ลูกคาในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ เนือ่งจากความตองการและความจําเปนในการใชงานและระยะเวลาสงมอบผลิตภัณฑของลกูคาแตละรายจะแตกตางกัน จึง
ตองมีการวางแผนสําหรับการผลิตในทุกขั้นตอน ต้ังแตการสั่งซื้อวัตถดิุบ ตลอดจนการวางแผนการใชเครื่องจักร   ทําใหสามารถประหยัด
ตนทุนในการผลิต การสงมอบผลิตภัณฑไดตรงตามที่ลูกคากําหนด สามารถรองรับความตองการที่เรงดวนของลกูคาได และตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกคาไดเปนอยางดี 
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 ขั้นตอนการผลิต 
 กลุมบริษัทฯ ใชการผลิตแบบ Process Line ซึ่งมีความยืดหยุนสูง สามารถปรับเปลี่ยนใหผลิตผลิตภัณฑใหมีความ
หลากหลาย และตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดมาก โดยการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะ มีขบวนการผลิตโดย
สรุปไดดังแผนภาพ   
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A1 Metal 
Fabrication 

 
Process Line : ขบวนการผลิตและแปรรปูผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะ 

งานเจาะ
Stampin

งานขึ้นรูป 
Forming 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุดิบ 
Raw Material 

งานตัด 
Cutting 
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& Material Handling 

Equipment 

B2 Other Product 

A2 First Class Steel 
Service 

งานเคลือบผิว 
Finishing 

งานเชื่อมประกอบ 
Fabrication 
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กําลังการผลิตรวม 
ณ ปจจุบัน กําลังการผลิตรวมของกลุมบริษัทฯ เทากับ 16,000 ตันตอป โดยแบงเปน กําลังการผลิตจากบริษัทฯ 7,000 

ตันตอป (กําลังการผลิตของโรงงานที่สํานักงานใหญ 5,000 ตันตอป และศูนยบริการงานโลหะ (สาขา 1) 2,000 ตันตอป)  และกําลงัการ
ผลิตจาก บ. สยาม ไอโซ โปร 9,000 ตันตอป โดย บ. สยาม ไอโซ โปร เร่ิมดําเนินการผลิต 29 กรกฎาคม 2547 

 
ตารางแสดงกําลังการผลิตของบริษัทฯ และบรษิัทยอย 

ป 2545/2546 
(ส.ค. – ก.ค.) 

ป 2546/2547 
(ส.ค. – ก.ค.) 

ป 2547/2548 
(ส.ค. – ก.ค.) 

ไตรมาสที่1 
ป 2548/2549 
(ส.ค. – ต.ค.) 

 

ตัน รอยละ ตัน รอยละ ตัน รอยละ ตัน รอยละ 
บริษัทฯ (สํานักงานใหญ)         
   กําลังการผลิตเต็มที่ 5,000 100.00 5,000 100.00 5,000 100.00 1,250 100.00 
   ปริมาณการผลติจริง 3,100 62.00 4,950 99.00 4,990 99.80 1,175 94.00 
บริษัทฯ (ศูนยบริการงานโลหะ)         
   กําลังการผลิตเต็มที่ - - 1,0001 100.00 2,000 100.00 500 100.00 
   ปริมาณการผลติจริง - - 960 96.00 1,960 98.00 475 95.00 
บ. สยาม ไอโซ โปร         
   กําลังการผลิตเต็มที่ - - - - 9,000 100.00 2,250 100.00 
   ปริมาณการผลติจริง - - - - 7,700 85.56 2,050 91.11 
รวม 
   กําลังการผลิตเต็มที่ 
   ปริมาณการผลติจริง 

 
5,000 
3,100 

 
100.00 
62.00 

 
6,000 
5,910 

 
100.00 
98.50 

 
16,0002

14,650 

 
100.00 

91.56 

 
4,000 
3,700 

 
100.00 
92.50 

หมายเหตุ :   กําลังการผลิตและบริการประเมินจากการดําเนินการประมาณ 8 ชั่วโมงตอวัน 6 วันตอสัปดาห(วันจันทรถึงวันเสาร) ของขั้นตอนการผลิตท่ีเปนคอ
ขวดของกระบวนการผลิต คือขั้นตอนการขึ้นรูป  ซึ่งกลุมบริษัทฯ สามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดในระดับหน่ึง โดยการขยายระยะเวลาการทํางาน ซึ่ง
จะทําใหกําลังการผลิตสูงขึ้นจากที่ระบุในตารางขางตน  สวนปริมาณการผลิตจริงคํานวณจากน้ําหนักของวัตถุดิบท่ีใชไปจริง 

 /1  บริษัทฯ ไดเพิ่มกําลังการผลิตโดยการเปดศูนยบริการงานโลหะ(สาขา1) เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2547 ซึ่งมีกําลังการผลิตเทากับ 2,000 ตันตอป  
กําลังการผลิต 6 เดือน (กุมภาพันธ-กรกฎาคม) เทากับ 1,000 ตัน 

 /2  กลุมบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเพิ่มจากการเปดดําเนินงานของบ.สยาม ไอโซ โปร เม่ือปลายเดือนกรกฎาคม 2547 ซึ่งมีกําลังการผลิตเทากับ 
9,000 ตันตอป  กําลังการผลิตรวมท้ังกลุมเทากับ 16,000 ตันตอป   

 -  บ. มารค เวิลดไวด ยังไมเปดดําเนินกิจการ 
 
 จะเห็นไดวาการใชกําลังการผลิตในป 2546/2547 และป 2547/2548 มีการผลิตคอนขางจะเต็มที ่โดยอัตราการผลิต
จริงคิดเปนรอยละ 98.50 และ 91.56 ตามลําดับ 
 
3.3.2 การจัดหาวัตถุดิบ 
  เนื่องจากกลุมบริษัทฯ จะใหความสําคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบเปนอันดับแรก สวนในดานของราคา ความ
นาเชื่อถอืของผูขาย และความสามารถในการจัดสงเปนปจจัยรองลงมาในการใชพิจารณาการสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยวัตถุดิบหลักกลุมบริษัทฯ
ที่ใชในการผลิตของกลุมบริษัทฯ คือ โลหะ 3 ประเภท ไดแก เหลก็ สเตนเลส และ อลูมิเนียม โดยเหลก็ทีใ่ชเปนวัตถุดิบหลกั ไดแก เหล็ก
แผนดํา เหลก็แผนขาว และเหล็กรูปพรรณ มีปริมาณการสั่งซือ้ในป 2546/2547 ป 2547/2548 และไตรมาสที่ 1 ป 2547/2548 สูงถึงรอย
ละ 82.07 รอยละ 87.16 และรอยละ 83.55 ของยอดซื้อวัตถดิุบรวม ตามลําดับ นอกจากวัตถุดิบโลหะแลวกลุมบริษัทฯ ยังมีการใช
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วัตถุดิบอื่นๆ อาท ิส ี ไม ลอ วัสดุสิน้เปลอืงอื่นๆ  ทัง้นี้ ต้ังแตป 2545/2546 บริษัทฯ มีปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบสวนใหญเกินกวารอยละ 
95 เปนการสั่งซือ้จากในประเทศ  
   โดยกลุมบริษัทฯ มีการจัดการกับการขึ้นและลงของราคาวัตถุดิบดวยวิธีการกําหนดราคาขายจากตนทุนที่ใชในการ
ผลิตบวกดวยอัตรากําไรขั้นตนที่เหมาะสม (Cost Plus Margin) ในแตละคําสั่งซื้อ และมกีารวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยมีนโยบายใน
การบริหารสินคาคงคลัง เพ่ือนํามาใชในการผลิตเทานั้น ไมไดมีนโยบายเพื่อการเก็งกาํไรการสํารองวัตถุดิบ โดยมีการสาํรองวัตถุดิบคง
คลัง (Safety Stock) ประมาณ 30 ถึง 60 วัน ทั้งนีข้ึน้อยูกบัแนวโนมราคาวัตถุดิบ สถานการณของวัตถดิุบในชวงนั้นๆ สาํหรับการสํารอง
วัตถุดิบคงคลัง จะมีการจัดเก็บวัตถุดิบเทากับจํานวนวัตถดิุบตามนโยบายการสํารองวัตถุดิบคงคลังที่ไดกําหนดไว และเมื่อไดรับคําสั่งซื้อ
จากลูกคา กลุมบริษัทฯจะนําวัตถดิุบในคลังสินคาออกมาใชกอน และมีการสั่งซือ้วัตถุดิบมาทดแทนตามจํานวนวัตถุดิบที่นําออกมาใช
จากการสํารองวัตถุดิบคงคลัง จึงทําใหกลุมบริษัทฯ สามารถควบคุมตนทุนขายและรักษาอัตรากําไรได และไมตองรับความเสี่ยงทั้งหมด
จากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

 
ตารางแสดงปริมาณและสัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศของกลุมบริษัทฯ 

ป 2545/2546 
(ส.ค. - ก.ค.) 

ป 2546/2547 
(ส.ค. - ก.ค.) 

ป 2547/2548 
(ส.ค. - ก.ค.) 

ไตรมาสที่1          
ป 2548/2549 
(ส.ค. - ต.ค.) 

 

ลานบาท รอยละ ลานบาท ลานบาท รอยละ รอยละ ลานบาท รอยละ 
ในประเทศ 102.95 97.91 206.50 95.09 304.74 97.60 70.30 100.00 
จากตางประเทศ 2.19 2.09 11.80 4.91 7.49 2.40 - - 

รวม 105.15 100.00 218.30 100.00 312.23 100.00 70.30 100.00 
 

 การจัดหาวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต 
 กลุมบริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบโลหะจากผูจัดจําหนายในประเทศเปนสวนใหญ โดยการสั่งซื้อจากผูจัดจําหนายใน
ตางประเทศจะเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกคาตองการโลหะที่มีลักษณะและคุณสมบัติพิเศษที่ไมมีจําหนายในประเทศ หรือกรณีที่วัตถุดิบโลหะใน
ประเทศมีไมเพียงพอ โดยกลุมบริษัทฯ มีปริมาณและสัดสวนการซื้อวัตถุดิบโลหะในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 
 

ตารางแสดงปริมาณการสั่งซื้อวตัถุดิบโลหะในประเทศและตางประเทศของกลุมบริษัทฯ 

ป 2545/2546 
(ส.ค. - ก.ค.) 

ป 2546/2547 
(ส.ค. - ก.ค.) 

ป 2547/ 2548 
(ส.ค.- ก.ค.) 

ไตรมาสที่1  
ป 2548/ 2549 
(ส.ค.- ก.ค.)  

ลานบาท รอยละ ลานบาท ลานบาท รอยละ รอยละ ลานบาท รอยละ 
วัตถุดิบโลหะในประเทศ 74.31 97.13 172.84 93.61 273.81 97.34 59.76 100.00 
วัตถุดิบโลหะตางประเทศ  2.19   2.87  11.80   6.39    7.49   2.66 - - 

รวม 76.50 100.00 184.64 100.00 281.30 100.00 59.76 100.00 
 
 ในป 2546/2547 ป 2547/2548 และไตรมาสที่1 ป2548/2549 กลุมบริษัทฯ มีการซื้อวัตถุดิบโลหะจากผูจัดจําหนาย
โลหะในประเทศมากกวา 30 ราย และมีการซือ้วัตถดิุบโลหะจากผูจัดจําหนายโลหะจากตางประเทศ 1 ราย  
   กลุมบริษัทฯ มียอดซื้อวัตถุดิบโลหะจากผูจัดจําหนายวัตถุดิบรายใหญ 2 ราย ซึ่งเปนผูจดัจําหนายในประเทศ โดยมี
สัดสวนการสั่งซื้อโลหะจากผูจัดจําหนายรายใหญ ดังนี้ 
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ตารางแสดงสัดสวนยอดซื้อวัตถุดิบโลหะจากผูจัดจําหนายโลหะรายใหญตอยอดซื้อวัตถุดิบรวม 

 ป 2545/2546 
(ส.ค. - ก.ค.) 

ป 2546/2547 
(ส.ค. - ก.ค.) 

ป 2547/2548 
(ส.ค. – ก.ค.) 

ไตรมาสที่1 
 ป 2548/2549 
(ส.ค. – ต.ค.) 

จํานวนผูจัดจําหนายโลหะรายใหญ (ราย) 1 2 2 1 
 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
ผูจัดจําหนายโลหะรายใหญอันดับที่หนึ่ง  27.96 26.59 54.79 25.10 54.35 18.69 21.19 30.14 
ผูจัดจําหนายโลหะรายใหญอันดับที่สอง  - - 29.79 13.65 49.34 15.80 - -- 
สัดสวนการสั่งซื้อโลหะจากผูจัดจําหนาย
รายใหญ  27.96 26.59 84.58 38.75 103.69 34.49 21.19 30.14 

หมายเหตุ: ผูจัดจําหนายโลหะรายใหญ หมายถึง ผูจัดจําหนายที่มีสัดสวนการสั่งซื้อเกินรอยละ 10 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวม 
 
 ทั้งนี้ ในชวงป 2545/2546 ป 2546/2547 ถึงป 2547/2548  กลุมบริษัทฯ ไมมีสัดสวนการซื้อโลหะของผูจัดจําหนาย
โลหะรายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวม อยางไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 กลุมบริษัทฯ มีสัดสวนการ
ซื้อโลหะของผูจัดจําหนายโลหะรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวม อยางไรก็ตามที่ผานมา กลุมบริษัทฯ ไมเคยประสบ
ปญหาเกีย่วกับการผูกขาดการจัดจําหนายวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายโลหะรายใหญและการขาดแคลนวตัถุดิบหลักที่ใชในการผลิตแต
อยางใด เนือ่งจากโลหะเปนวัตถุดิบที่เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งกลุมบริษัทฯ มีความสัมพันธอันดีกับ
ผูจัดจําหนายวัตถุดิบ (Supplier) ต้ังแตดําเนินธุรกิจตอเนื่องมาเปนระยะเวลาประมาณ 10 ป  
 
3.4 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 กลุมบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด และตระหนักถึงความผดิชอบตอสภาพแวดลอมและผลกระทบอัน
อาจจะกอใหเกิดอันตรายหรือความเดือดรอนรําคาญแกผูที่อาศัยในบริเวณ ทั้งนี ้ กลุมบริษัทฯ มีนโยบายใหความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐในการดําเนินการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยการปฏิบติัตามกฎระเบียบที่หนวยงานภาครัฐกําหนดอยางเครงครัด ซึ่งกลุม
บริษัทฯ มีมาตรการการปองกันผลกระทบตอสิง่แวดลอม ดังนี ้

(1) สารลางโลหะ : ใชสาร BIO นํามาผสมน้ําในการลางทําความสะอาดโลหะกอนทําการพนสี ซึ่งสารลางโลหะดังกลาวที่ใช
เม่ือปนเปอนไปกบัน้ําจะไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

(2) สี : ใชสีประเภทฝุน ซึ่งจะไมมีสวนผสมของสารระเหยและสารตะกั่ว 
(3) เสียงดังจากการผลิต : ใชเครื่องจกัรที่ทันสมัยในการผลิต ซึ่งมีเสียงดังไมเกินกําหนด คือ 80 เดซิเบล 
สําหรับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดังกลาวขางตน กลุมบริษัทฯ ไดผานการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐที่ควบคุม ไดแก กรม

โรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานสํานักงานสิ่งแวดลอม ซึ่งมีการตรวจสอบตามกําหนดทุก 1 ป และที่ผานมากลุมบริษัทฯ ไม
มีขอพิพาทในเรื่องสิ่งแวดลอมแตอยางใด 
 
3.5 งานที่ยังไมไดสงมอบ

  - ไมมี - 
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4. การวิจัยและพฒันา 

 
กลุมบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาทั้งในขั้นตอนการผลิต การใหบริการ และตัวผลิตภัณฑ รวมทั้งพัฒนาความรู

และทักษะในการผลิตและใหบริการของบุคลากร เพ่ือเปนการเสริมสรางประสบการณ ความรู ความชํานาญในการผลิตและใหบริการ 
อันจะเปนผลทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 

ที่ผานมา กลุมบริษัทฯ ไดพัฒนาเทคโนโลยีการผลติอยางตอเนือ่งต้ังแตเร่ิมดําเนินธุรกิจ โดยมีการศึกษาและติดตามเทคโนโลยี
ทางดานการผลิต เพ่ือนํามาปรบัใชในขั้นตอนการผลิตของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพทั้งดานจํานวนผลิตภัณฑและเวลาในการผลิต ลด
ปริมาณของเสีย รวมทั้งลดตนทุนในการผลิต การพัฒนาที่เกี่ยวกับการผลิตที่ผานมา ไดแก  

•  การพัฒนาเครื่องเจาะรูเสาเดิมที่สามารถเจาะรูไดคร้ังละ 1 รู เปนเจาะรูไดคร้ังละ 8 รู ทําใหสามารถเจาะรูไดเร็วขึ้นเปน 8 เทา 
•  การพัฒนาเครื่องพับเสาจากเดิมตองพับ 11 คร้ังจึงจะไดเสา 1 ตน เปนการพับเสา 1 ตน เพียง 2 คร้ัง ทําใหสามารถพับเสา

ไดเร็วขึ้นเปน 5 เทา 
•  การนําระบบเครื่องเจาะรูเสาครั้งละ 8 รู มาผสมผสานกับเครื่องรีดเสา ทําใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องเปนระบบ

เดียวกันและใชแรงงานนอยลง โดยทําใหสามารถผลิตเสาไดเร็วขึ้นจากเดิม ไมมีรอยตอ ไมจํากัดความยาวและมีความ
แข็งแรงมากขึน้ 

•  การนําระบบพนสทีี่สามารถพนสีของชิ้นงานไดยาวขึ้นมาใช ทําใหสามารถพนสีของชิน้งานที่มีความยาวมากๆ ไดรวดเร็วขึ้น 
โดยสีที่ติดลงบนชิน้งานมีความเรียบเนียนสม่ําเสมอ ทนติดนาน เปนมนัเงา ถลอกยาก 

•  การนําระบบการผลิตอัตโนมัติมาใช ทําใหสามารถลาง ชุบกันสนิม อบแหง และพนสีชิน้งาน ไดอยางตอเนื่องเปนระบบเดียวกัน 
 
สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ จะเปนไปในลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองตอการใชงาน เพ่ือเพ่ิมทางเลือก

และเพือ่ตอบสนองความพึงพอใจและรองรับความตองการของลกูคาที่เพ่ิมมากขึ้น 
•  การพัฒนาผลิตภัณฑชั้นลอยแบบถอดประกอบได (Mezzanine Platform) เพ่ือนาํไปใชในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองการ

พ้ืนที่ในการดําเนินงานและพื้นที่ในการจัดเก็บมากๆ แตมีพ้ืนที่จํากัด ซึ่งเปนการเพิ่มทางเลือกในการใชผลิตภัณฑของกลุม
บริษัทฯ ไดหลากหลายขึ้น 

•  การนําเทคโนโลยจีากตางประเทศมาใชรวมกับผลิตภัณฑของกลุมบริษัทฯ ไดแก ระบบการจัดเกบ็และหยิบใชสิ่งของดวย
ระบบคอมพิวเตอร โดยนําระบบ Automated Storage and Retrieval System (ASRS) ที่เปนที่นิยมในตางประเทศ มาใช
กับชั้นวางของแบบรับน้ําหนักมาก โดยจะทําใหสามารถจัดเก็บสินคาไดมากขึ้นในขณะที่ใชพ้ืนที่ในการติดต้ังชั้นวางของเทา
เดิมหรือนอยลง และมีการเสริมประสิทธิภาพในการบริหารสต็อคดวยระบบคอมพิวเตอร 

 
ทั้งนี้ ที่ผานมากลุมบริษัทฯ ไมมีคาใชจายเกี่ยวกบัการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ  เนื่องจาก

เปนการพัฒนาในลักษณะนําความรู (Know-how) ความชํานาญ และประสบการณในแตละโครงการที่รับงานจากลกูคา และนํามา
พัฒนาและปรับใชกับโครงการตอๆ ไป 
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5. ทรัพยสินทีใ่ชในการประกอบธรุกิจ 
 
5.1 ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ  
 ทรัพยสินถาวรหลักของกลุมบริษัทฯ ณ 31 ตุลาคม 2548 ไดแกที่ดิน อาคาร และอุปกรณดําเนินงาน ดังรายละเอยีดดังนี้   

ประเภท/ 
ลักษณะสินทรัพย 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลคาสุทธิตามบัญช ี
(ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 
 

ที่ดิน (โรงงานใหมอยูระหวางกอสราง)  ต้ังอยูที ่41/60 หมูที่ 
1 ถนนบายพาส ต.บานสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี   
พ้ืนที่ 8 ไร 69 ตารางวา 

บ.มารค เวิลดไวด 
เปนเจาของกรรมสิทธิ ์

50.00 -ไมมี- 

ตัวอาคาร และโรงงาน (สํานักงานใหญของบริษัทฯ)  
ต้ังอยูที ่88/3 หมูที่ 4 ถนนบายพาส ต.หนองไมแดง  
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  เนื้อที่รวม 4,932 ตารางเมตร 

เชา/1 0.00 -ไมมี- 

ตัวอาคารและโรงงาน (ศูนยบริการงานโลหะ สาขา 1)  
ต้ังอยูที ่120 หมูที่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.บานสวน  
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  เนื้อที่รวม 1,680 ตารางเมตร 

เชา/1 0.00 -ไมมี- 

ตัวอาคาร และโรงงาน (บ.สยาม ไอโซ โปร)  
ต้ังอยูที ่88/2 หมูที่ 4 ถนนบายพาส ต.หนองไมแดง  
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  เนื้อที่รวม 2,232 ตารางเมตร 

เชา/2 0.00 -ไมมี- 

อาคารและสิ่งปลกูสราง (ต้ังอยูบนที่ดินที่เชาชวงจากบริษัท 
ดับบลิว เคพี แอสเซ็ท พลัส จํากัด) 

กลุมบริษัทฯ  
เปนเจาของกรรมสิทธิ ์

18.21 -ไมมี- 

เครื่องจักรและอุปกรณ กลุมบริษัทฯ  
เปนเจาของกรรมสิทธิ ์

53.00 -ไมมี- 

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน กลุมบริษัทฯ  
เปนเจาของกรรมสิทธิ ์

3.25 -ไมมี- 

ยานพาหนะ กลุมบริษัทฯ  
เปนเจาของกรรมสิทธิ ์

17.22 -ไมมี- 

งานระหวางกอสราง กลุมบริษัทฯ  
เปนเจาของกรรมสิทธิ ์

40.11/3 -ไมมี- 

/1  รายละเอียดตามสรุปสัญญาเชาชวงตัวอาคารและโรงงาน ระหวาง บริษัทฯ และ บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จํากัด 
/2  รายละเอียดตามสรุปสัญญาเชาชวงตัวอาคารและโรงงาน ระหวาง บ.สยาม ไอโซ โปร และ บริษัท ดับบลิว  เค พี แอสเซ็ท พลัส จํากัด 
/3  งานระหวางกอสราง สําหรับโรงงานของ บ.มารค เวิลดไวด  ท้ังหมด 
 

5.2 รายละเอียดของสัญญาที่สําคญั
5.2.1 สัญญาเชาชวงตัวอาคารและโรงงานของบริษทัฯ 
คูสัญญา ผูใหเชาชวง  :  บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จํากัด 

ผูเชาชวง      :  บริษัท ซิต้ี สตีล จาํกัด (มหาชน) 
ทรัพยสินที่เชา 1) สํานักงานใหญ :  

 อาคารและโรงงาน ต้ังอยูที ่88/3 หมูที่ 4 ถนนบายพาส ต.หนองไมแดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  
  เนื้อที่รวม 4,932 ตารางเมตร  ดังนี้ 

อาคารชั้นที่ 1  เนือ้ที่รวม    576 ตารางเมตร  
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โรงงาน     เนือ้ที่รวม 4,356 ตารางเมตร 
2)   ศูนยบริการงานโลหะ (สาขา 1) : 
 อาคารและโรงงาน ต้ังอยูที ่120 หมูที่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.บานสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบรีุ  เนื้อที่รวม 1,680 

ตารางเมตร  ดังนี้ 
อาคาร 3 ชั้น  เนือ้ที่รวม 720 ตารางเมตร  
โรงงาน    เนือ้ที่รวม 960 ตารางเมตร 

ระยะเวลา ระยะเวลา 3 ป นบัต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2550  โดยหากครบกําหนดระยะเวลา 
ดังกลาว และผูเชาชวงมีความประสงคจะเชาชวงตอไป ผูใหเชาชวงตกลงใหผูเชาชวงตอสัญญาออกไปอกี
คร้ังละ 3 ป ในอัตราคาเชาชวงเดิม 

อัตราคาเชา 99,180 บาท/เดือน หรือคิดเปน 15 บาท/ตารางเมตร/เดือน  โดยผูเชาชวงตองชําระคาเชาชวงดังกลาว ณ 
ภูมิลําเนาของผูใหเชาชวงเปนการลวงหนา ภายในวันที่ 15 ของทุกเดอืน  

 

5.2.2 สัญญาเชาชวงตัวอาคารและโรงงานของ บ.สยาม ไอโซ โปร 
คูสัญญา ผูใหเชาชวง  :  บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จํากัด 

ผูเชาชวง      :  บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด 
ทรัพยสินที่เชา โรงงาน ต้ังอยูที ่88/2 หมูที่ 4 ถนนบายพาส ต.หนองไมแดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  เนือ้ที่รวม 2,232 ตาราง

เมตร   
ระยะเวลา ระยะเวลา 3 ป นบัต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2550  โดยหากครบกําหนดระยะเวลา 

ดังกลาว และผูเชาชวงมีความประสงคจะเชาชวงตอไป ผูใหเชาชวงตกลงใหผูเชาชวงตอสัญญาออกไปอกี
คร้ังละ 3 ป ในอัตราคาเชาชวงเดิม 

อัตราคาเชา 33,480 บาท/เดือน หรือคิดเปน 15 บาท/ตารางเมตร/เดือน  โดยผูเชาชวงตองชําระคาเชาชวงดังกลาว ณ 
ภูมิลําเนาของผูใหเชาชวงเปนการลวงหนา ภายในวันที่ 15 ของทุกเดอืน  

 
5.3 เครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการ 
 บริษัทฯ เปนเจาของและจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการตอกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 
โดยการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาจะมีอายุ 10 ปนับจากวันที่จดทะเบียน และสามารถตออายุไดทุก 10 ป โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 
 

เครื่องหมายการคา ประเภทสินคา วันที่จดทะเบียน / ตออาย ุ

 ชั้นวางของ ตูเกบ็ของ 20 ธันวาคม 2543 / 19 ธนัวาคม 2553 
เครื่องหมายบริการ ประเภทบริการ วันที่จดทะเบียน / ตออาย ุ

 
รับจางทํางานดานโลหะ 8 กันยายน 2547 / 7 กันยายน 2557 

 
 สําหรับเครื่องหมายการคาของ บ. ไอโซ โปร จํากัด ไดยื่นจดทะเบียนตอกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย แลว โดยอยู
ระหวางขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
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5.4 สิทธิบัตรการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
  การไดรับสิทธิประโยชนในการดําเนินธุรกิจ 

บ. สยาม ไอโซ โปร ซึ่งเปนบริษัทยอยไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เม่ือวันที่ 24 
กันยายน 2546 ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1528(2)/2546 โดยสิทธิประโยชนทางภาษีที่ไดรับสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

สิทธิประโยชนทางภาษี ระยะเวลา 
ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการรวมกนัไมเกินรอยละ 100 ของ
เงินลงทุน โดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน นบัต้ังแตวันที่เร่ิมมีรายไดจาก
การประกอบกิจการ ทั้งนี้ รายไดที่ตองนํามาคํานวณกําไรสุทธิ ใหรวมถึงรายได
จากการจําหนายผลพลอยได ไดแก เศษหรือของเสยีจากขบวนการผลิต  
หมายเหต ุภาษีเงินไดที่ไดรับยกเวนมีมูลคาไมเกิน 51,500,000 บาท ทั้งนี ้ จะ
ปรับเปลีย่นตามจํานวนเงินลงทุน โดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวยีนที่แทจริง
ในวันเปดดําเนินการ /1

 กําหนดระยะเวลา 3 ป นับต้ังแตเร่ิมมีรายไดจาก
การประกอบกิจการ (ต้ังแต 2 สิงหาคม 2547 ถึง 1 
สิงหาคม 2550) 

ตามมาตรา 29 ไดรับลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรกึง่หนึ่งตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เวนแตรายการเครื่องที่มีอากรขาเขาตํ่ากวารอย
ละสิบ จะไมไดรับลดหยอน 

 ต้ังแต 25 มิถุนายน 2546 ถึง 24 มีนาคม 2549 

ตามมาตรา 34 ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม 
ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได  

ตลอดระยะเวลาที่ไดรับการการยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล (3 ป ต้ังแต 2 สิงหาคม 2547 ถึง 1 
สิงหาคม 2550) 

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขที่สําคัญ คือ ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทา 
ภายใน 2 ป นับแตวันที่เปดดําเนินการ /1  หากไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาดังกลาว จะถูกลดทอนสิทธิและประโยชนยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 1 ป กลาวคือจะถูกลดระยะเวลาการไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก 3 ป เหลือ 2 ป  โดย 
บ.สยาม ไอโซ โปร กําลังดําเนินการจัดทําระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000  ภายในป 2549 
 

หมายเหตุ :       /1  วันท่ีเปดดําเนินการ มีความหมายตามที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) กําหนด คือ วันท่ี บ.สยาม ไอโซ โปร ย่ืนขอเปดดําเนินการตอ
   คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) แตไมเกินวันท่ี 24 มีนาคม 2549 
 
5.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย
5.5.1 เงินลงทุน 

ตารางแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย ณ  31 ตุลาคม 2548
มูลคาเงินลงทุน (ลานบาท) 

 รอยละ 
การลงทุน 

ทุนชําระแลว 
(ลานบาท) มูลคาตาม 

วิธีราคาทุน 
มูลคาตาม  
วิธีสวนไดเสีย 

บ.สยาม ไอโซ โปร 99.99 42.00/1 42.00/1 182.88 
บ.มารค เวิลดไวด 99.99 110.00 110.00 93.05 

รวม 152.00 275.93 
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 ณ 31 ตุลาคม 2548 เงินลงทุนในบริษัทยอยทัง้หมดของบริษัทฯ ตามวิธีราคาทุนคิดเปนรอยละ 36.07 ของสินทรัพยรวมของ
บริษัทฯ  และเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสียคิดเปนรอยละ 65.48 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ  
 
หมายเหตุ  /1    ท้ังน้ี ณ 18 มกราคม 2549 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในบ.สยาม ไอโซ โปร เปนจํานวนเงิน 70 ลานบาท โดยบ.สยาม ไอโซ โปร มีทุนจดทะเบียนและ
  เรียกชําระแลว 112 ลานบาท และทุนจดทะเบียน 154 ลานบาท และมีมูลคาตามวิธีราคาทุน 154 ลานบาท 
    
5.5.2 นโยบายการบรหิารงานในบริษทัยอย 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนโดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกือ้หนุนและเอือ้ประโยชนตอการทําธุรกิจของบริษัทฯ หรือเปนธุรกิจ
ซึ่งอยูในอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการเติบโตที่ดี บริษัทฯ จะกํากับดูแลการบริหารงานโดยการสงกรรมการหรือผูบริหาร เขาไปเปนตัวแทน
ตามสัดสวนการถือหุน โดยปจจุบนัคณะกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนชุดเดียวกัน ซึ่งจะปฏิบติัตามขั้นตอนของ
อํานาจอนุมัติการดําเนินการตางๆที่ไดกําหนดไวในกฎระเบียบของบริษัทฯและบริษัทยอย 
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6. โครงการในอนาคต 
 
6.1 การขยายกําลังการผลิตผานบรษิัทยอย
 เนื่องจากในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดใชกําลังการผลติคอนขางเต็มที่แลว จึงไดขยายกาํลังการผลิตโดยการเปดโรงงานภายใตการ
ดําเนินงานของบ.สยาม ไอโซ โปร  นอกจากนั้นกลุมบริษัทฯ ยังมีโครงการที่จะขยายกําลังการผลิต โดยการสรางอาคารโรงงานใหมและ
เพ่ิมเครื่องจักรอปุกรณและยานพาหนะ ซึ่งอยูภายใตการดําเนินงานของบ.มารค เวิลดไวด  ปจจุบัน บ.มารค เวิลดไวด ไดเร่ิมดําเนินการ
กอสรางอาคารสํานักงานและโรงงาน ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2547 โดยมีพ้ืนที่ใชสอยรวมทั้งสิ้นประมาณ 17,300 ตารางเมตร บนเนือ้ที ่8 
ไร 69 ตารางวา ซึง่เปนกรรมสิทธิข์อง บ. มารค เวิลดไวด ต้ังอยูที่ 41/60 หมูที ่1 ถนนบายพาส ตําบลบานสวน อําเภอเมอืงชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี  ซึ่งจะใชเงนิลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 292 ลานบาท โดยใชลงทุนซือ้ที่ดินไปแลวประมาณ 65 ลานบาท  โดยคาดวาจะเริ่มดําเนินการ
ผลิตไดภายในไตรมาสที่ 3 ของป 2549 และจะสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดอีกประมาณ 9,000 ตันตอป ทําใหมีกําลงัการผลิตรวมทั้ง
สิ้นประมาณ 25,000 ตันตอป ซึ่ง ณ 31 ตุลาคม 2548 การกอสรางโรงงานแลวเสร็จไปกวารอยละ 90 หรือประมาณรอยละ 70 ซึ่งคิดเปน
จํานวนเงิน 67.5 ลานบาท จากงบประมาณการลงทนุสรางอาคารและโรงงาน ซือ้เครื่องจักรและอปุกรณจํานวนเงินทั้งสิ้น 96.5 ลานบาท 

ทั้งนี้ ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับจากการขยายกําลงัการผลิตดังกลาวมีดังนี้ 
•  เพ่ือรองรับความตองการในผลิตภัณฑโลหะและบรกิารงานดานโลหะที่เพ่ิมมากขึ้น จากอุตสาหกรรมทีมี่การขยายตัว 
•  เพ่ือรองรับการขยายตลาดและชองทางการจัดจําหนายใหม ๆ ทั้งตลาดตางประเทศและตลาดในประเทศ  

 
6.2 การขยายชองทางการจัดจําหนาย
 กลุมบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาดและชองทางการจัดจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมยอดจําหนาย โดย
สําหรับตลาดในประเทศ จะเนนกลุมลูกคาที่เปนผูใชทางอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความตองการผลิตภัณฑโลหะและงานบรกิาร
เกี่ยวกบัโลหะที่มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึน้ในอนาคต และสําหรับตลาดตางประเทศ มีแผนทีจ่ะดําเนินการหลงัจากที่มีการขยายกําลังการผลิต  
โดยมีนโยบายใหบ.มารค เวิลดไวด เปนผูดําเนินงานสาํหรับการผลิตและจําหนายสําหรับตลาดตางประเทศ ภายหลังจากที่สามารถ
รองรับความตองการของตลาดภายในประเทศไดเพียงพอแลว โดยจากการประมาณการกําลังการผลิตของบ. มารค เวลิด ไวด เม่ือเร่ิม
เปดดําเนินการในป 2549/2550 จะใชกําลังการผลิตรอยละ 50 ของกําลังการผลิตเต็มที่ เพ่ิมเปนรอยละ 75 ของกําลังการผลิตเต็มที่ ในป 
2550/2551 และเพิ่มเปนรอยละ 97 ของกําลงัการผลิตเต็มที่ในป 2551/2552 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 
 
 ณ 31 ตุลาคม 2548 กลุมบริษัทฯ ไมมีขอพิพาททางกฎหมายในคดีใดๆ ที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจสงผลกระทบในดานลบตอ
สินทรัพยของกลุมบริษัทฯ สูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถอืหุน ณ สิ้นรอบบญัช ี2547/2548 และไตรมาสที่1 ป 2548/2549หรือกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ หรือคดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกจิโดยปกติของกลุมบริษัทฯ 
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8. โครงสรางเงินทนุ 
 
8.1 หลักทรพัยของบริษัทฯ 
8.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนทีอ่อกและเรียกชําระแลว ณ 18 มกราคม 2549 

ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บาท 
ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 300,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

ทุนที่ออกและชําระแลว  : 210,000,000 บาท 
ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 210,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามญัเพิ่มทุนในครั้งนี้จํานวน 90,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทฯ จะมีทุนจด
ทะเบยีนทีช่ําระแลวทั้งสิ้น 300,000,000 บาท 

 
8.1.2 หลักทรพัยอื่น 

 - ไมมี - 
 

8.1.3 ขอตกลงระหวางกลุมถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการบรหิารงาน
ของบริษทัฯ โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษัทฯ ลงนามรวมดวย 

  - ไมมี - 
 

8.2 โครงสรางผูถือหุน 
รายชื่อกลุมผูถือหุน ณ 18 มกราคม 2549 
 

ณ 18 มกราคม 2549 ภายหลังการเสนอขายตอ
ประชาชนและพนักงาน /1รายชื่อผูถือหุน 

จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ 
1. นายวิบูลย  พงศรัตนเดชาชัย 49,659,900 23.65 49,659,900 16.55 
2. นางเค็ง  พงศรัตนเดชาชัย 49,659,900 23.65 49,659,900 16.55 
3. นายคมกริช  พงศรัตนเดชาชัย 37,799,880 18.00 37,799,880 12.60 
4. นายสาธิต  พงศรัตนเดชาชัย 34,234,500 16.30 34,234,500 11.41 
5. นางสาวสุพัตรา  พงศรัตนเดชาชัย 34,234,500 16.30 34,234,500 11.41 
6. นายบัณฑิต  พงศรัตนเดชาชัย 2,205,600 1.05 2,205,600 0.74 
7. นายประวิตร  พงศรัตนเดชาชัย 2,205,600 1.05 2,205,600 0.74 
8. อื่น ๆ 120 0.00 120 0.00 

รวม 210,000,000 100.00 210,000,000 70.00 
จํานวนหุนที่เสนอขายตอพนักงาน - - 900,000 0.30 
จํานวนหุนที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป - - 89,100,000 29.70 
รวมจํานวนหุนสามัญภายหลังการเสนอขาย 210,000,000 100.00 300,000,000 100.00 
หมายเหตุ /1  ภายใตสมมติฐานท่ีมีการเสนอขายหุนไดครบถวนทั้งจํานวน 90 ลานหุน 
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8.3 นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได และหักสาํรองตามกฎหมาย ทั้งนี ้
ตองไดรับการอนมัุติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตกลุมบริษัทฯ มีความจําเปนตองใชเงินเพื่อการขยายกิจการ หรือจากปจจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของในการบริหารงานของกลุมบริษัทฯ  ทั้งนีก้ารจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะ
การเงิน และแผนการลงทุนของกลุมบริษัทฯ   

สําหรับบริษัทยอย คณะกรรมการของบริษัทยอยจะเปนผูกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลในแตละป ทั้งนี้ ตองไดรับการอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย เวนแตกลุมบริษัทฯ มีความจําเปนตองใชเงินเพื่อการขยายกจิการ หรือจากปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ในการบริหารงานของกลุมบริษัทฯ  ทั้งนีก้ารจายเงินปนผลดังกลาวอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน 
และแผนการลงทนุของกลุมบริษัทฯ   
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9. การจัดการ 
 

9.1  โครงสรางการจดัการ 
รูปแผนผังโครงสรางการจัดการของกลุมบริษทัฯ 

ณ  31 ตุลาคม 2548 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประธานกรรมการบริหาร 
นายคมกริช  พงศรัตนเดชาชัย 

กรรมการผูจัดการ 
นายสาธิต  พงศรัตนเดชาชัย 

รองกรรมการผูจัดการ / ประธานเจาหนาทีก่ารเงิน  
นางสาวสุพัตรา  พงศรัตนเดชาชัย 

ผูจัดการทั่วไป 
นางสาววลัยลักษณ  คูหเพ็ญแสง 

ฝายตรวจสอบภายใน 
นางสาวปยะพร  ชัยจิตวนิช 

ฝายบัญชแีละการเงิน 
นางสาวบุญทิพย  เพ็ชรรุย 

ฝายการตลาดและการขายสาย 1 
นางสาววารุณี นิคม   

ฝายบัญชี 

ฝายทรัพยากรมนุษย 
นางชลจิต  บุตรเมือง 

ฝายวิศวกรรม 
นายสมบัติ  มนประภากมล 

รองกรรมการผูจัดการ 
นายเจริญพงษ  องควงศสกุล 

ฝายการตลาดและการขายสาย 2 
นางสาวธนวรรณ สุวรรณ 

ฝายการเงิน ศูนยบริการ 
งานโลหะ 

บริษัทยอย การตลาด การขาย จัดซื้อ การผลิต วิศวกร
ออกแบบ 

ซอมบํารุง วิศวกร
สนับสนุน 

ทรัพยากร
มนุษย 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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 บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เร่ืองการขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ 
 
9.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 
 ณ 31 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 8 ทาน ดังนี ้
  1. นายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย ประธานกรรมการ 
  2. นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย กรรมการ 
  3. นายสาธิต พงศรัตนเดชาชัย กรรมการ 
  4. นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย กรรมการ 
  5. นางสาววลัยลักษณ คูหเพ็ญแสง กรรมการ 
  6. นายอาทิตย วุฒิคะโร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  7. นายมาณพ ชิวธนาสุนทร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  8. นางสาวอรุณรัตน  สกุาญจนวัฒนชยั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  โดยมี นางสาวปยะพร ชัยจิตวนิช เปนเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ  

  
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีนายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย นายสาธิต พงศรัตน

เดชาชัย และนางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย กรรมการสองในสี่คนนีล้งลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 
 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษทัฯ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1/2547 ณ 27 พฤศจิกายน 2547 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่เปนตัวแทนของผูถอืหุน และมีอํานาจในการจัดการบริษัทฯ ดังนี ้
1. ตองปฏิบัติหนาที่โดยใชความรูความสามารถ และประสบการณใหเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัทฯ   

2. กําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และควบคุมติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหถูกตองตามกฎระเบียบ
ขอบังคับของหนวยราชการที่เกี่ยวของ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหกับผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และใหมีการบริหารงาน
อยางโปรงใส รวมทั้งเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

3. กํากับดูแลใหฝายจัดการใหดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และแจงใหฝายจัดการนําเสนอเรื่องที่มี
สาระสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัทฯ รายการระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอื่น ๆ ใหพิจารณาโดยใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

4. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยใหจัดใหมีฝายตรวจสอบและดูแลการ
ปฏิบัติงานภายในเปนผูติดตาม และดําเนินการ และรวมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
 5. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจัดการ หรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดใหดําเนิน
กิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ โดยการมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มี
กรรมการอิสระ หรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม และหากกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบ
คัดคานการมอบอํานาจนั้น ตองบันทึกความเห็นของกรรมการดังกลาวในรายงานการประชุมใหชัดเจน ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาว
จะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน และตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ
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ที่ทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจจะมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
 6. มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม ในการดําเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเปนกรรมการอยางแทจริง
และมีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 
 7. จะตองมีความผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลตอผู
ลงทุนอยางถูกตองครบถวน มีมาตรฐาน และโปรงใส 
 8. พิจารณาการอนุมัติแผนการดําเนินธุรกิจ รายจายประจําป รวมทั้งการไดมา/จําหนายไปของสินทรัพย ซึ่งมีวงเงินเกินกวา
อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งการอนุมัติแผนการรวมทุนเพื่อขยายธุรกิจ และการอนุมัติเงินกู นอกเหนือจากเงินกูเพ่ือใช
ในเงินหมุนเวียน ซึ่งจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร 
 ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตน กรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบวาระตางๆ ที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และตองไมอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ 
มีอํานาจดําเนินการเรื่องตางๆ ของกิจการไดเอง เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุนกอน 
 1.   เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน เชน การโอนหรือขายกิจการ การเพิ่มทุน การควบรวมบริษัทฯ เปนตน 
 2.   การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดสวนเสีย และอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ระบุใหตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
 และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 
3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
 2. การซื้อหรือรับการโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ  
 3. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่น
เขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
 4. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑสนธิ หรือ ขอบังคับบริษัทฯ  
 5. การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 6. การเลิกบริษัทฯ  
 7. การออกหุนกูของบริษัทฯ 
 8. การควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น 
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 การเขารวมประชมุคณะกรรมการ 
การเขารวมประชมุคณะกรรมการ / 

การประชุมคณะกรรมการทั้งหมด (คร้ัง)  
ป 2546/2547 ป 2547/2548 ไตรมาสที่ 1       

ป 2548/2549 
1. นายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย 9/9 7/7 3/3 
2. นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย 9/9 7/7 3/3 
3. นายสาธิต พงศรัตนเดชาชัย 9/9 7/7 3/3 
4. นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย 9/9 7/7 3/3 
5. นางสาววลัยลักษณ คูหเพ็ญแสง  - 5/7 3/3 
6. นายอาทิตย วุฒิคะโร  - 5/7 3/3 
7. นายมาณพ ชิวธนาสุนทร  - 5/7 3/3 
8. นางสาวอรุณรัตน สุกาญจนวัฒนชยั - - 2/3 

 หมายเหต ุ :  นางสาวอรุณรัตน สุกาญจนวัฒนชัย ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯและกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
      ครั้งท่ี 5/2548 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2548 และในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2548 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2548   
         
9.1.2 คณะกรรมการบริหาร 
 ณ  31 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการบริหารมีจํานวน 4 ทาน ดังนี ้
 1. นายคมกริช   พงศรัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสาธิต  พงศรัตนเดชาชัย กรรมการบริหาร 
 3. นางสาวสุพัตรา  พงศรัตนเดชาชัย กรรมการบริหาร 
 4. นางสาววลัยลักษณ  คูหเพ็ญแสง กรรมการบริหาร 
 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรหิารฺ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1/2547 ณ 27 พฤศจิกายน 2547 
 1. มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด 
 2. กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
 3. กําหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัทฯ 
 4. พิจารณาวาระตางๆ กอนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 5. มีอํานาจจาง แตงต้ัง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน คาตอบแทน โบนัส 
สําหรับพนักงานระดับผูจัดการฝายขึ้นไป 
 6. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณี และสอดคลองกับกฎหมายที่ใชอยู 
 7. มีอํานาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพยสินถาวรของบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจาง การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การเขาทํา
สัญญา หรือการทํานิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติและเปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยกรรมการบริหารไม
นอยกวา 3 คน มีอํานาจอนุมัติวงเงินไมเกิน 90 ลานบาท ตามระเบียบบริษัทฯ  วาดวยอํานาจและดําเนินการของบริษัทฯ  
 ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตนนั้น จะไมรวมถึงอํานาจ และ/
หรือ การมอบอํานาจชวงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผูรับมอบอํานาจชวง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ซึ่งการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 
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9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 
 1. นายอาทิตย   วุฒิคะโร  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายมาณพ   ชิวธนาสุนทร กรรมการตรวจสอบ  

 3. นางสาวอรุณรัตน  สุกาญจนวัฒนชัย  กรรมการตรวจสอบ  
 ทั้งนี้ นางสาวปยะพร ชัยจิตวนิช เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัครั้งที่1/2547 ณ 27 พฤศจิกายน 2547 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาทีแ่ละรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ  
และรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ  
 1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอ  โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชี
ภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบ จัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให
ผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได 
 2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  โดยสอบทาน
รวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน (ถามี) 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ        
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริษัทฯ 
 4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีโดยคํานึงถึง
ความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของ
บุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ  
 5. พิจารณาเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนให
มีความถูกตองและครบถวน 
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวนนโยบาย
การบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ  ทบทวนรวมกับผูบริหารของ
บริษัทฯ ในรายงานสําคัญ ๆ ทีต่องเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายบัญญัติ ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร     
เปนตน 
 7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ  ซึ่งรายงานดังกลาว       
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลตอไปนี้ 
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกตองครบถวน 
เปนที่เชื่อถือได 
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  
 - เหตุผลที่เชื่อวา ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะไดรับการแตงต้ังตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  
 - รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ   
 8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจาย
ของบริษัทฯ 
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9.1.4 คณะผูบรหิาร 
 ณ 31 ตุลาคม 2548 คณะผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 11 ทาน ดังนี้ 
 1. นายคมกริช  พงศรัตนเดชาชัย ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 2. นายสาธิต  พงศรัตนเดชาชัย กรรมการผูจัดการ 
 3. นางสาวสุพัตรา  พงศรัตนเดชาชัย รองกรรมการผูจัดการ / ประธานเจาหนาที่การเงิน 
 4.   นายเจริญพงษ องควงศสกุล รองกรรมการผูจัดการ 
 5. นางสาววลัยลักษณ  คูหเพ็ญแสง ผูจัดการทั่วไป  
 6. นางสาวบุญทิพย  เพ็ชรรุย ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
 7. นางสาววารุณี  นิคม ผูจัดการฝายการตลาดและการขาย 1 
 8. นางสาวธนวรรณ  สุวรรณ ผูจัดการฝายการตลาดและการขาย 2 
 9. นางชลจิต  บุตรเมือง ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย 
 10. นายสมบัติ  มนประภากมล ผูจัดการฝายวิศวกรรม 
 11. นางสาวปยะพร  ชัยจิตวนิช ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 
 
 อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาทีบ่ริหาร ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่1/2547 ณ 27 พฤศจกิายน 2547 
 1. ประสานงานกับผูบริหารและพนักงาน เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
 2. เปนประธานคณะกรรมการบริหาร เพ่ือปฏิบัติภารกิจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการบริหาร 
 3. กําหนดกลยุทธและแผนการทางธรุกิจ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และดําเนินการตามกลยุทธและแผนทางธุรกิจดังกลาวเมื่อ
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการเพื่อใหเกิดผลประโยชนในระยะยาวสูงสุดแกบริษัทฯ 
 4. แสวงโอกาสทางธรุกิจและกิจการที่เกี่ยวของ รวมทั้ง ธุรกิจใหม เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกบริษัทฯ พนักงาน และผูถอืหุน 
 5. ดูแลการทํางานของพนักงานใหเปนไปตามนโยบาย และกฎระเบียบตาง ๆ รวมถึงการปฏิบัติงานดวยหลักธรรมาภิบาลใน
การทําธุรกิจ 
 6. สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององคกร 
 7. ประสานความรักความสามัคคีในองคกร เพ่ือใหการประสานงานภายใน องคกรมีประสทิธิภาพ 
 8. มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนนิกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด 
 9. กําหนดแผน และแนวทางเกีย่วกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัทฯ  
 10. พิจารณาวาระตางๆ กอนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 
 11. มีอํานาจจาง แตงต้ัง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน คาตอบแทน โบนสั 
สําหรับผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ  
 12. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณ ีและสอดคลองกับกฎหมายที่ใชอยู 
 13. มีอํานาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพยสินถาวรของบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจาง การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การเขาทํา
สัญญา หรือการทํานิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติและเปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ ภายในวงเงินที่กําหนดไว
ในระเบียบบริษัทฯ วาดวยอํานาจและดําเนินการของบริษัทฯ  
 ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตน ประธานเจาหนาที่บริหารจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบวาระตาง ๆ ที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตองไมอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย 
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 



 
  

 

สวนที่ 2 หนา 49 

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 สรุปอํานาจอนุมัติการดําเนินการเกี่ยวกับคาใชจายของประธานเจาหนาที่บริหาร  
 ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการบริหารอยางนอย 1 คน มีอํานาจอนุมัติการดําเนินการการจายเงินและการทําธุรกรรมของ
บริษัทฯ ที่มีวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท  โดยมอีํานาจอนุมัติการทํารายการดังตอไปนี้ 
 1. การอนุมัติการสั่งซื้อตาง ๆ เพ่ือการดําเนินธุรกิจ 
 2. การอนุมัติจายเงินและการทําธุรกรรมทางการเงินตาง ๆ 
 3. การอนุมัติเครดิตใหลูกคา 
 4. การอนุมัติใบเสนอราคา 
 5. การขายสินทรัพยของบริษัทฯ  

 

 อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจดัการ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1/2547 ณ 27 พฤศจิกายน 2547 
 1. เสนอแนวทางการบริหารใหแกคณะกรรมการบริหาร 
 2. วางแผน และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหาร 
 3. กําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหแกผูบริหารระดับสูง 
 4. สรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหาร 
 5. มีอํานาจจาง แตงต้ัง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน คาตอบแทน โบนัส 
สําหรับพนักงานระดับต้ังแตผูจัดการฝายลงมา 
 6. มีอํานาจอนุมัติคาใชจายในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด 
 7. มีอํานาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพยสินถาวรของบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจาง การกูยืมเงิน การใหกูยืม การเขาทํา
สัญญาหรือการทํานิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติและเปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกินตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด 
 8. มีอํานาจกระทําการ และแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอ
บริษัทฯ  
 9. มีอํานาจอนุมัติการแตงต้ังที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ  
 10. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ หรือกิจการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
 ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตน กรรมการผูจดัการจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบวาระตาง ๆ ที่ไดรับอนมัุติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และตองไมอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรอืบคุคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในลกัษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และจะตองเปดเผยรายการดงักลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 
 สรุปอํานาจอนุมัติการดําเนินการเกี่ยวกับคาใชจายของกรรมการผูจดัการ 
 กรรมการผูจัดการมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการเกี่ยวกับการจายเงินและการทําธุรกรรมของบริษัทฯที่มีวงเงินไมเกิน 30 ลาน
บาท  โดยมีอํานาจอนุมัติการทํารายการดังตอไปนี ้
 1. การอนุมัติการสั่งซื้อตาง ๆ เพ่ือการดําเนินธุรกิจ 
 2. การอนุมัติจายเงนิและการทําธุรกรรมทางการเงินตาง ๆ 
 3. การอนุมัติเครดิตใหลูกคา 
 4. การอนุมัติใบเสนอราคา 
 5. การขายสินทรัพยของบริษัทฯ  
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9.2 การสรรหากรรมการ 
 ถึงแมวาบริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ ได
กําหนดแนวทางและหลักเกณฑในการแตงต้ังกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกโดยใชเกณฑ 
ความสามารถ ประสบการณ วิสัยทศัน และความนาเชื่อถอื เปนตน โดยบริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑดังนี้ 
 
9.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการบรษัิทฯไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการ
บริษัทฯทั้งหมดนัน้ ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร  
 ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการบริษัทฯจํานวนหนึ่งในสาม หรือ ใน
จํานวนที่ใกลเคียงที่สุดกับจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทฯ จะตองพนจากตําแหนง กรรมการบริษัทฯที่ออกตามวาระนั้นๆ 
อาจไดรับการเลือกต้ังใหมได และกรรมการของบริษัทฯ จะตองเปนผูมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายกําหนด 
 โดยกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลอืกต้ังกรรมการบริษัทฯตามหลักเกณฑและวิธกีารดังนี้ 
 1. ผูถือหุนคนหนึ่งมคีะแนนเสียงเทากบัหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
 2. ผูถือหุนแตละคนจะใชเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตามขอ 1 เพ่ือเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการบริษัทฯก็ได แต
จะแบงคะแนนเสยีงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
 3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดับจะไดรับการเลือกต้ังใหเปนกรรมการบริษัทฯ เทากับจํานวนกรรมการบริษัทฯจะ
พึงมีหรือจะพึงเลอืกต้ังในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการบริษัท
ฯที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทฯวางลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทฯเลอืกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการบริษัทฯแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคราวถัดไปดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู เวนแตวาระของกรรมการบริษัทฯจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคล
ซึ่งไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการบริษัทฯไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริษัทฯทีต่นเขา
ไปแทน 
 ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการบริษัทฯคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงกําหนดตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา  
3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษัทฯจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกโดยใชเกณฑ ความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถอื เปน
ตน และเสนอตอที่ประชุมผูถอืหุนใหพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม และใหที่ประชุมผูถอืหุนเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และกรรมการตรวจสอบที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงต้ังใหม
อีกได ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบติั ดังนี้ 
 1. เขาใจบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของการเปนกรรมการ 
 2. สามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 3. ถือหุนไมเกินกวารอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบรษัิทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญหรือ
ผูบริหาร 
 4. ไมเปนลูกจาง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจําของบริษัทฯ บริษัทในเครอื บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถอืหุน
รายใหญหรือผูบริหาร 
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 5. เปนกรรมการที่ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือ
หุนรายใหญหรือผูบริหาร ที่อาจทําใหพิจารณาไดวาขาดความเปนอิสระในการปฏิบติัหนาที่ในการเปนกรรมการอิสระ เชน มีรายการ
ระหวางกันจํานวนมาก ที่มีเงือ่นไขพิเศษแตกตางจากลูกคารายอื่นทั่วไป หรือไดรับความชวยเหลอืทางดานการเงินของบรษัิทฯ 
 
9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 
9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
ป 2546/2547 ป 2547/2548 ไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 

รายชื่อคณะกรรมการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

ลักษณะ 
คาตอบแทน 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ลักษณะ 
คาตอบแทน 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ลักษณะ
คาตอบแทน 

1. นายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย - - 20,000 เบี้ยประชุม 23,000 เบี้ยประชุม 
2. นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย - - 20,000 เบี้ยประชุม 8,000 เบี้ยประชุม 
3. นายสาธิต พงศรัตนเดชาชัย - - 20,000 เบี้ยประชุม 8,000 เบี้ยประชุม 
4. นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย - - 20,000 เบี้ยประชุม 8,000 เบี้ยประชุม 
5. นางสาววลัยลักษณ คูหเพ็ญแสง - - 20,000 เบี้ยประชุม 8,000 เบี้ยประชุม 
6. นายอาทิตย วุฒิคะโร - - 40,000 เบี้ยประชุม 31,000 เบี้ยประชุม 
7. นายมาณพ ชิวธนาสุนทร - - 28,000 เบี้ยประชุม 28,000 เบี้ยประชุม 
8. นางสาวอรุณรัตน  สกุาญจนวัฒนชยั - - - - 20,000 เบี้ยประชุม 
 หมายเหตุ :   /1    นางสาวอรุณรัตน สุกาญจนวัฒนชัย ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯและกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
  ครั้งท่ี 5/2548 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2548 และในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2548 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2548   
  ไมไดเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2547/2548 ดังน้ันไมไดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ป 2547/2548 
 

คาตอบแทนผูบริหาร 
ป 2546/2547 ป 2547/2548 ป 2548/2549 /1  

จํานวนราย คาตอบแทน (บาท) จํานวนราย คาตอบแทน (บาท) จํานวนราย คาตอบแทน(บาท) 
เงินเดือนรวม 3 540,000 11 5,200,000 15 9,200,000 
โบนัสรวม - - 11    320,000 15 800,000 
รวม 3 540,000 11 5,520,000 15 10,000,000 

  หมายเหตุ :   /1    ประมาณการสําหรับป 2548/2549 
 
9.3.2 คาตอบแทนอื่น 

 - ไมมี - 
 
9.4 การกํากับดูแลกจิการ  
 บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) และไดใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เปนอยางยิ่ง  ตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ และสังคมโดยรวม  
 บริษัทฯ ยึดหลักการในการกํากับดูแลกิจการที่ดีในแตละหัวขอดังตอไปนี้ 
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9.4.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกจิการ เพ่ือใหการดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่
ยังยืน บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลดังนี้ 
 1. ดําเนินกิจการดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่เกีย่วของทุกฝาย 
 2. บริหารงานอยางเต็มความสามารถดวยความระมัดระวัง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 
 3. จัดใหมีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง  โดยดําเนินกิจการดวยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยง 
รวมทั้งวางกลยุทธ แกไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอยูสมํ่าเสมอ 
 4. การปฏิบัติตอผูถอืหุน และผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมตอทุกฝาย 
 5. จัดโครงสรางบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตละกลุมอยางชัดเจน 
 6. ดูแลสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอยางถกูตองและชอบธรรม 
 
9.4.2 สิทธิของผูถือหุน 
 สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทฯ  

บริษัทฯ จะถอืปฏิบัติ ใหมีการจัดสงหนังสือนัดประชมุพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมวาระตางๆ ใหผูถือหุนไดทราบลวงหนา
กอนวันนัดประชมุ 7  วัน หรือ 14 วันในบางกรณี เชน การจัดสรรหุนใหกับกรรมการและพนักงาน การทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมา
หรือจําหนายไปซึง่สินทรัพย หรือในกรณีอื่นใดซึ่งไดกําหนดไวตามเกณฑของหนวยงานที่เกี่ยวของ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง
ครบถวน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได รวมทั้งไดจัดเก็บรายงานการประชุมอยางเปนระเบียบเพ่ืองายและสะดวกตอการ
ตรวจสอบ 

สิทธิในการออกเสียง 
ในการประชุมผูถอืหุนของบริษัทฯ ทุกครั้ง ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสิทธิอยางเทาเทียมกัน เชนในการ

ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ  สอบถาม และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งขอเสนอแนะตาง ๆ เปนตน 
สิทธิที่จะไดรับการดูแลอยางเปนธรรม 
ผูถือหุนจะไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกันในสิทธิตาง ๆ ที่ผูถอืหุนพึงมีและพึงได 
 

9.4.3 สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของ ไดแก 
 - พนักงาน : บริษัทฯ ไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมกัน และใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสม 
 - คูคาและเจาหนี ้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาและเจาหนีอ้ยางเปนธรรม และเปนไปตามเงือ่นไขทางการคา ตามสัญญาที่

ตกลงทํารวมกัน 
 - ลูกคา  : บริษัทฯ เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานและสามารถ

ตอบสนองความตองการลูกคาไดเปนอยางดี โดยเนนใหความสําคัญถึงคุณภาพสินคา            การ
บริการและราคาที่เหมาะสม 

 - คูแขงขนั : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี เพ่ือรักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน 
 - ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ใหความใสใจเปนอยางมากกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยรับผิดชอบและดแูลมิใหมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชนและสังคม 
 
9.4.4 การประชุมผูถือหุน 
 การเชิญประชุมผูถือหุนทกุครั้ง ผูถอืหุนจะไดทราบวัน เวลา สถานทีป่ระชุม ตลอดจนรายละเอยีดวาระการประชุม ทั้งนีบ้ริษัทฯ 
จัดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสมดวยเวลาที่เพียงพอ และไดมีการสงเสริมใหผูถือหุนมโีอกาสอยางเทาเทียมกันในการสอบถาม 
การแสดงความเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ 
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 นอกจากนี้บริษัทฯ  ไดจัดเก็บรายงานการประชุมผูถอืหุนที่ผานการรับรองจากที่ประชุมผูถือหุนไวอยางเปนระเบียบและปลอดภัย 
งายตอการตรวจสอบ 
 
9.4.5 ภาวะผูนําและวสัิยทัศน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหนาที่ รวมทั้งภาวะผูนําและวสิัยทัศน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกจิการที่ดีมี
ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณของบรษัิทฯ  
ตลอดจนการกํากบัดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน 
 2. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งจัดใหมีการติดตามการดําเนินการดังกลาวอยางสมํ่าเสมอดวย 
 3. คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดมีการกํากบัดูแลใหฝายจัดการบริหารงานตามนโยบายทีก่ําหนดไว ทั้งนี้ไมรวมถึงรายการที่มีความ
ขัดแยงหรอืมีสวนไดเสีย และรายการที่ตองขอความเห็นจากผูถอืหุน ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 
 4. คณะกรรมการบริษัทฯเปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝายจัดการอยางชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวตอกรรมการ
บริษัทฯ ฝายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ 
 
9.4.6 ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 คณะกรรมการบริษัทฯไดดูแลเรื่องรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ รวมทั้งการดูแลเรื่องการใชขอมูล
ภายในของบริษัทฯ เพ่ือประโยชนสวนตัวดังนี้ 
 1. รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
  คณะกรรมการบริษัทฯไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ในการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน  คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ  โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก  โดย
หากบริษัทฯ มีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนบริษัทฯ จะนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหความเห็น
รายการดังกลาว และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาตอไป  ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยอยางเครงครัด 
 2. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
  บริษัทฯ ไดมีนโยบายหามมิใหกรรมการบริษัทฯและผูบริหารของบริษัทฯ  นําขอมูลของบริษัทฯ ไปใชไมวาทางตรงหรือโดย
ทางออมเพ่ือประโยชนสวนตัว ตามรายละเอยีดในขอ 9.5 
 
9.4.7 จริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัทฯ ไดกําหนดขอพึงปฏิบัติเกีย่วกับ จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝายจัดการ และพนักงาน เพ่ือใหผูเกี่ยวของ
ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภาระกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตยสุจริต และเทีย่งธรรม  ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ  ผูมี
สวนไดเสีย ทุกกลุม และสังคม ดังนี ้
 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทฯ พึงดําเนนิธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปรงใส ความซื่อสัตย และความสามารถในการแขงขัน  โดย
ปฏิบัติตอบุคคลทุกกลุมดวยความเปนธรรม  โดยบรษัิทฯ จะพึงปฏิบติัดวยความสมดุลของประโยชนใหแกบุคคลทุกกลุมดวยความเสมอ
ภาค ดังนี้ 
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 - ผูถือหุน  : บริษัทฯ พึงดําเนนิกิจการดวยอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลประกอบการที่ดี และใหผูถอื
หุนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม 

 - ลูกคา  : บริษัทฯ พึงผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ตรงตามความตองการของลูกคาดวย
ราคาที่เหมาะสม 

 - คูคาและเจาหนี ้ : บริษัทฯ พึงดําเนนิธุรกรรมตาง ๆ ตอคาและเจาหนี ้บนพ้ืนฐานของความเกื้อหนุนที่เปนธรรม 
 - คูแขงขนั : บริษัทฯ พึงดําเนนิธุรกิจบนพื้นฐานการแขงขันที่ยุติธรรม 
 - พนักงาน : บริษัทฯ พึงดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 - ประเทศ  : บริษัทฯ พึงดําเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสราง และพัฒนาความเจริญกาวหนา โดยปฏิบัติไดถูกตอง

ตามขอกําหนดของกฎหมาย และเปนไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป 
 - ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ พึงดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอ ชุมชน และสังคม ทั้งนี้ยังคํานึงถึงผลกระทบ

ที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 
 จริยธรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ  
 1. กรรมการบริษัทฯ  พึงปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามเจตนารมณแหงปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ และยึดมัน่ในจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจทีบ่ริษัทฯ กําหนดไว 
 2. กรรมการบริษัทฯพึงปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ  ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือ
หุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบรษัิทฯ  
 3. กรรมการบริษัทฯ พึงอทุิศเวลาปฏบิัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบอยางเพียงพอ  โดยใชความรูความสามารถ และทักษะการ
บริหารจัดการอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหบริษัทฯ เจริญกาวหนา ม่ันคง และกอใหเกิดผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสม 
 4. กรรมการบริษัทฯ พึงปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูถอืหุน และในขณะเดียวกันตองคํานงึถึงผลประโยชนของ
ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ที่เกีย่วของดวย โดยปฏิบัติตอบุคคลทุกกลุมดวยความเหมาะสมและเปนธรรม 
 5. กรรมการบริษัทฯ ไมพึงอาศัยตําแหนงหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ  ไมเปดเผยขอมูลความลับของบรษัิทฯ 
ตอบุคคลภายนอก  รวมทั้งไมแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเอง  และผูเกี่ยวของโดยใชขอมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยงัไมเปดเผยตอ
สาธารณะ ตลอดจนไมกระทําการใด ๆ ในลกัษณะทีอ่าจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ  
 
9.4.8 การถวงดุลกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
 บริษัทฯ มีการถวงดุลกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  โดยไมใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีอํานาจในการตัดสินใจแตบุคคลเดียวหรือ
กลุมเดียว  เพ่ือเปนสรางกลไกการถวงดุลและใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจํานวน  
8 ทาน รายละเอยีดเปนดังนี ้
 - กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 ทาน 
 - กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 4 ทาน 
 ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ทาน คิดเปนรอยละ 37.50 ของกรรมการทั้งหมด 
 
9.4.9 การรวมหรือแยกตําแหนง 
 บริษัทฯ มีประธานกรรมการบริษัทฯที่ไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธานเจาหนาที่บริหาร แตบุคคลทั้งสองก็มีความสัมพันธกัน
โดยเปนกลุมตระกูลเดียวกัน  อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีการแบงแยกอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ  และประธานเจาหนาที่
บริหารไวอยางชัดเจน รวมทั้งบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3 ทาน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการ
บริหารงานของบริษัทฯ นอกจากนี้กลุมบริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ในการ



 
  

 

สวนที่ 2 หนา 55 

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

ควบคุมดูแลตรวจสอบการดําเนินงานภายในของกลุมบริษัทฯ ใหเปนไปอยางโปรงใส เหมาะสม รัดกุม และเปนไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัทฯ อยางเครงครัด 
 
9.4.10 คาตอบแทนกรรมการและผูบรหิาร   
 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไวอยางชัดเจน และโปรงใสโดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสม
และสอดคลองกบัอุตสาหกรรม รวมทั้งอยูในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการได และตองผานการ
อนุมัติจากที่ประชมุผูถือหุน 
 คาตอบแทนผูบริหาร บริษัทฯ จัดใหเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด  ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน ปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมี
กระบวนการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมโดยใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน  
รวมทั้งใชผลประกอบการของบริษัทฯ มาประกอบการพิจารณา 
 
9.4.11 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯมีการประชุมอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง  และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพ่ิมเติมตามควรแกกรณ ีและมกีารจัดสงหนังสือเชญิประชุมใหแกกรรมการเพื่อพิจารณากอนการประชมุลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอน
วันประชุม เวนแตในกรณจีําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกําหนดวาระการ
ประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวนเพียงพอ โดยจัดสงใหกับคณะกรรมการบริษัทฯ ลวงหนา เพ่ือใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯทุกคน
สามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผย  
 
9.4.12 คณะอนกุรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 คน เพ่ือชวยในการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ  รายชื่อ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามรายละเอยีดในขอ 9.1.3 เร่ืองคณะกรรมการตรวจสอบ 
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังไมไดมีอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะสม โดยให
ขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมขีนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯประกอบการพิจารณา
กําหนด 
 
9.4.13 ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไดกําหนด
ภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทฯ คณะผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการ
ควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบรษัิทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงานผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจาก
กัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสมนอกจากนีย้ังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ 
ไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงนิเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  โดยไดพิจารณาและสอบทานรวมกับฝายบริหารของ
บริษัทฯ  และมีความเห็นวาบริษัทฯ มีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 
 บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายในทาํหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของ
บริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมปีระสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกบั
บริษัทฯ  และเพือ่ใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการ
บริษัทฯจึงกําหนดใหฝายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  



 
  

 

สวนที่ 2 หนา 56 

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

9.4.14 รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผดิชอบตองบการเงินของบริษัทฯ  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปของ
บริษัทฯ  ทั้งนี้งบการเงินดังกลาวจดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ไดรับการรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชนโยบายที่เหมาะสม
และถอืปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตอง
และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความ
เชื่อม่ันอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทฯ  
 
9.4.15 ความสัมพันธกบัผูลงทุน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯ ทั้งทีเ่กี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลกระทบตอกระบวนการ
ตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ  บริษัทฯ จึงมีนโยบายใหฝายบริหารดําเนินการในเรื่องที่เกีย่วกับการเปดเผย
ขอมูลที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สมํ่าเสมอ และทันตอเวลา ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญและจะยึดถือ
ปฏิบัติ ในสวนงานดานผูลงทุนสัมพันธ กลุมบริษัทฯยังไมมีแผนที่จะจัดต้ังหนวยงานนี้แตไดมอบหมายได คุณสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย 
ตําแหนงรองประธานเจาหนาที่ทางการเงิน เบอรโทรศัพทติดตอ 0-3878-2064 อีเมลล แอดเดรส cfo@wkpgroup.com เปนผูทําหนาที่
ติดตอกับผูถอืหุน นักวิเคราะห และหนวยงานที่เกีย่วของ 

 
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
 บริษัท  ซิต้ี  สตีล  จํากัด (มหาชน)  มีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเครงครัดในการจัดการขอมูลภายใน เพ่ือปองกันมิให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน นําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือผลประโยชนสวนตน โดยมีหลักการดังนี้ 

-  หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน นําขอมูลภายในองคกร ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะชนไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว 
และหามนําขอมูลภายในทั้งที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขอมูลที่ถือวาเปนความลับทางธุรกิจ ไป
เผยแพรตอบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ขอมูลของแตละหนวยงานจะรับทราบโดยเฉพาะผูที่เกี่ยวของของหนวยงานเทานั้น โดยการ
รายงานหรือเผยแพรขอมูลภายในจะสามารถปฏิบัติไดเฉพาะบุคคลที่ไดรับมอบหมายเทานั้น 

-  หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 30 วัน กอน
การเปดเผยงบการเงินแกสาธารณะชน โดยบริษัทฯ ไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม โดย
เร่ิมต้ังแตตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความรายแรงของความผิดนั้นๆ 

-  บริษัทฯ ไดดําเนินการแจงใหกรรมการและผูบริหารทุกทานรับทราบถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบตอขอมูลภายในโดย
ไมนํามาใชเปนประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแจงใหทราบถึงหนาที่การรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย โดยคูสมรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ โดยกรรมการและผูบริหารจะตองจัดสงสําเนาการรายงานดังกลาวแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งกําหนดใหแจงภายใน 3 วันทําการ เพ่ือบริษัทฯ จะไดรับ
ทราบการเปลี่ยนแปลงการถือหุนนั้น 
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9.6 บุคลากร 
9.6.1 จํานวนบุคลากร 

ณ 31 ตุลาคม  2548 กลุมบริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 345 คน แบงออกตามฝายไดดังนี้ 
ประเภทบุคลากร จํานวน (คน) 

ฝายบัญชแีละการเงิน 
ฝายจัดซื้อ 
ฝายการตลาดและการขาย 
ฝายทรัพยากรมนุษย 
ฝายวิศวกรรมและออกแบบ 
ฝายตรวจสอบภายใน 
ฝายผลิต 
ฝายบริหาร 

14 
6 

23 
4 

13 
3 

271 
11 

รวม 345 
 
9.6.2   ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
  -ไมมี- 
 
9.6.3 คาตอบแทนพนกังาน 
 คาตอบแทนรวมของพนักงาน (ไมรวมคาตอบแทนของผูบริหารและเปนคาตอบแทนที่เขาออกระหวางป) สําหรับป 2546/2547 ป 
2547/2548 และไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 เปนจาํนวน 26,425,305 บาท 33,417,797บาท และ 8,732,024 บาท ตามลําดับ โดยเปน
คาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา คาตอบแทนอื่นๆ และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดังมีรายละเอียดตามตาราง
ตอไปนี้ 

ประเภทคาตอบแทน สําหรับป 2546/2547 สําหรับป 2547/2548 ไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 

เงินเดือน 17,971,673 18,515,266 4,702,829 
โบนัส 1,218,645 967,806 - 
คาลวงเวลา 6,117,701 6,519,875 2,105,353 
คาตอบแทนอื่นๆ 1,117,285 7,374,830 1,900,428 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ /1 - 40,020 23,414 

รวม 26,425,305 33,417,797 8,732,024 
/1  กลุมบริษัทฯ เริ่มมีการสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงานตั้งแตเดือนมีนาคม 2548 โดยเริ่มนําสงเงินสมทบเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2548 
 
9.6.4 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยมีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาบุคลากรในดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งใน
สวนงานเทคนิค (Technical ) และสายงานวิชาชีพ (Professional) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ และพัฒนาองคกร นอกจากนี้ยังเปน
การรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถทํางานกับบริษัทฯ ในระยะยาว มีความกาวหนาในอาชีพ โดยไดมีการจัดอบรมดังนี้ 
 1. In House Training Program  
  โดยจัดใหพนักงานเขารวมการสัมมนา อบรม ตามหลักสูตรที่เหมาะสม และนําเอาความรูที่ไดมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของตนและหนวยงาน 
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 2. On the Job Training Program  
  เปนการอบรมใหกับพนักงานใหมในสายงานโดยบุคลากรที่มีประสบการณในสายงานนั้นๆรวมถายทอดความรู พรอมทั้ง
ประสบการณให ซึ่งพนักงานไดมีการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงโดยมีหัวหนางานดูแลอยางใกลชิด  
 3. Seminar and Training Program  
  จัดใหมีการอบรมในเรื่องความรูเฉพาะดานและเทคนิคตางๆ โดยคํานึงถึงการจัดการฝกอบรมใหเหมาะสมกับงานในแตละ
สายงาน เชน การฝกอบรมคอมพิวเตอร การฝกอบรมดานเทคโนโลยีการผลิต เปนตน 
 4. Learning and Teaching Organisation Program 
  จัดต้ังโครงการการแลกเปลี่ยนความรูระหวางพนักงาน โดยทางกลุมบริษัทฯ จะใหพนักงานที่มีประสบการณแตละสายงาน
เปนอาจารยถายทอดความรูที่ตนมีในงานนั้นๆ ใหแกนักเรียนซึ่งเปนพนักงานจากสายงานอื่น ๆ ใหมีความรูความเขาใจถึงการปฏิบัติงาน
ในสายงานอื่นๆ เปนการสรางทักษะความรูเพ่ิมเติมใหกับพนักงาน และยังเปนการสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงาน ชวยสงเสริมการ
สื่อสารในองคกรใหมีความราบรื่น และเกิดประสิทธภิาพสูงสุด  
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10. การควบคุมภายใน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังที่ 6 /2548 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามทาน
เขารวมประชุมพิจารณาเรื่องการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร และตัวแทนจากบริษัท บีที ที่ปรึกษา
ธุรกิจ จํากัด พรอมทั้งใชขอมูลจากรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่จัดทําโดย บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด เพ่ือ
พิจารณาพรอมทั้งอนุมัติใหการรับรองแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 ดานคือ องคกร
และสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบ
การติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ อีกทั้งบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ในเร่ืองการ
ทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว ตามเอกสารแนบ 3 สวนที่ 3 ขอ 
3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่จัดทําโดย บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด  สรุป
ไดวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทสวนใหญอยูในเกณฑดี เนื่องจากการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการควบคุมภายใน
ที่มีของบริษัทฯ โดยสรุปขอมูลจากรายงานดังกลาวได โดยแบง เปน 5 ดาน ไดดังนี้ 

 
10.1. องคกรและสภาพแวดลอม มีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้ 

บริษัทฯไดจัดใหมีโครงสรางองคกรที่ชัดเจน โดยมีกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงานอยางชัดเจน
ในคําบรรยายลักษณะงาน ( Job Description) ที่เปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน  3 ดาน คือ 
หนาที่อนุมัติ หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และหนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสินออกจากกันโดยเด็ดขาด อีกทั้งยังมี
การกําหนดวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแนละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการตรวจสอบซึ่งกันและ
กัน บริษัทฯมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจเปน        
ลายลักษณอักษรโดยมีการปดประกาศใหพนักงานทราบพรอมทั้งมีการกําหนดการลงโทษกรณีพนักงานละเมิด 

 
10.2.  การบริหารความเสี่ยง มีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้ 

บริษัทฯไดกําหนดปจจัยความเสี่ยงไว 4 ดาน คือ ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต ความเสี่ยงดาน
การบริหาร การจัดการและความเสี่ยงดานการเงินและไดมีการประชุมเพ่ือติดตามความเสี่ยงทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
เพ่ือปองกันและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

  
10.3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้ 

บริษัทฯไดมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายประจําปและมีการกําหนดกฎระเบียบ ประกาศและคําสั่งในเรื่องเกี่ยวกับการ
อนุมัติการดําเนินการตาง ๆภายในบริษัทฯไวเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา การดําเนินการตางๆ เปนไปตามแนวทางที่
ฝายบริหารกําหนด ซึ่งรวมถึงการลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่ไดประเมินไวและเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร    
บริษัทฯไดมีการจัดทําแผนภาพแสดงทางเดินของเอกสาร (Flowchart) ในระบบงานตางๆ ของบริษัทฯเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใน
ปจจุบัน พรอมทั้งมีการกําหนดดัชนีวัดผลการดําเนินงานทุกฝายปฏิบัติงานตามเปาหมายของบริษัทฯ โดยจะทําการประเมินทุกเดือน 
บริษัทฯมีการแบงแยกหนาที่ระหวางหนวยงานขาย หนวยงานจัดสงและคลังสินคา หนวยงานสินเชื่อ หนวยงานที่เก็บเงิน หนวยงาน
บันทึกบัญชี หนวยงานจัดซื้อและหนวยงานรับของ นอกจากนี้บริษัทฯไดมีการตรวจนับสินคาคงเหลือปลายงวดเปนประจําทุกเดือน 
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10.4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล มีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้ 

บริษัทฯไดมีการใชระบบ ERP ในการจัดเก็บขอมูลทางดานการตลาดและบัญชีการเงินและการเขาถึงระบบนั้นมีการกําหนด 
Password  และกําหนดบุคคลที่จะเรียกใชขอมูลระบบตางๆ ตามหนาที่รับผิดชอบ 

  
10.5  ระบบการติดตาม มีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้  
 บริษัทฯไดมีระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  (ISO) ดวยความถี่อยางนอยปละ 2 คร้ัง และมีการประชุมติดตามผลการ
ดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจในทุก 3 เดือน และโดยคณะ
กรรมการบริหารเพื่อกําหนดกลยุทธและแนวทางในการดําเนินธุรกิจในทุก 1 เดือน พรอมทั้งไดมีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานทุก
สัปดาหโดยคณะผูบริหารเพื่อรับทราบปญหารวมถึงการหาแนวทางที่เหมาะสมในการแกปญหา  
  

ปจจุบัน บริษัทฯ ไดนําขอเสนอแนะบางสวนดังกลาวขางตนมาใชกําหนดในแผนการควบคุมภายในและในแผนการดําเนินงาน
เพ่ิมเติมแลว พรอมทั้งไดเร่ิมปฏิบัติไปบางแลว  

นอกจากนี้บริษัทฯยังไดมีการวาจางบริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด เพ่ือเปนที่ปรึกษาในการทําการออกแบบระบบงานการ
ตรวจสอบภายในเพิ่มเติมโดยนําขอเสนอแนะจากรายงานประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯดังกลาวขางตนมาประกอบการ
ดําเนินการเพื่อใหฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯไดเรียนรูและพัฒนาการในการทําหนาที่การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบ การ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน การรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ ใหไดมาตรฐานและไดใชประโยชนจาก
รายงานผลการตรวจสอบภายใน   อันจะสงผลใหระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีประสิทธิภาพเทียบเทามาตรฐานสากลและให
บริษัทฯมีการกํากับดูแลที่ดียิ่งขึ้น 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 
 
12.1 สรุปรายงานผูสอบบญัช ี
 งบการเงินรวมป 2545/2546
 ผูสอบบัญช ี : นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีเลขที ่218  บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด   
 สรุปรายงานผูสอบบัญชี : สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2546  
 ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขวา งบดุลและงบดุลรวมแสดงฐานะทาง
การเงินของบริษัทฯ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ยกเวนผลตองบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุน
รวม งบกระแสเงินสดและงบกระแสเงินสดรวม เนื่องจากผูสอบบัญชีไมไดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในขณะนั้น จึงไมไดเขาไป
สังเกตการณการตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2545(สินคาคงเหลือยกมาตนป ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2545) และไมอาจใช
วิธีการตรวจสอบอื่นใหเปนที่พอใจในปริมาณสินคาคงเหลือได และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในขณะนั้นไดออกรายงานการสอบบัญชีโดย
ไมแสดงความเห็นตองบการเงินเกี่ยวกับปริมาณสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2545 
 
 งบการเงินรวมป 2546/2547
 ผูสอบบัญช ี : นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีเลขที ่218  บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด   
 สรุปรายงานผูสอบบัญชี : สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2547  
 ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป   
 
 งบการเงินรวมป 2547/2548
 ผูสอบบัญช ี : นายศุภชัย  ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3930 สํานักงาน เอินสท แอนด ยงั จํากัด  
 สรุปรายงานผูสอบบัญชี :  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 
 ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และสรุปวา ยกเวนผลของรายการปรับปรุงที่อาจมีขึ้นจากการไมไดเขารวม
สังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547 (สินคาคงเหลือยกมาตนป ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2547) ตองบกําไร
ขาดทุนเฉพาะของบริษัทฯ และงบกําไรขาดทุนรวม เนื่องจากไมไดทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีในขณะนั้น  งบการเงินแสดงฐานะการเงิน  
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป   
 
 งบการเงินรวมงวด 3 เดือน ป 2548/2549
 ผูสอบบัญช ี : นายศุภชัย  ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3930 สํานักงาน เอินสท แอนด ยงั จํากัด  
 สรุปรายงานผูสอบบัญชี :  สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2548 
 ผูสอบบัญชีไดสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และสรุปวา ไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินรวมของบริษัทฯ และบรษัิทยอย 
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป   
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12.2 งบการเงิน 
 ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนรวมของกลุมบริษัทฯ สําหรับป 2545/2546  2546/2547  2547/2548 และงวด 3 เดือน ป 2548/2549 

            (หนวย : ลานบาท) 
ตรวจสอบแลว  สอบทานแลว 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 
งบรวมป 2546 งบรวมป 2547 งบรวมป 2548 3 เดือน ป 2548 3 เดือน ป 2549 

 

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
รายได           
 รายไดจากการขาย 133.56 96.4% 272.66 97.7% 482.21 97.8% 129.31 97.6% 139.12 97.6% 
 รายไดจากการใหบริการ 4.35 3.1% 6.31 2.3% 10.56 2.1% 3.09 2.3% 2.73 1.9% 
 รายไดอ่ืน 0.57 0.4% 0.18 0.1% 0.34 0.1% 0.04 0.0% 0.70 0.5% 
 รวมรายได 138.48 100.0% 279.14 100.0% 493.10 100.0% 132.44 100.0% 142.54 100.0% 
คาใชจาย           
 ตนทุนขายและบริการ 122.96 88.8% 250.52 89.7% 313.10 63.5% 85.94 64.9% 91.97 64.5% 
 คาใชจายในการขายและ

บริหาร 
7.28 5.3% 20.06 7.2% 30.42 6.2% 6.55 4.9% 7.28 5.1% 

 รวมคาใชจาย 130.24 94.0% 270.58 96.9% 343.52 69.7% 92.49 69.8% 99.25 69.6% 
 กําไรกอนดอกเบี้ยจาย

และภาษีเงินได 
8.25 6.0% 8.56 3.1% 149.58 30.3% 39.95 30.2% 43.29 30.4% 

 ดอกเบี้ยจาย 0.81 0.6% 0.65 0.2% 1.74 0.4% 0.40 0.3% 0.49 0.3% 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 2.30 1.7% 3.13 1.1% 12.58 2.6% 6.02 4.5% 2.89 2.0% 
 กําไรสุทธิสําหรับงวด 5.13 3.7% 4.78 1.7% 135.26 27.4% 33.53 25.3% 39.91 28.0% 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (บาท) 
– ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก/1

0.17 0.05 0.97 0.24 0.29 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน(บาท) 
-Fully Dilution Basis/2

0.02 0.02 0.45 0.11 0.13 

 

หมายเหตุ :      /1เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญท่ีตราไวจาก 10 บาทตอหุน เปน 2 บาทตอหุน  ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 5/2547 เม่ือวันท่ี 
20 กันยายน 2547  และเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญท่ีตราไวจาก 2 บาทตอหุน เปน 1 บาทตอหุน  ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 
1/2549 เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2549  บริษัทฯ ไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักใหมเพื่อใชในการคํานวณกําไร(ขาดทุน)ตอหุน
สําหรับป 2545/2546  2546/2547  2547/2548 และงวด 3 เดือนป 2547/2548 และป 2548/2549 เพื่อสะทอนผลกระทบจากการแตกหุน  สงผล
ใหกําไร(ขาดทุน)ตอหุนสําหรับป 2545/2546  2546/2547  2547/2548 และงวด 3 เดือนป 2547/2548 และป 2548/2549  เปลี่ยนจาก 1.66  
0.53  1.93  0.48 และ 0.57 บาทตอหุน เปน 0.17  0.05  0.97  0.24 และ 0.29 บาทตอหุน   

   /2กําไรตอหุนคิดลดเต็มท่ี(Fully Dilution) ท่ีทุนจดทะเบียน 300.00 ลานบาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท 
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 ตารางสรุปงบดุลรวมของกลุมบริษัทฯ สําหรับป 2545/2546  2546/2547  2547/2548 และงวด 3 เดือน ป 2548/2549 

       (หนวย : ลานบาท) 
ตรวจสอบแลว  สอบทานแลว 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
งบรวมป 2546 งบรวมป 2547 งบรวมป 2548 3 เดือน ป 2549 

 

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
สินทรัพย         
สินทรัพยหมุนเวียน         
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8.23 8.6% 21.70 8.6% 40.91 11.1% 77.44 18.4% 
 ลูกหนี้การคา         
 กิจการที่เกี่ยวของกัน 5.52 5.8% 0.63 0.2% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 
 กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 15.75 16.6% 60.82 24.1% 76.75 20.8% 100.06 23.7% 
 รวมลูกหนี้การคา 21.28 22.4% 61.44 24.4% 76.75 20.8% 100.06 23.7% 
 สินคาคงเหลือ 6.27 6.6% 28.88 11.4% 61.15 16.6% 57.78 13.7% 
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5.22 5.5% 3.28 1.3% 5.12 1.4% 3.35 0.8% 
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน 40.99 43.1% 115.31 45.7% 183.93 49.8% 238.63 56.6% 
สินทรัพยไมหมุนเวยีน         
 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 0.50 0.5% 2.55 1.0% 0.99 0.3% 0.99 0.2% 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 53.69 56.4% 134.39 53.3% 184.15 49.9% 181.79 43.1% 
 รวมสินทรัพยไมหมนุเวียน 54.19 56.9% 136.94 54.3% 185.14 50.2% 182.78 43.4% 
 รวมสินทรัพย 95.18 100.0% 252.24 100.0% 369.07 100.0% 421.41 100.0% 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน         
หนี้สินหมุนเวียน         
 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 20.00 21.0% 57.00 22.6% 62.00 16.8% 57.00 13.5% 
 เจาหนี้การคา         
 กิจการที่เกี่ยวของกัน 1.06 1.1% 4.09 1.6% 0.18 0.0% 0.10 0.0% 
 กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 27.35 28.7% 51.20 20.3% 24.32 6.6% 37.20 8.8% 
 รวมเจาหนี้การคา 28.41 29.8% 55.29 21.9% 24.50 6.6% 37.31 8.9% 
 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของ 6.80 7.1% 0.01 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 0.00 0.0% 0.88 0.3% 6.74 1.8% 9.34 2.2% 
 หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 1.60 1.7% 2.28 0.9% 3.78 1.0% 5.81 1.4% 
 รวมหนี้สิน 56.80 59.7% 115.46 45.8% 97.02 26.3% 109.46 26.0% 
สวนของผูถือหุน         
 ทุนจดทะเบียน 31.00  140.00  200.00  200.00  
 ทุนออกจําหนายและเรียกชําระแลว 31.00 32.6% 140.00 55.5% 140.00 37.9% 140.00 33.2% 
 ผลแตกตางจากการปรับโครงสรางกลุมบริษัท 0.00 0.0% (15.38) (6.1%) (15.38) (4.2%) (15.38) (3.6%) 
 กําไรสะสม         
 จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 0.00 0.0% 0.00 0.0% 6.76 1.8% 6.76 1.6% 
 ยังไมไดจัดสรร 7.38 7.8% 12.16 4.8% 140.66 38.1% 180.57 42.8% 
 รวมสวนของผูถือหุน 38.38 40.3% 136.78 54.2% 272.05 73.7% 311.95 74.0% 
 รวมหนี้สนิและสวนของผูถือหุน 95.18 100.0% 252.24 100.0% 369.07 100.0% 421.41 100.0% 
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 ตารางสรุปงบกระแสเงินสดรวมของกลุมบริษัทฯ สําหรับป 2545/2546  2546/2547  2547/2548 และงวด 3 เดือน ป 2548/2549 

  (หนวย : ลานบาท) 
ตรวจสอบแลว  สอบทานแลว 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
 

งบรวมป 2546 งบรวมป 2547 งบรวมป 2548 3 เดือน ป 2549 
กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน     
 กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 5.13  4.78  135.26  39.91  
 รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ

(จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน : 
    

 คาเสื่อมราคา 4.41  8.21  15.34  4.06  
 สวนแบงขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 0.00  0.00  0.00   
 สวนแบงขาดทุน(กําไร)จากการขายสินทรัพย 0.00  0.09  0.00  (0.64) 
 ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยถาวร 0.00  0.00  0.08   
 ลูกหนี้การคาลดลง(เพิ่มขึ้น) (7.07) (40.17) (15.30) (23.32) 
 สินคาคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น) (3.40) (22.61) (32.27) 3.36  
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น) (5.21) 1.94  (1.84) 1.77  
 เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น(ลดลง) 2.60  26.88  (30.79) 12.81  
 หนี้สินหมุนเวียนอืน่เพิ่มขึ้น(ลดลง) 1.24  1.56  7.36  4.63  
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (2.29) (19.31) 77.84  42.59  
      
กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน     
 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันลดลง(เพิ่มขึ้น) (0.50) (2.05) 1.56  (0.00) 
 เงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย

เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
0.00  (64.74) 0.00  0.00  

 เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 0.00  0.15  0.00  1.67  
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น(ลดลง) (24.66) (39.78) (65.18) (2.73) 
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (25.16) (106.42) (63.62) (1.07) 
      
กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน     
 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 20.00  37.00  5.00  (5.00) 
 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น

(ลดลง) 
6.15  (6.79) (0.01) 0.00  

 เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพิ่มทนุ 0.00  109.00  0.00  0.00  
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 26.15  139.21  4.99  (5.00) 
      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ (1.31) 13.48  19.21  36.52  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 9.53  8.23  21.70  40.91  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 8.23  21.70  40.91  77.44  
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 ตารางการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

ตรวจสอบแลว สอบทานแลว 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

 

งบรวมป 
2546 

งบรวมป 
2547 

งบรวมป 
2548 

งบรวมป  
2548 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)      
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.72  1.00  1.90  2.18  
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.52  0.72  1.21  1.62  
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) (0.06) (0.22) 0.73  1.65  
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 7.77  6.74  7.13  6.42  
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 46.31  53.38  50.48  56.09  
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 26.91  14.25  6.96  6.19  
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 13.38  25.25  51.76  58.19  
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา) 5.50  5.99  7.85  11.91  
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน) 65.48  60.14  45.87  30.24  
Cash Cycle (วัน) (5.79) 18.49  56.37  84.04  
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 
(Profitability Ratio) 

     

อัตรากําไรขั้นตน (%) 10.85% 10.20% 36.46% 35.16% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 5.57% 3.01% 30.29% 30.03% 
อัตรากําไรอื่น (%) 0.41% 0.06% 0.07% 0.49% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) (29.87%) (230.26%) 52.15% 99.99% 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 3.71% 1.71% 27.43% 28.00% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 14.34% 5.46% 66.17% 54.67% 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
(Efficiency Ratio) 

     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 7.05% 2.75% 43.54% 40.39% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 24.59% 13.82% 94.56% 96.11% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.90  1.61  1.59  1.44  
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
(Financial Policy Ratio) 

     

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.48  0.84  0.36  0.35  
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) 1.01  (23.93) 52.93  93.25  
อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (เทา) (0.12) (0.17) 1.19 15.58 
อัตราสวนการจายเงินปนผล (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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12.3 โครงสรางของกลุมบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ประกอบธุรกจิผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะโครงสราง ผลติภัณฑโลหะที่เกีย่วกับอุปกรณจัดเก็บและ
ลําเลียง ผลิตภัณฑโลหะแปรรูป และใหบริการแปรรปูโลหะครบวงจร  โดยเดิมมีกําลงัการผลิต 5,000 ตันตอป  และเมื่อเดือนกุมภาพันธ 
2547 บริษัทฯ ไดเปดศูนยบริการงานโลหะ(สาขา 1) เพ่ือดําเนินการผลิตผลิตภัณฑโลหะแปรรูป และใหบริการแปรรูปโลหะ รวมทั้ง
จําหนายโลหะและชิ้นสวนโลหะ(เพ่ือรองรับความตองการของลูกคา ซึ่งไมไดเปนธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ) ทําใหกําลังการผลิตของ
บริษัทฯ เพ่ิมขึ้นเปน 7,000 ตันตอป  บริษัทฯ มีบริษัทยอยซึง่ประกอบธุรกจิเดียวกับบริษัทฯ จํานวน 2 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ถอืหุนรอยละ 
99.99 ไดแก บ.สยาม ไอโซ โปร ซึง่จัดต้ังขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2546 และเริ่มดําเนินการผลิตเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2547 โดยมี
กําลังการผลิต 9,000 ตันตอป และบ.มารค เวิลดไวด ซึ่งบริษัทฯ เขาไปลงทุนเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2547 ปจจบุันอยูระหวางดําเนินการ
กอสรางโรงงานเพื่อเพ่ิมกําลังการผลิตในอนาคตอีก 9,000 ตันตอป  ทั้งนี้ในปจจบุันกลุมบริษัทฯ มีกําลงัการผลิตรวม 16,000 ตันตอป 
 การขยายกําลังการผลิตของกลุมบริษัทฯ ระหวาง 3 ปที่ผานมา สามารถสรุปไดดังนี้ 

ป 2545/2546 
(ส.ค. – ก.ค.) 

ป 2546/2547 
(ส.ค. – ก.ค.) 

ป 2547/2548 
(ส.ค. – ก.ค.) 

3 เดือน ป 2548/2549 
(ส.ค. – ต.ค.) 

 

ตัน รอยละ ตัน รอยละ ตัน รอยละ ตัน รอยละ 
รวม 
กําลังการผลิตเตม็ที่ 
ปริมาณการผลิตจริง 

 
5,000 
3,100 

 
100.00 
62.00 

 
6,000/1 

5,910 

 
100.00 
98.50 

 
16,000/2 

14,650 

 
100.00 
91.56 

 
4,000
3,700 

 
100.00 

92.5 
หมายเหตุ :      กําลังการผลิตและบริการประเมินจากการดําเนินการประมาณ 8 ชั่วโมงตอวัน  6 วันตอสัปดาห(วันจันทรถึงวันเสาร) ของขั้นตอนการผลิตท่ีเปน

คอขวดของกระบวนการผลิต คือขั้นตอนการขึ้นรูป  สวนปริมาณการผลิตจริงคํานวณจากน้ําหนักของวัตถุดิบท่ีใชไปจริง 
 /1  บริษัทฯ ไดเพิ่มกําลังการผลิตโดยการเปดศูนยบริการงานโลหะ(สาขา1) เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2547 ซึ่งมีกําลังการผลิตเทากับ 2,000 ตันตอป  

กําลังการผลิต 6 เดือน(กุมภาพันธ-กรกฎาคม) เทากับ 1,000 ตัน 
 /2  กลุมบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเพิ่มจากการเปดดําเนินงานของบ.สยาม ไอโซ  โปร เม่ือปลายเดือนกรกฎาคม 2547 ซึ่งมีกําลังการผลิตเทากับ 

9,000 ตันตอป  ทําใหกําลังการผลิตรวมทั้งกลุมบริษัทฯเทากับ 16,000 ตันตอป   
 -  บ. มารค เวิลดไวด ยังไมเปดดําเนินกิจการ 
 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ บ.มารค เวิลดไวด สําหรับป 2544/2545  ป 2545/2546 และป 2546/2547 (ปทีบ่ริษัทฯ 
เขาไปลงทุน) สามารถสรุปไดดังนี้ 

         (หนวย : พันบาท) 

รายการ ป 2544/2545 
(พ.ย. – ต.ค.) 

ป 2545/2546 
(พ.ย. – ต.ค.) 

ป 2546/2547 
(พ.ย. – ก.ค.) 

สินทรัพยหมุนเวียน 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
รวมสินทรัพย 

19.82 
0.00 

1,011.82 

1,005.29 
0.00 

1,005.29 

306.18 
65,391.54 
65,697.72 

หนี้สินหมุนเวียน 
รวมหนี้สิน 

8.45 
8.45 

7.00 
7.00 

226.80 
226.80 

ทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว 
กําไร(ขาดทุน)สะสม 
รวมสวนของผูถือหุน 

1,000.00 
3.37 

1,003.37 

1,000.00 
(1.71) 

998.29 

65,746.00 
(275.07) 

65,470.93 
รายไดรวม 
คาใชจายในการขายและบริหาร 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 

18.28 
13.46 

3.37 

8.76 
13.85 
(5.09) 

1.40 
273.46 

(273.36) 

สวนที่ 2 หนา 85 



 
  

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 
 จากตารางขางตน  จะเห็นวาในชวงเวลากอนที่บริษัทฯ จะเขาไปลงทุน  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบ.มารค เวิลด
ไวด  ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  เนื่องจากยังไมไดประกอบธุรกิจแตอยางใด  โดยในป 2544/2545 และป 2545/2546  มี
รายไดจํานวน 18,281 บาท และ 8,763 บาท ตามลําดับ ซึ่งเปนรายไดจากดอกเบี้ยรับ  สําหรับสินทรัพยและสวนของผูถือหุนมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในป 2546/2547 จากการนําเงินเพิ่มทุนมาลงทุนซื้อที่ดินเพื่อต้ังโรงงาน สงผลใหสินทรัพยรวมและสวนของ
ผูถือหุนเพิ่มขึ้นเปน 65.70 ลานบาท และ 65.47 ลานบาท ตามลําดับ   

 
12.4 ผลการดําเนินงาน   
12.4.1 ภาพรวมของผลการดําเนนิงานที่ผานมา 
 รายไดหลักของกลุมบริษัทฯ มาจากการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะและการใหบริการงานโลหะ ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 
5 ประเภท ไดแก 1) ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะโครงสราง  2) ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณ
จัดเก็บและลําเลียง  3) ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะแปรรูปและใหบริการแปรรูปโลหะครบวงจร  4) ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
โลหะอื่นๆ  และ 5) จําหนายโลหะและชิ้นสวนโลหะ  นอกจากนี้กลุมบริษัทฯ ยังมีรายไดจากการใหบริการติดต้ังและเคลื่อนยายโลหะ
โครงสราง  จากการที่รายไดในทุกประเภทมีการขยายตัวโดยตลอด สงผลใหรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ เติบโตอยางตอเนื่อง และเพิ่มขึ้น
อยางมากในป 2547/2548  โดยในป 2545/2546  ป 2546/2547  ป 2547/2548 และ มีรายไดรวมจํานวน 138.48 ลานบาท  279.14 
ลานบาท และ 493.10 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีอัตราการเติบโตของรายไดเทากับรอยละ 13.0  รอยละ 101.6 และรอยละ 76.6 
ตามลําดับ  การเติบโตของรายไดของกลุมบริษัทฯ เปนผลจากความสําเร็จในการใชกลยุทธการแขงขันดานราคา (Penetration Pricing) 
ในชวงป 2545/2546 ถึง 2546/2547 ในการขยายฐานลูกคา และกลยุทธการสรางความแตกตางที่ดีกวา ซึ่งเนนที่ความหลากหลายและ
คุณภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการ (Differentiation in Design, Quality, Service, Value, and Delivery) เพ่ือรักษาฐานลูกคา
เดิมและสรางความตอเนื่องในการไดรับงาน ตลอดจนขยายฐานลูกคาโดยอาศัยการบอกตอ (Positive Word of Mouth)  ประกอบกับ
กําลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้นจากการเปดศูนยบริการงานโลหะ(สาขา1) เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2547 อีก 2,000 ตันตอปหรือเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 
40.0 รวมเปน 7,000 ตันตอป และการเร่ิมดําเนินการผลิตของบ.สยาม ไอโซ โปร  เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2547 ซึ่งมีกําลังการผลิต
เทากับ 9,000 ตันตอป ทําใหกําลังการผลิตรวมของกลุมบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นเปน 16,000 ตันตอป หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 128.6  จึงสงผลให
รายไดรวมของกลุมบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นมากในป 2546/2547 และป 2547/2548  สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 กลุมบริษัทฯ มีรายได
รวมเทากับ 142.5 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเปนจํานวน 10.1 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 7.6 
 ตนทุนขายและบริการโดยรวมของกลุมบริษัทฯ ในป 2545/2546  ป 2546/2547  ป 2547/2548 และไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 
อยูที่ 122.96 ลานบาท   250.52 ลานบาท  313.10 ลานบาท และ 91.97 ลานบาท ตามลําดับ   โดยคิดเปนรอยละ 88.8  รอยละ 89.7   
รอยละ 63.5 และรอยละ 64.5 ของรายไดรวม ตามลําดับ 
 คาใชจายในการขายและบริหารของกลุมบริษัทฯ ในป 2545/2546  ป 2546/2547  ป 2547/2548 และไตรมาสที่ 1 ป 
2548/2549 เทากับ 7.28 ลานบาท  20.06 ลานบาท  30.42 ลานบาท และ 7.28 ลานบาท ตามลําดับ เมื่อคิดเปนอัตราสวนรอยละของ
รายไดรวมจะอยูที่รอยละ 5.3   รอยละ 7.2  รอยละ 6.2 และรอยละ 5.1 ตามลําดับ 
 กําไรสุทธิของกลุมบริษัทฯ ในป 2545/2546  ป 2546/2547  ป 2547/2548 และไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 เทากับ 5.13 ลาน
บาท  4.78 ลานบาท  135.26 ลานบาท และ 39.91 ลานบาท ตามลําดับ  คิดเปนอตัรากําไรสุทธิรอยละ 3.7  รอยละ 1.7  รอยละ 27.4 
และรอยละ 28.0 ตามลําดับ 

 
12.4.2 รายได 
 รายไดรวมของกลุมบริษัทฯ ในชวง 3 ปที่ผานมา แยกตามโครงสรางของรายได แสดงใหเห็นดังนี้ 
 1. รายไดจากการผลิต จําหนาย และใหบริการติดต้ังและเคลือ่นยายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกบัโลหะโครงสราง  มีสัดสวนรายได
สูงสุดเมื่อเทยีบกบัรายไดประเภทอื่น  โดยคิดเปนรอยละ 66.0  รอยละ 47.5  รอยละ 38.5 และรอยละ 43.1 ของรายไดรวมในป 
2545/2546  ป 2546/2547 ป 2547/2548 และไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 ตามลําดับ  อนึ่งเนือ่งจากงานสวนใหญเปนงานกอสราง
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โครงสรางโลหะ ซึ่งมีอายกุารใชงานยาวนาน  การสั่งทําใหมหรือสัง่ทําเพิ่มจะเกิดขึน้ตอเมื่อมีโครงการใหมหรือมีการขยายงาน  ทัง้นี้
เพ่ือใหกลุมบริษัทฯ มีรายไดรวมอยางตอเนือ่ง กลุมบริษัทฯ จึงไดพยายามสรางความแตกตางที่ดีกวา ซึ่งเนนที่ความหลากหลายและ
คุณภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการเพื่อขยายฐานลูกคามาโดยตลอดจน ณ ปจจุบันมีลกูคากระจายอยูในหลากหลายกลุม
อุตสาหกรรม เพ่ือใหรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ ไมพ่ึงพิงกับอุตสาหกรรมเพียงบางกลุมและไมพ่ึงพิงกับรายไดจากงานประเภทนี้มาก
เกินไป ทําใหสัดสวนของรายไดจากงานประเภทนี้ตอรายไดรวมลดลง  อยางไรก็ดี หากพิจารณาในดานของจํานวนรายไดแลวยังคงมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่อง  โดยมีรายไดเพ่ิมขึ้นจาก 91.41 ลานบาท ในป 2545/2546 เปน 132.57 ลานบาท ในป 2546/2547 และเพิ่มเปน 
189.96 ลานบาท ในป 2547/2548  คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 45.0 และรอยละ 43.3 ตอป ตามลําดับ  และในไตรมาสที่ 1 ป 
2548/2549 กลุมบริษัทฯ มีรายไดในสวนนี้เทากับ 61.39 ลานบาท  
 2. รายไดจากการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง  มีสัดสวนรายไดตอรายไดรวมเทากับ
รอยละ 9.6  รอยละ 28.5  รอยละ 28.7 และรอยละ 28.3 ในป 2545/2546  ป 2546/2547  ป 2547/2548 และไตรมาสที่ 1 ป 
2548/2549 ตามลําดับ  โดยมีรายไดเทากับ 13.25 ลานบาท  79.58 ลานบาท  141.56 ลานบาท และ 40.37 ลานบาท ในแตละป
ตามลําดับ  จะเห็นวารายไดจากสวนนี้เพ่ิมขึ้นแบบกาวกระโดดคือคิดเปนอัตราการขยายตัวรอยละ 500.5 ตอป ในป 2546/2647  ทั้งนี้
สวนใหญเนื่องจากการไดงานหลายโครงการจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งจะมีการสั่งผลิตชิ้นงานเพิ่มตามปริมาณการผลิตรถยนตที่
เพ่ิมขึ้นและจะมีการสั่งออกแบบและผลิตผลิตภัณฑแบบใหมเม่ือมีการออกรถยนตรุนใหมเพ่ือใหเหมาะกับรูปโฉมที่เปลี่ยนไป อยางไรก็ดี 
กลุมบริษัทฯ ไดพยายามเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑและบริการ พรอมทั้งเนนที่คุณภาพของงานเพื่อสรางความแตกตางที่ดีกวา 
ทําใหกลุมบริษัทฯ มีฐานลูกคางานประเภทนี้กระจายในหลายกลุมอุตสาหกรรม ที่ผานมารายไดจากงานประเภทนี้จึงมีสัดสวนเพิ่มขึ้น  
ทั้งนี้เพ่ือใหรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ ไมพ่ึงพิงกับอุตสาหกรรมใดมากเกินไป      
 3. รายไดจากการผลิตและจําหนายผลติภัณฑโลหะแปรรูปและการใหบริการแปรรูปโลหะครบวงจร  มีสัดสวนรายไดตอรายได
รวมเทากับรอยละ 14.6 ในปแรกทีเ่ร่ิมใหบริการคือป 2546/2547 โดยมีรายไดเทากับ 40.74 ลานบาท และเพิ่มสัดสวนรายไดเปนรอยละ 
20.1 และรอยละ 21.9 ของรายไดรวมในป 2547/2548 และไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 ตามลําดับ โดยมีรายไดเทากับ 99.10 ลานบาท
และ 31.15 ลานบาท ในแตละปตามลําดับ  การที่รายไดมีการขยายตัวสูงมากนั้นมีสาเหตุมาจากกาํลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้นจากการเปด
ศูนยบริการงานโลหะ(สาขา1) ที่เนนการใหบริการแปรรูปโลหะเปนหลัก    
 4. รายไดจากการผลิตและจําหนายผลติภัณฑโลหะอื่นๆ  ไดแกรายไดจากผลิตภัณฑซึ่งไมจัดอยูในกลุมผลติภัณฑทั้ง 4 กลุม
ดังกลาวขางตน  โดยกลุมบริษัทฯ มีสัดสวนรายไดประเภทนี้ตอรายไดรวมเทากับรอยละ 23.9  รอยละ 4.5  รอยละ 7.2 และรอยละ 1.1 
ในป 2545/2546  ป 2546/2547  ป 2547/2548 และไตรมาสที่ 1 2548/2549 ตามลาํดับ  โดยมีรายไดเทากับ 33.14 ลานบาท  12.57 
ลานบาท  35.39 ลานบาท และ 1.56 ลานบาท ในแตละปตามลําดับ  จะเห็นวารายไดประเภทนี้มีความผันผวนสูงกวาเมื่อเทียบกับ
รายไดประเภทอื่น เนื่องจากเปนรายไดจากการผลิตและจําหนายผลติภัณฑที่ไมสามารถจัดเขากลุมของผลิตภัณฑทั้ง 4 ประเภทดังกลาว
ขางตนได  รายไดจึงมีความไมแนนอนขึ้นอยูกับปริมาณงานและมูลคางานที่ไมสามารถจัดเขากลุมได  รายไดประเภทนี้ในป 2546/2547 
ลดลงเปนจํานวน 20.57 ลานบาท จากป 2545/2546 หรือลดลงรอยละ 62.1 ตอป และกลับมาเพิ่มขึน้อีกจํานวน 22.83 ลานบาทในป 
2547/2548  
 5. รายไดจากการจําหนายโลหะและชิน้สวนโลหะ  ซึ่งสวนใหญเปนการใหบริการเสริมแกลูกคาที่มาซื้อผลติภัณฑและใชบริการ
เกี่ยวกบัโลหะแปรรูป เพ่ือนําไปเปนสวนประกอบในการติดต้ังหรือตอเติมผลิตภัณฑที่ซื้อไป  กลุมบริษัทฯ เร่ิมใหบริการประเภทนี้ในป 
2545/2546 โดยมีรายไดเทากับ 0.11 ลานบาท  และเพิ่มเปน 13.52 ลานบาท และ 26.75 ลานบาท ในป 2546/2547 และป 2547/2548 
ตามลําดับ  คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.1  รอยละ 4.8 และรอยละ 5.4  ของรายไดรวมในแตละปตามลําดับ  สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 
2548/2549 กลุมบริษัทฯมีรายไดในสวนนี้รวมเทากับ 7.38 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรายไดตอรายไดรวมเทากับรอยละ 5.2 
 รายไดทั้ง 5 ประเภทนี้สวนใหญเปนรายไดจากลูกคาภายในประเทศ  สวนรายไดจากการสงออกนั้น มาจากการจําหนาย
ผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง  ซึ่งรายไดจากการสงออกนี้คิดเปนรายไดสวนนอยเมื่อเทียบกับรายไดจากการ
จําหนายผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียงภายในประเทศ 
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12.4.3 คาใชจายและกาํไรข้ันตน 
 ตนทุนขายและบรกิารรวมของกลุมบริษัทฯ ประกอบดวย ตนทุนวัตถดิุบ ตนทุนวัสดุสิน้เปลอืง ตนทุนสนิคาสําเร็จรูปประเภทซื้อ
มาขายไป คาแรงทางตรง และคาใชจายโสหุย รวมถึงคาเสื่อมราคาโรงงาน เครื่องจักร เครือ่งมือและอุปกรณที่ใชในการผลิตและ
ใหบริการ  ในป 2545/2546  ป 2546/2547  ป 2547/2548 และไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 กลุมบริษัทฯ มีตนทุนขายและบริการรวม
เทากับ 122.96 ลานบาท  250.52 ลานบาท  313.10 ลานบาท และ 91.97 ลานบาท ตามลําดับ  คิดเปนสัดสวนรอยละ 88.8  รอยละ 
89.7  รอยละ 63.5 และรอยละ 64.5 ของรายไดรวมในแตละป ตามลําดับ  มีตนทุนวตัถุดิบเทากับ 76.15 ลานบาท 162.70 ลานบาท 
216.20 ลานบาท และ 55.42 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 61.93 รอยละ 64.95 รอยละ 69.05 และรอยละ 60.26 ของ
ตนทุนรวมในแตละป ตามลําดับ มีตนทุนวัสดุสิ้นเปลืองเทากับ 19.70 ลานบาท 33.78 ลานบาท 39.33 ลานบาท และ10.34 ลานบาท 
ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.02 รอยละ 13.48 รอยละ 12.56 และรอยละ 11.25 ของตนทุนรวมในแตละป ตามลําดับ มีคาแรง
ทางตรงเทากับ 13.08 ลานบาท 24.57 ลานบาท 29.40 ลานบาท และ 7.88 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.64 รอยละ 9.81 รอยละ 
9.39 และรอยละ 8.57 ของตนทุนรวมในแตละป ตามลําดับ และมีกาํไรขั้นตนเทากับ 14.96 ลานบาท  28.44 ลานบาท  179.67 ลาน
บาท และ 49.87 ลานบาท ตามลําดับ  หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 10.8  รอยละ 10.2  รอยละ 36.5 และรอยละ 35.5 
ตามลําดับ สาเหตุที่อัตรากําไรขั้นตนปรับตัวสูงขึ้นมากนับต้ังแตป 2547/2548  เนื่องมาจาก 1) การปรับกลยุทธทางการตลาดจากเดิมที่
เนนการแขงขันดานราคาเพื่อขยายฐานลูกคา โดยการเสนอราคาที่ตํ่ากวาคูแขง สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนคอนขางต่ํา  มาเปนการเสนอ
ราคาที่ทัดเทียมกับคูแขงทําใหกลุมบริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้น แตที่ยังคงรักษาฐานลูกคาไวไดนั้น เปนผลมาจากการพยายามอยาง
ตอเนื่องในการสรางความแตกตางที่ดีกวาใหแกลูกคา ทั้งในดานคุณภาพและความหลากหลายของผลติภัณฑและบริการ  ทําใหที่ผาน
มาลูกคาไดรับประสบการณที่ดีจากการใชผลิตภัณฑและบริการ ลกูคาจึงยังคงซื้อผลิตภัณฑและใชบริการของกลุมบริษัทฯ ตอเนื่องมา
แมราคาของผลิตภัณฑและคาบริการจะถูกปรับใหอยูในระดับเดียวกบัคูแขงแลวก็ตาม   และ 2) ประสิทธิภาพในการผลิตโดยเฉลี่ยของ
เครื่องจักรที่เพ่ิมขึน้จากเครื่องจกัรรุนใหมของบ.สยาม ไอโซ โปร ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทนัสมัย ชวยลดตนทุนคาแรงการผลติตอหนวย ทําให
สัดสวนตนทุนการผลิตตอรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ ลดลง  อีกทัง้ยังสามารถตอบสนองความตองการของลกูคาไดสมบูรณมากขึ้น ทั้ง
ในดานการผลิตงานที่มีรูปแบบทีซ่บัซอนและการผลติงานภายในระยะเวลาที่จํากัด  สงผลใหบ.สยาม ไอโซ โปร สามารถบวกอัตรากําไร
ไดสูงขึ้น   

 
12.4.4 คาใชจายในการขายและบริหาร และดอกเบี้ยจาย 
 คาใชจายในการขายและบริหารของกลุมบริษัทฯ ประกอบดวย เงินเดือนผูบริหารและพนักงาน คาใชจายในการขายและการตลาด 
และคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณสํานักงาน  ในป 2545/2546  ป 2546/2547  ป 2547/2548 และไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 กลุม
บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารรวม 7.28 ลานบาท  20.06 ลานบาท  30.42 ลานบาท และ 7.28 ลานบาท ตามลําดับ  ซึ่งคิดเปน
รอยละ 5.3  รอยละ 7.2  รอยละ 6.2 และรอยละ 5.1 ของรายไดรวมในแตละป ตามลําดับ  จะเห็นวาในชวงระหวางป 2546/2547 ถึงป 
2547/2548 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 10.36 ลานบาท  สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพ่ิมขึ้นและมี
คาใชจายในการขายและบริหารที่เพ่ิมขึ้นจากบ.สยาม ไอโซ โปร  ซึ่งเปดดําเนินการเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2547 ซึ่งรวมแลวคิดเปนอัตรา
การขยายตัวรอยละ 51.7 ตอป  ในขณะที่รายไดรวมของกลุมบริษัทฯ มีอัตราการขยายตัวในชวงระยะเวลาเดียวกันรอยละ 76.6 ตอป แสดง
ใหเห็นถึงความสามารถในการควบคุมคาใชจายในการขายและบริหารและประสิทธิภาพในการสรางรายไดที่สูงขึ้นของผูบริหารและ
พนักงาน  กลุมบริษัทฯ ไดใชบุคคลากรรวมกันระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยในสวนงานบริหารและงานการเงินและบัญชีในลักษณะของ 
Pooled Resources เพ่ือประโยชนในการลดตนทุนและการบริหารงานในภาพรวม 
 กลุมบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานทั้งสิ้น 8.25 ลานบาท  8.56 ลานบาท  149.58 ลานบาท และ 43.29 ลานบาท ในป 
2545/2546  ป 2546/2547  ป 2547/2548 และไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549ตามลําดับ  คิดเปนอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานรอยละ 
6.0  รอยละ 3.1  รอยละ 30.3 และรอยละ 30.4 ตามลําดับ  ความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินงานตั้งแตงวดป 2547/2548 
ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากกลุมบริษัทฯมีรายไดรวมที่สูงขึ้น มีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น และความสามารถในการควบคุมคาใชจายใน
การขายและบริหาร 
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 ในสวนของดอกเบี้ยจาย  เนื่องจากกลุมบริษัทฯ ใชเงินทุนจากผูถือหุนและกําไรจากการดําเนินงานเปนหลัก  กลุมบริษัทฯ จึงมี
ดอกเบี้ยจายในป 2545/2546  ป 2546/2547  ป 2547/2548 และไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 เพียง 0.81 ลานบาท  0.65 ลานบาท  1.74 
ลานบาท และ 0.49 ลานบาท ตามลําดับ  หรือคิดเปนรอยละ 0.6  รอยละ 0.2  รอยละ 0.4 และรอยละ 0.3 ของรายไดรวม  และมีกําไรกอน
หักภาษีเงินไดอยูที่ 7.44 ลานบาท  7.91 ลานบาท  147.84 ลานบาท และ 42.80 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรกอนหักภาษีเงินไดรอยละ 5.4  
รอยละ 2.8  รอยละ 29.9 และรอยละ 30.1 ตามลําดับ  
 
12.4.5 กําไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ
 ในป 2545/2546  ป 2546/2547  ป 2547/2548 และไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 กลุมบริษัทฯ มีกําไรสุทธ ิ5.13 ลานบาท  4.78 
ลานบาท  135.26 ลานบาท และ 39.91 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 3.7  รอยละ 1.7  รอยละ 27.4 และรอยละ 
28.0 ตามลําดับ  อัตรากําไรสุทธิปรับเพ่ิมขึ้นมากในป 2547/2548  สวนใหญเนื่องมาจาก 1) การปรับกลยุทธราคาใหทัดเทียมกับคูแขง 
พรอมเนนการสรางความแตกตางที่ดีกวาใหแกลูกคา  2) สิทธิประโยชนทางภาษีที่บ.สยาม ไอโซ โปร ไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน(BOI) ทําใหอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยเฉลี่ยของกลุมบริษัทฯ ลดลงจากรอยละ 39.6 ของกําไรกอนหกัภาษีเงินไดใน
ป 2546/2547 เปนรอยละ 8.4 และรอยละ 6.68 ของกําไรกอนหักภาษเีงินไดในป 2547/2548 และไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 ตามลําดับ  
3) ประสิทธิภาพในการผลิตโดยเฉลี่ยของเครื่องจักรที่สูงขึ้น ทาํใหสัดสวนตนทุนขายและบริการตอรายไดรวมลดลง และ 4) 
ความสามารถในการควบคุมคาใชจายในการขายและบริหารของกลุมบริษัทฯ    
 ในป 2545/2546  ป 2546/2547  ป 2547/2548 และไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 กลุมบริษัทฯ มีกําไรสุทธิตอหุน(คํานวณที่ราคา
พาร 1 บาท) เทากับ 0.17  0.05  0.97 และ 0.29 บาทตอหุน และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเทากับรอยละ  14.3  รอยละ 5.5  
รอยละ 66.2 และรอยละ 54.7 ตามลําดับ  การที่กําไรสุทธิตอหุนและอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนลดลงในป 2546/2547 นั้น 
เนื่องจากบริษัทฯ ไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระเพิ่มเปนจํานวน 109.0 ลานบาท เพ่ือนําไปลงทุนเพิ่มในบ.สยาม ไอโซ โปร 
ซึ่งเปดดําเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2547 และลงทุนในบ.มารค เวิลดไวด ซึ่งยังไมเปดดําเนินการ เปนจํานวนเงินรวม 37.00 ลานบาท 
และ 66.07 ลานบาท ตามลําดับ  ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาวยังไมปรากฏในงวดบัญชีป 2546/2547  โดยในป 2547/2548  
เมื่อไดรวมผลการดําเนินงานของบ.สยาม ไอโซ โปร  ซึ่งไดเปดดําเนินธุรกิจแลวเขากับผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ   กําไรสุทธิตอ
หุนและอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนของกลุมบริษัทฯ จึงเพิ่มสูงขึ้น  ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะบ.สยาม ไอโซ โปร   ซึ่งมีทุนจด
ทะเบียนชําระแลวเทากับ 42.0 ลานบาท ในป 2547/2548  มีกําไรสุทธิเทากับ 108.57 ลานบาท และมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอื
หุนเทากับรอยละ 114.1  ในไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 บริษัทฯไดชําระทุนในบ.มารค เวิลดไวด เพ่ิมเปนจํานวนเงิน 43.93 ลานบาท โดย
เงินทุนที่เพ่ิมขึ้นนี้สวนใหญถูกนําไปชําระคืนใหแกบริษัทฯ เปนคาจางกอสรางโรงงานของบ.มารค เวิลดไวด ซึ่งคาดวาจะเปนดําเนินการ
ไดภายในป 2549 นี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาวจึงยังไมปรากฏในไตรมาส 1 ป 2548/2549 สงผลใหอัตราผลตอบแทนตอสวน
ของผูถือหุนลดลงในงวดดังกลาว 
 
12.5 ฐานะทางการเงนิ 
12.5.1 สินทรัพย 
 ณ 31 กรกฎาคม 2548 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 369.07 ลานบาท  สินทรัพยสวนใหญไดแก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 49.9 ของสินทรัพยรวม  รองลงมาไดแก ลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือ คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.8 และรอยละ 
16.6 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ  เมื่อเทียบกับป 2546/2547 ซึ่งมียอดสินทรัพยรวม ณ 31 กรกฎาคม 2547 เทากับ 252.24 ลานบาท 
กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น 116.82 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 46.3  สินทรัพยที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพยถาวร  เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด  สินคาคงเหลือ  และลูกหนี้การคา ซึ่งเปนผลมาจากรายไดที่เพ่ิมขึ้นและการเปด
ดําเนินงานของบ.สยาม ไอโซ โปร  
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12.5.2 คุณภาพของสินทรัพย 
 ลูกหนี้การคา-สุทธิ 
 กลุมบริษัทฯ มีหลักเกณฑในการใหเครดิตการคาแกลูกคา โดยพิจารณาจากประวัติการติดตอ  ฐานะทางการเงินของลูกคา และ
ปริมาณงาน รวมถึงความตอเนื่องของการไดรับงานเปนหลัก  ในกรณีของลูกคาใหม กลุมบริษัทฯ อาจเรียกมัดจํารอยละ 30 ของมูลคา
งาน  กลุมบริษัทฯ มีนโยบายการใหเครดิตการคาสําหรับลูกคาทั่วไปอยูที่ 30 วัน  สําหรับลูกคาที่ติดตอกันมานานและมีปริมาณงานและ
มูลคางานสูงจะไดรับเครดิตเทอมอยูระหวาง 30 - 90 วัน 
 ในชวง 3 ปที่ผานมา กลุมบริษัทฯ มีระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้อยูระหวาง 46.31 วัน ถึง 56.09 วัน ซึ่งเปนไปตามนโยบายที่วาง
ไว   ณ 31 ตุลาคม 2548 กลุมบริษัทฯ มีลูกหนี้การคา-สุทธิ เทากับ 100.06 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 76.75 ลานบาท ณ 31 กรกฎาคม 
2548  โดยยอดลูกหนี้การคาของกลุมบริษัทฯ แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ ณ 31 กรกฎาคม 2548 และ ณ 31 ตุลาคม 2548 เปนดังนี้ 

        (หนวย : พันบาท) 
ลูกหนี้การคา ณ 31 ตุลาคม 2548 ณ 31 กรกฎาคม 2548 

ยังไมถึงกําหนดชาํระ 
คางชําระ : 
ไมเกิน 3 เดือน 
3 – 6 เดือน 
6 – 12 เดือน 
เกิน 12 เดือนขึ้นไป 
รวม 

71,642 
 

28,099 
291 

31 
0 

100,063  

56,955 
 

19,706 
85 

1 
0 

76,747  
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสญู 0  0  
ลูกหนี้การคา - สทุธิ 100,063  76,747  

 
 จะเห็นวากลุมบริษัทฯ ไมมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งในป 2547/2548 และ ในไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549  เนื่องจากที่ผาน
มากลุมบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การคาไดทุกราย  ประกอบกับกลุมบริษัทฯ มีนโยบายการใหเครดิตการคาที่รัดกุม  โดยมี
การตรวจเช็คประวัติและฐานะการเงินของลูกคากอนใหเครดิตและเรียกมัดจําสําหรับลูกคาใหมบางราย สําหรับลูกหนี้การคาที่คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือนนั้น สวนใหญเนื่องมาจากลูกหนี้มีรอบระยะเวลาการวางบิลและวันออกเช็คหลังจากวันครบกําหนดชําระหนี้  สําหรับ
ลูกหนี้ที่คางชําระเกินกวา 3 เดือนนั้น  มีสาเหตุมาจากเอกสารประกอบการเรียกเก็บไมสมบูรณ ทําใหเกิดความลาชาในการเรียกเก็บเงิน 
 
 สินคาคงเหลือ
 กลุมบริษัทฯ มีนโยบายสงมอบสินคาทันทีที่ผลิตเสร็จและไมมีนโยบายเก็งราคาวัตถุดิบ  จึงเก็บสต็อกวัตถุดิบไมเกิน 2 เดือน 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแนวโนมราคาวัตถุดิบในตลาดดวย 
 ในป 2545/2546 ถึง 2547/2548 ที่ผานมา  ระยะเวลาระบายสินคาคงเหลือของกลุมบริษัทฯ อยูระหวาง 13.4 วัน ถึง 51.8 วัน 
และ ณ 31 ตุลาคม 2548 กลุมบริษัทฯ มีสินคาคงเหลือคิดเปนมูลคาสุทธิ 57.78 ลานบาท ลดลงจากยอด ณ 31 กรกฎาคม 2548 ซึ่งมี
มูลคาสุทธิทั้งสิ้น 61.15 ลานบาท เปนจํานวน 3.36 ลานบาท  ยอดสินคาคงเหลือของกลุมบริษัทฯ จําแนกตามประเภท ณ 31 กรกฎาคม 
2548 และ ณ 31 ตุลาคม 2548 เปนดังนี้ 
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         (หนวย : พันบาท) 

สินคาคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2548 ณ 31 กรกฎาคม 2548 
สินคาสําเร็จรูป (ซื้อมาขายไป) 
สินคาที่ผลิตเสร็จรอสงมอบ 
สินคาระหวางผลิตลูกคาทั่วไป 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลอืง 
              รวม 

0 
0 

13,144 
44,639 
57,783  

0 
0 

20,344 
40,802 
61,146  

หัก  คาเผื่อสินคาลาสมัย 0  0  
สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ 57,783  61,146  
 จะเห็นวากลุมบริษัทฯ ไมมีการตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัย เนื่องจากงานทั้งหมดเปนการผลิตสินคาตามคําสั่งลูกคา (Made to 
Order) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอยจะทําการสงมอบสินคาทันทีที่ผลิตเสร็จ  สวนวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองเกือบทั้งหมดเปนโลหะซึ่ง
เสื่อมสภาพชา  จึงไมมีการเสื่อมมูลคาเชิงเศรษฐกิจ  อีกทั้งกลุมบริษัทฯ มีอัตราการหมุนเวียนสินคาคงเหลือที่สูงคืออยูระหวาง 6.19-
14.25 รอบตอป หรือคิดเปนระยะเวลาการระบายสินคาคงเหลือที่ 25.3 - 58.2 วัน  
 
 สินทรัพยที่ยังไมไดใชงาน 
 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยที่ยังไมไดใชงานซึ่งมีมูลคาทางการบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2548  เทากับ 90.11 ลานบาท ไดแกที่ดิน และ
โรงงานซึ่งอยูระหวางดําเนินการกอสรางของ บ.มารค เวิลดไวด    คาดวาบ.มารค เวิลดไวด จะเปดดําเนินการผลิตไดภายในไตรมาสที่ 3 
ป 2549 
 
12.5.3 สภาพคลอง 
 ในป 2545/2546  และป 2546/2547 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน 2.29 ลานบาท และ 19.31 
ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งในป 2546/2547 นั้น กระแสเงินสดสวนใหญใชไปกับลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือที่เพ่ิมขึ้น  ในป 2547/2548 
กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานเพิ่มขึ้น  โดยมียอดสุทธิเทากับ 77.84 ลานบาท หรือมีกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนเทากับ 97.15 ลานบาท และในไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 กลุมบริษัทฯ มี
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 42.59 ลานบาท  ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากกําไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้น  
 หากพิจารณาอัตราสวนสภาพคลอง จะเห็นวาสภาพคลองของกลุมบริษัทฯอยูในเกณฑดี   โดยมีระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้
เทากับ 56.1 วัน ในไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 เพ่ิมขึ้นจาก 50.5 วัน ในป 2547/2548  ระยะเวลาในการระบายสินคาคงเหลือเทากับ 
58.2 วัน ในไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 เพ่ิมขึ้นจาก 51.8 วัน ในป 2547/2548    สําหรับระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 45.9 วัน ในป 
2547/2548 เปน 30.2 วัน ในไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549  เนื่องจากกลุมบริษัทฯมีสภาพคลองเพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้น จึงชําระคา
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองบางสวนเปนเงินสดเพื่อรับสวนลดเงินสด    
 ในป 2545/2546  ป 2546/2547  ป 2547/2548 และไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปใน
กิจกรรมการลงทุนทั้งสิ้น 25.16 ลานบาท  106.42 ลานบาท  63.62 ลานบาท และ 1.07 ลานบาท ตามลําดับ โดยเงินลงทุนสวนใหญใช
ไปในการกอสรางอาคารโรงงานของกลุมบริษัทฯ  และซื้อเครื่องจักร อุปกรณและยานพาหนะเพื่อประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบ.สยาม 
ไอโซ โปร    
 ในป 2545/2546  ป 2546/2547 และ ป 2547/2548 มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทั้งสิ้น 26.15 ลานบาท  
139.21 ลานบาท  และ 4.99 ลานบาท ตามลําดับ  กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินที่เพ่ิมขึ้นมากในป 2546/2547 สวนใหญมา
จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระจํานวน 109.00 ลานบาท  สําหรับป 2545/2546 และป 2547/2548 นั้น มาจากการกูยืมระยะ
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สั้นจากสถาบันการเงินที่เพ่ิมขึ้นเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 กลุมบริษัทฯ มี
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงินทั้งสิ้น 5.00 ลานบาท ทั้งหมดใชไปในการลดภาระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 
12.5.4 ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 
 ณ 31 ตุลาคม 2548 กลุมบริษัทฯ มีอัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.35 เทา  ที่ผานมากลุมบริษัทฯ ใชเงินทุนจาก
สวนของผูถือหุนซึ่งไดมาทั้งจากการเพิ่มทุนของผูถือหุนและกําไรจากการดําเนินงานเปนหลักในการขยายธุรกิจ  โดยบริษัทฯ ไดเพ่ิมทุน
จดทะเบียนและเรียกชําระแลวจาก 31.00 ลานบาท ในป 2545/2546 เปน 140.00 ลานบาท ในป 2546/2547 ทําใหฐานะการเงินของ
บริษัทฯ มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น  และเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจากการนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตาม
เกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  บริษัทฯ ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 200.00 ลานบาท และ 300.00 ลานบาท ในไตรมาสที่ 1 
ป 2547/2548 และในไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 ตามลําดับ และไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจาก 140.00 ลานบาท เปน 
210.00 ลานบาท ในไตรมาสที่ 2 ป 2548/2549 โดยบริษัทฯ จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 77.8 ลานบาทในอัตรา
หุนละ 1.11 บาทตอหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งการจายเงินปนผลนี้ไมไดมีผลกระทบตออัตราสวนที่สําคัญทางการเงิน 
 
 หนี้สิน 
 กลุมบริษัทฯ มีนโยบายไมกอหนี้สินมากนัก  แหลงที่มาของเงินลงทุนในการขยายกิจการจึงมาจากกระแสเงินสดจากภายใน
กลุมบริษัทฯ เปนหลัก  ที่ผานมากลุมบริษัทฯ ไมมีเงินกูยืมระยะยาวจากแหลงเงินกูภายนอก มีเพียงภาระหนี้เงินกูยืมระยะสั้นในนาม
บริษัทฯ จากสถาบันการเงิน 3 แหง ซึ่งอยูในรูปของเงินเบิกเกินบัญชีและตั๋วสัญญาใชเงิน วงเงินรวม 62.00 ลานบาท ภาระหนี้ ณ 31 
ตุลาคม  2548 เทากับ 57.00 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 13.5 ของสินทรัพยรวม  ทั้งนี้วงเงินกูยืมดังกลาวมีหลักทรัพยคํ้าประกันไดแก 
การจํานําพันธบัตรรัฐบาลกรรมสิทธิ์นายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย  และการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของนาย
วิบูลย พงศรัตนเดชาชัย  โดยมีกรรมการและผูบริหารของกลุมบริษัทฯ คํ้าประกันสวนตัวเต็มวงเงิน  ทั้งนี้การที่นายวิบูลย พงศรัตนเดชา
ชัย นําหลักทรัพยมาคํ้าประกันหนี้ใหแกบริษัทฯนั้น บริษัทฯ ไมมีคาใชจายใดๆ 
 
12.6 ปจจัยและอทิธพิลหลักที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 (โปรดดูรายละเอยีดในสวนที่ 2.1 เร่ืองปจจยัความเสี่ยง) 
 นอกเหนือจากปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตที่ไดมีการกลาวถึงในหัวขอ
ปจจัยความเสี่ยงแลว  ผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของกลุมบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากปจจัยและอิทธิพลอื่นๆ 
อีก ดังนี้ 
 1. การลงทุนกอสรางอาคารสํานักงาน โรงงานผลิตและโรงเก็บสินคา 
    การลงทุนสรางอาคารสํานักงาน 1 หลัง  อาคารโรงงานผลิตจํานวน 3 โรง และอาคารโกดังเก็บสินคาจํานวน 4 โรง ภายใต 
บ.มารค เวิลดไวด  เพ่ือใชในการประกอบธุรกิจของบ.มารค เวิลดไวด  ซึ่งจะสงผลใหในภาพรวมกลุมบริษัทฯ มีตนทุนการผลิตและ
คาใชจายในการขายและบริหารสูงขึ้น อันเกิดจากคาเสื่อมราคาอาคารและโรงงานและคาใชจายในการบํารุงรักษา รวมถึงคาใชจายที่
เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะในชวงแรกจากบ.มารค เวิลดไวด ในการบริหารโรงงานและชําระคาสาธารณูปโภค  ทั้งนี้กําลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้นของ
โรงงานบ.มารค เวิลดไวด หลังเปดดําเนินการจะทําใหกลุมบริษัทฯ มีศักยภาพในการเพิ่มยอดขายไดอยางมาก  นอกจากนี้ยังทําใหกลุม
บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงโดยไมพ่ึงพิงเฉพาะตลาดภายในประเทศเพียงอยางเดียว  อันจะสงผลใหกลุมบริษัทฯ มีผลประกอบการดี
ตอเนื่องไปในอนาคต 
 2. กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 
  จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุนละ 2 บาท เปนหุนละ 1 บาท  การเพิ่มทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแลวจาก 140.00 ลานบาท เปน 210.00 ลานบาท ในไตรมาสที่ 2 ป 2548/2549 และการเสนอขายหุนสามัญครั้ง
นี้จํานวน 90 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 30.0 ของจํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลวหลังการเพิ่มทุน ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีหุนสามัญที่

สวนที่ 2 หนา 92 



 
  

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 
เรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 300 ลานหุน  ปจจัยดังกลาวสงผลใหอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือ
หุนลดลง(Dilution Effect)รอยละ 30.0 ซึ่งถาคํานวณจากกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549  กําไรตอหุน(คํานวณจาก Fully 
Dilution ที่ 140 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวของหุนสามัญ หุนละ 1 บาท) จะลดลงจาก 0.29 บาทตอหุน เปน 0.13 บาทตอหุน (คํานวณ
จาก Fully Dilution ที่ 300 ลานหุน)  อยางไรก็ตาม การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทําใหกลุมบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น มีศักยภาพในการเพิ่ม
ยอดขาย ซึ่งจะสงผลใหรายไดและกําไรของกลุมบริษัทฯเพิ่มมากขึ้น  ตลอดจนอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนจะสูงขึ้นในอนาคต
ซึ่งจะสามารถชดเชยผลกระทบจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้  
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11. รายการระหวางกัน 
 
11.1 มูลคาและยอดคงคางของรายการระหวางกันกบับุคคลที่อาจมคีวามขัดแยงกัน 
 

มูลคารายการระหวางกัน  (ลานบาท) 
บุคคล/นิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะของ 
รายการระหวางกนั ป 2546/2547 ป 2547/2548 ไตรมาสที่ 1 

ป 2548/2549 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

1. บริษัท ซิสเต็มโปร โลจิสติคส 
จํากัด 
 
ประกอบกิจการจําหนาย
ผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะ 
 
สถานที่ตั้ง : 2-8 ซ.สวนเจือ 
อนุสรณ แขวงบางนา  
เขตบางนา กทม. 10260 

 

กอนเดือนกุมภาพันธ 2547  กลุม
ตระกูลพงศรัตนเดชาชัย เปนผูถือ
หุนใหญในบริษัท ซิสเต็มโปร โลจิ
สติคส จํากัด ในสัดสวนรอยละ 
100  และนายบัณฑิต พงศรัตนเด
ชาชัย บุตรของประธานกรรมการ 
เปนกรรมการในบริษัท ซิสเต็มโปร 
โลจิสติคส จํากัด  

(1) บริษัทฯ 
- ขายสินคา วัตถุดิบ 

และบริการ 
- ลูกหนี้การคา 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.31 

 
- 
 
 
 
 
 
 
            

 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
              

 
- 
 
- 

บริษัทฯ ขายสินคา วัตถุดิบ และบริการใหบริษัท ซิส
เต็มโปร โลจิสติคส จํากัด  โดยราคาที่ขายคํานวณ
จากตนทุนบวกกับอัตรากําไร ทั้งนี้อัตรากําไรอยูใน
ระดับเดียวกับที่คิดกับลูกคารายอื่นทั่วไป โดยบริษัท 
ซิสเต็มโปร โลจิสติคส จํากัด ไดรับระยะเวลาเครดิต 
60 วัน ซึ่งเปนระยะเวลาเดียวกับเครดิตที่ใหกับ
ลูกคาทั่วไป อยางไรก็ตาม ในปจจุบันบริษัทฯ ยังคง
มีรายการคากับบริษัท ซิสเต็มโปร โลจิสติคส จํากัด 
เปนรายการที่ไมถือเปนรายการระหวางกัน เพราะ
บริษัท ซิสเต็มโปร โลจิสติคส จํากัด ไมเปนนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงแลว 
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มูลคารายการระหวางกัน  (ลานบาท) 
บุคคล/นิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะของ 
รายการระหวางกนั ป 2546/2547 ป 2547/2548 ไตรมาสที่ 1 

ป 2548/2549 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

1. บริษัท ซิสเต็มโปร โลจิสติคส 
 จํากัด (ตอ) 
 ประกอบกิจการจําหนาย
 ผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะ 
 
 สถานที่ตั้ง : 2-8 ซ.สวนเจือ 
 อนุสรณ แขวงบางนา  
 เขตบางนา กทม. 10260 
 

-  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547  ผู
ถือหุนเดิมของบริษัท ซิสเต็ม
โปร โลจิสติคส จํากัด ไดขาย
หุนทั้งหมดใหแก
บุคคลภายนอก และนาย
บัณฑิต พงศรัตนเดชาชัยไมได
เปนกรรมการ ทําใหไมถือเปน
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
แลว 

-    ซื้อสินทรัพย 
-    เจาหนี้ 
 
 
 
- ค้ําประกันสัญญา
 รับจางเหมางาน 

1.2 
- 
 
 
 

0.3 

- 
- 
 
 
 
- 

- 
- 
 
 
 
- 
 

บริษัทฯ ซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคล เพื่อใชในกิจการ
ของบริษัทฯ  โดยราคาซื้อมีราคาต่ํากวาราคาสูงสุด
ของราคาตลาดรถมือสองจํานวน  3 รายที่นํามา
เปรียบเทียบ 
 
บริษัทฯค้ําประกันสัญญารับจางเหมางานใหกับ
บริษัท ซิสเต็มโปร โลจิสติคส จํากัด เปนจํานวนเงิน
ประมาณ 0.3 ลานบาท โดยใชเงินฝากประจําของ
บริษัทฯ จํานวนประมาณ 0.3 ลานบาท บริษัทฯไมได
คิดคาธรรมเนียม ทั้งนี้บริษัทฯไดหมดภาระการค้ํา
ประกันดังกลาวในเดือนกันยายน ป 2547 
 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา 
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนธรรม
ทั้งเงื่อนไขและราคาโดยไมทําใหบริษัทฯเสีย
ผลประโยชนแตอยางใด 
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บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

มูลคารายการระหวางกัน  (ลานบาท) 
บุคคล/นิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะของ 
รายการระหวางกนั ป 2546/2547 ป 2547/2548 

ไตรมาสที่ 1 
ป 2548/2549 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

2. บริษัท อีสเทอรน สตีล เซอรวิส 
เซ็นเตอร จํากัด* 

 
ประกอบกิจการจําหนายโลหะ
แปรรูป และผลิตผลิตภัณฑที่
ทําจากโลหะ 
 
สถานที่ตั้ง : 120 หมูที่ 3          
ถ.สุขุมวิท ต.บานสวน  

    อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  
 20000 

- นางเค็ง พงศรัตนเดชาชัย ซึ่ง
เปนคูสมรสของประธาน
กรรมการ และเปนผูถือหุน
ใหญใน  บริษัทฯ โดยถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 23.65  และ
นายบัณฑิต พงศ  รัตนเดชา
ชัย ซึ่งเปนบุตรของประธาน
กรรมการ  โดยทั้งคูเปน
กรรมการและผูถือหุนใหญใน
บริษัท อีสเทอรน สตีล เซอรวิส 
เซ็นเตอร จํากัด โดยถือหุน
รวมกันในสัดสวนรอยละ 
99.99  

 

(1) บริษัทฯ 
- ขายสินคาและ

วัตถุดิบ  
- ลูกหนี้การคา 
 
 
 
 
 
- ซื้อสินคา 
- เจาหนี้การคา 

 

 
2.20 

- 
 
 
 
 
 
 

6.02 
3.85 

 

 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 

 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

บริษัทฯ ขายสินคาและวัตถุดิบใหแกบริษัท อีส
เทอรน สตีล เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด เนื่องจาก
บริษัท อีสเทอรน สตีล เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัดขอ
รวมกับบริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อมีอํานาจในการ
ตอรองที่ดีกวา ทั้งนี้ราคาขายเปนราคาตนทุนบวก
กับอัตรากําไรเพียงเล็กนอย และเงื่อนไขการชําระ
เงิน เหมือนกับผูคารายอื่นๆ โดยใหระยะเวลา
เครดิต 30 วัน 
 
บริษัทฯ ซื้อเหล็กจากบริษัท อีสเทอรน สตีล เซอรวิส 
เซ็นเตอร จํากัด ตามธุรกรรมปกติ โดยราคาที่ซื้อนั้น
เปนราคาปกติ เทากับราคาตลาดที่ซื้อกับผูคาราย
อื่น  อยางไรก็ตาม คาดวารายการดังกลาวจะไม
เกิดขึ้นอีกเนื่องจากปจจุบัน บริษัท อีสเทอรน สตีล 
เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด ไดขายทรัพยสินที่ใชในการ
ดําเนินงานทั้งหมดใหกับบริษัทฯ และหยุดประกอบ
ธุรกิจเหล็กแลว  
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บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

มูลคารายการระหวางกัน(ลานบาท) 
บุคคล/นิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะของ 
รายการระหวางกนั ป 2546/2547 ป 2547/2548 

ไตรมาสที่ 1 
ป 2548/2549 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

2. บริษัท อีสเทอรน สตีล  
 เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด* (ตอ) 

 
ประกอบกิจการจําหนายโลหะ
แปรรูป และผลิตผลิตภัณฑที่
ทําจากโลหะ 
 
สถานที่ตั้ง : 120 หมูที่ 3          
ถ.สุขุมวิท ต.บานสวน  

    อ..เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี 
 20000 
 

 -    ซื้อสินทรัพย 
- เจาหนี้การคา 

3.24 
- 

- 
- 

- 
- 

บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักร, เครื่องมือ-เครื่องใชใน
โรงงาน, อุปกรณสํานักงาน, และยานพาหนะ จาก
บริษัท อีสเทอรน สตีล เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด โดย
ราคาที่ซื้อนั้นเปนราคาที่ต่ํากวาราคาสูงสุดของ
ราคาตลาดจํานวน 3 รายที่นํามาเปรียบเทียบ  
ทั้งนี้รายการดังกลาวเกิดขึ้นมาเพื่อปรับโครงสราง
ของกลุมบริษัทฯ  
 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา 
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนธรรม
ทั้งเงื่อนไขและราคาโดยไมทําใหบริษัทฯเสีย
ผลประโยชนแตอยางใด 
 

หมายเหตุ :  *   ในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2547 บริษัทฯ ไดซื้อสินทรัพยในการดําเนินงานทั้งหมด ซึ่งประกอบดวยเครื่องจักร เครื่องมือ-เครื่องใชในโรงงาน อุปกรณสํานักงาน และยานพาหนะจากบริษัทดังกลาว โดยปจจุบันบริษัท  
  อีสเทอรน สตีล เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัดไดหยุดดําเนินการชั่วคราวแลว และในอนาคตหากมีการดําเนินการจะไมทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ 
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บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

มูลคารายการระหวางกัน(ลานบาท) 
บุคคล/นิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะของ 
รายการระหวางกนั ป 2546/2547 ป 2547/2548 

ไตรมาสที่ 1 
ป 2548/2549 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

3. บริษัท สยาม ซี.ที.พี. 
อุตสาหกรรม จํากัด 

 
ประกอบกิจการจําหนาย
อุปกรณประดับยนตที่ทําจาก
โลหะ 
 
สถานที่ตั้ง : 88 หมูที่ 4   
ถ.บายพาส  ต.หนองไมแดง     
อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  
20000 

 

- กลุมตระกูลพงศรัตนเดชาชัย 
เปนผูถือหุนใหญในบริษัท 
สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม 
จํากัด ในสัดสวนรอยละ 100  
รวมทั้งนางเค็ง พงศรัตนเดชา
ชัย ซึ่งเปนคูสมรสของประธาน
กรรมการ  และนายบัณฑิต 
พงศรัตนเดชาชัย ซึ่งเปนบุตร
ของประธานกรรมการบริษัทฯ 
เปนกรรมการของบริษัท 
สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม 
จํากัด  

 

(1) บริษัทฯ 
- ซื้อพลังงาน 
- เจาหนี้การคา 
 
 
 
 
 
- ขายสินคาและ

วัตถุดิบ 
- ลูกหนี้การคา 
 

 
0.74 
0.25 

 
 
 
 
 

1.05 
0.63 

 
0.98 
0.18 

 
 
 
 
 
- 
- 

 
0.30 
0.10 

 
 
 
 
 
- 
- 

 
บริษัทฯ ซื้อพลังงานจากบริษัท สยาม ซี.ที.พี. 
อุตสาหกรรม จํากัด โดยปจจุบันบริษัทฯ ไดทําการ
ติดตั้งมิเตอรไฟฟาที่จุดจายไฟเพื่อใหทราบถึง
ปริมาณไฟฟาที่ใชจริง ทั้งนี้ มีการตกลงชําระคาซื้อ
พลังงานตามปริมาณไฟฟาที่ใชจริงโดยใชอัตราคา
ไฟฟาตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคเรียกเก็บ  
 
บริษัทฯ ขายสินคา ใหแกบริษัท สยาม ซี.ที.พี. 
อุตสาหกรรม จํากัด โดยมีการกําหนดราคาขายเปน
ราคาตนทุนบวกกับอัตรากําไร ทั้งนี้อัตรากําไรอยูใน
ระดับเดียวกับที่คิดกับผูคารายอื่นที่ทําธุรกิจกับ
บริษัทฯ และมีเงื่อนไขตามปกติเชนลูกคารายอื่น 
คือใหระยะเวลาเครดิต 30 วัน  อยางไรก็ตาม
ในชวงครึ่งปแรกของป 2547/2548 บริษัทฯ ไมมี
รายการขายสินคาใหแกบริษัท สยาม ซี.ที.พี 
อุตสาหกรรม จํากัด โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม
มีรายการขายสินคาเกิดขึ้นในอนาคต เพราะ บริษัท 
สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม จํากัด มีการดําเนิน
ธุรกรรมนอยลง  
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บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

มูลคารายการระหวางกัน(ลานบาท) 
บุคคล/นิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะของ 
รายการระหวางกนั ป 2546/2547 ป 2547/2548 

ไตรมาสที่ 1 
ป 2548/2549 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

3. บริษัท สยาม ซี.ที.พี. 
 อุตสาหกรรม จํากัด (ตอ) 
 
ประกอบกิจการจําหนาย
อุปกรณประดับยนตที่ทําจาก
โลหะ 
 
สถานที่ตั้ง : 88 หมูที่ 4   
ถ.บายพาส  ต.หนองไมแดง     
อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  20000 
 

    

 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนธรรม
ทั้งเงื่อนไขและราคาโดยไมทําใหบริษัทฯ เสีย
ผลประโยชนแตอยางใด 
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บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) 
บุคคล/นิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะของ 
รายการระหวางกนั ป 2546/2547 ป 2547/2548 

ไตรมาสที่ 1 
ป 2548/2549 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

4. บริษัท ดับบลิว  เค พี แอสเซ็ท 
พลัส จํากัด 

 
 ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

 
 สถานที่ตั้ง : 88/8 หมู 4  
 ถ.บายพาส ต.หนองไมแดง  
 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
 

- กลุมตระกูลพงศรัตนเดชาชัย 
เปนผูถือหุนใหญในบริษัท 
ดับบลิว  เค พี แอสเซ็ท พลัส 
จํากัด ในสัดสวนรอยละ 100  
รวมทั้งนายวิบูลย  

 พงศรัตนเดชาชัย นายคมกริช 
พงศรัตนเดชาชัย นายสาธิต 
พงศรัตนเดชาชัย นางสาว
สุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย และ
นางเค็ง พงศรัตนเดชาชัย ซึ่ง
เปนคูสมรสของนายวิบูลย 
พงศรัตนเดชาชัย รวม 5 ทาน 
เปนกรรมการของบริษัท 
ดับบลิว  เค พี แอสเซ็ท พลัส 
จํากัด 

(1) บริษัทฯ 
เงินกูยืม 
- เงินตน 

ยอดยกมาตนงวด 
กูเพิ่มระหวางงวด 
ชําระคืน 
ยอดยกไปสิ้นงวด 

 
เงินใหกูยืม 
- เงินตน 

ยอดยกมาตนงวด 
กูเพิ่มระหวางงวด 
ชําระคืน 

ยอดยกไปสิ้นงวด 

 
 
 

4.56 
- 

(4.56) 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

บริษัทฯ กูยืมเงินจากบริษัท ดับบลิว เค พี แอส เซ็ท 
พลัส จํากัด โดยทางบริษัทฯ ไมไดเสียดอกเบี้ยเงิน
กูยืม 
 
 
 
 
 
บริษัทฯ ใหเงินกูยืมกับบริษัท ดับบลิว เค พี แอส
เซ็ท พลัส จํากัดในเดือนมกราคม ป 2546 และ
ไดรับชําระคืนเงินตนในเดือนมิถุนายนปเดียวกัน 
แตคงคางดอกเบี้ยจายและชําระดอกเบี้ยที่คางใน
เดือนตุลาคม ป 2546 โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตาม
ทองตลาดหรือใกลเคียง (อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 
ตอป) ซึ่งเปนอัตราที่มากกวาตนทุนทางการเงินของ 
บริษัทฯ ในขณะนั้น 

  - ดอกเบี้ยรับ 
ยอดยกมาตนงวด 
ดอกเบี้ยระหวางงวด 
ขําระระหวางงวด 

ยอดยกไป ณ สิ้นงวด 

 
0.48 

- 
(0.48) 

- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
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บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) 
บุคคล/นิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะของ 
รายการระหวางกนั ป 2546/2547 ป 2547/2548 

ไตรมาสที่ 1 
ป 2548/2549 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

4. บริษัท ดับบลิว  เค พี แอสเซ็ท 
พลัส จํากัด (ตอ) 
 
ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 
 
สถานที่ตั้ง : 88/8 หมู 4  
ถ.บายพาส ต.หนองไมแดง  
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 

 

 (1) บริษัทฯ (ตอ) 
- คาเชา 
- เจาหนี้คาเชา 
 
 

 
- 
- 
 

 
0.40 

- 
 

 
0.30 

- 

บริษัทฯ เชาพื้นที่อาคารและโรงงาน บริเวณ
สํานักงานใหญ และพื้นที่อาคารและโรงงานของ
ศูนยบริการงานโลหะ (สาขา 1) จากบริษัท ดับบลิว 
เค พี แอส เซ็ท พลัส จํากัด (บริษัท ดับบลิว เค พี 
แอส เซ็ท พลัส จํากัด เชาจากนายวิบูลย พงศรัตน
เดชาชัยและนางเค็ง พงศรัตนเดชาชัย) คิดเปน
พื้นที่เชารวมทั้งสิ้น 6,612 ตรม. สรุปรายละเอียดได
ดังนี้ 
- สํานักงานใหญ 

(1) อาคารชั้น 1  พื้นที่รวม 576 ตรม. 
(2) โรงงงาน 1 และ 2 พื้นที่รวม 4,356 ตรม. 

- ศูนยบริการงานโลหะ (สาขา 1) 
(1) อาคาร 3 ชั้น พื้นที่รวม 720 ตรม. 
(2) โรงงาน  พื้นที่รวม 960 ตรม. 

ระยะเวลาเชารวม 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2547 ถึง 30 กันยายน 2550 โดยผูใหเชาตกลงใหผู
เชาตอสัญญาออกไปอีกครั้งละ 3 ป ในอัตราคาเชา
เดิมที่เปนอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดของการเชา
พื้นที่ในบริเวณใกลเคียง   
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บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) 
บุคคล/นิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะของ 
รายการระหวางกนั ป 2546/2547 ป 2547/2548 

ไตรมาสที่ 1 
ป 2548/2549 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

4. บริษัท ดับบลิว  เค พี แอสเซ็ท 
พลัส จํากัด (ตอ) 
 
ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 
 
สถานที่ตั้ง : 88/8 หมู 4  
ถ.บายพาส ต.หนองไมแดง  
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 

 

 (2) บ.สยาม ไอโซ โปร 
จํากัด 
- คาเชา 
- เจาหนี้คาเชา 

 
 
- 
- 

 
 

0.13 
- 

 
 

0.10 
- 

บ. สยาม ไอโซ โปร เชาพื้นที่โรงงาน 1, 2 และ 3 
จากบริษัท ดับบลิว เค พี แอส เซ็ท พลัส จํากัด
(บริษัท ดับบลิว เค พี แอส เซ็ท พลัส จํากัด เชาจาก
นายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัยและนางเค็ง  
พงศรัตนเดชาชัย)  คิดเปนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,232 
ตรม. 
ระยะเวลาเชารวม 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2547 ถึง 30 กันยายน 2550 โดยผูใหเชาตกลงใหผู
เชาตอสัญญาออกไปอีกครั้งละ 3 ป ในอัตราคาเชา
เดิมที่เปนอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดของการเชา
พื้นที่ในบริเวณใกลเคียง  
 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา 
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนธรรม
ทั้งเงื่อนไขและราคาโดยไมทําใหบริษัทฯเสีย
ผลประโยชนแตอยางใด 
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บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) 
บุคคล/นิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะของ 
รายการระหวางกนั ป 2546/2547 ป 2547/2548 

ไตรมาสที่ 1 
ป 2548/2549 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

5. นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย - เปนกรรมการ ประธาน
เจาหนาที่บริหาร และผูถือหุน
ใหญของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 
31 ตุลาคม 2548 ถือหุนของ
บริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 
18.00 

(1) บริษัทฯ 
เงินกูยืม 
- เงินตน 

ยอดยกมาตนงวด 
กูเพิ่มระหวางงวด 
ชําระคืน 
ยอดยกไปสิ้นงวด 

 
 
 
- 

17.43 
(17.43) 

- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

บริษัทฯ กูยืมเงินจากนายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย 
ซึ่งเปนกรรมการบริษัทฯ เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตรา
ที่ใกลเคียงอัตราตลาด (อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอ
ป) 
 

  - ดอกเบี้ยจาย 
ยอดยกมาตนงวด 
ดอกเบี้ยระหวางงวด 
ขําระระหวางงวด 

      ยอดยกไปสิ้นงวด 

 
- 

0.02 
(0.02) 

- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 

  - ซื้อสินทรัพย  
- เจาหนี้ 

2.00 
- 

- 
- 

- 
- 

บริษัทฯ ซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคล เพื่อใชในกิจการ
ของบริษัทฯ  โดยราคาซื้อมีราคาต่ํากวาราคาสูงสุด
ของราคาตลาดรถมือสองจํานวน 3 รายที่นํามา
เปรียบเทียบ  
 

  - ค้ําประกันเงินกูของ 
 บริษัทฯ  
 วงเงินค้ําประกัน 
 ยอดใชไป 

 
 

62.00 
57.00 

 
 

62.00**  
         62.00  

 
 

62.00** 
57.00     

ไดค้ําประกันสวนตัวใหกับเงินกูยืมของบริษัทฯ ที่ได
จากสถาบันการเงินเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ โดยไมมีการคิดคาตอบแทนใดๆจากบริษัทฯ 
และไมมีนโยบายจะคิดคาธรรมเนียมในอนาคต 

หมายเหตุ : ** เปนวงเงินกูยืมทั้งหมดของบริษัทฯ จํานวน 62 ลานบาท ที่ใชอยู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548    
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บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) 
บุคคล/นิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะของ 
รายการระหวางกนั ป 2546/2547 ป 2547/2548 

ไตรมาสที่ 1 
ป 2548/2549 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

5. นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย 
  (ตอ) 

 (2) บ.สยาม ไอโซ โปร 
(บริษัทยอย) 

เงินกูยืม 
- เงินตน 

ยอดยกมาตนงวด 
กูเพิ่มระหวางงวด 
ชําระคืน 
ยอดยกไปสิ้นงวด 
 

- ดอกเบี้ยจาย 
ยอดยกมาตนงวด 
ดอกเบี้ยระหวางงวด 
ขําระระหวางงวด 

 ยอดยกไปสิ้นงวด 

 
 
 
 

2.24 
2.57 

(4.81)     
- 
 
 

0.05 
0.04 

(0.09)  
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 

บ.สยาม ไอโซ โปร (บริษัทยอย) กูยืมเงินจากคุณ
คมกริช พงศรัตนเดชาชัย ซึ่งเปนกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อซื้อสินทรัพยถาวรที่จะใชในการประกอบธุรกิจ 
โดยมีการคิดดอกเบี้ยในการกูยืมในอตัราที่
ใกลเคียงกับอัตราตลาด (เฉลี่ยรอยละ 2.3 ตอป) 
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บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) 
บุคคล/นิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะของ 
รายการระหวางกนั ป 2546/2547 ป 2547/2548 

ไตรมาสที่ 1 
ป 2548/2549 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

5. นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย 
 (ตอ) 

  
(3) บ.มารค เวิลดไวด 

(บริษัทยอย) 
เงินกูยืม 
- เงินตน 
 ยอดยกมาตนงวด 
 กูเพิ่มระหวางงวด 
 ชําระคืน 
 ยอดยกไปสิ้นงวด 

 
 
 
 
- 

0.01 
- 

0.01 

 
 
 
 

0.01 
- 

(0.01) 
- 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

บ.มารค เวิลดไวด (บริษัทยอย) กูยืมเงินจาก 
คุณคมกริช พงศรัตนเดชาชัย ซึ่งเปนกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อสํารองเปดบัญชีธนาคารโดยไมคิด
ดอกเบี้ย 
 
 
 
 
 

      คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา 
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนธรรม
ทั้งเงื่อนไขและราคาโดยไมทําใหบริษัทฯ เสีย
ผลประโยชนแตอยางใด 
 

6. นายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย เปนประธานกรรมการ และผูถือ
หุนใหญของบริษัทฯ  โดย ณ วันที่ 
31 ตุลาคม 2548 ถือหุนของ
บริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 23.65 

(1) บริษัทฯ 
-    ซื้อสินทรัพย 
-    เจาหนี้ 
 
 

 
0.50 

- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 

บริษัทฯ ซื้อรถกระบะ เพื่อใชในกิจการของบริษัทฯ  
โดยราคาซื้อมีราคาต่ํากวาราคาสูงสุดของราคา
ตลาดรถมือสองจํานวน 3 รายที่นํามาเปรียบเทียบ  
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บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) 
บุคคล/นิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะของ 
รายการระหวางกนั ป 2546/2547 ป 2547/2548 

ไตรมาสที่ 1 
ป 2548/2549 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

6.  นายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย     
     (ตอ) 

 - ค้ําประกันเงินกูของ
 บริษัทฯ  
 วงเงินค้ําประกัน 
 ยอดใชไป 
 

 
 

62.00 
57.00 

 

 
 

62.00**  
         62.00  

 
 

 
 

62.00** 
57.00    

ไดค้ําประกันสวนตัวใหกับเงินกูยืมของบริษัทฯ ที่ได
จากสถาบันการเงิน พรอมทั้งใชทรัพยสินสวนตัว
ไดแกที่ดินและพันธบัตรรัฐบาลค้ําประกัน เพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  โดยไมมีการคิด
คาตอบแทนใด ๆ จากบริษัทฯ และไมมีนโยบายจะ
คิดคาธรรมเนียมในอนาคต 
 

  (2) บ.มารค เวิลดไวด 
(บริษัทยอย) 

-    นําที่ดินของบริษัท
ยอยจดจํานองค้ํา
ประกัน 

      วงเงินค้ําประกัน 
 ยอดใชไป 
 

 
 
 
 
 

15.00 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 

ไดนําที่ดินของบริษัท มารค เวิลดไวด จดจํานองค้ํา
ประกันเงินกู ทั้งนี้ไดมีการปลอดจํานองที่ดิน
ดังกลาวในเดือนตุลาคม ป 2547 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา 
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนธรรม
ทั้งเงื่อนไขและราคาโดยไมทําใหบริษัทฯเสีย
ผลประโยชนแตอยางใด 

หมายเหต ุ:  ** เปนวงเงินกูยืมระยะสัน้ทั้งหมดของบริษทัฯ จํานวน 62 ลานบาท ที่ใชอยู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 
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บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) 
บุคคล/นิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะของ 
รายการระหวางกนั ป 2546/2547 ป 2547/2548 

ไตรมาสที่ 1 
ป 2548/2549 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

7. นายสาธิต พงศรัตนเดชาชัย -    เปนกรรมการ กรรมการ
ผูจัดการ และผูถือหุนใหญของ
บริษัทฯ  โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
2548 ถือหุนของบริษัทฯ ใน
สัดสวนรอยละ 16.30 

(1) บริษัทฯ 
-    ซื้อสินทรัพย 
-    เจาหนี้ 
 
- ค้ําประกันเงินกูของ
 บริษัทฯ  
 วงเงินค้ําประกัน 
 ยอดใชไป 
 

 
0.70 

- 
 

 
 

25.00 
25.00 

 

 
- 
- 
 
 
 

25.00**  
         25.00  

 

 
- 
- 
 
 
 

25.00** 
25.00 

บริษัทฯ ซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคล เพื่อใชในกิจการ
ของบริษัทฯ  โดยราคาซื้อมีราคาต่ํากวาราคาสูงสุด
ของราคาตลาดรถมือสองจํานวน 3 รายที่นํามา
เปรียบเทียบ  
 
ไดค้ําประกันสวนตัวใหกับเงินกูยืมของบริษัทฯ ที่ได
จากสถาบันการเงิน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ โดยไมมีการคิดคาตอบแทนใด ๆ จาก
บริษัทฯ และไมมีนโยบายจะคิดคาธรรมเนียมใน
อนาคต 
 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา 
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนธรรม
ทั้งเงื่อนไขและราคาโดยไมทําใหบริษัทฯเสีย
ผลประโยชนแตอยางใด 
 

หมายเหต ุ: ** เปนวงเงินกูยืมระยะสัน้บางสวนของบริษัทฯ จํานวน 25 ลานบาทจากวงเงินกูทั้งหมด 62 ลานบาท ที่ใชอยู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 
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บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) 
บุคคล/นิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะของ 
รายการระหวางกนั ป 2546/2547 ป 2547/2548 

ไตรมาสที่ 1 
ป 2548/2549 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

8. นางเค็ง พงศรัตนเดชาชัย เปนคูสมรสของประธานกรรมการ 
และเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ 
โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 ถือ
หุนของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 
23.65   

(1) บริษัทฯ 
-    ซื้อสินทรัพย 
-    เจาหนี้ 
 
 
-    ซื้อหุนบริษัทยอย 
-    เจาหนี้คาหุน 
 
 

 
1.87 

- 
 
 

32.87 
- 
 
 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 

บริษัทฯ ซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคล เพื่อใชในกิจการ
ของบริษัทฯ  โดยราคาซื้อมีราคาต่ํากวาราคาสูงสุด
ของราคาตลาดรถมือสองจํานวน 3 รายที่นํามา
เปรียบเทียบ  
 
บริษัทฯ ซื้อหุนของบ.มารค เวิลดไวด ในเดือน
กุมภาพันธ 2547 จากคุณเค็ง พงศรัตนเดชาชัย   
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสรางของกลุม  
บริษัทฯ ในราคาหุนที่เรียกชําระแลวคิดเปนราคา
เฉลี่ยหุนละ 5.98 บาทตอหุน ซึ่งเปนตนทุนของผู
เสนอขาย ทั้งนี้ราคาดังกลาวใกลเคียงกับราคาตาม
บัญชีที่มีมูลคา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547 
เทากับ 5.95 บาทตอหุน 
 

  - ค้ําประกันเงินกูของ
 บริษัทฯ  
 วงเงินค้ําประกัน 
 ยอดใชไป 
 

 
 

62.00 
57.00 

 
 

30.00** 
30.00 

 
 

30.00** 
25.00 

ไดค้ําประกันสวนตัวใหกับเงินกูยืมของบริษัทฯ ที่ได
จากสถาบันการเงิน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ  โดยไมมีการคิดคาตอบแทนใด ๆ จาก
บริษัทฯ และไมมีนโยบายจะคิดคาธรรมเนียมใน
อนาคต 
 

หมายเหต ุ: ** เปนวงเงินกูยืมระยะสัน้บางสวนของบริษัทฯ จํานวน 30 ลานบาทจากวงเงินกูทั้งหมด 62 ลานบาท ที่ใชอยู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548   
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บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) 
บุคคล/นิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะของ 
รายการระหวางกนั ป 2546/2547 ป 2547/2548 

ไตรมาสที่ 1 
ป 2548/2549 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

8. นางเค็ง พงศรัตนเดชาชัย (ตอ)      คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา 
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนธรรม
ทั้งเงื่อนไขและราคาโดยไมทําใหบริษัทฯเสีย
ผลประโยชนแตอยางใด ทั้งนี้รายการซื้อหุนเปน
รายการที่เกิดขึ้นในอดีตและเปนไปเพื่อใชประโยชน
ในทางธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นเพิ่มเติมวาในอนาคตหากมีรายการพิเศษ
ที่เปนรายการระหวางกันควรที่จะจางผูเชี่ยวชาญ
จากภายนอกมาใหความเห็นเพื่อใชประกอบในการ
ใหความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกอนการ
อนุมัติรายการ 
 

9. นายบัณฑิต พงศรัตนเดชาชัย - เปนบุตรของประธานกรรมการ  (1) บริษัทฯ  
-    ซื้อสินทรัพย 
-    เจาหนี้ 
 

 
0.96 

- 
 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 

บริษัทฯ ซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคล เพื่อใชในกิจการ
ของบริษัทฯ  โดยราคาซื้อมีราคาต่ํากวาราคาสูงสุด
ของราคาตลาดรถมือสองจํานวน 3 รายที่นํามา
เปรียบเทียบ  
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บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) 
บุคคล/นิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะของ 
รายการระหวางกนั ป 2546/2547 ป 2547/2548 

ไตรมาสที่ 1 
ป 2548/2549 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

9. นายบัณฑิต พงศรัตนเดชาชัย 
(ตอ) 

 -    ซื้อหุนบริษัทยอย 
-    เจาหนี้คาหุน 
 
 
 
 
 
 

32.87 
- 

- 
- 

- 
- 

บริษัทฯ ซื้อหุนของบ.มารค เวิลดไวด ในเดือน
กุมภาพันธ 2547 จากคุณบัณฑิต พงศรัตนเดชาชัย ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสรางของกลุมบริษัทฯ ใน
ราคาหุนที่เรียกชําระแลวคิดเปนราคาเฉลี่ยหุนละ 5.98 
บาทตอหุน ซึ่งเปนตนทุนของผูเสนอขาย ทั้งนี้ราคา
ดังกลาวใกลเคียงกับราคาตามบัญชีที่มีมูลคา ณ วันที่ 
31 กรกฎาคม 2547 เทากับ 5.95 บาทตอหุน   
 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา รายการ
ดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนธรรมทั้งเงื่อนไข
และราคาโดยไมทําใหบริษัทฯเสียผลประโยชนแตอยาง
ใด ทั้งนี้รายการซื้อหุนเปนรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและ
เปนไปเพื่อใชประโยชนในทางธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นเพิ่มเติมวาในอนาคตหากมี
รายการพิเศษที่เปนรายการระหวางกันควรที่จะจาง
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาใหความเห็นเพื่อใช
ประกอบในการใหความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบกอนการอนุมัติรายการ 

 
 
 



 
  บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 
 
11.2 มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
 ในอดีตที่ผานมา การทํารายการระหวางกันเปนการซื้อขายสินคา ซึ่งเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมี
เงื่อนไขทางการคาที่ไมแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งในการทํารายการระหวางกันที่ผานมา        
ผูบริหารหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดอนุมัติการทํารายการตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามปกติ  

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีรายการระหวางกันที่ไมถือวาเปนรายการคาปกติ เชน รายการการซื้อขายทรัพยสิน ผูบริหารหรือ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดมีการอนุมัติการทํารายการดังกลาวโดยมีการกําหนดราคาซื้อขายทรัพยสินนั้น ๆ โดยเปรียบเทียบกับราคาตลาด
หรือราคาซื้อขายใกลเคียงที่สามารถเปรียบเทียบไดซึ่งเปนขอมูลเปรียบเทียบจากบริษัทหรือบุคคลภายนอกบริษัทฯ ประมาณ 2-3 ราย 
เพ่ือประกอบการพิจารณาราคาที่เหมาะสม 

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่  4/2548  เม่ือวันที ่ 4 กรกฎาคม 2548 คร้ังที่ 6/2548 เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2548 
และครั้งที่ 7/2548 เม่ือวันที ่17 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณารายการที่เกิดขึ้นรวมกับผูบริหาร ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวาเปนรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2546/2547 ป 2547/2548 และไตรมาสที่1 ป 
2548/2549 เปนรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเปนธรรมทั้งเงือ่นไขและราคา โดยไมทําใหบริษัทฯเสยีผลประโยชนแตอยางใด 

สําหรับรายการที่บริษัทฯ เขาไปลงทุนในบ.มารค เวิลดไวด  โดยการซื้อหุนทั้งหมดจากนางเค็ง พงศรัตนเดชาชัย และ นาย
บัณฑิต พงศรัตนเดชาชัย  ในขั้นตอนของการปรบัโครงสรางกลุมบริษัทฯ เพ่ือนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ในราคารวมทั้งสิ้น 65.75 ลานบาท ซึ่งเปนราคาใกลเคียงกับราคาตามบัญชีนั้น  อนึ่ง ณ วันที่ทําการซื้อขายหุน ทรัพยสินหลักของ
ในบ.มารค เวิลดไวด  คือที่ดินซึ่งซือ้จากนางเค็ง พงศรัตนเดชาชัย ซึ่งมิไดเปนบุคคลที่มีความขัดแยง ณ วันที่ทําการซื้อขายที่ดิน  ตอมา
ภายหลังการซื้อขายหุนดังกลาว บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด เอเจนซี ่จํากัด ใหทําการประเมินมูลคาตลาดของที่ดินของ 
บ.มารค เวิลดไวด  ซึ่งปรากฏวามูลคาตลาดของที่ดินดังกลาวเทากับ 50.00 ลานบาท สงผลใหมูลคาตามบัญชีในงบดุลของที่ดินซึง่เปน
ทรัพยสินหลัก สูงกวามูลคายุติธรรมประมาณ 15.38 ลานบาท  มูลคาที่แตกตางนี้ ผูสอบบัญชีไดแสดงใหเห็นในงบดุลรวมของบริษัทฯ 
เปนรายการผลแตกตางของการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิ
และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ แตอยางใด 
 
11.3 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกนัในอนาคต 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการเขาทํารายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนโดย
แบงออกเปน 2 ประเภท 
 1. รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติและตอเนือ่ง ในกรณีการคาปกติ ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นตามปกติและตอเนื่อง โดยจะมกีาร
กําหนดเงื่อนไขสาํหรับแตละรายการใหเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป และเปนไปตามราคายุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถ
ตรวจสอบได โดยนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว ทั้งนี้ กรรมการ
ตรวจสอบของบรษัิทฯ จะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑและใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทกุ
ไตรมาส   
 2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว รายการระหวางกันที่มีลักษณะเปนรายการที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว บริษัทฯ จะจดัให
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของรายการดังกลาวทั้งในดานความจําเปนและดานราคา หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณา บริษัทฯ จะจัดใหมีบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษหรือผูสอบบัญชขีอง
บริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวเพือ่ใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี 
โดยในการออกเสยีงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการหรือผูที่อาจมีความขดัแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกัน
จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้บริษัทฯ จะทําการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบญัชีของบริษัทฯ ดวย 
 ในอนาคตบริษัทฯ อาจมกีารเขาทํารายการระหวางกันตามแตเห็นสมควร ทั้งนี้ในอนาคตจะไมเกิดรายการซื้อขายสินคาระหวาง
กลุมบริษัทฯ กับบริษัท อีสเทอรน สตีล เซอรวิส จํากัด และระหวางกลุมบริษัทฯกับบริษัท สยาม ซ.ีที.พี อุตสาหกรรม จํากัด แตกลุมบริษัท
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ฯ ยังคงมีการขายสินคาใหแกบริษัท ซิสเต็มโปร โลจิสติคส จํากัด ซึ่งแมวารายการดังกลาวไมถือเปนรายการระหวางกัน เพราะบริษัท ซิส
เต็มโปร โลจิสติคส จํากัด ไมเปนนติิบุคคลที่อาจมีความขัดแยงแลว แตคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯและบริษัทยอย จะพิจารณา
ตรวจสอบการปฏบิัติตามหลักเกณฑและนโยบายของบริษัทฯและบริษัทยอย เร่ือง ขั้นตอนรายการระหวางกันและหลักเกณฑการอนุมัติ
รายการระหวางกัน และใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส  และจะแสดงในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป 
 สําหรับรายการระหวางกันที่บริษัทฯ และบ.สยาม ไอโซ โปร เชาพ้ืนทีอ่าคารและโรงงานจากบริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ทพลัส 
จํากัด ใหเปนไปตามสัญญาเชา นอกจากนี้รายการระหวางกันที่บริษัทฯซื้อไฟฟาจากบริษัท สยาม ซ.ีท.ีพี อุตสาหกรรม จํากัด ใหเปนไป
ตามสัญญาซื้อไฟฟา ที่บริษัทฯ จายตามมาตรวัดปริมาณการใชกระแสไฟฟาตามเปนจริงในแตละเดือน 
 สําหรับรายการกูยืมเงิน บริษัทฯ คาดวาจะไมเกิดขึ้นอีก เนือ่งจากบริษัทฯ จะมเีงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินงาน
ภายหลงัเสนอขายหุนแกประชาชน อยางไรก็ตามหากในอนาคตมีความจําเปนและความสมเหตุสมผลที่ตองมีการกูยืมเงิน บริษัทฯ มี
นโยบายทีจ่ะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของรายการดังกลาวทั้งในดานความจําเปน    
อัตราดอกเบีย้และเงื่อนไข และขอใหกรรมการบริษัทฯหรือผูทีอ่าจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ
ระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้เม่ือบริษัทฯ มีสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
การทาํรายการระหวางกันจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชขีองบรษัิทฯ โดยปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป 
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สวนที่ 3 
ขอมูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหลักทรพัย 

 
1. รายละเอียดของหลักทรพัยที่เสนอขาย 
 
 1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยทีเ่สนอขาย 
  ผูเสนอขายหลกัทรัพย : บริษัท ซิต้ี สตีล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
    City Steel Public Company Limited 
  ที่อยูผูเสนอขาย : 88/3 หมูที่ 4 ถนนบายพาส ตําบลหนองไมแดง  
    อําเภอเมอืงชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
  ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย : หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
  จํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย : 90,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 30.0 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระ

แลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ 
โดยแบงเปน 

     หุนสามัญจํานวน 89,100,000 หุน เสนอขายตอประชาชน คิด
เปนรอยละ 29.7 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด
ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ 

     หุนสามัญจํานวน 900,000 หุน เสนอขายตอพนักงาน และ 
ผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย คิดเปนรอยละ 0.3 ของ
จํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายใน
คร้ังนี้ 

  มูลคาที่ตราไวหุนละ : 1 บาท 
  ราคาที่เสนอขายหุนละ : 2.94 บาท 
    มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย : 264,600,000 บาท 

   
 1.2 สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย 
  การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ทั้งนี้ 

สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเปนดังนี้ 
 

 หุนสามัญเพิ่มทนุ จํานวน 89,100,000 หุน 
-  เสนอขายตอบคุคลทั่วไปและผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯและบริษัทยอย จํานวน   54,100,000   หุน 
-  เสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน  จํานวน   35,000,000   หุน 
 

 หุนสามัญเพิ่มทนุ จํานวน 900,000 หุน 
-  เสนอขายตอพนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย  จํานวน        900,000   หุน 
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ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญ
ที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภทเพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด  การจัดสรรหุนใน
คร้ังนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป เนื่องจากความตองการซื้อจากกลุมบุคคล  ดังกลาวขางตนเพียงพอตอ
มูลคารวมของหุนที่เสนอขายในครั้งนี้แลว จึงไมมีความจําเปนตองจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป 
 

  “บุคคลทั่วไป”  หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งเปนผูมีอุปการะคุณที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย หรือผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หลักทรัพย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย ไดแก ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิช
ธนกิจ บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําธุรกิจดานการซื้อขาย
หลักทรัพยและวาณิชธนกิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน เคยติดตอ และผูที่คาดวาจะได ติดตอของผูจัดการการจัดจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และบริษัทในเครือของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ซึ่งจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2  ทั้งนี้ไมรวมถึงผูลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลาง และไมรวมถึงการจัดสรร
ใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของกับผูจัดการการจําหนาย
และรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ กธ.
14/2546 เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546

 
         “ผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัท

ฯ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทในเครือ ไดแก ลูกคา ผูจําหนายวัตถุดิบ เจาหนี้การคา ผูจัดหาแหลงเงินทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู
มีความสัมพันธทางการคา บุคคลที่ใหคําแนะนําหรือเปนที่ปรึกษาของบริษัทฯ บริษัทยอย และ/หรือบริษัทในเครือ ผูแนะนํา         
ลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตออยูในปจจุบัน เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต ในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผู
ถือหุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลขางตน ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามขอ 5.2.1    

 
  “ผูลงทุนประเภทสถาบัน” หมายถึงผูลงทุนสถาบันตามที่นิยามไวในประกาศที่ กจ.44/2543 ซึ่งจะจองซื้อหุนสามัญผาน 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
(ก) ธนาคารพาณิชย 
(ข) บริษัทเงินทุน 
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพ่ือเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพ่ือการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพ่ือการจัดการ 

โครงการลงทุนที่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกจิเครดิตฟองซิเอร 
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
(จ) บริษัทประกันภัย 
(ฉ) สวนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ 

จัดต้ังขึ้น 
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย 
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ 
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ 
(ญ) กองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการ 
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(ฎ) กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
(ฏ) กองทุนรวม 
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม    

   
  “พนักงาน และผูบริหารของบรษิัทฯ และบริษทัยอย” หมายถึง พนักงาน ผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งจองซือ้

หุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1  
 

 1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น 
   หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 90,000,000 หุน ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิม

ของบริษัทฯ ทุกประการ  
  
 1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย 
   บริษัทฯ มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลทั่วไป ผูลงทุนสถาบัน ผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย  และพนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ ยังมี
ความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดยื่นคําขอใหรับหุนสามัญของ  
บริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ทั้งนี้ บริษัท
หลักทรัพย บีที จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ เปนอยางดีแลว เห็นวา 
บริษัทฯมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เร่ือง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยได ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) เร่ืองการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุน
รายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตอง
ถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย  

   
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยทีเ่สนอขาย 

หุนสามัญของบรษัิทฯ สามารถโอนไดอยางเสรีโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้นจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่
ไมใชสัญญาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งถือหุนรวมกนัเกินกวารอยละ 49  ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 

 
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลกัทรัพยทีเ่สนอขาย 
 การกําหนดราคาหุนสามัญของบริษัทฯที่จะเสนอขายดวยการประเมินราคาพื้นฐานมูลคาหุนของบริษัทโดยเปรียบเทียบกับมูลคา

ตลาดที่สามารถอางอิงไดจากหมวดวัสดุกอสราง (Market Comparable) โดยเลือกใชวิธีอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนของ
บริษัทฯ(P/E Ratio) ทั้งนี้ จากการนําผลกําไรสุทธิของ 3 ไตรมาสสุดทายของป 2547/2548 (1 พฤศจิกายน 2547 ถึง 31 กรกฎาคม 
2548) จํานวน 101.12 ลานบาท รวมกับผลกําไรสุทธิไตรมาสที่ 1 ป 2548/2549 (1 สิงหาคม 2548 ถึง 31 ตุลาคม 2548) จํานวน 
39.91 ลานบาท รวมเปนผลกําไรสุทธิทั้งสิ้น 141.03 ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญ
เพ่ิมทุนในครั้งนี้ (Fully Diluted) จํานวน 300,000,000 หุน ผลการคํานวณกําไรสุทธิตอหุนไดเทากับ 0.47 บาทตอหุน ซึ่งอัตราสวน
ราคาหุนตอกําไรสุทธิของบริษัทฯ ที่คํานวณไดเทากับ 6.25 เทา คิดเปนสวนลดประมาณรอยละ 32.14 จากอัตราสวนของราคาหุน
ตอกําไรสุทธิของหมวดวัสดุกอสรางตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2549 ถึง 31 มกราคม 2549 ที่มีคาเทากับ 9.21 เทา  
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4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 
 - ไมมี – 
 

5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 
 
 5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรพัย 
   การเสนอขายหุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขาย โดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
 
 5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
 
  5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนาย 
    บริษัทหลักทรัพย บีท ีจํากัด  
    44 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 24-26 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต  
    แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
    โทรศัพท 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9390 
 
  5.2.2 ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกนัการจําหนาย 
    บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 
    87/2 อาคารซีอารซี ออลซซีั่นเพลส ชั้น 8, 12 ถนนวิทยุ 
    แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
    โทรศัพท 0-2675-5999 โทรสาร 0-2672-5960 
 
  5.2.3 ผูจัดจําหนายและรับประกนัการจําหนาย 

    บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากดั (มหาชน) 
    1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 4-6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
    แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 
    โทรศัพท 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0505 
 
    บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) 
    21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร ชั้น 14 ถนนสาทรใต 
    กรุงเทพ ฯ 10120 
    โทรศัพท 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0536 
 
    บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) 
    287 อาคารลิเบอรต้ีสแควร ชั้น 8-9, 15-17, 20-21 ถนนสีลม 
    เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
    โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1709 
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 5.3 เง่ือนไขในการจดัจําหนายหลักทรัพย 
 
  5.3.1 เง่ือนไขการจัดจาํหนายหลักทรพัย
   บริษัทฯ ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญ

เพ่ิมทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายตอประชาชน พนักงาน และผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 
90,000,000 หุน ในราคาหุนละ 2.94 บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนใน
ลักษณะรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวใน
หนังสือสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน 

 
(ก) เงื่อนไขเกี่ยวกับการหามขายหุน 

 บริษัทฯ ตองดําเนินการสั่งหามบุคคลตามขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย เร่ือง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) นําหุนจํานวน 
รวมกันรอยละ 65 ของทุนชําระแลวหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน จํานวน 195 ลานหุน ออกขาย
ภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป 6 เดือน นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เร่ิมทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
โดยผอนผันใหสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยไดจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนหรือหลักทรัพยที่ถูก
สั่งหามขายเมื่อครบกําหนดระยะเวลาทุก ๆ 6 เดือน  

 นอกจากนี้ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ซึ่งถือหุนที่เหลือจํานวน 15 ลานหุน (คิดเปนรอยละ 5)  ของทุนชําระ
แลวหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน  ไดทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมกับทางบริษัท ศูนยรับฝาก 
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เกี่ยวกับเร่ืองการหามนําหุนของผูถือหุนออกขายภายในกําหนด
ระยะเวลา 1 ป 6 เดือน นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เร่ิมทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยโดยผอนผันให
สามารถขายหุนหรือหลักทรัพยไดจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายเมื่อ
ครบกําหนดระยะเวลาทุก ๆ 6 เดือน   

 ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2548 ไดมีมติอนุมัติการ
จัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกพนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย จํานวน 900,000 หุน และที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/ 2549 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2548 ไดมีมติกําหนดราคาหุนใหแก
พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย เทากับราคาเสนอขายหุนตอประชาชน โดยไมกาํหนด
ระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย ทั้งนี้บริษัทฯ จะไมจัดสรรหุนหรือหลักทรัพยใหแกนายคมกริช  
พงศรัตนเดชาชัย นายสาธิต พงศรัตนเดชาชัย และนางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย  

 
(ข) การปลดระยะเวลาการหามขายหุน 

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการหามขายหุนแลว บริษัทฯ จะแจงไปยังบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศ
ไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ในฐานะผูดูแลบัญชีหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่อยูภายใตเงื่อนไขในการ
หามขายหุน ใหดําเนินการโอน และสงมอบหุนในจํานวนที่พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย  
ผูจองซื้อแตละคนมีสิทธิที่จะขายไดตามเงื่อนไขและวิธีการสงมอบหลักทรัพยที่ระบุไวในขอ 5.10 (วิธีการสง
มอบหลักทรัพย) 
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 5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
    บริษัทฯ  ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนาย  และรับประกันการจําหนาย  ใหแกผูจัดจําหนาย 

หลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,276,500 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยจะชําระ
ภายใน 7 วัน นับจากวันปดการเสนอขาย 

  
  5.3.3 จํานวนเงินคาหุนที่ผูเสนอขายจะไดรับทั้งส้ิน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
   หุนจํานวน 90,000,000 หุน ในราคาหุนละ 2.94 บาท 264,600,000 บาท 
   หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย โดยประมาณ 8,982,180 บาท 
   จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ 255,617,820 บาท 
   จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน  โดยประมาณ 2.84 บาท 
 
 5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรพัย (ไมรวมภาษมูีลคาเพิ่ม) 
  5.4.1 คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน 
   คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญทีอ่อกใหม  50,000 บาท 
   คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย  211,680 บาท 
   คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแลว 70,000 บาท 
   คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนายหลักทรัพย  7,276,500 บาท 
   คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซือ้หุน  94,000 บาท 
   คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบยีน 50,000 บาท 
   คาธรรมเนียมแรกเขาการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน                                                                   150,000   บาท 
      คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ ** 1,080,000 บาท 
      รวมคาใชจายในการเสนอขายหลกัทรัพย 8,982,180 บาท 
      หมายเหต ุ :   *   ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และ/หรือ ภาษีหัก ณ ที่จาย 
        **  คาใชจายอื่นๆ หมายถึง คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย  
                                                            และคาโฆษณาประชาสัมพันธ 
 
   5.5 วิธีการขอรบัหนงัสือชี้ชวนและใบจองซือ้หลักทรัพย 
 
  สําหรับบคุคลทัว่ไปและสําหรับผูมีอุปการะคุณของบริษทัฯ และบริษทัยอย 
  สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย และรับประกันการ

จําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 และ/หรือขอ 5.2.2 และ/หรือขอ 5.2.3  ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช  ถึง
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2549 

 
  สําหรับผูลงทุนสถาบัน 
  สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช  ถึง 
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2549 
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   สําหรับพนักงาน และผูบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอย

พนักงาน  และผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และคูมือการจองซื้อหุน 
ไดที่ฝายบัญชีและการเงิน ของบริษัทฯ หลังจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช 

   
ทั้งนี้บุคคลทั่วไป ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ผูลงทุนสถาบัน พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย สามารถดาวน
โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย เพ่ือศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ ไดกอนทําการจองซื้อหุนจาก เว็บไซต 
www.sec.or.th  
 

 5.6 วิธีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขาย 
  ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ

ควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กธ. 14/2546 เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัด
จําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรร
หุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 37/2544 เร่ือง การจอง การจัดจําหนาย และการ
จัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมทั้งที่มีแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนกรณีการจัดสรรหลักทรัพยใหแก
พนักงาน และผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2548 
เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2548 หรือเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด   

 
  บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน  คือ  จัดสรรใหแก (ก) บุคคลทั่วไปและผูมี

อุปการะคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย จํานวน 54,100,000 หุน (ข) ผูลงทุนประเภทสถาบันจํานวน 35,000,000 หุน และ 
(ค) พนักงาน และผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย จํานวน 900,000 หุน 

  
  อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช 

ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภทเพื่อใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
ในการขายสูงสุด  

 
5.6.1 วิธีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทนุ ใหแกบุคคลทัว่ไปและผูมีอุปการะคุณของบริษทัฯและบริษัทยอย  
               จํานวน 54,100,000 หุน 

   การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไปและผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยแตละรายตามขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธ
การจัดสรรหุน ใหกับบุคคลใดก็ได ทั้งนี้จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปและผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯและ
บริษัทยอยรายใดจะตองมีจํานวนขั้นตํ่า 1,000 หุน และตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซื้อหุน
ของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปและผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯและบริษัทยอยครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามขอ 5.2 ของสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไป กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ 
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  5.6.2 วิธีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทนุ ใหแกผูลงทุนสถาบัน จํานวน 35,000,000 หุน 
   การจัดสรรหุนใหแกผูลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่

ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรร
หุน ใหกับบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูลงทุนสถาบันรายใดจะตองมีจํานวนขั้นตํ่า 1,000 หุน และ
ตองเปนทวีคูณ 100 หุน และหากยอดการจองซื้อหุนครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของผูลงทุนประเภทสถาบัน
กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ  

  5.6.3 วิธีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแกพนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย จํานวน 900,000 
หุน 

   การจัดสรรหุนใหแกพนักงาน และผูบริหารของบริษัทฯ  และบริษัทยอย   ใหอยูในดุลยพินิจของประธาน 
เจาหนาที่บริหารหรือคณะผูบริหารของบริษัทฯ  

   
 5.7 วันและวิธกีารจอง และการชําระเงินคาจองซือ้หุน 
 
  5.7.1 สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไปและผูมีอุปการะคุณของบริษทัฯและบริษัทยอย
   ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปและผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯและบริษัทยอย จะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่าจํานวน 1,000 

หุน และตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแต
เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหวางวันที่ 9 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2549 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการ 
ดังตอไปนี้ 

 
(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือ

ชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญ
ของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้ 

 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  
     ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตร

ประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสาร
ทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อ
เปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
ผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอม 
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

 
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 

ตองแนบสําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอง 
 

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย ที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติ
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บุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ หนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 
     ตองแนบสําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออก

ไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนติิบคุคลนัน้ 
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 
(ข)  ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้ 

 หากทําการจองซือ้ในวันที่ 9 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2549 ต้ังแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงนิคาจองซือ้คร้ังเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซือ้ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอนผาน
รายการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) กรณีที่ชําระเงินคาจองซือ้หุนเปน เช็ค 
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟ (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) โดย เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟ จะตอง
ชําระภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 ต้ังแตเวลา 9.00 น. – 12.00 น. โดย เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรื
อดราฟจะตองลงวันที่เดียวกับวันทีจ่องซือ้ และสามารถเรียกเก็บเงินจากสํานักหักบญัชใีนเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ 

 
 ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดจําหนาย 

หลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไว 
ขางหลังเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 

 
(ค)  ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุน และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุน หรือหลักฐาน

ที่แสดงวามีการชําระหรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.1 (ข) สงไปยังผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 9.00 น.-16.00 น. ของวันที่ 9 ถึงวันที่ 10  กุมภาพันธ 2549 

 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่ระบุไวในขอ 5.2  จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดเงินคาจองซื้อรวมเขาบัญชี 
“บัญชี เ พ่ือชํ าระคาจองซื้ อหุ น เพิ่ มทุน  บมจ .  ซิ ต้ี  สตีล ” เลขที่   053-2-07345-6  ประเภทบัญชี  
ออมทรัพย ที่เปดไวกับธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สาขายอยถนนหลังสวน  

 
 (ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุน

และขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจอง
ซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.1 (ก) – (ค) 

 
  5.7.2 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูลงทนุประเภทสถาบัน 
   ผูจองซื้อประเภทผูลงทุนสถาบัน จะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่าจํานวน 1,000 หุน และตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดย

สามารถจองซื้อผานผูจัดการการจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1  ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. 
ระหวางวันที่ 9 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2549 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 
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(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือ
ชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญ
ของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจอง ดังตอไปนี้ 

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย ที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ หนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 

 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 
     ตองแนบสําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออก

ไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนติิบคุคลนัน้ 
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 
(ข)  ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้ 

 หากทําการจองซือ้ในวันที่ 9 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2549 ต้ังแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงนิคาจองซือ้คร้ังเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซือ้ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอนผาน
รายการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) กรณีที่ชําระเงินคาจองซือ้หุนเปน เช็ค 
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟ (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) โดย เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟ จะตอง
ชําระภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 ต้ังแตเวลา 9.00 น. – 12.00 น. โดย เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรื
อดราฟจะตองลงวันที่เดียวกับวันทีจ่องซือ้ และสามารถเรียกเก็บเงินจากสํานักหักบญัชใีนเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ 

 
 ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการ 

จัดจําหนายหลักทรัพย “บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด เพ่ือการจองซื้อหุน”  พรอมทั้งเขียนชื่อ  
นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวขางหลังเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท หรือโอนเงิน 
เขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด เพ่ือการจองซื้อหุน” เลขที่บัญชี 900-3-22282-5 ที่เปดไวกับ
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สํานักเพชรบุรีตัดใหม 

 
(ค)  ผูจองซื้อจะตองนาํใบจองซือ้หุน และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซือ้หุน หรือหลกัฐาน

ที่แสดงวามีการชาํระหรือโอนเงินคาจองซือ้หุนตามขอ 5.7.2 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย 
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 9.00-16.00 น. ของวันที ่9 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2549  

 
   (ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุน

และขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1  มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.2 (ก) – (ค) 
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  5.7.3 สําหรับผูจองซื้อที่เปนพนกังาน และผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
   ผูจองซื้อประเภทพนักงาน และผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย จะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่าจํานวน 1,000 หุน และ

ตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหวางวันที่ 9 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2549 โดยจะตองปฏิบัติ
ตามวิธีการดังตอไปนี้ 
(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือ

ชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญ
ของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้ 

 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  
     ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตร

ประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสาร
ทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อ
เปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง) 

 
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 

ตองแนบสําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอง 
 

(ข)  ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้ 
 หากทําการจองซือ้ในวันที่ 9 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2549 ต้ังแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจองซื้อ

จะตองชําระเงนิคาจองซือ้คร้ังเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซือ้ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอนผาน
รายการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) กรณีที่ชําระเงินคาจองซือ้หุนเปน เช็ค 
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟ (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) โดย เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟ จะตอง
ชําระภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 ต้ังแตเวลา 9.00 น. – 12.00 น. โดย เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรื
อดราฟจะตองลงวันที่เดียวกับวันทีจ่องซือ้ และสามารถเรียกเก็บเงินจากสํานักหักบญัชใีนเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ 

 
 ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการ 

จัดจําหนายหลักทรัพย “บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด เพ่ือการจองซื้อหุน”  พรอมทั้งเขียนชื่อ  
นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวขางหลังเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท หรือโอนเงิน 
เขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด เพ่ือการจองซื้อหุน” เลขที่บัญชี 900-3-22282-5 ที่เปดไวกับ
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สํานักเพชรบุรีตัดใหม 

 
(ค)  ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุน และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุน หรือหลักฐาน

ที่แสดงวามีการชําระหรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.3 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนาย 
หลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1  ต้ังแตเวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 9 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2549 
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   (ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุน

และขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.3 (ก) – (ค) 

 
 5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนที่เสนอขาย 
  5.8.1 สําหรับบคุคลทัว่ไปและผูมีอุปการคุณของบริษทัฯ และบริษัทยอย 
   ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไปและผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ

และบริษัทยอย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 
 
  5.8.2 สําหรับผูลงทุนประเภทสถาบัน 
    ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูลงทุนสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 
    
  5.8.3 สําหรับพนักงาน และผูบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอย 
   ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกพนักงานและผูบริหารของบริษัทฯและ

บริษัทยอย  ใหอยูในดุลยพินิจของประธานเจาหนาที่บริหารหรือคณะผูบริหาร 
    
   ทั้งนี้ ผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร หรือไดรับการจัดสรรนอยกวาจํานวนที่จองซื้อ จะไดรับเงินคาจองซื้อหุนคืนตาม

รายละเอียดที่ระบุในขอ 5.9 
 

 5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรพัย 
  5.9.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรบัการจัดสรรหุน 
   ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซ้ือที่ไมไดรับจัดสรรรายนั้น ๆ จะ

ดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนคืน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อผานตน
และที่ไมไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุน ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ
และสงทางไปรษณียลงทะเบียน ตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ  
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมได
รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน  
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบ
จองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนคืนแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิ
เรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไม
ครบถวนของ ชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว 

   
  5.9.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรบัการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ 
   ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตาม

จํานวนที่จองซื้อรายนั้น ๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนแก
ผูที่จองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ ใหผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ 
โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุน ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียน 
ตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงิน
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คาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมได
รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน 
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบ
จองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนคืนแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิ
เรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไม
ครบถวนของ ชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว 

 
  5.9.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุนเนือ่งจากการปฏบิติัผิดเง่ือนไขการจองซือ้ 
   ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งเปนผู รับจองซื้อหุนจากผูซื้อที่ไมไดรับจัดสรรรายนั้นๆ จะ

ดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ ซึ่งไมไดรับการจัดสรร อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคา
จองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน หรือเนื่องจากผูจองซื้อปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผูจองซื้อดังกลาว จะตอง
ติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ 

 
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 
 

  ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดตกลงรับหนาที่เปนนายทะเบียนหุนสามัญใหกับบริษัทฯ และ
ใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคอื ผูจอง
ซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพ่ือให
ผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ เร่ิมทําการซื้อขายได
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุน
สามัญในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน 

  ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผูจองซือ้สามารถเลอืกใหบริษัทฯ ดําเนินการกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังนี ้
 
  5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซือ้ บริษัทฯ จะสงมอบใบหุนตามจํานวน

หุนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซือ้หุน ทางไปรษณียลงทะเบยีนตอบรับตามชือ่ที่อยูที่ระบุ
ไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูจองซือ้จะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้ออาจจะไดรับใบหุนภายหลังจากที่หุน
ของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนที่เรียบรอยแลว 

 
  5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จํากัด กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขาย 
หลักทรัพยอยู กรณีนี้บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่
บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว 
และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 15 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจดัสรรจะ
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทฯ ทํา
การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สวนที่ 3 หนา 13 



 
  

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

 
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซ้ือจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลวบริษัทฯ ขอสงวนสทิธทิี่
จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.1 แทน 
 

  5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคที่จะฝากหุนของตนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย 
โดยผานบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือผูจองซื้อหุนประสงคที่จะ
ฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนที่ไดรับการ
จัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนเขาบัญชีดังกลาวในนามของผูจองซื้อหุน และออกหลักฐานการฝากใหแก
ผูจองซื้อภายใน 15 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับ
การจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทฯ 
ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหากผูจองซื้อตองการถอนหลักทรัพยดังกลาว ผูจองซื้อ
สามารถติดตอไดที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหลักทรัพยตาม
อัตราที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด 

   

สวนที่ 3 หนา 14 



 
  

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

สวนที่ 4 
การรบัรองความถูกตองของขอมูล 

 
 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชีช้วนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู
ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน         ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 
 (1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินทีป่ระกอบเปนสวนหนึ่งของรางหนังสือชี้ชวน ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนใน

สาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 
 (2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่

เปนสาระสําคัญทัง้ของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ     
ดังกลาว 

 (3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ      
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ 14 ตุลาคม 2548 ตอผูสอบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบรษัิทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลีย่นแปลงทีส่ําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การกระทําที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงนิของบริษัทและบริษัทยอย 

 
 ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับทีข่าพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาได
มอบหมายให นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย และ นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย เปนผูลงลายมอืชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย 
หากเอกสารใดไมมีลายมือชือ่ของ นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย และ นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย กํากับไว ขาพเจาถือวาไมใช
ขอมูลทีข่าพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวขางตน” 
 

กรรมการบรหิารและผูดํารงตําแหนงบรหิารสูงสุดในสายงานบัญชี 
บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 
  ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ

1. นายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย ประธานกรรมการ -นายวิบูลย     พงศรัตนเดชาชัย- 

2. นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย กรรมการ -นายคมกริช    พงศรัตนเดชาชัย- 

3. นายสาธิต พงศรัตนเดชาชัย กรรมการ -นายสาธิต      พงศรัตนเดชาชัย- 

4. นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย กรรมการ -นางสาวสุพัตรา  พงศรัตนเดชาชัย- 

5. นางสาววลัยลักษณ คูหเพ็ญแสง กรรมการ -นางสาววลัยลักษณ   คูหเพ็ญแสง- 
 
ผูรับมอบอํานาจ 
  ช่ือ  ตําแหนง ลายมือชื่อ

1. นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย กรรมการ -นายคมกริช    พงศรัตนเดชาชัย- 

2. นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย กรรมการ -นางสาวสุพัตรา  พงศรัตนเดชาชัย- 
  

สวนที่ 4 หนา 1 



 
  

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 
 
 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในรางหนังสือชีช้วนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุ 
อันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถกูตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
 ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกนั ขาพเจาไดมอบหมายให นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย   
และ นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย เปนผูลงลายมือชือ่กํากบัเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายคมกริช 
พงศรัตนเดชาชัย และ นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย กํากับไว ขาพเจาถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 
 

กรรมการบริษทั 
บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 
  ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ

1. นายอาทิตย วุฒิคะโร กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ     -นายอาทิตย       วุฒิคะโร- 

2. นายมาณพ  ชิวธนาสุนทร กรรมการและกรรมการตรวจสอบ   - นายมาณพ       ชิวธนาสนุทร- 

3. นางสาวอรุณรัตน สุกาญจนวัฒนชยั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ   -นางสาวอรุณรัตน สุกาญจนวัฒนชยั- 
 
ผูรับมอบอํานาจ 
  ช่ือ  ตําแหนง ลายมือชื่อ

1. นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย กรรมการ -นายคมกริช    พงศรัตนเดชาชัย- 

2. นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย กรรมการ -นางสาวสุพัตรา  พงศรัตนเดชาชัย- 
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บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 
 
การรบัรองการปฏิบัติงานของที่ปรกึษาทางการเงิน 
 “ขาพเจา บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) ขอรับรองวา ขาพเจาได
สอบทานขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนีแ้ลว และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงนิ ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูล
ดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเทจ็ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ ไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ” 
 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 
บริษัทหลักทรัพย บีท ีจํากัด  

 
  ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ

 

 นายพิศิษฐ     เสรีวิวัฒนา กรรมการผูจัดการ       -นายพิศิษฐ     เสรีวิวัฒนา- 

สวนที่ 4 หนา 3 



  
 

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 1 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบรหิารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 หนา 1 



  
 

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) ณ 18 มกราคม 2549 
 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง ลํา 
ดับ ชื่อ-สกุล อายุ 

(ป) คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน % 
การถือหุน ความสัมพันธ 

พ.ศ. ตําแหนง บริษัท / หนวยงาน 
1 นายวิบูลย  พงศรัตนเดชาชัย  62  - ไมระบุ- 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุนที่ 26/2004 

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

47.30 บิดา 2538 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 

2 นายคมกริช  พงศรัตนเดชาชัย  34 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 Strayer University, USA  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 27/2004 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

18.00 บุตรนายวิบูลย 2545 – ปจจุบัน 
2538 – ปจจุบัน 
2538 – 2545 
 

กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด 

3 นายสาธิต  พงศรัตนเดชาชัย  31 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 Shenandoah University, USA  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 26/2004 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

16.30 บุตรนายวิบูลย 2545 – ปจจุบัน 
2545 – ปจจุบัน 

กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
กรรมการบริหาร 
 

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 
 

เอกสารแนบ 1 หนา 2 



  
 

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 
ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง ลํา 

ดับ ชื่อ-สกุล อายุ 
(ป) คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน % 

การถือหุน ความสัมพันธ 
พ.ศ. ตําแหนง บริษัท / หนวยงาน 

4 นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย  24 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 San Francisco State University, 

USA  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 26/2004 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

16.30 บุตรีนายวิบูลย 2546 – ปจจุบัน 
2546 – ปจจุบัน 

กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 

5 นายเจริญพงษ องควงศสกุล   28 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขา
ไฟฟากําลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 

- - 2548 – ปจจุบัน 
2544 – 2548 

รองกรรมการผูจัดการ 
ผูจัดการฝายวิศวกรรม 
 

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี  
(ประเทศไทย) จํากัด 

6 นางสาววลัยลักษณ  คูหเพ็ญแสง  42 - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 27/2004 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

0.001/ - 2540 – ปจจุบัน 
 
2538 – ปจจุบัน 

ผูจัดการทั่วไป  กรรมการ  
และกรรมการบริหาร 
ผูจัดการฝายผลิต 

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 

7 นางสาวบุญทิพย  เพ็ชรรุย  30 ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป  
สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

0.001/ - 2545 – ปจจุบัน 
2543 – 2545 
 

ผูจัดการ ฝายบัญชีและการเงิน 
เจาหนาที่ ฝายบัญชีและการเงิน 

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด 
 

8 นางสาววารุณี นิคม   27 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

0.001/ - 2545 – ปจจุบัน 
2544 – 2545 
2541 – 2544 

ผูจัดการ ฝายการตลาดและการขาย 1 
เจาหนาที่ ฝายการตลาดและการขาย 
เจาหนาที่ ฝายบัญชีและการเงิน 

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด 
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บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
       

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง ลํา 
ดับ ชื่อ-สกุล อายุ 

(ป) คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน % 
การถือหุน ความสัมพันธ 

พ.ศ. ตําแหนง บริษัท / หนวยงาน 
9 นางสาวธนวรรณ  สุวรรณ   28 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาการจัดการทั่วไป 
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต 

0.001/ - 2545 – ปจจุบัน 
2543 – 2545 
 

ผูจัดการ ฝายการตลาดและการขาย 2 
เจาหนาที่ ฝายการตลาดและการขาย 

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด 

10 นางชลจิต  บุตรเมือง   40 ปริญญาตรี บริหารบุคคล 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

0.001/ - 2540 – ปจจุบัน ผูจัดการ ฝายทรัพยากรมนุษย บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 

11 นายสมบัติ  มนประภากมล   33 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 
สาขาไฟฟากําลัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

0.001/ - 2542 – ปจจุบัน ผูจัดการ ฝายวิศวกรรม บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 

12 นางสาวปยะพร  ชัยจิตวนิช   29 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร 
สาขาการประชาสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

0.001/ - 2547 – ปจจุบัน 
2545 – 2546 
2543 – 2545 

ผูจัดการ ฝายตรวจสอบภายใน 
ผูจัดการ ฝายพัฒนาธุรกิจ 
เจาหนาที่ ฝายพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด 

13 นายอาทิตย  วุฒิคะโร   50 - ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ 
(พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 (เกียรตินิยมอันดับ 1)  
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 27/2004 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- - 2548 - ปจจุบัน 
2548 - ปจจุบัน 
 
2547 – ปจจุบัน  
 
2546 – ปจจุบัน
2545 – 2546 
 
2544 – 2545 
 
2541 – 2544 
 

ผูตรวจราชการ 
กรรมการ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
รองอธิบดี 
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจ 
อุตสาหกรรมและผูประกอบการ 
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาอุตสาหกรรม
รายสาขา 
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายพัฒนา
อุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย 
 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
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บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง ลํา 
ดับ ชื่อ-สกุล อายุ 

(ป) คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน % 
การถือหุน ความสัมพันธ 

พ.ศ. ตําแหนง บริษัท / หนวยงาน 
14 นายมาณพ  ชิวธนาสุนทร   51 - ปริญญาโท พัฒนาสังคม 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร  
 (การคลัง) 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 27/2004 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- - 2548 - ปจจุบัน 
 
2547 – ปจจุบัน 
2547 – ปจจุบัน 
 
2541 – 2547 
 
 

กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการ  
ผูเชี่ยวชาญดานการลงทุน ระดับ 9 
 
ผูเชี่ยวชาญดานการลงทุน ระดับ 8 
 

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
สํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
สํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
 

15 นางสาวอรุณรัตน สุกาญจนวัฒนชัย  40 - ปริญญาโท  พัฒนบริหารศาสตร
มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุนที่ 21/2004 

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- - 2548 -  ปจจุบัน 
 
2546 -  ปจจุบัน 
2543 – 2545 

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
ผูจัดการฝายวางแผนและ 
วิเคราะหงบประมาณ 

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย 
บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
บริษัท โนวารติส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

 
1/ ถือหุนจํานวน 15 หุน คิดเปน 0.000007% 
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บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

บริษัท บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ รายชื่อบริษัท 
 

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร 
บริษัท ซิตี้ สตีล 
จํากัด (มหาชน) 

บริษัท สยาม ไอโซ
โปร จํากัด 

บริษัท มารค เวิลด 
ไวด จํากัด 

บริษัท ดับบลิว เค พี 
แอสเซ็ท พลัส จาํกัด 

บริษัท อีสเทอรน สตีล 
เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด 

บริษัท สยาม ซี.ที.พี. 
อุตสาหกรรม จํากัด 

1. นายวิบูลย   พงศรัตนเดชาชัย X, / X, / X, / X, / - - 
2. นายคมกริช   พงศรัตนเดชาชัย XX, /, // XX, /, // XX, /, // XX, / - - 
3. นายสาธิต   พงศรัตนเดชาชัย XXXX, /, // XXXX, /, // XXXX, /, // XXXX, /, // - - 
4. นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย XXX, /, // XXX, /, // XXX, /, // XXX, /, // - - 
5. นายเจริญพงษ องควงศสกุล       E E E - - -
6. นางสาววลัยลักษณ   คูหเพ็ญแสง         /, //, E E E - - -
7. นางสาวบุญทิพย เพ็ชรรุย       E E E - - -
8. นางสาววารุณี นิคม       E E E - - -
9. นางสาวธนวรรณ   สุวรรณ       E E E - - -
10. นางชลจิต   บุตรเมือง       E E E - - -
12. นายสมบัติ   มนประภากมล       E E E - - -
13. นางสาวปยะพร  ชัยจิตวนิช       E E E - - -
14. นายอาทิตย   วุฒิคะโร *, / *, / *, / - - - 
15. นายมาณพ   ชิวธนาสุนทร *, / *, / *, / - - - 
16. นางสาวอรุณรัตน  สุกาญจนวัฒนชัย *, / *, / *, / - - - 
 
หมายเหตุ X  = ประธานกรรมการ       XX  = ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจาหนาที่บริหาร  XXX   =  ประธานเจาหนาที่การเงิน         XXXX   = กรรมการผูจัดการ                                
  E  = ผูบริหาร                           *  = กรรมการตรวจสอบ                /   = กรรมการ                                        //    = กรรมการบริหาร  
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เอกสารแนบ 2 หนา 1 

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัยอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

เอกสารแนบ 2 หนา 2 

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 

บริษัทยอย รายชื่อบริษทัยอย 
 

                          รายชื่อกรรมการ บริษัท สยาม ไอโซโปร จํากัด บริษัท มารค เวลิดไวด จํากัด 

1. นายวบิูลย   พงศรัตนเดชาชัย X, / X, / 
2. นายคมกริช   พงศรัตนเดชาชัย XX, /  XX, / 
3. นายสาธิต   พงศรัตนเดชาชัย XXX, /, // XXX, /, // 
4. นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย XXXX, /, // XXXX, /, // 
5. นายอาทิตย   วุฒิคะโร / / 
6. นายมาณพ   ชิวธนาสุนทร / / 
7. นางสาวอรุณรัตน  สุกาญจนวัฒนชยั / / 
 
หมายเหต ุ X       = ประธานกรรมการ       XX     = ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจาหนาที่บริหาร     
 XXX   = กรรมการผูจัดการ          XXXX  = ประธานเจาหนาที่การเงิน           
  /       =  กรรมการ                   //       = กรรมการบริหาร  
 



  
 

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

 
 

เอกสารแนบ 3 
 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
 

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 
 

วันที่ 14 ตุลาคม 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินนีจ้ัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ยวกับ 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 
สวนที่  1   องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure) 
 องคกรและสภาพแวดลอม หมายถงึ การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล  ดังนั้น จงึมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ  ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่
บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพ่ือสงเสริมใหทกุคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน 
เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจรยิธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจดัการโครงสรางขององคกร อยาง
เหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน 
   
 
1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 มีการกําหนดเปาหมายรวมของทั้งองคกร   และเปาหมายการทํางานของแตละฝาย / แผนก  
   
 
1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบ และไดพิจารณาถึง

ความเปนไปไดของเปาหมายทีก่ําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยาง
สมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกนิสมควรแกพนักงานในลักษณะทีอ่าจนําไปสูการกระทําทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ (เชน ต้ังเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลข
ยอดขาย เปนตน) 

   ใช   ไมใช 
 มีการกําหนดเปาหมายการทํางานของแตละฝาย / แผนก   โดยผูบริหารและผูจัดการฝายจะเขารวมในการกําหนดเปาหมายของ 
 แตละฝาย / แผนกดวย       
    
 
1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม 
   ใช   ไมใช 
 มีการจัดทํา Organization Chart ที่มีการแบงสายการบังคับบัญชาไวอยางชัดเจน  ทําใหระบบการรายงานผลและการดําเนิน  
 งานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ    
    
 
1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่

อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกจิการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมกีารฝาฝน หรือไม  
   มี   ไมมี 
 บริษัทไดมีการกําหนดขอกําหนดตาง ๆ เกีย่วกับจริยธรรมไวในนโยบายบริษัท เร่ืองจริยธรรมธุรกิจ  และยังไดมีการกําหนดกฎ  
 ระเบียบบริษัท  รวมทั้งบทลงโทษตาง ๆ  เกี่ยวกบัการกระทําใด ๆ อันอาจเปนผลกระทบตอเวลาทํางานหรือกิจการของบริษัท    
 การแสวงหาผลประโยชนสวนตัวโดยอาศัยตําแหนงหนาที่การงานที่ทํากับบริษัท  และมกีารกําหนดบทลงโทษ  ต้ังแตการ  
 ตักเตือนเปนลายลักษณอักษรจนถงึเลิกจาง                          
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1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบยีบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอกัษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และการบริหาร 
 ทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 บริษัทไดมีการกําหนดขอกําหนดตาง ๆ เกีย่วกับการทําธุรกรรมดานการเงิน  รวมทั้งการดําเนินการในดานตาง ๆ ไวในกฎ  
 ระเบียบบริษัท  เร่ืองการอนุมัติการดําเนินการตาง ๆ ภายในบริษัท    
     
 
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา      เพ่ือประโยชนของบริษัทในระยะยาว  
 ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความเปนธรรมตอบุคคลทุกกลุม  รวมถึงความเปนธรรมตอคูคาไวในนโยบายบริษัท    
 เร่ืองจริยธรรมธุรกิจ  และยังไดมีการนําระบบ ISO เขามาควบคุมในการจัดซื้อ   จัดจางอีกดวย  
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สวนที่  2   การบริหารความเสีย่ง (Risk Management Measure) 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา  โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจาก
ปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือ
การกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน  และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมี
ผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝาย
บริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ 
 (1)   พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ (Identification of risk) 
 (2)   วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ จะเกิดขึ้น (Analysis of risk) 
 (3)   กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk) 
   
 
2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภาย
 นอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธรุกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 
   มี   ไมมี 
   
    
 
2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกดิขึ้น  
   มี   ไมมี 
 ปจจัยความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ , ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการผลติ , ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ ,   
 ความเสี่ยงดานการเงิน   
    
 
2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตขุองปจจัยความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง
 เหลานั้น ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 บริษัทไดมีการกําหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยง  ไวในนโยบายบริษัท เร่ืองการบริหารความเสี่ยง 
    
 
2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกีย่วของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
   
    
 
2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 ไดมีการจัดต้ังฝายตรวจสอบภายใน  เพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
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สวนที่  3   การควบคุมการปฏบิัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกจิกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมัน่ใจวาแนวทางที่ฝายบริหารกําหนดไว
ไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก 

(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม  
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกดิการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน 
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถอืหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกีย่วของกับบุคคลดังกลาว

อยางเหมาะสม เพ่ือปองกันการถายเทผลประโยชน 
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกีย่วของ  

   
 
3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงนิอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลาย
 ลักษณอักษร ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 บริษัทไดมีการกําหนดขอบเขต  อํานาจหนาที่  และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชดัเจนในกฎระเบียบบริษัท  
 เร่ืองการอนุมัติการดําเนินการตาง ๆ ภายในบริษัท  โดยไดกําหนดขอบเขตอํานาจของผูบริหารในการอนุมัติวงเงินไดไมเกิน 90 
 ลานบาท  หากเกนิกวาที่กําหนดไวจะตองขออนุมัติผานคณะกรรมการบริษัท 
    
 
3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเดด็ขาด เพ่ือเปนการตรวจสอบซึ่งกนัและกัน 
 ใชหรือไม (1) หนาทีอ่นุมัติ  (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชแีละขอมูลสารสนเทศ และ  (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน  
   ใช   ไมใช 
 บริษัทไดมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในงาน 3 ดานออกจากกันอยางเด็ดขาด  คือ  หนาที่ในการอนุมัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ
 ที่ต้ังไว หนาที่บันทึกรายการ คือ ฝายบัญชแีละการเงิน และหนาที่ดูแลจัดเกบ็ทรัพยสิน คือ ฝายทรัพยากรมนุษย                        
    
 
3.3 ในกรณีที่บริษัทมกีารทําธุรกรรมกับผูถอืหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว บริษัทมีมาตรการที่
 รัดกุมเพ่ือติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด    ใชหรือไม 
   ใช                                      ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 
 -  กรณีรายการที่เกดิขึ้นเปนปกติ เชน การซื้อวัตถุดิบ จะซื้อในราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม  สามารถตรวจ 
  สอบได  โดยคํานงึถึงผลประโยชนสูงสุดตอบริษัท / บริษัทยอย      
 -  รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว เชน การซื้อที่ดิน การเชาที่ดินจากผูที่เกีย่วของ  บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ 
  เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและเปนไปตามเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม 
     
 
3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม 
   ใช                                      ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 
 บริษัทไดมีการกําหนดมาตรการที่รัดกุม โดยผูที่จะอนุมัติธุรกรรมไดนั้นจะตองเปนผูที่ไมมีสวนไดสวนเสียในธุรกรรมนั้น 
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3.5 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญและพิจารณา
 โดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม 
   ใช                                      ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 
   
    
 
3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลกัษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทําสัญญาซื้อขาย 
 สินคา การใหกูยมื การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม 
 (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)  
   ใช                                      ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 
   
    
 
3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีทีผู่ที่เกีย่วของดังกลาวนาํโอกาส
 หรือประโยชนของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม 
   ใช                                      ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 
   
    
 
3.8 ในกรณีที่บริษัทมเีงินลงทุนในบริษัทยอยหรอืบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงาน ของบริษัทยอยหรอืบริษัทรวม
 อยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงต้ังใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ  
 ใชหรือไม 
   ใช                                      ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 
 บริษัทมีนโยบายที่จะแตงต้ังตัวแทนเขาไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการที่มีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย  เพ่ือควบคุมดูแลการ  
 บริหารงานใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากนั้นยังสามารถติดตามผลการดําเนิน 
 งานจากการประชุมรวมกันที่จัดขึน้เปนประจําทกุเดือน เพ่ือพิจารณาถึงผลการดําเนนิงานและรวมกันวางแผนงานและเปาหมาย  
 ในเดือนตอ ๆ ไป                                                                          
     
3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม  ทั้งนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงในการ
 ประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท  
   มี   ไมมี 
   
    
 
3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําในลักษณะนั้นอีก หรือไม 
   มี                                              ไมมี   ไมมีกรณีดังกลาว 
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สวนที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure) 
 หลักการประการหนึ่งของการปฏิบติัหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ 
ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น  ดังนั้น การ
สื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกีย่วของ จึงเปนสิง่จําเปนอยางยิ่งและเปนสิง่ที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุม 
ภายในขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ 
(2) มีความถูกตองสมบูรณ 
(3) มีความเปนปจจุบนั 
(4) มีรูปแบบทีเ่ขาใจงาย 
(5) มีการจัดเก็บที่ดี 

   
 
4.1 ในการเสนอเรือ่งใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อใหคณะกรรมการใช
 ประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลทีส่ําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอยีดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอ
 บริษัท ทางเลอืกตาง ๆ เปนตน) 
   ใช   ไมใช 
    
     
 
4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลทีจ่ําเปนและเพียงพอตอการพิจารณากอน
 การประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม 
   ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย…7.…วัน   ไมใช 
    
     
 
4.3 รายงานการประชมุกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของ
 กรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความ
 เห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเร่ืองที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน 
   ใช   ไมใช 
    
     
 
4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู และไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวา
 มีขอบกพรองในเรื่องนี้หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 บริษัทไดมีการจัดเก็บเอกสารสําคัญตาง ๆ ไวเปนหมวดหมู  ซึ่งมีการแยกตามระดับความสําคัญของเอกสาร  โดยจัดเก็บไวใน
 หอง DATA  ROOM   
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บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 
4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับ
 ลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลอืกใชนโยบายบญัชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 
   ใช   ไมใช 
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บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 
สวนที่  5   ระบบการติดตาม (Monitoring) 
 การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา มีการปฏิบัติตาม
เปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนือ่ง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกบัสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที  
     
 
5.1 กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไป
 ตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กาํหนดไว ใชหรือไม 
   ใช                                      ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 
 คณะกรรมการไดมีการทบทวนผลการดําเนินงานของฝายบริหารเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไวอยางสมํ่าเสมอ  โดยไดกําหนด
 ความถี่ในการประชุมทบทวนเรื่องตาง ๆ  ไวดังนี้    
 -  ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุก 3 เดือน   
 -  ประชุมคณะกรรมการบริหาร ทุกเดือน                          
 -  ประชุมผูบริหาร ทุกสัปดาห   
 ในกรณีเกิดเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอบริษัท  จะมีการเรียกประชุมเพ่ือทบทวนในทันที  
           
 
5.2 กรณีที่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมคีวามแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ใชหรือไม 
   ใช                                      ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 
    
     
 
5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏบิัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 บริษัทไดมีการกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในดําเนนิการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปนประจําทุกเดือน    
 และตรวจสอบระบบการควบคุมภายในทุก 3 เดือน   
     
 
5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกาํหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอคณะกรรมการหรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยาง
ตรงไปตรงมา ใชหรือไม 

   ใช                                      ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 
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บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 
5.5 เม่ือมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ 
 พิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม 
   ใช                                      ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 
    
     
 
5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม 
   ใช     ไมใช 
    
     
 
5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต หรือสงสัยวาม ี     
 เหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําทีผ่ิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชือ่เสียงและฐานะการเงินของ
 บริษัทอยางมีนยัสําคัญ หรือไม 
   มี                                       ไมมี   ไมมีกรณีดังกลาว 
 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยทันที  ในกรณทีี่เกิดเหตุการณทจุริต  หรือสงสัยวามี 
 เหตุการณทุจริต  มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย  และมีการกระทําที่ผดิปกติอื่น  ซึ่งอาจกระทบตอชือ่เสยีงและฐานะการเงนิของ  
 บริษัท                                 
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บริษัท  ซิต้ี สตีล จํากัด และบริษัทยอย

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี  31 กรกฎาคม 2547 และ 2546



หนา 2 

 
 
 
 
 
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการและผูถือหุน  บริษัท ซิต้ี  สตีล  จํากัด   
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม  ณ  วันที่  31 กรกฎาคม  2547  และ 2546  งบกําไรขาดทุนรวม   งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับแตละปสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท ซิต้ี  
สตีล จํากัด และบริษัทยอย  ขาพเจายังไดตรวจสอบงบดุล  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547  และ 2546  งบกําไรขาดทุน  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด สําหรับแตละปสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท  ซิต้ี  
สตีล  จํากัด   ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ 
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา   
 

ยกเวนเรื่องท่ีจะกลาวในวรรคที่สาม ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดง  
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ
รายการทั้งท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ี 
กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึนตลอดจน    
การประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม   ขาพเจาเชื่อวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 
ขาพเจาไมไดเขาสังเกตการณการตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันที่   31  กรกฎาคม  2545 (สินคาคงเหลือ

ยกมาตนป ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2545 ) จํานวนเงินประมาณ 2.9 ลานบาท เนื่องจากขาพเจาไมไดเปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทในขณะนั้น      และขาพเจาไมอาจใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหเปนที่พอใจในปริมาณของสินคาคงเหลือ
ดังกลาวได  และผูสอบบัญชีอื่นไดออกรายงานการสอบบญัชีโดยไมแสดงความเห็นตองบการเงินตามที่กลาวไว
ในวรรคแรกวาไมสามารถตรวจสอบใหเปนที่พอใจเกี่ยวกับปริมาณสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2545 ได 
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เนื่องจากเรื่องท่ีกลาวในวรรคที่สาม มีสาระสําคัญอยางมากตองบกําไรขาดทุนและงบกระเงินสดสําหรับ
ปสิ้นสุดวันท่ี  31  กรกฎาคม  2546   ดังนั้นขาพเจาจึงไมแสดงความเห็นตองบกําไรขาดทุนรวม   งบกําไรขาดทุน 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31   กรกฎาคม 2546  ของบริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด 
และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ซิต้ี  สตีล  จํากัด  อยางไรก็ตาม ขาพเจาเห็นวา งบดุลรวมและงบดุล ขางตนนี้ 
แสดงฐานะการเงิน   ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  2547  และ  2546   ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด  สําหรับป
สิ้นสุดวันที่  31   กรกฎาคม 2547 ของบริษัท  ซิต้ี สตีล จํากัด และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ซิต้ี  สตีล จํากัด   
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป  
 
 
 

 
( นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่  218 
 
บริษัท  เอเอสที  มาสเตอร  จํากัด 
10  กันยายน  2547            
 
                     
 
   
                                                             

AST  MASTER 
บริษัท  เอเอสที  มาสเตอร  จํากัด 



งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย หมายเหตุ 2547 2546 2547 2546

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 5 21,703,239.83 8,225,096.81 21,020,565.98 8,192,342.49
ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน 4,6 625,950.00 5,524,816.60 625,950.00 5,524,816.60
                     - อื่นๆ 6 60,818,018.41 15,753,970.48 60,818,018.41 15,753,970.48
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 -                     -                5,645,500.00 17,926,340.25
สินคาคงเหลือ 7 28,878,881.27 6,270,401.06 28,878,881.27 6,270,401.06
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4 2,558,298.97 2,337,640.88 632,360.63 984,816.02

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 114,584,388.48 38,111,925.83 117,621,276.29 54,652,686.90

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย - ตามวิธีสวนไดเสีย 8 -                     -                106,308,676.01 4,762,354.62

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 149,770,327.44 53,690,895.89 39,800,071.74 23,417,820.89

เงินฝากประจําที่ติดภาระคํ้าประกัน 12 2,546,039.29 496,626.54 2,406,039.29 496,626.54

เงินมัดจําและเงินประกัน 721,831.78 2,882,600.00 721,831.78      15,000.00

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 153,038,198.51 57,070,122.43 149,236,618.82 28,691,802.05

ร ว ม สิ น ท รั พ ย 267,622,586.99 95,182,048.26 266,857,895.11 83,344,488.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

                                                                               กรรมการ                                                                                              กรรมการ
                      ( นายคมกริช  พงศรัตนเดชาชัย )                                                       ( นางสาวสุพัตรา  พงศรัตนเดชาชัย )

บริษัท  ซิตี้ สตีล จํากัด และบริษัทยอย
งบดุล

ณ  วันท่ี 31 กรกฎาคม 2547 และ 2546

งบการเงินรวม
บ า ท

หนา 4



งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2547 2546 2547 2546

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 10 57,000,000.00 20,000,000.00 57,000,000.00 20,000,000.00
เจาหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน 4 4,092,890.48 1,059,556.71 4,092,890.48 1,059,556.71
                      - อื่นๆ 51,196,875.09 27,347,700.87 50,534,010.09 17,862,150.87
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 10,000.00 6,799,162.50 -                   4,564,162.50
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,159,747.39 1,595,793.11 3,067,920.51 1,478,783.80

รวมหนี้สินหมุนเวียน 115,459,512.96 56,802,213.19 114,694,821.08 44,964,653.88

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 11
    ทุนจดทะเบียน
          หุนสามัญ 14,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาทในป 2547  และ
          หุนสามัญ    3,100,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท ในป 2546 140,000,000.00 31,000,000.00 140,000,000.00 31,000,000.00
    ทุนที่ออกและชําระแลว
          หุนสามัญ 14,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาทในป 2547  และ
          หุนสามัญ    3,100,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท ในป 2546 140,000,000.00 31,000,000.00 140,000,000.00 31,000,000.00
กําไรสะสม 12,163,074.03 7,379,835.07 12,163,074.03 7,379,835.07
         สวนของผูถือหุน 152,163,074.03 38,379,835.07 152,163,074.03 38,379,835.07

ร ว ม ห นี้ สิ น แ ล ะ ส ว น ข อ ง ผู ถื อ หุ น 267,622,586.99 95,182,048.26 266,857,895.11 83,344,488.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

                                                                               กรรมการ                                                                                              กรรมการ
                      ( นายคมกริช  พงศรัตนเดชาชัย )                                                       ( นางสาวสุพัตรา  พงศรัตนเดชาชัย )

บริษัท  ซิตี้ สตีล จํากัด และบริษทัยอย

บ า ท
งบการเงินรวม

งบดุล
ณ  วันท่ี 31 กรกฎาคม 2547 และ 2546

หนา 5



หมายเหตุ 2547 2546 2547 2546
รายได

รายไดจากการขาย 4 272,655,260.84 133,563,198.82 272,655,260.84 133,563,198.82
รายไดจากการใหบริการ 4 6,311,256.59 4,352,007.00 6,311,256.59 4,352,007.00
รายไดอ่ืน 4 175,826.14 566,386.83 349,140.91 704,752.90
     รวมรายได 279,142,343.57 138,481,592.65 279,315,658.34 138,619,958.72

คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ 4 250,522,346.34 122,958,037.00 250,522,346.34 123,322,995.52
คาใชจายในการขายและบริหาร 4 20,058,530.83 7,277,627.97 19,071,457.14 6,863,989.45
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสีย - - 1,199,618.61 237,585.38
     รวมคาใชจาย 270,580,877.17 130,235,664.97 270,793,422.09 130,424,570.35

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 8,561,466.40 8,245,927.68 8,522,236.25 8,195,388.37
ดอกเบี้ยจาย 4 (649,071.23) (808,274.79) (609,841.08) (757,735.48)
ภาษีเงินได (3,129,156.21) (2,302,848.22) (3,129,156.21) (2,302,848.22)
กําไรสุทธิ 4,783,238.96 5,134,804.67 4,783,238.96 5,134,804.67

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 3
กําไรสุทธิ 0.53 1.66 0.53 1.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                                                                 กรรมการ                                                                                            กรรมการ
                           ( นายคมกริช  พงศรัตนเดชาชัย )                                                 ( นางสาวสุพัตรา  พงศรัตนเดชาชัย )

งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท  ซิตี้ สตีล จํากัด และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2547 และ 2546

งบการเงินรวม
บ า ท

หนา 6



ทุนเรือนหุน
หมายเหตุ ท่ีออกและชําระแลว กําไรสะสม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2545 31,000,000.00        2,245,030.40    33,245,030.40    
กําไรสุทธิ - 5,134,804.67    5,134,804.67      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2546 31,000,000.00        7,379,835.07    38,379,835.07    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2546 31,000,000.00        7,379,835.07    38,379,835.07    
เพิ่มทุน 11 109,000,000.00      - 109,000,000.00  
กําไรสุทธิ - 4,783,238.96    4,783,238.96      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547 140,000,000.00      12,163,074.03  152,163,074.03  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                                                          กรรมการ                                                                                  กรรมการ
                      ( นายคมกริช  พงศรัตนเดชาชัย )                                         ( นางสาวสุพัตรา  พงศรัตนเดชาชัย )

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2547 และ 2546

บริษัท  ซิต้ี สตีล จํากัด และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม

บ า ท

หนา 7



ทุนเรือนหุน
หมายเหตุ ท่ีออกและชําระแลว กําไรสะสม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2545 31,000,000.00          2,245,030.40   33,245,030.40   
กําไรสุทธิ - 5,134,804.67   5,134,804.67     
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2546 31,000,000.00          7,379,835.07   38,379,835.07   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2546 31,000,000.00          7,379,835.07   38,379,835.07   
เพ่ิมทุน 11 109,000,000.00        - 109,000,000.00 
กําไรสุทธิ - 4,783,238.96   4,783,238.96     
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2547 140,000,000.00        12,163,074.03 152,163,074.03 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

                                                                             กรรมการ                                                                             กรรมการ
                      ( นายคมกริช  พงศรัตนเดชาชัย )                                      ( นางสาวสุพัตรา  พงศรัตนเดชาชัย )

บริษัท  ซิต้ี สตีล จํากัด และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2547 และ 2546 

บ า ท

หนา 8



บ า ท

2547 2546 2547 2546
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 4,783,238.96 5,134,804.67 4,783,238.96 5,134,804.67
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
        สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสีย -                     -                   1,199,618.61 237,585.38
        ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร 89,833.67 -                   89,833.67 -                   
        คาเสื่อมราคา 8,209,857.35 4,409,818.90 8,020,828.89 4,409,818.90
         กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
                   ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 13,082,929.98 9,544,623.57 14,093,520.13 9,782,208.95
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)
        ลูกหน้ีการคา (40,165,181.33) (7,073,973.89) (40,165,181.33) (7,073,973.89)
        สินคาคงเหลือ (22,608,480.21) (3,400,875.52) (22,608,480.21) (3,400,875.52)
        สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (220,658.09) (2,337,640.88) 352,455.39 (984,816.02)
การเปล่ียนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
        เจาหน้ีการคา 35,705,192.99 2,599,262.55 35,705,192.99 2,599,262.55
        หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,558,604.87 1,242,606.83 1,589,136.71 1,125,597.52
            เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (12,647,591.79) 574,002.66 (11,033,356.32) 2,047,403.59

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําที่ติดภาระคํ้าประกันเพ่ิมข้ึน (2,049,412.75) (496,626.54) (1,909,412.75) (496,626.54)
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกันเพ่ิมข้ึน -                     -                   (4,567,159.75) (17,926,340.25)
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินที่มีในบริษัทยอย 1,005,289.41 -                   -                     -                   
เงินสดจายเพ่ือลงทุนในบริษัทยอย -                     -                   (85,897,940.00) (4,999,940.00)
เงินสดจายสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย (65,745,940.00) -                   -                     -                   
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 150,000.00 -                   150,000.00 -                   
ซื้อสินทรัพยถาวร (48,605,807.57) (24,664,663.74) (24,642,913.41) (3,877,138.74)
เงินมัดจําและเงินประกันลดลง(เพ่ิมข้ึน) 2,160,768.22 (2,867,600.00) (706,831.78) -                   
            เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (113,085,102.69) (28,028,890.28) (117,574,257.69) (27,300,045.53)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน 37,000,000.00 20,000,000.00 37,000,000.00 20,000,000.00
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกันเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (6,789,162.50) 6,149,162.50 (4,564,162.50) 3,914,162.50
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 109,000,000.00 -                   109,000,000.00 -                   
            เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 139,210,837.50 26,149,162.50 141,435,837.50 23,914,162.50

บริษัท  ซิตี้ สตีล จํากัด และบริษัทยอย

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2547 และ 2546 
งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

หนา 9



บ า ท

2547 2546 2547 2546
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 13,478,143.02 (1,305,725.12) 12,828,223.49 (1,338,479.44)
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันตนป 8,225,096.81 9,530,821.93 8,192,342.49 9,530,821.93
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันสิ้นป 21,703,239.83 8,225,096.81 21,020,565.98 8,192,342.49

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม
1. เงินสดจายในระหวางปสําหรับ
     ดอกเบี้ยจาย 699,610.54 757,735.48 609,841.08 757,735.48
     ภาษีเงินได 3,348,248.28 1,505,102.48 3,348,235.54 1,505,102.48

2. เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
     รายละเอียดทรัพยสินถาวรที่ไดมาในระหวางปมีดังน้ี
     ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาระหวางป 104,529,122.57 34,150,213.74 24,642,913.41 3,877,138.74
     หัก เจาหน้ีจากการซื้อทรัพยสินลดลง(เพ่ิมข้ึน) 8,822,685.00 (9,485,550.00) -                     -                   
     หัก สินทรัพยถาวรสุทธิของบริษัทยอย ณ วันซื้อกิจการ (64,746,000.00) -                   -                     -                   
     เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ 48,605,807.57 24,664,663.74 24,642,913.41 3,877,138.74

3. เงินลงทุนในบริษัทยอย
     เงินลงทุน -                     -                   102,745,940.00 4,999,940.00
     หักโอนเงินใหกูยืมจากบริษัทยอยเขาเงินลงทุน -                     -                   (16,848,000.00) -                   
     เงินสดจายจากการลงทุนในบริษัทยอยเพ่ิมข้ึน -                     -                   85,897,940.00 4,999,940.00

4. ในวันที่ 3 มีนาคม 2547 บริษัทไดซื้อธุรกิจโดยมีมูลคายุติธรรม
    ของสินทรัพยสุทธิในบริษัทยอยดังกลาวดังน้ี
     เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 1,005,289.41
     สินทรัพยถาวรสุทธิ 64,746,000.00
     หน้ีสินอ่ืน (7,060.00)
     สินทรัพยสุทธิ 65,744,229.41
     บวก  คาความนิยม 1,710.59
     เงินสดจายสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย 65,745,940.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                                                               กรรมการ                                                                                              กรรมการ
                      ( นายคมกริช  พงศรัตนเดชาชัย )                                                     ( นางสาวสุพัตรา  พงศรัตนเดชาชัย )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท  ซิตี้ สตีล จํากัด และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2547 และ 2546 

หนา 10



บริษัท ซิต้ิ สตีล  จํากัด และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันที่  31  กรกฎาคม  2547 และ 2546 

 
                                                                  กรรมการ                                                                                     กรรมการ 
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1. ขอมูลทั่วไป 
บริษัท  ซิตี้ สตีล  จํากัด  จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่  7 สิงหาคม  2538 บริษัทดําเนินธุรกิจ
จําหนายเหล็ก แปรรูปโลหะและผลิตสินคาจากโลหะ   สถานที่ตั้งของบริษัทอยูท่ี เลขที่  88/3   หมูท่ี  4   ถนนบายพาส 
ตําบลหนองไมแดง  อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี     
 

2. เกณฑในการจดัทํางบการเงินและงบการเงินรวม 

2.1   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ภายใตพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทยซึ่งคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี แตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยภายใตพระราชบัญญัติผูสอบบัญชี  พ.ศ. 2505  ไดมีมติใหประกาศใชแลวและตามขอกําหนดของ        
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน 

 
 2.2   งบการเงินรวมนี้ไดรวมบัญชีของ บริษัท  ซิตี้  สตีล จํากัด และบริษัทยอยดังนี้ 

 
 ถือหุนในอัตรา  ประเภท 
 รอยละ  กิจการ 
บริษัท สยาม  ไอโซ โปร จํากัด 99.99  ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะรวมทั้งช้ินสวนโลหะ 
บริษัท มารค  เวิลดไวด   จํากดั 99.99  ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะรวมทั้งช้ินสวนโลหะ 

 
 เมื่อวันท่ี   5 กุมภาพันธ  2546  บริษัทเขาลงทุนในบริษัท สยาม  ไอโซ  โปร จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอย สําหรับหุน
ทุนเปนเงินจํานวน 5 ลานบาท    และวันที่ 14  สิงหาคม  2546  ผูถือหุนมีมติใหบริษัทลงทุนเพิ่มจํานวน  11 ลาน
บาท   และวันท่ี 14  ธันวาคม  2546  ผูถือหุนมีมติใหบริษัทลงทุนเพิ่มอีกจํานวน  26 ลานบาท  รวมเงินลงทุนใน
หุนทุนเปนเงินจํานวน 42 ลานบาท 

และเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ  2547  ผูถือหุนมีมติใหบริษัทเขาลงทุนในบริษัท มารค เวิลดไวด  จํากัด  ซึ่งเปน
บริษัทยอย สําหรับหุนทุนเปนเงินจํานวน  66  ลานบาท 

2.3  ยอดคงคางระหวางบริษัทกับบริษัทยอย รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญของบริษัทโดยสรปุมีดังตอไปนี้  :- 

3.1 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 
 

 เงินสดเปนเงินที่บริษัทเก็บไวใชเพื่อวัตถุประสงคท่ัวไป สวนเงินฝากสถาบันการเงินนั้นรวมถึงเงินฝากออมทรัพย
ระยะสั้น  ซึ่งเปนเงินลงทุนที่มีสภาพคลองสูงและพรอมท่ีจะเปลี่ยนเปนเงินสดที่แนนอนเมื่อครบกําหนดภายใน
สาม(3)เดือนหรือนอยกวาซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลคานอย เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการ
ใชไดแสดงไวแยกตางหากในบัญชี “เงินฝากประจําท่ีติดภาระค้ําประกัน” ภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบดุล 

 

3.2 ลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้การคาแสดงดวยมูลคาท่ีไดรับ  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งข้ึนโดยประมาณจากจํานวนหนี้ท่ีอาจเกิดจากการ
เรียกเก็บเงินลูกหนี้ไมไดซึ่งอาศัยประสบการณในการเรียกเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปจจุบันของลูกหนี้     
คงคาง ณ วันที่ในงบดุล 

 

3.3  สินคาคงเหลือ  

บริษัทบันทึกสินคาคงเหลือในราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนหรอืมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา   

3.4  เงินลงทุนในบริษัทยอย 

  เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย  

3.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ   
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณรับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน   หลังจากนั้นสินทรัพยทุกประเภทยกเวนที่ดินแสดงในงบดุล
ดวยราคาทุนเดิมหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม 

เครื่องจักรระหวางติดตั้งและอาคารระหวางกอสรางแสดงในราคาทุนโดยที่ยังไมมีการตัดคาเสื่อมราคา จนกระทั่ง
สินทรัพยนั้นจะแลวเสร็จและพรอมท่ีจะใชงานไดตามวัตถุประสงค 
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คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้ 

  อาคาร     20 ป 
   เครื่องจักรและอุปกรณ   5 – 10 ป 
    ยานพาหนะ    5 ป 
   เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 5 ป                  
 

ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ ซึ่งคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะ
เกิดในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง  หรือจํานวนที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหักดวยตนทุนจาก
การจําหนายสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา  ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะ
ไดรับคืน 
 

กําไรขาดทุนจากการขายอาคารและอุปกรณ กําหนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และไดรวมอยูในการคํานวณกําไรจาก
การดําเนินงาน 
 

3.6 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศบันทึกไวตามอัตราแลกเปลี่ยน  ณ วันที่รายการนั้นเกิดข้ึน       ยอดคงเหลือ
ของรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ   ณ วันที่ในงบดุล   แปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันนั้น 
กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุน 

 

3.7 การรับรูรายได 

บริษัทรับรูรายไดจากการขายเมื่อบริษัทโอนสิทธิความเปนเจาของสินคาใหกับลูกคาซึ่งตามปกติจะเกิดข้ึนทันทีท่ี
บริษัทสงสินคาไปใหลูกคาตามคําสั่งซื้อของลูกคานั้น 

บริษัทรับรูรายไดจากการบริการเมื่อการใหบริการแลวเสร็จ 

3.8 การใชประมาณการทางบัญชี 

  ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ในบางกรณีฝายบริหารอาจตองใชการ
ประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและในหมายเหตุประกอบ    
งบการเงิน ดังนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว 
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3.9  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนสามัญที่ชําระแลวในระหวางปถัวเฉลีย่     
ถวงน้ําหนัก (จํานวน 9 , 0 8 9 , 8 6 3  หุนในป 2 5 4 7  และ จํานวน 3 , 1 0 0 , 0 0 0  หุนในป 2 5 4 6 ) 

 

4. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกีย่วของกัน 

บริษัทและบริษัทยอย มีรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน สนิทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายสวนหนึ่ง
เกิดจากรายการกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาวบรษิัทและบุคคลเหลานี้เกี่ยวของกัน โดยเปนผูถือหุนและ/
หรือมผีูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน ผลของรายการดังกลาวไดรวมไวในงบการเงินนี้ตามเกณฑท่ีไดพจิารณา
รวมกันวาเปนไปตามปกติในทางการคา ระหวางบริษัท บริษัทยอย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันกับคูคาอื่นๆ 

 

4.1  ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคา 

ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคาระหวางบริษัทกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ : 
 

 ลักษณะความสัมพันธ 
 2547  2546 
บริษัทยอย    
   บจ. สยาม ไอโซ โปร ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน  ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
   บจ. มารค เวลิดไวด ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน  ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
    
บริษัทที่เกี่ยวของกัน    
   บจ. ซิสเต็มโปร โลจิสติคส -  กรรมการรวมกนั 
   บจ. อีสเทอรน  สตีล  เซอรวสิ เซ็นเตอร  ผูถือหุนรวมกัน  กรรมการรวมกนั 
   บจ. ดับบลิว  เค  พี  แอสเซ็ท  พลัส กรรมการรวมกนั  กรรมการรวมกนั 
   บจ. สยาม ซี. ที. พี. อุตสาหกรรม ผูถือหุนรวมกัน  ผูถือหุนรวมกัน 
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 นโยบายในการกําหนดราคากับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน : 
 

 นโยบายราคา 
ขายสินคาและวัตถุดิบ ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่คิดกับคูคารายอื่น 
รายไดจากการใหบริการ ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่คิดกับคูคารายอื่น 
ซื้อสินคา ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่คิดกับคูคารายอื่น 
ตนทุนในการใหบริการ ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่คิดกับคูคารายอื่น 
คาไฟฟา คาไฟฟาท้ังหมด หัก 3% ของยอดขายสินคาเฉลี่ยท้ังป  

ตามจํานวนเดือนที่ขายกระแสไฟฟา 
เงินใหกูยืม อัตราดอกเบี้ยตามทองตลาดหรือใกลเคยีง 
เงินกูยืม อัตราดอกเบี้ยตามทองตลาดหรือใกลเคียง 
การคํ้าประกัน ไมคิดคาธรรมเนียม 

4.2 ยอดคงเหลือระหวางบริษัท บริษัทยอย บุคคลและกิจการทีเ่กีย่วของกัน 

ยอดคงเหลอืระหวางบริษัท บริษัทยอย บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2547 และ 2546 มีดังนี้ 

 

 บ า ท 
  งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะบริษัท  

 2547  2546  2547  2546 
ลูกหนี้การคา        
   บจ. ซิสเต็มโปร โลจิสติคส -  5,006,744.00  -  5,006,744.00 
   บจ. อีสเทอรน  สตีล  เซอรวสิ เซ็นเตอร  -  518,072.60  -  518,072.60 
   บจ. สยาม ซี. ที. พี. อุตสาหกรรม 625,950.00  -  625,950.00  - 
   รวม 625,950.00  5,524,816.60  625,950.00  5,524,816.60 
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 บ า ท 

  งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะบริษัท  
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 2547  2546  2547  2546 
   บจ. สยาม ไอโซ โปร        
     อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) ตอป -  -  3.0  3.0 – 5.0 
     ยอดยกมาตนป -  -  17,926,340.25  - 
     บวก เพิ่มระหวางป -  -  14,907,089.46  17,926,340.25 
     หัก  ลดระหวางป -  -  (27,383,429.71)  - 
     ยอด ณ วันสิ้นป -  -  5,450,000.00  17,926,340.25 
   บจ. มารค เวิลดไวด        
     อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) ตอป -  -  3.0  - 
     เพิ่มระหวางป -  -  195,500.00  - 
     ยอด ณ วันสิ้นป -  -  195,500.00  - 

   รวม -  -  5,645,500.00  17,926,340.25 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (ดอกเบี้ยคางรับ)        
   บจ. สยาม ไอโซ โปร -  -  23,383.56  138,600.39 
   บจ. มารค เวิลดไวด -  -  1,295.43  - 
   บจ. ดับบลิว  เค  พี  แอสเซ็ท  พลัส -  483,736.99  -  483,736.99 
   รวม -  483,736.99  24,678.99  622,337.38 
ซ้ือทรัพยสินถาวร        
   บจ. อีสเทอรน  สตีล  เซอรวสิ เซ็นเตอร 3,244,000.00  -  3,244,000.00  - 
   บจ. ซิสเต็มโปร โลจิสติคส 1,200,000.00  -  1,200,000.00  - 
   คุณคมกริช  พงศรัตนเดชาชัย 2,000,000.00  -  2,000,000.00  - 
   คุณวิบูลย     พงศรัตนเดชาชัย 500,000.00  -  500,000.00  - 
   คุณสาธิต     พงศรัตนเดชาชัย 700,000.00  -  700,000.00  - 
   คุณเค็ง         พงศรัตนเดชาชัย 1,870,000.00  -  1,870,000.00  - 
   คุณบัณฑิต   พงศรัตนเดชาชัย 960,000.00  -  960,000.00  - 
   รวม 10,474,000.00  -  10,474,000.00  - 
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 บ า ท 

  งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 2547  2546  2547  2546 

เจาหนี้การคา        
    บจ. อีสเทอรน  สตีล  เซอรวสิ เซ็นเตอร 3,846,447.43  1,059,556.71  3,846,447.43  1,059,556.71 
    บจ. สยาม ซี. ที. พี. อุตสาหกรรม 246,443.05  -  246,443.05  - 
   รวม 4,092,890.48  1,059,556.71  4,092,890.48  1,059,556.71 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน        
   บจ. ดับบลิว  เค  พี  แอสเซ็ท  พลัส             
     (ไมคิดดอกเบี้ย )        
     ยอดยกมาตนป 4,564,162.50  -  4,564,162.50  - 
     บวก เพิ่มระหวางป -  4,564,162.50  -  4,564,162.50 
     หัก  ลดระหวางป (4,564,162.50)  -  (4,564,162.50)  - 
     ยอด ณ วันสิ้นป -  4,564,162.50  -  4,564,162.50 
  บจ. อีสเทอรน  สตีล  เซอรวสิ เซ็นเตอร        
     อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) ตอป -  3.75  -  3.75 
     บวก เพิ่มระหวางป -  8,000,000.00  -  8,000,000.00 
     หัก  ลดระหวางป -  (8,000,000.00)  -  (8,000,000.00) 
     ยอด ณ วันสิ้นป -  -  -  - 
   คุณคมกริช  พงศรัตนเดชาชัย        
     อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) ตอป 0 – 5.0  3.75 - 5.0  0 - 3.0  3.75 - 5.0 
     ยอดยกมาตนป 2,235,000.00  650,000.00  -  650,000.00 
     บวก เพิ่มระหวางป 20,009,269.25  9,154,873.00  17,431,269.25  6,919,873.00 
     หัก  ลดระหวางป (22,234,269.25)  (7,569,873.00)  (17,431,269.25)  (7,569,873.00) 
     ยอด ณ วันสิ้นป 10,000.00  2,235,000.00  -  - 

    รวม 10,000.00  6,799,162.50  -  4,564,162.50 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  (ดอกเบี้ยคางจาย)        

กรรมการ        
   คุณ คมกริช  พงศรัตนเดชาชัย -  50,539.31  -  - 
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4.3 รายไดและตนทุน 
รายไดและตนทุนระหวางบริษัท  บริษัทยอย  บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่          
31 กรกฎาคม 2547 และ 2546  มีดังนี้ 
 

 บ า ท 
  งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะบริษัท  

 2547  2546  2547  2546 
รายไดจากการขายสินคา        
   บจ. ซิสเต็มโปร โลจิสติคส 15,069,200.02  21,852,900.00  15,069,200.02  21,852,900.00 
   บจ. อีสเทอรน  สตีล  เซอรวสิ เซ็นเตอร  2,200,103.25  484,180.00  2,200,103.25  484,180.00 
   บจ. สยาม ซี. ที. พี. อุตสาหกรรม 1,052,185.60  -  1,052,185.60  - 
   รวม 18,321,488.87  22,337,080.00  18,321,488.87  22,337,080.00 
รายไดจากการใหบริการ        
   บจ. ซิสเต็มโปร โลจิสติคส 236,000.00  342,000.00  236,000.00  342,000.00 
ดอกเบี้ยรับ        
   บจ. สยาม ไอโซ โปร -  -  174,192.47  138,600.39 
   บจ. มารค เวิลดไวด -  -  1,295.43  - 
   บจ. ดับบลิว  เค  พี  แอสเซ็ท  พลัส -  483,736.99  -  483,376.99 
   รวม -  483,736.99  175,487.90  621,977.38 
ซ้ือสินคา        
   บจ. อีสเทอรน  สตีล  เซอรวสิ เซ็นเตอร 6,022,118.60  2,879,079.92  6,022,118.60  2,879,079.92 
คาไฟฟา        
   บจ. สยาม ซี. ที. พี. อุตสาหกรรม 741,366.64  -  741,366.64  - 
ดอกเบี้ยจาย        
   บจ. อีสเทอรน  สตีล  เซอรวสิ เซ็นเตอร -  13,610.96  -  13,610.96 
   คุณ คมกริช  พงศรัตนเดชาชัย 61,372.61  89,673.79  22,142.46  39,134.48 
   รวม 61,372.61  103,284.75  22,142.46  52,745.44 

  
 รายไดจากการขายสินคาและรายไดจากการใหบริการกับบริษัท  ซิสเต็มโปร  โลจิสติคส  จํากัด   เปนยอดระหวาง
วันที่ 1 สิงหาคม 2546  ถึง 27 มกราคม  2547   หลังจากนั้นไมเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
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5. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 
 บ า ท 

  งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 2547  2546  2547  2546 

เงินสด 822,333.50     956,129.81   322,161.50  954,719.81 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย 20,819,906.33  7,227,189.01   20,687,404.48  7,225,844.69 
                          - ประเภทกระแสรายวัน 61,000.00  41,777.99   11,000.00  11,777.99 
                   รวม 21,703,239.83  8,225,096.81   21,020,565.98  8,192,342.49 

 

เงินฝากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลีย่รอยละ  0.25  ตอป (ป 2546 : รอยละ  0.25  ตอป) 
 

6. ลูกหนี้การคา  
   ยอดลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2547 และ 2546  แยกตามอายุหนีท่ี้คางชําระไดดังนี้ :- 
 

                                                         บ า ท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2547  2546  2547  2546 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
แยกตามอายุหนี้  ประกอบดวย :     
     ลูกหนี้ท่ียังไมถึงกําหนดชําระ 625,950.00 - 625,950.00 - 
     คางชําระ 1 วัน ถึง 30 วัน - 945,345.00 - 945,345.00 
     คางชําระ 31 วัน ถึง 60 วัน -  1,268,164.00  -  1,268,164.00 
     คางชําระ 61 วัน ถึง 90 วัน -  1,528,495.00  -  1,528,495.00 
     คางชําระ 91 วัน ถึง 120 วัน -  1,361,040.00  -  1,361,040.00 
     มากกวา 120 วัน -  421,772.60  -  421,772.60 
         รวม 625,950.00  5,524,816.60  625,950.00  5,524,816.60 
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                                                         บ า ท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2547  2546  2547  2546 
บริษัทอื่น        
แยกตามอายุหนี้  ประกอบดวย :        
     ลูกหนี้ท่ียังไมถึงกําหนดชําระ 42,935,500.39  9,922,037.02  42,935,500.39  9,922,037.02 
     คางชําระ 1 วัน ถึง 30 วัน 15,432,021.96  5,787,260.96  15,432,021.96  5,787,260.96 
     คางชําระ 31 วัน ถึง 60 วัน 2,218,451.58  37,182.50  2,218,451.58  37,182.50 
     คางชําระ 61 วัน ถึง 90 วัน 58,094.58  7,490.00  58,094.58  7,490.00 
     คางชําระ 91 วัน ถึง 120 วัน 80,645.90  -  80,645.90  - 
     มากกวา 120 วัน 93,304.00  -  93,304.00  - 
         รวม 60,818,018.41  15,753,970.48  60,818,018.41  15,753,970.48 

 

7.  สินคาคงเหลือ 
 บ า ท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2547  2546  2547  2546 
สินคาสําเร็จรูป -  3,849,534.69  -  3,849,534.69 
งานระหวางทํา 5,234,447.42  594,605.70  5,234,447.42  594,605.70 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 23,644,433.85  1,826,260.67  23,644,433.85  1,826,260.67 
              รวม  28,878,881.27  6,270,401.06  28,878,881.27  6,270,401.06 
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8. เงินลงทุนในบริษัทยอย - ตามวิธีสวนไดเสยี    

งบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547 

     (หนวย : บาท) 
 ประเภท ลักษณะ ทุน สัดสวน เงินลงทุน 
 กิจการ ความสัมพันธ ชําระแลว เงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 
       
บจ. สยาม  ไอโซ   โปร      ผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑโลหะ  
รวมทั้งชิ้นสวนโลหะ 

 
 

ผูถือหุน/กรรมการ 

 
 

42,000,000 

 
 

99.99 

 
 

41,999,940.00 

 
 

40,837,806.76 
บจ. มารค  เวิลดไวด  ผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑโลหะ  
รวมทั้งชิ้นสวนโลหะ 

 
 
ผูถือหุน/กรรมการ 

 
 

65,746,000 

 
 

99.99 

 
 

65,745,940.00 

 
 

65,470,869.25 
     107,745,880.00 106,308,676.01 

 

งบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2546 

     (หนวย : บาท) 
 ประเภท ลักษณะ ทุน สัดสวน เงินลงทุน 
 กิจการ ความสัมพันธ ชําระแลว เงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 
       
บจ. สยาม  ไอโซ   โปร   ผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑโลหะ  
รวมทั้งชิ้นสวนโลหะ 

 
 

ผูถือหุน/กรรมการ 

 
 

5,000,000 

 
 

99.99 

 
 

4,999,940.00 

 
 

4,762,354.62 
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 

งบการเงินรวม                                                                                                 
บ า ท 

ที่ดิน  อาคาร  เครื่องจักร 
และอุปกรณ 

 
 

ยานพาหนะ  เครื่องตกแตง
และเครื่องใช 
สํานักงาน 

 เครื่องจักร
ระหวางติดตั้ง 

 อาคารระหวาง
กอสราง 

 รวม 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2546                
   ราคาทุน -  438,834.63  33,087,367.28  5,794,795.85  2,447,213.67  30,273,075.00  -  72,041,286.43 
   หัก คาเสื่อมราคาสะสม -  (150,555.99)  (15,631,757.34)  (1,809,558.95)  (758,518.26)  -  -  (18,350,390.54) 
   มูลคาสุทธิตามบัญช ี -  288,278.64  17,455,609.94  3,985,236.90  1,688,695.41  30,273,075.00  -  53,690,895.89 
รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม  2547                
   มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป -  288,278.64  17,455,609.94  3,985,236.90  1,688,695.41  30,273,075.00  -  53,690,895.89 
   บวก ซื้อ(โอน)สินทรัพย 65,380,000.00  341,850.58  43,990,786.50  22,246,303.12  547,444.59  (30,273,075.00)  2,295,812.78  104,529,122.57 
   หัก   ขายสินทรัพย -  -  -  (239,833.67)  -  -  -  (239,833.67) 
   หัก   คาเสื่อมราคา -  (29,378.41)  (3,774,131.58)  (3,903,870.54)  (502,476.82)  -  -  (8,209,857.35) 
   มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป 65,380,000.00  600,750.81  57,672,264.86  22,087,835.81  1,733,663.18  -  2,295,812.78  149,770,327.44 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547                
   ราคาทุน 65,380,000.00  780,685.21  77,078,153.78  27,801,265.30  2,994,658.26  -  2,295,812.78  176,330,575.33 
   หัก คาเสื่อมราคาสะสม -  (179,934.40)  (19,405,888.92)  (5,713,429.49)  (1,260,995.08)  -  -  (26,560,247.89) 
   มูลคาสุทธิตามบัญช ี 65,380,000.00  600,750.81  57,672,264.86  22,087,835.81  1,733,663.18  -  2,295,812.78  149,770,327.44 

 

ที่ดินของบริษัทยอยราคาตามบัญชี  62.4  ลานบาทไดนําไปจดจํานองค้ําประกันเงินกูยืมใหกับกรรมการในวงเงิน 15.0  ลานบาท 
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งบการเงินเฉพาะบริษัท   
     

 บ า ท 
 อาคาร  เครื่องจักร 

และอุปกรณ 
 
 

ยานพาหนะ  เครื่องตกแตงและ
เครื่องใชสํานักงาน 

 อาคารระหวาง
กอสราง 

 รวม 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2546            
   ราคาทุน 438,834.63  33,087,367.28  5,794,795.85  2,447,213.67  -  41,768,211.43 
   หัก คาเสื่อมราคาสะสม (150,555.99)  (15,631,757.34)  (1,809,558.95)  (758,518.26)  -  (18,350,390.54) 
   มูลคาสุทธิตามบัญชี 288,278.64  17,455,609.94  3,985,236.90  1,688,695.41  -  23,417,820.89 
รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2547            
   มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป 288,278.64  17,455,609.94  3,985,236.90  1,688,695.41  -  23,417,820.89 
   บวก ซื้อ(โอน)สินทรัพย 341,850.58  4,178,411.50  17,290,933.96  547,444.59  2,284,272.78  24,642,913.41 
   หัก   ขายสินทรัพย -  -  (239,833.67)  -  -  (239,833.67) 
   หัก   คาเสื่อมราคา (29,378.41)  (3,740,557.62)  (3,748,416.04)  (502,476.82)  -  (8,020,828.89) 
   มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป 600,750.81  17,893,463.82  17,287,921.15  1,733,663.18  2,284,272.78  39,800,071.74 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547            
   ราคาทุน 780,685.21  37,265,778.78  22,794,195.68  2,994,658.26  2,284,272.78  66,119,590.71 
   หัก คาเสื่อมราคาสะสม (179,934.40)  (19,372,314.96)  (5,506,274.53)  (1,260,995.08)  -  (26,319,518.97) 
   มูลคาสุทธิตามบัญชี 600,750.81  17,893,463.82  17,287,921.15  1,733,663.18  2,284,272.78  39,800,071.74 
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10.   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

บริษัทมีวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงินสองแหงเปนเงินจํานวน 62 ลานบาท (ป 2546 : จํานวน  52.5  ลานบาท )    
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.5  ถึงรอยละ 3.0  ตอป ( ป 2546 :รอยละ 3.0  ถึงรอยละ 5.75  ตอป )  เงินกูยืมดังกลาว
คํ้าประกันโดยทรัพยสินของกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทรวมคํ้าประกัน   
 

11.  ทุนเรือนหุน 
 

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2546  และวันที่  20  สิงหาคม  2546  ผูถือหุนมีมติให
เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 31 ลานบาท (แบงออกเปน 3,100,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน  59  ลานบาท  
(แบงออกเปน 5,900,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)  บริษัทไดนํามตินี้ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อ
วันที่  22 สิงหาคม  2546 

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ  2547  และวันที่  28  กุมภาพันธ  2547  ผูถือหุนมีมติ
ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 59 ลานบาท (แบงออกเปน 5,900,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน  140  ลาน
บาท  (แบงออกเปน 14,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)  บริษัทไดนํามตินี้ไปจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชยเมื่อวันที่  2  มีนาคม  2547 

 

12. หนี้สินที่อาจเกดิขึ้นภายหนา 

   ณ  วันที่  31  กรกฎาคม 2547 

12.1 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนจากการที่สถาบันการเงินออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทตอ
หนวยงานของราชการและหนวยงานเอกชนเปนจํานวนเงินรวม 2.1 ลานบาท และคํ้าประกันโดยเงินฝาก
ประจําของบริษัทจํานวนเงินประมาณ  2.2  ลานบาท 

  บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนจากการค้ําประกันสัญญารับจางเหมางานใหกับ  บริษัท ซิสเต็มโปร โลจิสติคส  
จํากัด เปนจํานวนเงินประมาณ  0.3  ลานบาท (ไมคิดคาธรรมเนียม) และค้ําประกันโดยเงินฝากประจําของ
บริษัทจํานวนเงินประมาณ  0.3 ลานบาท 

12.3  บริษัทยอยมีภาระผูกพันการค้ําประกันเงินกูยืมใหกับกรรมการบริษัท จํานวนเงินประมาณ 15 ลานบาท   
โดยนําท่ีดินของบริษัทยอยตามหมายเหตุ 9 จดจํานองเปนประกัน ซึ่งการค้ําประกันนี้ทางกรรมการบริษัท
อยูในระหวางการดําเนินการโอนวงเงินกูยืมจากของกรรมการบริษัทมาเปนวงเงินกูยืมของบริษัทยอย   
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13. จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 
 บ า ท 

  งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 2547  2546  2547  2546 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน   (บาท)     30,416,639.11  17,219,284.76  30,170,089.36  17,219,284.76 
จํานวนพนักงาน 
     ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  (คน) 

 
317 

  
197 

  
313 

  
197 

14. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่และสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่           
31 กรกฎาคม 2547  เปนดังนี้ :- 
  พันบาท 
 ขาย บริการ รวม รายการตัดกัน รวม 
รายได                272,655 6,311 278,966  278,966 
ตนทุน               (244,842) (5,680) (250,522)  (250,522) 
กําไรขั้นตน 27,813 631 28,444  28,444 
คาใชจายในการขายและบริหาร   (20,057) (2) (20,059) 
กําไรจากการดําเนินงาน   8,387 (2) 8,385 
รายไดอื่น   351 (175) 176 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสีย   (1,200) 1,200             - 
ดอกเบี้ยจาย   (824)             175 (649) 
ภาษีเงินได   (3,129)  (3,129) 
กําไรสุทธิ   3,585 1,198 4,783 
 สินทรัพยถาวร – สุทธิ  ณ      
    วันที่ 31 กรกฎาคม  2547   149,770  149,770 
สินทรัพยอื่น   229,831 (111,979) 117,852 
สินทรัพยรวม   379,601 (111,979) 267,622 
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ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่และสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่           
31 กรกฎาคม 2546  เปนดังนี้ :- 
  พันบาท 
 ขาย บริการ รวม รายการตัดกัน รวม 
รายได                133,563 4,352 137,915  137,915 
ตนทุน               (119,147) (3,811) (122,958)  (122,958) 
กําไรขั้นตน 14,416 541 14,957  14,957 
คาใชจายในการขายและบริหาร   (7,278)  (7,278) 
กําไรจากการดําเนินงาน   7,679  7,679 
รายไดอื่น   705 (139) 566 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสีย   (238) 238          - 
ดอกเบี้ยจาย   (947)                139 (808) 
ภาษีเงินได   (2,302)  (2,302) 
กําไรสุทธิ   4,897 238 5,135 
 สินทรัพยถาวร – สุทธิ  ณ      
    วันที่ 31 กรกฎาคม  2546   53,690  53,690 
สินทรัพยอื่น   64,319 (22,827) 41,492 
สินทรัพยรวม   118,009 (22,827) 95,182 

 

15. เคร่ืองมือทางการเงิน 

เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใดๆ ท่ีทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สินทางการเงิน
หรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มข้ึนในเวลาเดียวกัน 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน  (Financial Instruments)  ท่ีมีสาระสําคัญของบริษัทและบริษัทยอย    
ดังตอไปนี้ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ (Credit risk) 

บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานสินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัท
และบริษัทยอยมีนโยบายในการใหสินเชื่อท่ีระมัดระวังและมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลาย ดังนั้นบริษัทและ
บริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ 
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ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย ( Interest  Rate Risk ) 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผล   
กระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท   บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจาก
บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (รายละเอียดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 10 )  

       ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ( Liquidity risk ) 

 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง  หรือความเสี่ยงในการระดมทุนคือความเสี่ยงท่ีกิจการจะเผชิญกับความยุงยาก
ในการระดมทุน ใหเพียงพอและทันเวลาตอการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน 
ความเสี่ยงดานสภาพคลองอาจเกิดจากการที่กิจการไมสามารถขายสินทรัพยทางการเงินไดทันเวลาดวย
ราคาที่ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

 สินทรัพยทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสวนใหญประกอบดวยเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ซึ่งมีสภาพคลองสูง    บริษัทและบริษัทยอยสามารถขายสินทรัพยดังกลาวไดทันเวลาเมื่อบริษัทและ   
บริษัทยอยตองการระดมทุนดวยราคาที่ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

มูลคายุติธรรม  หมายถึง  จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกันในขณะที่ท้ัง
สองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน  มูลคายุติธรรมไดมาจากราคาตลาดที่กําหนดหรือกระแสเงินสด   
คิดลด 
บริษัทและบริษัทยอยใชวิธีการและสมมติฐานดังตอไปนี้ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทาง
การเงินเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน และลูกหนี้การคามีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

เจาหนี้การคามีมูลคายุติธรรมโดยคิดจากราคาตามบัญชีในงบดุล 

 เงินกูยืมมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

16.   การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 
บริษัทไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินป 2546 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการ
ในงบการเงินป 2547 



 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ซิตี้ สตลี จํากดั (มหาชน) และบรษัิทยอย 
(เดิมชื่อ “บริษทั ซิตี้ สตีล จํากัด”)  
รายงาน และ งบการเงนิรวม 

31 กรกฎาคม 2548 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด”) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม  ณ  วันที่  31 กรกฎาคม  2548 งบกําไรขาดทุนรวม  งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ซิตี้ สตีล 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)      ดวย
เชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ 
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา    งบ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547 และสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่น้ี 
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีทานอื่น ซึ่งไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตองบการเงินดังกลาวตามรายงานลง
วันท่ี 10 กันยายน 2547 ภายหลังจากการปรับปรุงใหมตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 4 

นอกจากที่จะกลาวไวในวรรคถัดไป ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ท่ัวไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐาน
ประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของ
หลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทํา
ข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวา
การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาไดรับการแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอยเพื่อตรวจสอบงบการเงินประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 ในเดือนธันวาคม 2547 ดังนั้น ขาพเจาจึงไมสามารถเขารวมสังเกตการณการ
ตรวจนับสินคาคงเหลือตนปได และขาพเจาไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอื่นเพื่อตรวจสอบใหเปนท่ีพอใจใน
ปริมาณของสินคาคงเหลือดังกลาวได 
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ขาพเจาเห็นวา ยกเวนผลของรายการปรับปรุงท่ีอาจมีข้ึนจากการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณตอ    งบ
กําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย และงบกําไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทฯสําหรับปส้ินสุดวันท่ี         
31 กรกฎาคม 2548 เกี่ยวกับยอดสินคาคงเหลือยกมาตนปตามที่กลาวไวในวรรคกอนงบการเงินขางตนนี้แสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2548 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
 
 
  ศุภชัย  ปญญาวัฒโน 
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ  : 14 ตุลาคม 2548 



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
          สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 40,911,197    21,703,240     10,072,580      21,020,566     
     ลูกหนี้การคา
        กิจการที่เก่ียวของกัน 5,6 - 625,950          43,783,671      625,950          
        กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 5 76,746,504    60,818,018     38,202,987      60,818,018     
     รวมลูกหนี้การคา 76,746,504    61,443,968     81,986,658      61,443,968     
     เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 6 - - - 5,670,180       
     สินคาคงเหลือ 7 61,145,977    28,878,881     20,268,277      28,878,881     
     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 5,123,210      3,280,131       246,837           1,329,513       
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 183,926,888  115,306,220   112,574,352    118,343,108   
สินทรัพยไมหมุนเวียน
     เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 987,517         2,546,039       846,822           2,406,039       
     เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 8 - - 198,541,071    90,928,676     
     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 184,150,672  134,390,328   44,924,529      39,800,072     
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 185,138,189  136,936,367   244,312,422    133,134,787   
รวมสินทรัพย 369,065,077  252,242,587   356,886,774    251,477,895   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมช่ือ “บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด”)

งบดุล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2548 และ 2547



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
          หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
     เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 10 62,000,000    57,000,000     62,000,000      57,000,000     
     เจาหนี้การคา
        กิจการที่เก่ียวของกัน 6 177,716 4,092,890 7,166,250 4,092,890 
        กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 24,317,740 51,196,876 7,102,904 50,534,010 
     รวมเจาหนี้การคา 24,495,456 55,289,766 14,269,154 54,626,900 
     เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 6 - 10,000            - -
     หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน
        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 6,744,022      879,582          6,744,022        879,582          
        อ่ืน ๆ 3,778,241      2,280,165       1,826,240        2,188,339       
รวมหนี้สินหมุนเวียน 97,017,719    115,459,513   84,839,416      114,694,821   
สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน 11
        ทุนจดทะเบียน
           หุนสามัญ 100,000,000 หุน มูลคาหุนละ 2 บาท
            (2547 : หุนสามัญ 14,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 200,000,000 140,000,000   200,000,000 140,000,000
        ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
           หุนสามัญ 70,000,000 หุน มูลคาหุนละ 2 บาท
            (2547 : หุนสามัญ 14,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 140,000,000 140,000,000   140,000,000 140,000,000
     ผลแตกตางของการปรับโครงสรางการดําเนนิธุรกิจ
        ของกลุมบริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน 4 (15,380,000)   (15,380,000)    (15,380,000)    (15,380,000)    
     กําไรสะสม 
        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 12 6,763,214 - 6,763,214 -
        ยังไมไดจัดสรร 140,664,144 12,163,074 140,664,144 12,163,074 
รวมสวนของผูถือหุน 272,047,358 136,783,074 272,047,358 136,783,074 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 369,065,077 252,242,587 356,886,774 251,477,895 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมช่ือ “บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด”)

งบดุล (ตอ)



หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547
รายได
    รายไดจากการขาย 482,207,434      272,655,261      309,122,459      272,655,261      
    รายไดจากการใหบริการ 10,557,067        6,311,257         10,557,067        6,311,257         
    สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - - 107,285,395      -
    รายไดอื่น 339,724            175,826            480,962            349,141            
รวมรายได 493,104,225      279,142,344      427,445,883      279,315,659      
คาใชจาย
    ตนทุนขายและบริการ 313,098,632      250,522,346      252,832,709      250,522,346      
    คาใชจายในการขายและบริหาร 30,192,850        20,058,531        24,800,431        19,071,457        
    คาตอบแทนกรรมการ 13 232,000            - 232,000            -
    สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - - - 1,199,619         
รวมคาใชจาย 343,523,482      270,580,877      277,865,140      270,793,422      
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 149,580,743      8,561,467         149,580,743      8,522,237         
ดอกเบ้ียจาย (1,741,127)        (649,071)           (1,741,127)        (609,841)           
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 16 (12,575,332)      (3,129,156)        (12,575,332)      (3,129,156)        
กําไรสุทธิสําหรับป 135,264,284      4,783,240         135,264,284      4,783,240         

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
    กําไรสุทธิ 1.93                  0.07                  1.93                  0.07                  

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 70,000,000        70,000,000        70,000,000        70,000,000        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด”)

งบกําไรขาดทุน
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2548 และ 2547



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 และ 2547

ผลแตกตางของ
การปรับโครงสราง
การดําเนินธุรกิจ

ทุนเรือนหุนที่ออก ของกลุมบริษัท
หมายเหตุ และชําระเต็มมูลคาแลว ภายใตการควบคุมเดียวกัน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2546 31,000,000 - - 7,379,834 38,379,834 
ผลแตกตางของการปรับโครงสรางการดํานินธุรกิจ -
     ของกลุมบริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน 4 - (15,380,000)                    - - (15,380,000)
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน 11 109,000,000 - - - 109,000,000 
กําไรสุทธิสําหรับป - - - 4,783,240                       4,783,240 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547 140,000,000 (15,380,000)                    - 12,163,074 136,783,074 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2547 - ตามที่เคยรายงาน 140,000,000 - - 12,163,074 152,163,074 
ผลแตกตางของการปรับโครงสรางการดํานินธุรกิจ
     ของกลุมบริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน 4 - (15,380,000)                    - - (15,380,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2547 - ที่ปรับปรุงแลว 140,000,000 (15,380,000) - 12,163,074 136,783,074
โอนไปสํารองตามกฎหมาย 12 - - 6,763,214 (6,763,214) -
กําไรสุทธิสําหรับป - - - 135,264,284                   135,264,284 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2548 140,000,000 (15,380,000)                    6,763,214 140,664,144 272,047,358

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม 

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด”)

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548 2547 2548 2547

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
     กําไรสุทธิสําหรับป 135,264,284  4,783,240       135,264,284    4,783,240       
     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
        จากกิจกรรมดําเนินงาน :-
        คาเสื่อมราคา 15,338,257    8,209,857       9,347,018        8,020,829       
        สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - - (107,285,395)  1,199,619       
        ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร - 89,833            - 89,833            
        ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยถาวร 77,556           - 77,556             -

150,680,097  13,082,930     37,403,463      14,093,521     
     สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
        ลูกหนี้การคา (15,302,535)   (40,165,181)    (20,542,690)    (40,165,181)    
        สินคาคงเหลือ (32,267,096)   (22,608,480)    8,610,604        (22,608,480)    
        สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (1,843,081)     2,054,032       1,082,676        (331,408)         
     หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
        เจาหนี้การคา (30,794,309)   26,882,508     (40,357,746)    35,705,193     
        หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 7,362,516      1,442,973       5,502,341        1,589,136       
          เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 77,835,592    (19,311,218)    (8,301,352)      (11,717,219)    

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
     เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 1,558,522      (2,049,413)      1,559,217        (1,909,413)      
     เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกันลดลง (เพิ่มขึ้น) - - 5,670,180        (4,401,451)      
     เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น - - (327,000)         (20,342,388)    
     เงินสดจายสุทธิสําหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 8) - (64,738,940)    - (65,744,229)    
     เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร - 150,000          - 150,000          
     ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น (65,176,157)   (39,783,123)    (14,549,031)    (24,642,913)    
        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (63,617,635)   (106,421,476)  (7,646,634)      (116,890,394)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 และ 2547

(หนวย : บาท)

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมช่ือ “บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด”)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548 2547 2548 2547

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 5,000,000      37,000,000     5,000,000        37,000,000     
     เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกันลดลง (10,000)          (6,789,163)      - (4,564,163)      
     เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุน - 109,000,000   - 109,000,000   
        เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,990,000      139,210,837   5,000,000        141,435,837   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 19,207,957    13,478,143     (10,947,986)    12,828,224     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 21,703,240    8,225,097       21,020,566      8,192,342       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 40,911,197    21,703,240     10,072,580      21,020,566     

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด :-
     เงินสดจายระหวางปสําหรับ
        ดอกเบี้ยจาย 1,675,374      699,611          1,675,374        609,841          
        ภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีหัก ณ ที่จาย 6,755,329      3,348,248       6,710,892        3,348,236       
     รายการที่ไมใชเงินสด
        แปลงเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน
           เปนเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย - - - 16,657,612     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(เดิมช่ือ “บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด”)
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



 -  1  -

บริษัท ซิตี้ สตลี จํากดั (มหาชน) และบรษัิทยอย 
(เดิมชื่อ “บริษทั ซิตี้ สตีล จํากัด”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

1. ขอมูลท่ัวไป  
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยและ

ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษัทฯประกอบธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับ
โลหะโครงสราง ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง ผลิตภัณฑโลหะแปรรปู พรอมท้ังใหบรกิาร
แปรรูปโลหะครบวงจร และจําหนายโลหะ โดยมีที่อยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขท่ี 88/3 หมูที่ 4 ถนนบายพาส 
ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

เมื่อวัน ท่ี  5  ตุลาคม  2547 บริษัทฯไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 2.1 งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําโดยรวมงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 ของ บริษัทฯ
และบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยบริษัทฯมีสวนในการควบคุมดังตอไปนี้ :- 

   สินทรพัยรวมของ รายไดรวมของ 
   บริษัทยอยคิดเปนอตัรา บริษัทยอยคิดเปนอัตรา 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สวนไดเสียของบรษิัทฯ รอยละในงบดุลรวม รอยละในงบกาํไรขาดทุนรวม 
  (รอยละ)   
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด ผลิตและจาํหนาย

ผลิตภัณฑโลหะ 
99.99 43.86 49.07 

บริษัท มารค เวิรดไวด จํากัด ผลิตและจาํหนาย
ผลิตภัณฑโลหะ 

99.99 25.10 - 

 2.2 ยอดคงคาง รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญและเงินลงทุนในบริษัทยอย ในบัญชีของบริษัทฯ และ
ทุนเรือนหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว 

 2.3 สินทรัพย หน้ีสิน และผลการดําเนินงานของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่เขาซื้อ
หุนหรือลงทุน 
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 2.4 ผลตางของมูลคาตนทุนของเงินลงทุนในการซื้อบริษัทยอยภายใตการควบคุมเดียวกันที่สูงกวามูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย ณ วันซื้อไดแสดงไวเปนรายการแยกตางหากในสวนของ 
ผูถือหุนภายใตหัวขอ “ผลแตกตางของการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน” ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
  งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต

แหงประเทศไทย ซ่ึงมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

  นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยสรุปมีดังตอไปนี้ :- 

 3.1 การรับรูรายได 
   รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับ

สินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสินคารับคืนและสวนลดแลว 

   รายไดจากการใหบริการแสดงมูลคาตามราคาในใบแจงหนี้ ซึ่งไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มของบรกิาร
ที่ไดใหแลว 

 3.2 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
   ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได โดยพิจารณาจาก
ประสบการณในการเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบดุล 

 3.3 สินคาคงเหลือ 
   สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรบั

แลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
 3.4 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมที่เกี่ยวของและคาเผื่อ

การดอยคา (ถามี) คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุน โดยใชวิธีเสนตรงตาม
อายุการใชงานโดยประมาณดังนี้ :- 
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อาคาร 20   ป 
เครื่องจกัรและอุปกรณ 5-10   ป 
ยานพาหนะ 5   ป 
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 5   ป 

   ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและอาคารระหวางกอสราง 

   บริษัทฯและบริษัทยอยจะพิจารณาบันทึกขาดทุนจากการดอยคา หากมีขอบงชี้วามูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนอาจต่ํากวามูลคาสุทธิตามบัญชี 

 3.5 เงินลงทุน 
   เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯแสดงมูลคาตามวิธีสวน

ไดเสีย 

 3.6 เงินตราตางประเทศ 
   รายการที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งเกิดขึ้นระหวางปไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันที่ท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันท่ี
ในงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีในงบดุล 

   กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคาํนวณผลการ
ดําเนินงาน 

 3.7 เครื่องมือทางการเงิน 
   บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปน

ตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพ่ือการคา เครื่องมือทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้ เจาหนี้ เงินใหกูยืม และเงินกูยืม ซึ่งนโยบายการบัญชี
เฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอท่ีเกี่ยวของ 

 3.8 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
   กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณขึ้นโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญ

ภายหลังจากสะทอนผลกระทบของการแตกหุนตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 11 และเพื่อประโยชนใน
การเปรียบเทียบ กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานของปกอนไดถูกคํานวณขึ้นใหมโดยสะทอนถึงผลกระทบ
จากการแตกหุนขางตน 
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 3.9 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายความรวมถึงเงินสด และเงินฝากกับสถาบันการเงินซึ่ง

ถึงกําหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนและปราศจากภาระผูกพัน 
 3.10 การใชประมาณการทางบัญชี 

  ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป ในบางกรณีฝายบริหารอาจตองใช 
การประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่
ประมาณไว 

4. การปรับปรุงงบการเงินปกอน 
  ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทฯไดลงทุนในบริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด เปนจํานวนเงินประมาณ    66 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว ในขณะนั้นบริษัทยอยแหงนี้ยังไมไดเริ่มดําเนินกิจการ
และถือครองที่ดินผืนหนึ่งซ่ึงซื้อโดยการออกหุนสามัญของบริษัทยอยดังกลาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกันใน
ราคาที่อางอิงกับราคาประเมินของกรมที่ดินและมีมูลคาตามบัญชีจํานวนเงินประมาณ 65 ลานบาท โดยที่ดิน
ผืนนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญในงบการเงินของบริษัทยอย อยางไรก็ตาม ในการซื้อหุนนี้ บริษัทฯและ
บุคคลท่ีเกี่ยวของกันดังกลาวไดกําหนดมูลคาหุนตามมูลคาที่ตราไวของหุน (เรียกชําระ 5.98 บาท     ตอหุน) 
โดยไมไดทําการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิในบริษัทยอยแหงนั้น เนื่องจากบริษัทฯและ
บริษัทยอยเช่ือวาที่ดินผืนนี้ไดถูกแสดงไวในบัญชีดวยมูลคาดังกลาวซึ่งถือวาเปนมูลคายุติธรรม 

  ตอมาผูบริหารของบริษัทฯตัดสินใจที่จะนําหุนของบริษัทฯเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการดังกลาวไดกําหนดใหบริษัทฯและบริษัทยอยจัดใหมีการ
ประเมินมูลคายุติธรรมของที่ดินผืนนี้ ดังนั้นในเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังกลาว และผลการประเมินของผูประเมินราคาอิสระปรากฏวา มูลคายุติธรรมของที่ดินผืนนี้มี
มูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีอยูเปนจํานวนเงินประมาณ 15.4 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยนั้น
อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน ดังนั้นบริษัทฯจึงไดสะทอนผลของการประเมินมูลคาของที่ดินดังกลาวไวใน
บัญชีในปบัญชีปจจุบัน โดยถือเสมือนวาผลตางดังกลาวเปนผลตางของมูลคาตนทุนของเงินลงทุนในการซื้อ
บริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย บริษัทฯไดแสดงผลตางดังกลาวไวเปน
รายการในสวนของผูถือหุนภายใตหัวขอ “ผลแตกตางของการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุม
บริษัทภายใตการควบคมุเดียวกัน” และปรับยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ท่ีนี้  
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5. ลูกหนี้การคา 
  ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 กรกฎราคม 2548 และ 2547 แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ :- 

   (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 2548 2547 2548 2547 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
   ยังไมถึงกําหนดชําระ - 625,950 43,783,671 625,950 
   คางชําระ     

ไมเกิน 3 เดือน - - - - 
 3 - 6 เดือน - - - - 
 6 - 12 เดือน - - - - 
 มากกวา 12 เดือน - - - - 

 - 625,950 43,783,671 625,950 
 

   (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 2548 2547 2548 2547 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน    
   ยังไมถึงกําหนดชําระ 56,955,351 42,935,500 29,560,223 42,935,500 
   คางชําระ     

ไมเกิน 3 เดือน 19,705,871 17,708,568 8,557,482 17,708,568 
 3 - 6 เดือน 84,603 173,950 84,603 173,950 
 6 - 12 เดือน 679 - 679 - 
 มากกวา 12 เดือน - - - - 

 76,746,504 60,818,018 38,202,987 60,818,018 
รวมลูกหนี้การคา 76,746,504 61,443,968 81,986,658 61,443,968 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
  ในระหวางป บริษัทฯ มีรายการคาที่สําคัญกับบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน (ซึ่งเกี่ยวของกัน

โดยมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน) และกรรมการ รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขที่ตกลง
รวมกันระหวางบริษัทฯและกิจการเหลานั้นซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ นโยบายการกําหนดราคา 
 2548 2547 2548 2547  
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน      
ขายสนิคา - 18.6 - 18.6 ราคาตลาด 
ซ้ือสินคาและสนิทรพัย - 16.5 - 16.5 ราคาตลาด 
คาไฟฟา 1.0 0.7 1.0 0.7 ราคาทนุ 
คาเชา 0.5 - 0.4 - ราคาตามสญัญา 
คาที่ปรึกษากฎหมาย 0.2 - 0.2 - ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสนิคาและวัตถุดิบ - - 68.8 - ราคาทนุและตนทุนบวกกาํไรสวนเพิม่
รายไดคาบริการ - - 0.2 - ราคาตามสญัญา 
ซ้ือสินคา - - 36.2 - ตนทนุบวกกาํไรสวนเพิ่ม 
ดอกเบี้ยรับ - - - 0.2 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 

ยอดคงคางระหวางกันกับกิจการที่เกี่ยวของกันไดแสดงแยกตางหากในงบดุลโดยสรุปไดดังนี้ :- 

(หนวย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 ลักษณะความสมัพันธ 2548 2547 2548 2547 
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน      
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด บริษัทยอย - - 328,596 - 
บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด บริษัทยอย - - 43,455,075 - 
บริษัท สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน - 625,950 - 625,950 
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน  - 625,950 43,783,671 625,950 
      
เงินใหกูยืมระยะสัน้แกกิจการที่เกี่ยวของ
กันและดอกเบี้ยคางรับ  

    
-  บรษิัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด บริษัทยอย     

เงินใหกูยืม  - - - 5,450,000 
ดอกเบี้ยคางรับ  - - - 23,384 

  - - - 5,473,384 
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(หนวย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 ลักษณะความสมัพันธ 2548 2547 2548 2547 
-  บรษิัท มารค เวลิดไวด จํากัด บริษัทยอย     

เงินใหกูยืม  - - - 195,500 
ดอกเบี้ยคางรับ  - - - 1,296 

  - - - 196,796 
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่
เกี่ยวของกันและดอกเบี้ยคางรับ 

 
- - - 5,670,180 

      
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน      
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด  บริษัทยอย - - 6,988,534 - 
บริษัท อีสเทอรน สตีล เซอรวิส เซ็นเตอร  
   จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน - 3,846,447 - 3,846,447 
บริษัท สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน 177,716 246,443 177,716 246,443 
รวมเจาหนีก้ารคากิจการที่เกี่ยวของกัน  177,716 4,092,890 7,166,250 4,092,890 
      
เงินกูยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวของกัน      
-  กรรมการของบริษัทฯ กรรมการ     

เงินกูยืม  - 10,000 - - 

ในระหวางป เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันและดอกเบี้ยคางรับ และเงินกูยืมระยะสั้น
จากกิจการที่เกี่ยวของกันมีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 

  (หนวย : บาท) 
  งบการเงนิรวม 

 2547 เพิ่มข้ึน ลดลง 2548 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน      
-  กรรมการของบริษัทฯ     
  เงินกูยืม 10,000 - (10,000) - 
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  (หนวย : บาท) 
  งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 

 2547 เพิ่มข้ึน ลดลง 2548 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกันและดอกเบี้ยคางรับ     
-  บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด     
  เงินใหกูยืม 5,450,000 2,523,373 (7,973,373) - 
  ดอกเบี้ยคางรับ 23,384 21,583 (44,967) - 
 5,473,384 2,544,956 (8,018,340) - 
-  บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด     
  เงินใหกูยืม 195,500 - (195,500) - 
  ดอกเบี้ยคางรับ 1,296 1,478 (2,774) - 
 196,796 1,478 (198,274) - 
รวมเงนิใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการทีเ่กี่ยวของกนั     
    และดอกเบีย้คางรับ 5,670,180 2,546,434 (8,216,614) - 

7. สินคาคงเหลือ 

   (หนวย : บาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิัทฯ 
 2548 2547 2548 2547 
งานระหวางทํา 20,344,259 5,234,447 1,445,732 5,234,447 
วัตถดุิบ 40,568,186 23,438,609 18,589,013 23,438,609 
วัสดุสิ้นเปลือง 233,532 205,825 233,532 205,825 
รวม 61,145,977 28,878,881 20,268,277 28,878,881 
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8. เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
  ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2548 และ 2547 เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียเปนเงิน

ลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ :- 

    (หนวย : บาท) 
 สัดสวน ทุนชาํระแลว มูลคาเงนิลงทนุภายใตวิธีสวนไดเสีย 

ชื่อบริษัท เงินลงทุน 2548 2547 2548 2547 
 รอยละ ลานบาท ลานบาท  (ปรับปรุงใหม) 
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด 99.99 42.0 42.0   
ราคาทุน    41,999,940 41,999,940 
บวก (หัก) : สวนแบงกําไร (ขาดทุน) - สะสม    107,406,952 (1,162,133) 
    149,406,892 40,837,807 

บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด 99.99 66.1 65.7   
ราคาทุน    66,072,940 65,745,940 
หัก : สวนแบงขาดทุน - สะสม    (1,558,761) (275,071) 
        ผลแตกตางของการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ      
              ของกลุมบริ ษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน 

(หมายเหตุ 4) 
   

(15,380,000) (15,380,000) 
    49,134,179 50,090,869 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย    198,541,071 90,928,676 

  ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด โดยบริษัทฯ 
ไดชําระเงินเพื่อซื้อเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 65,744,229 บาท โดย ณ วันซื้อเงินลงทุนนี้ บริษัท 
มารค เวิลดไวด จํากัด มียอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเปนจํานวนเงิน 1,005,289 บาท 
และมีมูลคาของสินทรัพยสุทธิภายหลังการปรับปรุงงบการเงินยอนหลังเพื่อสะทอนมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยสุทธิที่มีมูลคาต่ํากวาราคาทุนของเงินลงทุนตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 4 เปนจํานวนเงิน 
50,364,229 บาท 
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9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
(หนวย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ท่ีดิน อาคาร 
เครือ่งจักร
และอุปกรณ ยานพาหนะ 

เครือ่งตกแตง
และเครือ่งใช
สํานักงาน 

อาคาร
ระหวาง
กอสราง รวม 

ราคาทุน        
31 กรกฎาคม 2547  
   - ตามที่เคยรายงาน 65,380,000 780,685 77,078,154 27,749,565 2,994,658 2,295,813 176,278,875 
ผลแตกตางของการปรับ 
  โครงสรางการดาํเนนิ 
    ธุรกิจของกลุมบริษัท 
      ภายใตการควบคุม        
        เดียวกนั (15,380,000) - - - - - (15,380,000) 
31 กรกฎาคม 2547  
   - ที่ปรับปรุงแลว 50,000,000 780,685 77,078,154 27,749,565 2,994,658 2,295,813 160,898,875 
ซื้อเพิ่ม - 4,421,933 3,726,031 3,725,046 2,361,426 50,941,721 65,176,157 
โอนเขา (โอนออก) - 13,725,985 42,780 - 87,530 (13,725,941) 130,354 
31 กรกฎาคม 2548 50,000,000 18,928,603 80,846,965 31,474,611 5,443,614 39,511,593 226,205,386 
คาเสื่อมราคาสะสม        
31 กรกฎาคม 2547 - 179,934 19,405,889 5,661,729 1,260,995 - 26,508,547 
คาเสื่อมราคา - 481,418 8,207,212 5,949,477 700,150 - 15,338,257 
โอนเขา  - 1,252 129,102 - - - 130,354 
31 กรกฎาคม 2548 - 662,604 27,742,203 11,611,206 1,961,145 - 41,977,158 
คาเผื่อการดอยคา        
31 กรกฎาคม 2547 - - - - - - - 
เพิ่มขึน้ระหวางป - - - 77,556 - - 77,556 
31 กรกฎาคม 2548 - - - 77,556 - - 77,556 
มูลคาสุทธิตามบัญชี        
31 กรกฎาคม 2547 50,000,000 600,751 57,672,265 22,087,836 1,733,663 2,295,813 134,390,328 

31 กรกฎาคม 2548 50,000,000 18,265,999 53,104,762 19,785,849 3,482,469 39,511,593 184,150,672 
คาเสื่อมราคาซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 
2547       8,209,857 

2548       15,338,257 
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 

 อาคาร 
เครือ่งจักร
และอุปกรณ ยานพาหนะ 

เครือ่งตกแตง
และเครือ่งใช
สํานักงาน 

อาคาร
ระหวาง
กอสราง รวม 

ราคาทุน       
31 กรกฎาคม 2547 780,685 37,265,779 22,794,196 2,994,658 2,284,273 66,119,591 
ซื้อเพิ่ม - 991,543 315,701 1,800,119 11,441,668 14,549,031 
โอนเขา (โอนออก) 13,725,985 42,780 - 87,530 (13,725,941) 130,354 
31 กรกฎาคม 2548 14,506,670 38,300,102 23,109,897 4,882,307 - 80,798,976 
คาเสื่อมราคาสะสม       
31 กรกฎาคม 2547 179,934 19,372,315 5,506,275 1,260,995 - 26,319,519 
คาเสื่อมราคา 278,296 3,958,987 4,435,040 674,695 - 9,347,018 
โอนเขา 1,252 129,102 - - - 130,354 
31 กรกฎาคม 2548 459,482 23,460,404 9,941,315 1,935,690 - 35,796,891 
คาเผื่อการดอยคา       
31 กรกฎาคม 2547 - - - - - - 
เพิ่มขึน้ระหวางป - - 77,556 - - 77,556 
31 กรกฎาคม 2548 - - 77,556 - - 77,556 
มูลคาสุทธิตามบัญชี       
31 กรกฎาคม 2547 600,751 17,893,464 17,287,921 1,733,663 2,284,273 39,800,072 

31 กรกฎาคม 2548 14,047,188 14,839,698 13,091,026 2,946,617 - 44,924,529 
คาเสื่อมราคาซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 
2547      8,020,829 

2548      9,347,018 

  ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2548 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว    
แตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 1.25 ลานบาท    
(2547 : 1.17 ลานบาท) 

10. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  
  บริษัทฯมีวงเงินกูจากสถาบนัการเงินในประเทศสามแหงเปนจํานวนเงิน 62 ลานบาท (2547 : 62 ลาน

บาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 2.75 ถึง 4.24 ตอป (2547 : รอยละ 2.5 ถึง 3.0 ตอป) เงินกูยืม
ดังกลาวค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ และสินทรัพยของกรรมการเหลานั้น 



 -  12  -

11. ทุนเรือนหุน 
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติในเรื่องสําคัญดังตอไปนี้ :- 

  ก) ใหเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯจากเดิมหุนละ 10 บาท จํานวน 
14,000,000 หุน เปนหุนละ 2 บาท จํานวน 70,000,000 หุน และใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯจาก 140 ลานบาท เปน 200 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 30,000,000 
หุน มูลคาหุนละ 2 บาท ซึ่งบริษัทฯไดจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนและ
การเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2547 

  ข) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังตอไปนี้ :- 

   -   หุนสามัญจํานวน 300,000 หุน เสนอขายแกพนักงาน ผูจัดการ และผูบริหารของบริษัทฯ 
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูกําหนดราคาและเปนผูมีอํานาจนําหุน
ดังกลาวออกจําหนายในเวลาที่เหมาะสมตอไป 

   - หุนสามัญจํานวน 29,700,000 หุน เสนอขายแกประชาชนทั่วไป โดยมอบหมายให
คณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณากําหนดราคา และชวงระยะเวลาของการจัดจําหนาย
ตอไป 

   ปจจุบันบริษัทฯยังไมไดจดัสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว  

  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯจาก 31 ลานบาท (หุนสามัญ 3,100,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 59 ลานบาท (หุนสามัญ 
5,900,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,800,000 หุน มูลคาหุนละ 10 
บาท บริษัทฯไดรับชําระเงินเพิ่มทุนจํานวน 28 ลานบาทแลว และไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชยเปน 59 ลานบาท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2546 

  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2547 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุน            
จดทะเบียนของบริษัทฯจาก 59 ลานบาท (หุนสามัญ 5,900,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 140 ลานบาท 
(หุนสามัญ 14,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 8,100,000 หุน 
มูลคาหุนละ 10 บาท บริษัทฯไดรับชําระเงินเพิ่มทุนจํานวน 81 ลานบาทแลว และไดจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ี
ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเปน 140 ลานบาท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 
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12. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะตองจัดสรรเงินสํารองอยางนอย      
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวน
เทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

13. คาตอบแทนกรรมการ 
  คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90 ของ   

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่ เกี่ยวของที่จายใหกับ
กรรมการบริหาร 

14. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
   บริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม        

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมในอัตรารอยละ 
2 ของเงินเดือน และเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตราเดียวกัน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ี
บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตาม
ระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย 

15. จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 2548 2547 2548 2547 
จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน) 343 317 174 313 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (พันบาท) 38,938 30,417 28,488 31,170 

16. ภาษีเงินไดนิตบิุคคล 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณจากกําไรสุทธิสําหรับปโดยไมรวมสวนแบงกําไร/ขาดทุนจากเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย หลังจากบวกกลับดวยคาใชจายตางๆ ซ่ึงไมสามารถถือเปนรายจายในการคํานวณภาษีได 

 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่ง
รวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมฯ 
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17. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับ

โลหะโครงสราง ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง ผลิตภัณฑโลหะแปรรปู พรอมท้ังใหบรกิาร
แปรรูปโลหะครบวงจร และจําหนายโลหะ บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจสวนใหญในสวนงานทาง
ภูมิศาสตรภายในประเทศ ดังนั้นรายได ผลการดําเนินงาน และสินทรัพยท้ังหมด ที่แสดงในงบการเงินจึง
เกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและภูมิศาสตรตามที่กลาวไว ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2548 และ 2547 จําแนกไดดังนี้ :- 

 (หนวย : พันบาท) 
 ขาย บริการ รายการตัดบัญชี รวม 
 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
รายไดจากการขายและบริการ 587,219 272,655 10,557 6,311 (105,012) - 492,764 278,966 
หัก : ตนทุนขายและบริการ (408,974) (244,842) (7,942) (5,680) 103,817 - (313,099) (250,522) 
กําไรข้ันตน 178,245 27,813 2,615 631 (1,195) - 179,665 28,444 
กําไรจากการดําเนินงาน       180,005 28,620 
คาใชจายสวนกลาง       (30,425) (20,059) 
กําไรกอนดอกเบี้ยจาย        
   และภาษีเงินได      149,580 8,561 
ดอกเบี้ยจาย       (1,741) (649) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (12,575) (3,129) 
กําไรสุทธิ       135,264 4,783 

  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2548 และ 2547 เปน
ดังนี้ 

(หนวย : พันบาท) 
 ขาย รายการตัดบัญชี รวม 
 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
  (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 200,725 149,770 (16,574) (15,380) 184,151 134,390 
สินทรัพยอ่ืน 434,228 214,451 (249,314) (96,599) 184,914 117,852 
รวมสินทรัพย 634,953 364,221 (265,888) (111,979) 369,065 252,242 
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18. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้:- 

18.1 หนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนจํานวนประมาณ 0.8 
ลานบาท (2547 : 2.5 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษัทฯและบริษทัยอย 

18.2 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาเปนจํานวนเงินประมาณ 0.1 ลานบาทตอ
เดือน 

18.3 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่ง
จะตองจายคาบริการและคาธรรมเนียมการรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยตามอตัราท่ีระบไุวใน
สัญญา 

18.4 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญากอสรางอาคารกับผูรับเหมากอสรางเปนจํานวนเงิน 
7.3 ลานบาท 

19. เครื่องมือทางการเงิน 
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
  บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศในตลาด และจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยไมมี
นโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะ

สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทยอย บริษัทฯและบริษัทยอยมี
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และ
เงินใหกูยืม อยางไรก็ตามความเสี่ยงดังกลาวถือไดวาอยูในระดับต่ํา เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการ
เงินดังกลาวจัดอยูในประเภทระยะสั้น 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทฯและ
บริษัทยอยมีเจาหนี้การคาที่เปนสกุลเงินตางประเทศ 
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 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
  บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ อยางไรก็ตามเนื่องจาก 

บริษัทฯและบริษัทยอยขายสินคาหรือใหบริการกับลูกคาที่มีฐานะดานการชําระหนี้ดีเปนสวนใหญ ดวยเหตุ
น้ีบริษทัฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากลูกหนี้เหลานี้  

 มูลคายุติธรรม 
  สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น ฝายบริหารของ

บริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจะไม
แตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี 

20. การแสดงรายการในงบการเงิน 
  การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําขึน้เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธรุกจิ

การคา ลงวนัท่ี 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบัญชี พ.ศ. 2543 

  ไดมีการจัดประเภทรายการบญัชีในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2547 ใหม เพื่อให
สอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือ
หุนตามที่ไดรายงานไปแลว 

21. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหเผยแพรจากคณะกรรมการของบริษัทฯในวันที่ 14 ตุลาคม 2548 
 



 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ซิตี้ สตลี จํากดั (มหาชน) และบรษัิทยอย 
รายงาน และ งบการเงนิรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2548 และ 2547 
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รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ของบริษัท 
ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)      
ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ 
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานสอบทาน เพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง 
อันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ
และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐาน      
การสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้น
ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา  

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2548 ของบริษัท ซิตี้ สตีล 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป และเสนอรายงานไวอยางมีเงื่อนไขตองบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี               
31 กรกฎาคม 2548 ตามรายงานลงวันที่ 14 ตุลาคม 2548 เกี่ยวกับการที่ไมสามารถตรวจสอบใหเปนที่พอใจ
เกี่ยวกับยอดสินคาคงเหลือยกมาตนป งบดุล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2548 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของ
งบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใด
ภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น  
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งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับ
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2547 ของบริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงิน
เฉพาะของบริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่ น้ีเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน   
ระหวางกาลซึ่งขาพเจาไดเคยสอบทานและเสนอรายงานการสอบทานไวอยางมีเงื่อนไขตองบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2547 ตามรายงานลงวันท่ี 28 มกราคม 2548 เกี่ยวกับการท่ีไม
สามารถตรวจสอบใหเปนที่พอใจเกี่ยวกับยอดสินคาคงเหลือยกมาตนงวด 
 
 
 
 
 
  ศุภชัย  ปญญาวัฒโน 
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ  : 17 ธันวาคม 2548 



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 31 ตุลาคม 2548 31 กรกฎาคม 2548 31 ตุลาคม 2548 31 กรกฎาคม 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

          สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 77,435                 40,911                 20,164                 10,072                 
     ลูกหน้ีการคา
        กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3,4 - - - 43,784                 
        กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 3 100,063               76,747                 43,403                 38,203                 
     รวมลูกหน้ีการคา 100,063               76,747                 43,403                 81,987                 
     สินคาคงเหลือ 57,782                 61,146                 17,882                 20,268                 
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3,349                   5,123                   329                      247                      
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 238,629               183,927               81,778                 112,574               
สินทรัพยไมหมุนเวียน
     เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 989                      987                      848                      847                      
     เงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 5 - - 275,928               198,541               
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 181,792               184,151               41,592                 44,925                 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 182,781               185,138               318,368               244,313               
รวมสินทรพัย 421,410               369,065               400,146               356,887               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

(หนวย : พันบาท)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 31 ตุลาคม 2548 31 กรกฎาคม 2548 31 ตุลาคม 2548 31 กรกฎาคม 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

          หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
     เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6 57,000                 62,000                 57,000                 62,000                 
     เจาหน้ีการคา
        กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 101 178 101 7,166 
        กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 37,204 24,318 18,722 7,103 
     รวมเจาหน้ีการคา 37,305 24,496 18,823 14,269 
     หน้ีสินหมุนเวียนอื่น
        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 9,344                   6,744                   9,344                   6,744                   
        อื่น ๆ 5,808                   3,778                   3,026                   1,827                   
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 109,457               97,018                 88,193                 84,840                 
สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน 7
        ทุนจดทะเบียน
           หุนสามัญ 100,000,000 หุน มูลคาหุนละ 2 บาท 200,000 200,000               200,000 200,000
        ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
           หุนสามัญ 70,000,000 หุน มูลคาหุนละ 2 บาท 140,000 140,000               140,000 140,000
     ผลแตกตางของการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ
        ของกลุมบริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน 2 -15,380 -15,380 -15,380 -15,380
     กําไรสะสม 
        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 8 6,763 6,763 6,763 6,763 
        ยังไมไดจัดสรร 180,570 140,664 180,570 140,664 
รวมสวนของผูถือหุน 311,953 272,047 311,953 272,047 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 421,410 369,065 400,146 356,887 

0 0 0 0 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547
รายได
    รายไดจากการขาย 139,121            129,310            58,198              117,108            
    รายไดจากการใหบริการ 2,725                3,092                2,725                3,092                
    สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - - 33,460              19,822              
    รายไดอื่น 695                   35                     695                   58                     
รวมรายได 142,541            132,437            95,078              140,080            
คาใชจาย
    ตนทุนขายและบริการ 91,972              85,938              46,362              94,177              
    คาใชจายในการขายและบริหาร 7,200                6,552                5,347                5,956                
    คาตอบแทนกรรมการ 80                     - 80                     -
รวมคาใชจาย 99,252              92,490              51,789              100,133            
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 43,289              39,947              43,289              39,947              
ดอกเบ้ียจาย (493)                  (400)                  (493)                  (400)                  
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 9 (2,890)               (6,016)               (2,890)               (6,016)               
กําไรสุทธิสําหรับงวด 39,906              33,531              39,906              33,531              

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 10
    กําไรสุทธิ 0.57                  0.48                  0.57                  0.48                  

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 70,000,000        70,000,000        70,000,000        70,000,000        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 และ 2547



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2548 และ 2547

ผลแตกตางของ
การปรับโครงสราง
การดําเนินธุรกิจ

ทุนเรือนหุนที่ออก ของกลุมบริษัท
หมายเหตุ และชําระเต็มมูลคาแลว ภายใตการควบคุมเดียวกัน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2547 - ตามที่เคยรายงาน 140,000 - - 12,163 152,163 
ผลแตกตางของการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ
     ของกลุมบริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน 2 - (15,380)                     - - (15,380)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2547 - ที่ปรับปรุงแลว 140,000 -15,380 - 12,163 136,783
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - 33,531                      33,531 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2547 140,000 (15,380) - 45,694 170,314 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2548 140,000 -15,380 6,763                        140,664 272,047 
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - 39,906                      39,906 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 140,000 -15,380 6,763 180,570 311,953

0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม 

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548 2547 2548 2547

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
     กําไรสุทธิสําหรับงวด 39,906                 33,531                 39,906                 33,531                 
     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
           จากกิจกรรมดําเนินงาน :-
        คาเส่ือมราคา 4,058                   3,617                   2,404                   2,271                   
        สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - - (33,460)                (19,822)                
        กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร (635)                     - (635)                     -

43,329                 37,148                 8,215                   15,980                 
     สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)
        ลูกหน้ีการคา (23,316)                (14,303)                38,584                 (15,415)                
        สินคาคงเหลือ 3,364                   (33,983)                2,386                   (27,221)                
        สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,774                   572                      (82)                       548                      
     หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
        เจาหน้ีการคา 12,809                 40,236                 4,554                   38,990                 
        หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 4,630                   8,230                   3,799                   5,911                   
          เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 42,590                 37,900                 57,456                 18,793                 

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
     เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันลดลง (เพิ่มข้ึน) (2)                         1,690                   (1)                         1,690                   
     เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันลดลง - - - 5,471                   
     เงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น - - (43,927)                -
     เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 1,669                   - 1,669                   -
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึน (2,733)                  (8,437)                  (105)                     (433)                     
        เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,066)                  (6,747)                  (42,364)                6,728                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 และ 2547



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548 2547 2548 2547

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (5,000)                  5,000                   (5,000)                  5,000                   
     เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันลดลง - (10)                       - -
        เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (5,000)                  4,990                   (5,000)                  5,000                   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 36,524                 36,143                 10,092                 30,521                 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 40,911                 21,703                 10,072                 21,021                 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 77,435                 57,846                 20,164                 51,542                 

-                       -                       
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด :-
     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ
        ดอกเบ้ียจาย 559                      400                      559                      400                      
        ภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีหัก ณ ท่ีจาย 290                      650                      290                      650                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 และ 2547
(หนวย : พันบาท)

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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บริษัท ซิตี้ สตลี จํากดั (มหาชน) และบรษัิทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหวางกาล 

1. ขอมูลท่ัวไป  
 1.1 เกณฑในการจดัทํางบการเงนิระหวางกาล 
  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องงบการเงินระหวางกาล 

โดยเลือกเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามไดมีการขยายการแสดงรายการในงบดุล 
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมเชนเดียวกับ
งบการเงินประจําป 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอ           
ครั้งลาสุด ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และ
สถานการณใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงิน 
ควรใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
  งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี           
31 กรกฎาคม 2548 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวดปจจุบัน 

1.3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ี

ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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2. การปรับปรุงงบการเงินปกอน 
  ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทฯไดลงทุนในบริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด เปนจํานวนเงินประมาณ    

66 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว ในขณะนั้นบริษัทยอยแหงนี้ยังไมไดเริ่มดําเนิน
กิจการและถือครองที่ดินผืนหนึ่งซ่ึงซื้อโดยการออกหุนสามัญของบริษัทยอยดังกลาวจากบุคคลที่เกี่ยวของ
กันในราคาที่อางอิงกับราคาประเมินของกรมที่ดินและมีมูลคาตามบัญชีจํานวนเงินประมาณ 65 ลานบาท 
โดยที่ดินผืนนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญในงบการเงินของบริษัทยอย อยางไรก็ตาม ในการซื้อหุนนี้   
บริษัทฯและบุคคลท่ีเกี่ยวของกันดังกลาวไดกําหนดมูลคาหุนตามมูลคาที่ตราไวของหุน (เรียกชําระ 5.98 
บาทตอหุน) โดยไมไดทําการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิในบริษัทยอยแหงนั้น เนื่องจาก
บริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวาที่ดินผืนนี้ไดถูกแสดงไวในบัญชีดวยมูลคาดังกลาวซึ่งถือวาเปนมูลคายุติธรรม 

  ตอมาผูบริหารของบริษัทฯตัดสินใจที่จะนําหุนของบริษัทฯเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการดังกลาวไดกําหนดใหบริษัทฯและบริษัทยอยจัดใหมีการ
ประเมินมูลคายุติธรรมของที่ดินผืนนี้ ดังนั้นในเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังกลาว และผลการประเมินของผูประเมินราคาอิสระปรากฏวา มูลคายุติธรรมของที่ดินผืนนี้มี
มูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีอยูเปนจํานวนเงินประมาณ 15.4 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยนั้น
อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน ดังนั้นบริษัทฯจึงไดสะทอนผลของการประเมินมูลคาของที่ดินดังกลาวไวใน
บัญชีในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 โดยถือเสมือนวาผลตางดังกลาวเปนผลตางของ
มูลคาตนทุนของเงินลงทุนในการซื้อบริษัทยอยท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย 
บริษัทฯไดแสดงผลตางดังกลาวไวเปนรายการในสวนของผูถือหุนภายใตหัวขอ “ผลแตกตางของการปรับ
โครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน” และปรับยอนหลังงบการเงินที่แสดง
เปรียบเทียบไว ณ ที่น้ี  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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3. ลูกหนี้การคา 
  ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 และ 31 กรกฎาคม 2548 แยกตามอายุหน้ีที่คางชําระไดดังนี้ :- 

   (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 31 ตลุาคม 2548 31 กรกฎาคม 2548 31 ตลุาคม 2548 31 กรกฎาคม 2548 

 (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
   ยังไมถึงกําหนดชําระ - - - 43,784 
   คางชําระ     

ไมเกิน 3 เดือน - - - - 
 3 - 6 เดือน - - - - 
 6 - 12 เดือน - - - - 
 มากกวา 12 เดือน - - - - 

 - - - 43,784 
    

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน    
   ยังไมถึงกําหนดชําระ 71,642 56,955 35,812 29,560 
   คางชําระ     

ไมเกิน 3 เดือน 28,099 19,706 7,449 8,557 
 3 - 6 เดือน 291 85 111 85 
 6 - 12 เดือน 31 1 31 1 
 มากกวา 12 เดือน - - - - 

 100,063 76,747 43,403 38,203 
รวมลูกหนี้การคา 100,063 76,747 43,403 81,987 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
  ในระหวางงวด บริษัทฯ มีรายการคาที่สําคัญกับบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน (ซึ่งเกี่ยวของกัน

โดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน) และกรรมการ รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขท่ี
ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯและกิจการเหลานั้นซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ นโยบายการกําหนดราคา 
 2548 2547 2548 2547  
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน      
คาไฟฟา 0.3 0.2 0.3 0.2 ราคาทุน 
คาเชา 0.4 - 0.3 - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
   (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
ขายสินคาและวัตถุดิบ - - - 24.8 ราคาทุน 
ซื้อสินคา - - - 25.7 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิม่ 

ยอดคงคางระหวางกันกับกิจการที่เกี่ยวของกันไดแสดงแยกตางหากในงบดุลโดยสรุปไดดังนี้ :- 
(หนวย : พันบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 ลักษณะความสัมพันธ 31 ตุลาคม 2548 31 กรกฎาคม 2548 31 ตุลาคม 2548 31 กรกฎาคม 2548 
   (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
ลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน      
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด บริษัทยอย - - - 329 
บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด บริษัทยอย - - - 43,455 
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน  - - - 43,784 
      
เจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน      
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด  บริษัทยอย - - - 6,988 
บริษัท สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม จํากัด บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 101 178 101 178 
รวมเจาหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน  101 178 101 7,166 
      



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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5. เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 และ 31 กรกฎาคม 2548 เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย

เปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ :- 
    (หนวย : พันบาท) 
 สัดสวน ทุนชําระแลว มูลคาเงินลงทุนภายใตวิธีสวนไดเสีย 

ช่ือบริษัท เงินลงทุน 31 ตุลาคม 2548 31 กรกฎาคม 2548 31 ตุลาคม 2548 31 กรกฎาคม 2548 
 รอยละ ลานบาท ลานบาท  (ตรวจสอบแลว) 
   (ตรวจสอบแลว)   
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด 99.99 42.0 42.0   
ราคาทุน    42,000 42,000 
บวก : สวนแบงกําไร - สะสม    140,878 107,407 
    182,878 149,407 

บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด 99.99 110.0 66.1   
ราคาทุน    110,000 66,073 
หัก : สวนแบงขาดทุน - สะสม    (1,570) (1,559) 
   ผลแตกตางของการปรับโครงสรางการดําเนิน      

ธุรกิจของกลุมบริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน 
(หมายเหตุ 2) 

  
(15,380) (15,380) 

    93,050 49,134 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย    275,928 198,541 

  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 และ 13 กันยายน 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท มารค      
เวิลดไวด จํากัด ไดมีมติใหเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมอีกหุนละ 0.26 บาท และ 3.77 บาท ตามลําดับ รวมเปน
จํานวนเงินท้ังสิ้น 43,927,000 บาท คิดเปนทุนที่เรียกชําระแลวจํานวน 110 ลานบาท (หุนสามัญ 11,000,000 
หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) บริษัทฯจึงไดลงทุนเพิ่มในหุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 43,927,000 บาท  

6. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  
  บริษัทฯมีวงเงินกูจากสถาบันการเงินในประเทศสามแหงเปนจํานวนเงิน 62 ลานบาท (31 กรกฎาคม 

2548 : 62 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 3.00 ถึง 4.24 ตอป (31 กรกฎาคม 2548 : รอยละ 
3.00 ถึง 4.24 ตอป) เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ และสินทรัพยของกรรมการ
เหลานั้น 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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7. ทุนเรือนหุน 
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติในเรื่องสําคัญดังตอไปนี้ :- 

  ก) ใหเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯจากเดิมหุนละ 10 บาท จํานวน 
14,000,000 หุน เปนหุนละ 2 บาท จํานวน 70,000,000 หุน และใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ฯจาก 140 ลานบาท เปน 200 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 30,000,000 หุน 
มูลคาหุนละ 2 บาท ซึ่งบริษัทฯไดจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนและการเพิ่ม
ทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2547 

  ข) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังตอไปนี้ :- 

   -   หุนสามัญจํานวน 300,000 หุน เสนอขายแกพนักงาน ผูจัดการ และผูบริหารของบริษัทฯ 
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูกําหนดราคาและเปนผูมีอํานาจนําหุน
ดังกลาวออกจําหนายในเวลาที่เหมาะสมตอไป 

   - หุนสามัญจํานวน 29,700,000 หุน เสนอขายแกประชาชนทั่วไป โดยมอบหมายให
คณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณากําหนดราคา และชวงระยะเวลาของการจัดจําหนาย
ตอไป 

   ปจจุบันบริษัทฯยังไมไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว  

 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 
  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2548 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติในเรื่องสําคัญตางๆ 

ดังตอไปนี้ :- 

 บริษัทฯ 
  1. ใหดําเนินการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯในอัตราหุนละ 1.11 บาท รวม

เปนเงินจํานวน 77,800,000 บาท  
  2.   ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท  เปนทุนจดทะเบียน

จํานวน 140,000,000 บาท โดยยกเลิกหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน 
30,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 2 บาท  

  3. ใหเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯจากเดิมหุนละ 2 บาท เปนหุนละ 1 บาท 
ทําใหทุนจดทะเบียนใหมของบริษัทฯแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 140,000,000 หุน มูลคา  
หุนละ 1 บาท 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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  4. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 140,000,000 บาท  เปนทุนจดทะเบียนใหม
จํานวน 300,000,000 บาท โดยจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 160,000,000 หุนดังตอไปนี้:- 

   - หุนสามัญจํานวน 70,000,000 หุน จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 1 บาทตอหุน คิด
เปนจํานวนเงิน 70,000,000 บาท 

   - หุนสามัญจํานวน 89,100,000 หุน ใหเสนอขายแกบุคคลทั่วไป ผูลงทุนสถาบัน และผูมี
อุปการะคุณของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปน      
ผูพิจารณากําหนดราคาและชวงระยะเวลาของการจัดจําหนายตอไป    

   - หุนสามัญจํานวน 900,000 หุน ใหเสนอขายแกพนักงาน ผูจัดการ และผูบริหารของ
บริษัทฯและบริษัทยอย โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูกําหนดราคาและ
เปนผูมีอํานาจนําหุนดังกลาวออกจําหนายในเวลาที่เหมาะสมตอไป 

  5.  แกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ เรื่องการจายเงินปนผล โดยใหแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจาย
หุนปนผลเขาไปในขอบังคับดังกลาว 

 บริษัทยอย 
  6. ใหบริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด อนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหบริษัทฯจํานวน

70,000,000 บาท   
  7.  ใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยดังนี้ 
   -    บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปนทุนจดทะเบียนรวมไมเกิน 

100,000,000 บาท 
   -    บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด  เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปนทุนจดทะเบียนรวมไมเกิน 

300,000,000 บาท 

  ทั้งนี้ จะนําเสนอมติดังกลาวขางตนเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯเพื่ออนุมัติตอไป 

8.  สํารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะตองจัดสรรเงินสํารองอยางนอย      

รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวน
เทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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9. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวดคํานวณโดยการคูณกําไรสุทธิดวยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปท่ีประมาณไว 
กําไรสุทธิดังกลาวคํานวณจากกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดโดยไมรวมสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ตามวิธสีวนไดเสีย หลังจากบวกกลับดวยคาใชจายตางๆ ซ่ึงไมสามารถถือเปนรายจายในการคํานวณภาษีได 

 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่ง
รวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการที่ไดรับ    
การสงเสริมฯ 

10. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2547 คํานวณขึ้นโดยการหาร

กําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนสามัญภายหลังจากสะทอนผลกระทบของการแตกหุนตามทีก่ลาวไวใน
หมายเหตุ 7 

11. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับ

โลหะโครงสราง ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง ผลิตภัณฑโลหะแปรรปู พรอมท้ังใหบรกิาร
แปรรูปโลหะครบวงจร และจําหนายโลหะ บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจสวนใหญในสวนงานทาง
ภูมิศาสตรภายในประเทศ ดังนั้นรายได ผลการดําเนินงาน และสินทรัพยท้ังหมด ที่แสดงในงบการเงินจึง
เกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและภูมิศาสตรตามที่กลาวไว ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับงวด
สามเดอืนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2548 และ 2547 จําแนกไดดังนี้ :- 

 (หนวย : พนับาท) 
 ขาย บริการ รายการตัดบัญช ี รวม 
 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
รายไดจากการขายและบริการ 139,121 179,825 2,725 3,092 - (50,515) 141,846 132,402 
หัก : ตนทุนขายและบริการ (89,954) (134,030) (2,018) (2,423) - 50,515 (91,972) (85,938) 
กําไรขั้นตน 49,167 45,795 707 669 - - 49,874 46,464 
กําไรจากการดําเนินงาน       50,569 46,499 
คาใชจายสวนกลาง       (7,280) (6,552) 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได       43,289 39,947 
ดอกเบี้ยจาย       (493) (400) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (2,890) (6,016) 
กําไรสุทธิ       39,906 33,531 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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   ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 และ 31 กรกฎาคม 
2548 เปนดังนี้ 

(หนวย : พนับาท) 
 ขาย รายการตัดบัญช ี รวม 
 31 ตุลาคม 

2548 
31 กรกฎาคม 

2548 
31 ตุลาคม 

2548 
31 กรกฎาคม 

2548 
31 ตุลาคม 

2548 
31 กรกฎาคม 

2548 
  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 198,366 200,725 (16,574) (16,574) 181,792 184,151 
สินทรัพยอื่น 515,547 434,228 (275,929) (249,314) 239,618 184,914 
รวมสินทรัพย 713,913 634,953 (292,503) (265,888) 421,410 369,065 

12. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นดังนี้ :- 

12.1 หนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนจํานวนประมาณ 0.8 
ลานบาท (31 กรกฎาคม 2548 : 0.8 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 

12.2 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาเปนจํานวนเงินประมาณ 0.1 ลานบาทตอ
เดือน 

12.3 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่ง
จะตองจายคาบริการและคาธรรมเนียมการรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยตามอตัราทีร่ะบไุวใน
สัญญา 

12.4 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญากอสรางอาคารกับผูรับเหมากอสรางเปนจํานวนเงิน 
6.7 ลานบาท 

13. การแสดงรายการในงบการเงิน 
  การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา ลงวันท่ี 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

14. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 
  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทฯแลว 



 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ซิตี้ สตลี จํากดั (มหาชน) และบรษัิทยอย 
รายงาน และ งบการเงนิรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2548 และ 2547 
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รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ 
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ของบริษัท 
ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)      
ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ 
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานสอบทาน เพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง 
อันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ
และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐาน      
การสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้น
ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา  

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2548 ของบริษัท ซิตี้ สตีล 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป และเสนอรายงานไวอยางมีเงื่อนไขตองบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี               
31 กรกฎาคม 2548 ตามรายงานลงวันที่ 14 ตุลาคม 2548 เกี่ยวกับการที่ไมสามารถตรวจสอบใหเปนที่พอใจ
เกี่ยวกับยอดสินคาคงเหลือยกมาตนป งบดุล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2548 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของ
งบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใด
ภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น  



 

 -  2  -

 

งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับ
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2547 ของบริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงิน
เฉพาะของบริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่ น้ีเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน   
ระหวางกาลซึ่งขาพเจาไดเคยสอบทานและเสนอรายงานการสอบทานไวอยางมีเงื่อนไขตองบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2547 ตามรายงานลงวันท่ี 28 มกราคม 2548 เกี่ยวกับการท่ีไม
สามารถตรวจสอบใหเปนที่พอใจเกี่ยวกับยอดสินคาคงเหลือยกมาตนงวด 
 
 
 
 
 
  ศุภชัย  ปญญาวัฒโน 
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ  : 17 ธันวาคม 2548 



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 31 ตุลาคม 2548 31 กรกฎาคม 2548 31 ตุลาคม 2548 31 กรกฎาคม 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

          สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 77,435                 40,911                 20,164                 10,072                 
     ลูกหน้ีการคา
        กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3,4 - - - 43,784                 
        กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 3 100,063               76,747                 43,403                 38,203                 
     รวมลูกหน้ีการคา 100,063               76,747                 43,403                 81,987                 
     สินคาคงเหลือ 57,782                 61,146                 17,882                 20,268                 
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3,349                   5,123                   329                      247                      
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 238,629               183,927               81,778                 112,574               
สินทรัพยไมหมุนเวียน
     เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 989                      987                      848                      847                      
     เงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 5 - - 275,928               198,541               
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 181,792               184,151               41,592                 44,925                 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 182,781               185,138               318,368               244,313               
รวมสินทรพัย 421,410               369,065               400,146               356,887               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

(หนวย : พันบาท)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หมายเหตุ 31 ตุลาคม 2548 31 กรกฎาคม 2548 31 ตุลาคม 2548 31 กรกฎาคม 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

          หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
     เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6 57,000                 62,000                 57,000                 62,000                 
     เจาหน้ีการคา
        กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 101 178 101 7,166 
        กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 37,204 24,318 18,722 7,103 
     รวมเจาหน้ีการคา 37,305 24,496 18,823 14,269 
     หน้ีสินหมุนเวียนอื่น
        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 9,344                   6,744                   9,344                   6,744                   
        อื่น ๆ 5,808                   3,778                   3,026                   1,827                   
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 109,457               97,018                 88,193                 84,840                 
สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน 7
        ทุนจดทะเบียน
           หุนสามัญ 100,000,000 หุน มูลคาหุนละ 2 บาท 200,000 200,000               200,000 200,000
        ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
           หุนสามัญ 70,000,000 หุน มูลคาหุนละ 2 บาท 140,000 140,000               140,000 140,000
     ผลแตกตางของการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ
        ของกลุมบริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน 2 -15,380 -15,380 -15,380 -15,380
     กําไรสะสม 
        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 8 6,763 6,763 6,763 6,763 
        ยังไมไดจัดสรร 180,570 140,664 180,570 140,664 
รวมสวนของผูถือหุน 311,953 272,047 311,953 272,047 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 421,410 369,065 400,146 356,887 

0 0 0 0 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547
รายได
    รายไดจากการขาย 139,121            129,310            58,198              117,108            
    รายไดจากการใหบริการ 2,725                3,092                2,725                3,092                
    สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - - 33,460              19,822              
    รายไดอื่น 695                   35                     695                   58                     
รวมรายได 142,541            132,437            95,078              140,080            
คาใชจาย
    ตนทุนขายและบริการ 91,972              85,938              46,362              94,177              
    คาใชจายในการขายและบริหาร 7,200                6,552                5,347                5,956                
    คาตอบแทนกรรมการ 80                     - 80                     -
รวมคาใชจาย 99,252              92,490              51,789              100,133            
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 43,289              39,947              43,289              39,947              
ดอกเบ้ียจาย (493)                  (400)                  (493)                  (400)                  
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 9 (2,890)               (6,016)               (2,890)               (6,016)               
กําไรสุทธิสําหรับงวด 39,906              33,531              39,906              33,531              

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 10
    กําไรสุทธิ 0.57                  0.48                  0.57                  0.48                  

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 70,000,000        70,000,000        70,000,000        70,000,000        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 และ 2547



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2548 และ 2547

ผลแตกตางของ
การปรับโครงสราง
การดําเนินธุรกิจ

ทุนเรือนหุนที่ออก ของกลุมบริษัท
หมายเหตุ และชําระเต็มมูลคาแลว ภายใตการควบคุมเดียวกัน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2547 - ตามที่เคยรายงาน 140,000 - - 12,163 152,163 
ผลแตกตางของการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ
     ของกลุมบริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน 2 - (15,380)                     - - (15,380)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2547 - ที่ปรับปรุงแลว 140,000 -15,380 - 12,163 136,783
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - 33,531                      33,531 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2547 140,000 (15,380) - 45,694 170,314 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2548 140,000 -15,380 6,763                        140,664 272,047 
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - 39,906                      39,906 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 140,000 -15,380 6,763 180,570 311,953

0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม 

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548 2547 2548 2547

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
     กําไรสุทธิสําหรับงวด 39,906                 33,531                 39,906                 33,531                 
     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
           จากกิจกรรมดําเนินงาน :-
        คาเส่ือมราคา 4,058                   3,617                   2,404                   2,271                   
        สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - - (33,460)                (19,822)                
        กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร (635)                     - (635)                     -

43,329                 37,148                 8,215                   15,980                 
     สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)
        ลูกหน้ีการคา (23,316)                (14,303)                38,584                 (15,415)                
        สินคาคงเหลือ 3,364                   (33,983)                2,386                   (27,221)                
        สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,774                   572                      (82)                       548                      
     หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
        เจาหน้ีการคา 12,809                 40,236                 4,554                   38,990                 
        หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 4,630                   8,230                   3,799                   5,911                   
          เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 42,590                 37,900                 57,456                 18,793                 

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
     เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันลดลง (เพิ่มข้ึน) (2)                         1,690                   (1)                         1,690                   
     เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันลดลง - - - 5,471                   
     เงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้น - - (43,927)                -
     เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 1,669                   - 1,669                   -
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึน (2,733)                  (8,437)                  (105)                     (433)                     
        เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,066)                  (6,747)                  (42,364)                6,728                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 และ 2547



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548 2547 2548 2547

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (5,000)                  5,000                   (5,000)                  5,000                   
     เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันลดลง - (10)                       - -
        เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (5,000)                  4,990                   (5,000)                  5,000                   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 36,524                 36,143                 10,092                 30,521                 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 40,911                 21,703                 10,072                 21,021                 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 77,435                 57,846                 20,164                 51,542                 

-                       -                       
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด :-
     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ
        ดอกเบ้ียจาย 559                      400                      559                      400                      
        ภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีหัก ณ ท่ีจาย 290                      650                      290                      650                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2548 และ 2547
(หนวย : พันบาท)

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
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บริษัท ซิตี้ สตลี จํากดั (มหาชน) และบรษัิทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหวางกาล 

1. ขอมูลท่ัวไป  
 1.1 เกณฑในการจดัทํางบการเงนิระหวางกาล 
  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องงบการเงินระหวางกาล 

โดยเลือกเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามไดมีการขยายการแสดงรายการในงบดุล 
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมเชนเดียวกับ
งบการเงินประจําป 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอ           
ครั้งลาสุด ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และ
สถานการณใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงิน 
ควรใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
  งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี           
31 กรกฎาคม 2548 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวดปจจุบัน 

1.3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ี

ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 
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2. การปรับปรุงงบการเงินปกอน 
  ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทฯไดลงทุนในบริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด เปนจํานวนเงินประมาณ    

66 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว ในขณะนั้นบริษัทยอยแหงนี้ยังไมไดเริ่มดําเนิน
กิจการและถือครองที่ดินผืนหนึ่งซ่ึงซื้อโดยการออกหุนสามัญของบริษัทยอยดังกลาวจากบุคคลที่เกี่ยวของ
กันในราคาที่อางอิงกับราคาประเมินของกรมที่ดินและมีมูลคาตามบัญชีจํานวนเงินประมาณ 65 ลานบาท 
โดยที่ดินผืนนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญในงบการเงินของบริษัทยอย อยางไรก็ตาม ในการซื้อหุนนี้   
บริษัทฯและบุคคลท่ีเกี่ยวของกันดังกลาวไดกําหนดมูลคาหุนตามมูลคาที่ตราไวของหุน (เรียกชําระ 5.98 
บาทตอหุน) โดยไมไดทําการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิในบริษัทยอยแหงนั้น เนื่องจาก
บริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวาที่ดินผืนนี้ไดถูกแสดงไวในบัญชีดวยมูลคาดังกลาวซึ่งถือวาเปนมูลคายุติธรรม 

  ตอมาผูบริหารของบริษัทฯตัดสินใจที่จะนําหุนของบริษัทฯเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการดังกลาวไดกําหนดใหบริษัทฯและบริษัทยอยจัดใหมีการ
ประเมินมูลคายุติธรรมของที่ดินผืนนี้ ดังนั้นในเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังกลาว และผลการประเมินของผูประเมินราคาอิสระปรากฏวา มูลคายุติธรรมของที่ดินผืนนี้มี
มูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีอยูเปนจํานวนเงินประมาณ 15.4 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยนั้น
อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน ดังนั้นบริษัทฯจึงไดสะทอนผลของการประเมินมูลคาของที่ดินดังกลาวไวใน
บัญชีในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 โดยถือเสมือนวาผลตางดังกลาวเปนผลตางของ
มูลคาตนทุนของเงินลงทุนในการซื้อบริษัทยอยท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย 
บริษัทฯไดแสดงผลตางดังกลาวไวเปนรายการในสวนของผูถือหุนภายใตหัวขอ “ผลแตกตางของการปรับ
โครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน” และปรับยอนหลังงบการเงินที่แสดง
เปรียบเทียบไว ณ ที่น้ี  
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3. ลูกหนี้การคา 
  ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 และ 31 กรกฎาคม 2548 แยกตามอายุหน้ีที่คางชําระไดดังนี้ :- 

   (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 31 ตลุาคม 2548 31 กรกฎาคม 2548 31 ตลุาคม 2548 31 กรกฎาคม 2548 

 (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน    
   ยังไมถึงกําหนดชําระ - - - 43,784 
   คางชําระ     

ไมเกิน 3 เดือน - - - - 
 3 - 6 เดือน - - - - 
 6 - 12 เดือน - - - - 
 มากกวา 12 เดือน - - - - 

 - - - 43,784 
    

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน    
   ยังไมถึงกําหนดชําระ 71,642 56,955 35,812 29,560 
   คางชําระ     

ไมเกิน 3 เดือน 28,099 19,706 7,449 8,557 
 3 - 6 เดือน 291 85 111 85 
 6 - 12 เดือน 31 1 31 1 
 มากกวา 12 เดือน - - - - 

 100,063 76,747 43,403 38,203 
รวมลูกหนี้การคา 100,063 76,747 43,403 81,987 
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4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
  ในระหวางงวด บริษัทฯ มีรายการคาที่สําคัญกับบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน (ซึ่งเกี่ยวของกัน

โดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน) และกรรมการ รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขท่ี
ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯและกิจการเหลานั้นซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ นโยบายการกําหนดราคา 
 2548 2547 2548 2547  
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน      
คาไฟฟา 0.3 0.2 0.3 0.2 ราคาทุน 
คาเชา 0.4 - 0.3 - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
   (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
ขายสินคาและวัตถุดิบ - - - 24.8 ราคาทุน 
ซื้อสินคา - - - 25.7 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิม่ 

ยอดคงคางระหวางกันกับกิจการที่เกี่ยวของกันไดแสดงแยกตางหากในงบดุลโดยสรุปไดดังนี้ :- 
(หนวย : พันบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 ลักษณะความสัมพันธ 31 ตุลาคม 2548 31 กรกฎาคม 2548 31 ตุลาคม 2548 31 กรกฎาคม 2548 
   (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
ลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน      
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด บริษัทยอย - - - 329 
บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด บริษัทยอย - - - 43,455 
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน  - - - 43,784 
      
เจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน      
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด  บริษัทยอย - - - 6,988 
บริษัท สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม จํากัด บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 101 178 101 178 
รวมเจาหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน  101 178 101 7,166 
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5. เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 และ 31 กรกฎาคม 2548 เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย

เปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ :- 
    (หนวย : พันบาท) 
 สัดสวน ทุนชําระแลว มูลคาเงินลงทุนภายใตวิธีสวนไดเสีย 

ช่ือบริษัท เงินลงทุน 31 ตุลาคม 2548 31 กรกฎาคม 2548 31 ตุลาคม 2548 31 กรกฎาคม 2548 
 รอยละ ลานบาท ลานบาท  (ตรวจสอบแลว) 
   (ตรวจสอบแลว)   
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด 99.99 42.0 42.0   
ราคาทุน    42,000 42,000 
บวก : สวนแบงกําไร - สะสม    140,878 107,407 
    182,878 149,407 

บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด 99.99 110.0 66.1   
ราคาทุน    110,000 66,073 
หัก : สวนแบงขาดทุน - สะสม    (1,570) (1,559) 
   ผลแตกตางของการปรับโครงสรางการดําเนิน      

ธุรกิจของกลุมบริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน 
(หมายเหตุ 2) 

  
(15,380) (15,380) 

    93,050 49,134 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย    275,928 198,541 

  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 และ 13 กันยายน 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท มารค      
เวิลดไวด จํากัด ไดมีมติใหเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมอีกหุนละ 0.26 บาท และ 3.77 บาท ตามลําดับ รวมเปน
จํานวนเงินท้ังสิ้น 43,927,000 บาท คิดเปนทุนที่เรียกชําระแลวจํานวน 110 ลานบาท (หุนสามัญ 11,000,000 
หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) บริษัทฯจึงไดลงทุนเพิ่มในหุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 43,927,000 บาท  

6. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  
  บริษัทฯมีวงเงินกูจากสถาบันการเงินในประเทศสามแหงเปนจํานวนเงิน 62 ลานบาท (31 กรกฎาคม 

2548 : 62 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 3.00 ถึง 4.24 ตอป (31 กรกฎาคม 2548 : รอยละ 
3.00 ถึง 4.24 ตอป) เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ และสินทรัพยของกรรมการ
เหลานั้น 
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7. ทุนเรือนหุน 
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติในเรื่องสําคัญดังตอไปนี้ :- 

  ก) ใหเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯจากเดิมหุนละ 10 บาท จํานวน 
14,000,000 หุน เปนหุนละ 2 บาท จํานวน 70,000,000 หุน และใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ฯจาก 140 ลานบาท เปน 200 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 30,000,000 หุน 
มูลคาหุนละ 2 บาท ซึ่งบริษัทฯไดจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนและการเพิ่ม
ทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2547 

  ข) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังตอไปนี้ :- 

   -   หุนสามัญจํานวน 300,000 หุน เสนอขายแกพนักงาน ผูจัดการ และผูบริหารของบริษัทฯ 
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูกําหนดราคาและเปนผูมีอํานาจนําหุน
ดังกลาวออกจําหนายในเวลาที่เหมาะสมตอไป 

   - หุนสามัญจํานวน 29,700,000 หุน เสนอขายแกประชาชนทั่วไป โดยมอบหมายให
คณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณากําหนดราคา และชวงระยะเวลาของการจัดจําหนาย
ตอไป 

   ปจจุบันบริษัทฯยังไมไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว  

 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 
  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2548 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติในเรื่องสําคัญตางๆ 

ดังตอไปนี้ :- 

 บริษัทฯ 
  1. ใหดําเนินการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯในอัตราหุนละ 1.11 บาท รวม

เปนเงินจํานวน 77,800,000 บาท  
  2.   ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท  เปนทุนจดทะเบียน

จํานวน 140,000,000 บาท โดยยกเลิกหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน 
30,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 2 บาท  

  3. ใหเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯจากเดิมหุนละ 2 บาท เปนหุนละ 1 บาท 
ทําใหทุนจดทะเบียนใหมของบริษัทฯแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 140,000,000 หุน มูลคา  
หุนละ 1 บาท 
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  4. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 140,000,000 บาท  เปนทุนจดทะเบียนใหม
จํานวน 300,000,000 บาท โดยจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 160,000,000 หุนดังตอไปนี้:- 

   - หุนสามัญจํานวน 70,000,000 หุน จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 1 บาทตอหุน คิด
เปนจํานวนเงิน 70,000,000 บาท 

   - หุนสามัญจํานวน 89,100,000 หุน ใหเสนอขายแกบุคคลทั่วไป ผูลงทุนสถาบัน และผูมี
อุปการะคุณของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปน      
ผูพิจารณากําหนดราคาและชวงระยะเวลาของการจัดจําหนายตอไป    

   - หุนสามัญจํานวน 900,000 หุน ใหเสนอขายแกพนักงาน ผูจัดการ และผูบริหารของ
บริษัทฯและบริษัทยอย โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูกําหนดราคาและ
เปนผูมีอํานาจนําหุนดังกลาวออกจําหนายในเวลาที่เหมาะสมตอไป 

  5.  แกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ เรื่องการจายเงินปนผล โดยใหแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจาย
หุนปนผลเขาไปในขอบังคับดังกลาว 

 บริษัทยอย 
  6. ใหบริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด อนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหบริษัทฯจํานวน

70,000,000 บาท   
  7.  ใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยดังนี้ 
   -    บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปนทุนจดทะเบียนรวมไมเกิน 

100,000,000 บาท 
   -    บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด  เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปนทุนจดทะเบียนรวมไมเกิน 

300,000,000 บาท 

  ทั้งนี้ จะนําเสนอมติดังกลาวขางตนเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯเพื่ออนุมัติตอไป 

8.  สํารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะตองจัดสรรเงินสํารองอยางนอย      

รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวน
เทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 -  8  -

9. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวดคํานวณโดยการคูณกําไรสุทธิดวยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปท่ีประมาณไว 
กําไรสุทธิดังกลาวคํานวณจากกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดโดยไมรวมสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ตามวิธสีวนไดเสีย หลังจากบวกกลับดวยคาใชจายตางๆ ซ่ึงไมสามารถถือเปนรายจายในการคํานวณภาษีได 

 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่ง
รวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการที่ไดรับ    
การสงเสริมฯ 

10. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2547 คํานวณขึ้นโดยการหาร

กําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนสามัญภายหลังจากสะทอนผลกระทบของการแตกหุนตามทีก่ลาวไวใน
หมายเหตุ 7 

11. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานหลัก คือ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับ

โลหะโครงสราง ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง ผลิตภัณฑโลหะแปรรปู พรอมท้ังใหบรกิาร
แปรรูปโลหะครบวงจร และจําหนายโลหะ บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจสวนใหญในสวนงานทาง
ภูมิศาสตรภายในประเทศ ดังนั้นรายได ผลการดําเนินงาน และสินทรัพยท้ังหมด ที่แสดงในงบการเงินจึง
เกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและภูมิศาสตรตามที่กลาวไว ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับงวด
สามเดอืนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2548 และ 2547 จําแนกไดดังนี้ :- 

 (หนวย : พนับาท) 
 ขาย บริการ รายการตัดบัญช ี รวม 
 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
รายไดจากการขายและบริการ 139,121 179,825 2,725 3,092 - (50,515) 141,846 132,402 
หัก : ตนทุนขายและบริการ (89,954) (134,030) (2,018) (2,423) - 50,515 (91,972) (85,938) 
กําไรขั้นตน 49,167 45,795 707 669 - - 49,874 46,464 
กําไรจากการดําเนินงาน       50,569 46,499 
คาใชจายสวนกลาง       (7,280) (6,552) 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได       43,289 39,947 
ดอกเบี้ยจาย       (493) (400) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (2,890) (6,016) 
กําไรสุทธิ       39,906 33,531 
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   ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2548 และ 31 กรกฎาคม 
2548 เปนดังนี้ 

(หนวย : พนับาท) 
 ขาย รายการตัดบัญช ี รวม 
 31 ตุลาคม 

2548 
31 กรกฎาคม 

2548 
31 ตุลาคม 

2548 
31 กรกฎาคม 

2548 
31 ตุลาคม 

2548 
31 กรกฎาคม 

2548 
  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 198,366 200,725 (16,574) (16,574) 181,792 184,151 
สินทรัพยอื่น 515,547 434,228 (275,929) (249,314) 239,618 184,914 
รวมสินทรัพย 713,913 634,953 (292,503) (265,888) 421,410 369,065 

12. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นดังนี้ :- 

12.1 หนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนจํานวนประมาณ 0.8 
ลานบาท (31 กรกฎาคม 2548 : 0.8 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 

12.2 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาเปนจํานวนเงินประมาณ 0.1 ลานบาทตอ
เดือน 

12.3 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่ง
จะตองจายคาบริการและคาธรรมเนียมการรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยตามอตัราทีร่ะบไุวใน
สัญญา 

12.4 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญากอสรางอาคารกับผูรับเหมากอสรางเปนจํานวนเงิน 
6.7 ลานบาท 

13. การแสดงรายการในงบการเงิน 
  การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา ลงวันท่ี 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

14. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 
  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทฯแลว 
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