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1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บรษิัท ซิตี ้สตีล จ ำกดั (มหำชน) เริ่มก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 7 สิงหำคม 2538 ดว้ยทนุจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท โดยมีวตัถปุระสงคใ์นกำร

ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวกบัโลหะ ปัจจุบนั บริษัท ซิตี ้สตีล จ ำกัด (มหำชน) มีทุนจดทะเบียน 300 ลำ้นบำท และ
เป็นหนึ่งในบรษิัทท่ีอยู่ในกลุ่มเหล็ก (STEEL) ของกำรจดักลุ่มของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) บรษิัทมีกำรถือหุน้ในบรษิัทย่อย
ทำงตรง 3 บรษิัท คือ บจก. สยำม ไอโซ โปร, บจก. มำรค์ เวิลดไ์วด,์ และ บจก. ซิตี ้สตีล โปรดกัส ์และบรษิัทย่อยทำงออ้มอีก 1 บรษิัท คือ 
CT Universal Company Limited โดยด ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศสำธำรณรฐัเซเชลส ์

กลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑท์ี่ท  ำจำกโลหะ โดยมีวิสยัทศัน ์ที่จะมุ่งมั่นสู่กำรเป็นบรษิัทชัน้น ำ
ในอุตสำหกรรมโลหะแปรรูป มีกำรด ำเนินงำนที่มีผลก ำไรอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นบริษัทที่มีธรรมำภิบำลที่ดีบริษัทหนึ่งในประเทศไทย 
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทไดม้ีกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑโ์ลหะอย่ำงมำกมำย พรอ้มทั้งมีกำรใหบ้ริกำรที่เก่ียวกับโลหะอย่ำงหลำกหลำย
เพื่อใหต้อบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงครบถว้น โดยมีกำรใชเ้ครื่องจกัรที่ทนัสมยัและมีประสิทธิภำพสงูในกำรผลิตเพื่อใหสิ้นคำ้
มีคุณภำพที่ดี รวมถึงกำรจัดส่งสินคำ้ที่ตรงต่อเวลำและมีปณิธำนกำรใหบ้ริกำรที่ดีที่สุดกับลูกคำ้ นอกจำกนั้นกลุ่มบริษัทยังค ำนึงถึง
ผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียในทกุๆ ฝ่ำยอีกดว้ย ดงัพนัธกิจขององคก์ร ที่จะสรำ้งควำมประทบัใจแก่ลกูคำ้ ดว้ยสินคำ้และบรกิำรท่ีเป่ียม
ไปดว้ยคุณภำพ ให้ควำมมั่นคงในอำชีพและผลตอบแทนอันพึงพอใจแก่พนักงำน เพิ่มคุณค่ำของกำรลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น และพัฒนำ
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลขององคก์รอย่ำงต่อเนื่อง 

ในปี 2563/2564 กลุ่มบรษิัทด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนเพียงส่วนงำนเดียวคือ กำรประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหนำ่ย
ผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวกบัโลหะ ซึ่งมีก ำลงักำรผลิตรวม 39,500 ตนัต่อปี กลุ่มบรษิัทมีกำรแยกสำยงำนกำรขำยและกำรผลิตออกเป็น 2 สำยงำน 
คือ (1) สำยงำนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ลหะโครงสรำ้ง, ผลิตภณัฑโ์ลหะที่เก่ียวกบัอปุกรณจ์ดัเก็บและล ำเลียงสินคำ้, และผลิตภณัฑ์
ที่ท  ำจำกโลหะอื่นๆ และ (2) สำยงำนผลิตและจ ำหน่ำยโลหะ, ชิน้ส่วนโลหะ, และผลิตภณัฑโ์ลหะแปรรูป รวมทัง้กำรใหบ้ริกำรดำ้นโลหะ
ครบวงจร นอกจำกนั้นแลว้ เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ย่ำงครบครนั กลุ่มบริษัทยังไดม้ีกำรจัดจ ำหน่ำยวสัดุ
อปุกรณท์ี่ใชใ้นโรงงำนอตุสำหกรรมใหก้บัลกูคำ้อีกดว้ย 

1.1.1. เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ี่ท  ำดว้ยโลหะ ผลิตและติดตัง้งำนโครงสรำ้งโลหะ ผลิตภัณฑโ์ลหะที่เก่ียวกับ

อุปกรณจ์ัดเก็บและล ำเลียง บริกำรดำ้นงำนโลหะครบวงจร และจ ำหน่ำยโลหะ เป็นอุตสำหกรรมที่ตอ้งใชค้วำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำม
ช ำนำญ และประสบกำรณข์องผูป้ระกอบกำร รวมทัง้ควำมไดเ้ปรียบของเครื่องจกัรและเทคโนโลยีที่ใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ เพื่อใหผ้ลิตภณัฑ์
เกิดควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขนั (Product Differentiation) ประกอบกับกำรตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงสงูสดุ จนไดร้บั
ควำมไวว้ำงใจในสินคำ้และบริกำร ดงันัน้ในดำ้นกำรผลิตและกำรบริกำร กลุ่มบริษัทจึงตัง้เป้ำหมำยในกำรเป็นผูน้  ำในกำรผลิตและกำร
บริกำรเก่ียวกบังำนโลหะที่ครบครนั โดยผลิตสินคำ้ดว้ยเครื่องจกัรที่ทนัสมยัและมีประสิทธิภำพเพื่อใหไ้ดสิ้นคำ้ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน
สงู เพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจใหก้บัลกูคำ้สงูสดุ และเป็นผูน้  ำทำงดำ้นตน้ทนุ โดยมีตน้ทนุในกำรผลิตที่ต  ่ำดว้ยกำรบรหิำรกำรจดักำรที่มี
ประสิทธิภำพ มีกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑอ์ย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งกำรจัดส่งสินคำ้ที่ตรงต่อเวลำ เพื่อใหส้อดคลอ้งตำมนโยบำยดำ้น
คณุภำพของกลุ่มบรษิัท คือ “ผลิตภัณฑด์ี มีคุณภาพ ประทับใจลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเน่ือง” 

ในดำ้นกำรตลำด กลุ่มบริษัทมีเป้ำหมำยกำรเติบโตของยอดขำยโดยรวมเพิ่มขึน้ประมำณรอ้ยละ 5-10 ต่อปี โดยจะเนน้รกัษำ
ฐำนลกูคำ้ปัจจุบนั กำรขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศดว้ยวิธีกำรขยำยฐำนลกูคำ้ใหม่ และกำรขยำยธุรกิจไปสู่
ธุรกิจที่เกือ้หนนุต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัท 
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1.1.2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

 ปี 2538 เริ่มก่อตัง้ “บรษิัท ซิตี ้สตีล จ ำกดั” เมื่อวนัท่ี 7 สิงหำคม 2538 ดว้ยทนุจดทะเบียนบรษิัท 1 ลำ้นบำท 
  เริ่มด ำเนินกำรผลิตอปุกรณจ์ดัเก็บ อปุกรณล์ ำเลียง และผลิตภณัฑจ์ำกโลหะ 
 ปี 2545  ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ISO9002:1994  
  เพิ่มทนุจดทะเบียนบรษิัทเป็น 31 ลำ้นบำท 
 ปี 2546 ไดร้บัตรำสินคำ้ “Thailand’s Brand” จำกกรมส่งเสรมิกำรส่งออก   
  เพิ่มทนุจดทะเบียนบรษิัทเป็น 59 ลำ้นบำท  
 ปี 2547 ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ISO9001:2000  
  เปิดศนูยบ์รกิำรงำนโลหะ (สำขำ 1)  
  “บจก. สยำม ไอโซ โปร” เริ่มด ำเนินกำรผลิต โดยไดร้บักำรส่งเสรมิจำกส ำนกังำนส่งเสรมิกำรลงทนุ (BOI) 
  เพิ่มทนุจดทะเบียนบรษิัทเป็น 200 ลำ้นบำท  
  จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบรษิัทมหำชน เมื่อวนัท่ี 5 ตลุำคม 2547  
 ปี 2549 เพิ่มทนุจดทะเบียนบรษิัทเป็น 300 ลำ้นบำท 
  ไดร้บัอนมุตัิใหเ้ป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   
  เริ่มกำรซือ้ขำยหุน้ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ ์2549 
 ปี 2550 “บจก. มำรค์ เวิลดไ์วด”์ เริ่มด ำเนินกำรผลิต โดยไดร้บักำรส่งเสรมิจำกส ำนกังำนส่งเสรมิกำรลงทนุ (BOI) 
 ปี 2552 จดัตัง้ “บจก. ซิตี ้สตีล โปรดกัส”์ เมื่อวนัท่ี 7 กนัยำยน 2552 ดว้ยทนุจดทะเบียนบรษิัท 100 ลำ้นบำท 
 ปี 2553 “บจก. ซิตี ้สตีล โปรดกัส”์ เริ่มด ำเนินกำรผลิต โดยไดร้บักำรส่งเสรมิจำกส ำนกังำนส่งเสรมิกำรลงทนุ (BOI) 
 ปี 2554 “บจก. ซิตี ้สตีล โปรดกัส”์ เพิ่มทนุจดทะเบียนบรษิัทเป็น 270 ลำ้นบำท 
 ปี 2555 ไดร้บัรำงวลั “SET AWARDS” รำงวลับรษิัทจดทะเบียนดำ้นผลกำรด ำเนินงำนยอดเยี่ยม ส ำหรบับรษิัทจดทะเบียนใน

ตลำดหลกัทรพัยท์ี่มีมลูค่ำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดไม่เกิน 10,000 ลำ้นบำท กลุ่มที่ 4 
 ปี 2557 จัดตั้ง “CT Universal Company Limited” ในเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง เมื่อวันที่  15 มกรำคม 2557 ด้วยทุนจด

ทะเบียน 3 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัอเมริกำ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อรองรบัแผนกำรขยำยธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนำคต 
ในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ที่ใชใ้นอตุสำหกรรม, สินคำ้เพื่อกำรอปุโภคและบรโิภค, และลงทนุในธุรกิจใหม่ 

 ปี 2560 จัดตัง้ “CT Universal Company Limited” ในประเทศสำธำรณรฐัเซเชลส ์เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2560 ดว้ยทุนจด
ทะเบียน 5 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัอเมริกำ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรองรบัแผนกำรขยำยธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนำคต 
ในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ที่ใชใ้นอุตสำหกรรม, สินคำ้เพื่อกำรอุปโภคและบริโภค, และลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยมีกำรจ่ำย
ช ำระค่ำหุน้เต็มมลูค่ำแลว้ 
จดทะเบียนยกเลิก “CT Universal Company Limited” ในเขตบรหิำรพิเศษฮ่องกง เมื่อวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ ์2560 
“บจก.สยำม ไอโซ โปร” เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 370 ลำ้นบำท 

1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

1.2.1. โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 
ที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนเพียงส่วนงำนเดียวคือ ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัโลหะ 

โดยมีกำรแยกสำยงำนกำรขำยและกำรผลิตออกเป็น 2 สำยงำน คือ (1) สำยงำนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ลหะโครงสรำ้ง, ผลิตภณัฑ์
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โลหะที่เก่ียวกับอุปกรณจ์ดัเก็บและล ำเลียงสินคำ้, และผลิตภณัฑท์ี่ท  ำจำกโลหะอื่นๆ และ (2) สำยงำนผลิตและจ ำหน่ำยโลหะ, ชิน้ส่วน
โลหะ, และผลิตภณัฑโ์ลหะแปรรูป รวมทัง้กำรใหบ้รกิำรดำ้นโลหะครบวงจร รำยไดข้องกลุ่มบริษัทเกือบทัง้หมดมำจำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้
ภำยในประเทศ รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ในต่ำงประเทศมีมูลค่ำค่อนขำ้งนอ้ยและมีสดัส่วนนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของรำยไดร้วมของ
กลุ่มบรษิัท จึงท ำใหก้ลุ่มบรษิัทมีส่วนงำนหลกัซึ่งด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภมูิศำสตรเ์ดียวในประเทศไทย  

ตารางแสดงโครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทั  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมาของรายได้ 
ด าเนินงาน

โดย 

ปี 2561/2562 
(ส.ค. 61 - ก.ค. 62) 

ปี 2562/2563 
(ส.ค. 62 - ก.ค. 63) 

ปี 2563/2564 
(ส.ค. 63 - ก.ค. 64) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
จ าหน่ายในประเทศ        
ธุรกิจผลิตและจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวกบัโลหะ        

 ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ลหะโครงสรำ้ง, ผลิตภณัฑโ์ลหะ
ท่ีเกี่ยวกบัอปุกรณจ์ดัเก็บและล ำเลียง, และผลิตภณัฑโ์ลหะ
อื่นๆ 

กลุ่มบริษัท 360.08 91.39 253.02 91.07 185.43 91.34 

 ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ลหะแปรรูปและจ ำหน่ำยโลหะ กลุ่มบริษัท 11.82 3.00 0.15 0.05 2.53 1.24 
รวมรำยไดจ้ำกในประเทศ  371.90 94.39 253.17 91.12 187.96 92.58 
จ าหน่ายต่างประเทศ        

ธุรกิจผลิตและจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวกบัโลหะ        

 ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ลหะโครงสรำ้ง, ผลิตภณัฑโ์ลหะ
ท่ีเกี่ยวกบัอปุกรณจ์ดัเก็บและล ำเลียง, และผลิตภณัฑโ์ลหะ
อื่นๆ 

กลุ่มบริษัท 11.91 3.02 12.45 4.48 3.54 1.74 

 ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ลหะแปรรูปและจ ำหน่ำยโลหะ - - - - - - - 
รวมรำยไดจ้ำกต่ำงประเทศ  11.91 3.02 12.45 4.48 3.54 1.74 

รำยไดอ้ื่นๆ กลุ่มบริษัท 10.22 2.59 12.23 4.40 11.52 5.68 

รวมรายได้ท้ังสิน้  394.03 100.00 277.85 100.00 203.02 100.00 

2562

2563

2564

371.99 

265.47 

188.97 

11.82 

0.15 

2.53 

10.22 

12.23 

11.52 ผลติภัณฑโ์ลหะโครงสรา้ง, 
อปุกรณ์จัดเก็บและล าเลยีง, อืน่ๆ

โลหะและผลติภัณฑโ์ลหะแปรรปู

รายไดอ้ืน่ๆ
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1.2.2. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ลหะโครงสรำ้ง ผลิตภณัฑโ์ลหะที่เก่ียวกับอุปกรณจ์ดัเก็บและล ำเลียง 

ผลิตภัณฑโ์ลหะแปรรูป กำรจ ำหน่ำยโลหะและชิน้ส่วนโลหะ และใหบ้ริกำรดำ้นโลหะครบวงจร ใหแ้ก่ลูกคำ้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ “CITY STEEL” ทัง้นีก้ลุ่มบรษิัทมีผูบ้รหิำรเป็นชดุเดียวกนั แต่ไดม้ีกำรแบ่งกำรบรหิำรงำนออกเป็นแต่ละสำยงำน 
และมีทีมงำนในกำรขำยและกำรผลิต รวมทัง้สำยกำรผลิตแยกจำกกนั โดยผลิตภณัฑม์ีรูปแบบ คุณภำพ และมำตรฐำนเท่ำเทียมกนั ทัง้นี ้
กำรผลิตและใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษัทจะด ำเนินกำรตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ เช่น รูปแบบ ขนำด วตัถุประสงคก์ำรใชง้ำน เป็นตน้ ซึ่ง
สินคำ้และบรกิำรนัน้จะเป็นกำรผลิตและใหบ้รกิำรตำมค ำสั่งซือ้ของลกูคำ้ (Made to Order) โดยในปี 2563/2564 กลุ่มบรษิัทไดใ้ชน้โยบำย
ในกำรแบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 4 สำยงำนธุรกิจ ดงันี ้

1) สายงานผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑเ์กี่ยวกับงานโลหะ (Manufacturing of Metal Products) มีกำรผลิต
และจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์3 ประเภท ดงันี ้

(1) ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวกบัโลหะโครงสรำ้ง (Metal Fabrication) 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส ำหรับเป็นโครงสรำ้งของส่ิงปลูกสร้ำงต่ำงๆ ที่ เป็นโลหะ (Constructional Products and Metal 

Fabrication) ทัง้ที่เป็นตวัอำคำร ภำยนอกอำคำร และภำยในอำคำร เช่น โครงสรำ้งเสำ โครงสรำ้งคำน โครงสรำ้งหลงัคำ โครงสรำ้งผนงั 
โครงสรำ้งบนัได แบบเทปนูส ำหรบังำนก่อสรำ้งในรูปแบบต่ำงๆ เป็นตน้ และโครงสรำ้งที่ติดตัง้เพื่อใชใ้นกำรจดัเก็บสินคำ้ โดยบำงรูปแบบ
สำมำรถเป็นโครงสรำ้งของอำคำรคลังสินคำ้ไปไดใ้นตัว ซึ่งวัตถุประสงคใ์นกำรใชง้ำนจะใชใ้นกำรจัดเก็บส่ิงของและสินคำ้ในโรงงำน
อุตสำหกรรม คลังสินคำ้ ศูนยก์ระจำยสินคำ้ เป็นตน้ ซึ่งรูปแบบและขนำด ของผลิตภัณฑจ์ะแตกต่ำงกันไปขึน้อยู่กับควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้ เช่น ชัน้วำงของแบบรบัน ำ้หนกัมำก (Racking System) ชัน้ลอยแบบประกอบได ้(Mezzanine Platform) ชัน้วำงของแบบรบัน ำ้หนกั
เบำ (Shelving System) เป็นตน้ ทัง้นีก้ำรผลิตจะเป็นไปตำมค ำสั่งซือ้ของลกูคำ้ (Made to Order) โดยเริ่มตัง้แต่กำรติดต่อกบัลกูคำ้ในกำร
ใหค้  ำปรกึษำและแนะน ำเก่ียวกับตวัผลิตภณัฑท์ี่ลกูคำ้ตอ้งกำร ซึ่งส่วนใหญ่ลกูคำ้จะมีกำรออกแบบตวังำนเบือ้งตน้มำให ้หลงัจำกนัน้ทีม
วิศวกรจะค ำนวณผลิตภณัฑโ์ครงสรำ้งโลหะใหเ้หมำะสมกับกำรรบัน ำ้หนกั และเมื่อลกูคำ้ตดัสินใจสั่งซือ้ผลิตภณัฑ ์ ก็จะด ำเนินกำรผลิต
โดยผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆ เช่น ตดั ขึน้รูป เจำะรู เชื่อมประกอบ เคลือบผิว และท ำกำรตรวจสอบคุณภำพขัน้สดุทำ้ย จึงจะท ำกำรจดัส่ง 
รวมทัง้ไปติดตัง้ใหก้บัลกูคำ้ต่อไป 
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(2) ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์โลหะที่เก่ียวกับอุปกรณ์จัดเก็บและล ำเลียง (Storage System and 
Material Handling Equipment) สำมำรถแบ่งผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้

➢ อปุกรณจ์ดัเก็บ (Storage System) 
เป็นผลิตภัณฑท์ี่ใชง้ำนเก่ียวกับกำรจดัเก็บส่ิงของ โดยรูปแบบและขนำดจะแตกต่ำงกันไป

ขึน้อยู่กับวัตถุประสงคใ์นกำรใชง้ำนของลูกคำ้แต่ละรำย ตัวอย่ำงเช่น ชั้นวำงของระบบเคล่ือนที่ได ้
(Mobile Shelving System) ตูเ้ก็บของและตูเ้ก็บของแบบล็อคได ้(Cabinet & Locker) 

➢ อปุกรณล์ ำเลียง (Material Handling Equipment) 
เป็นผลิตภณัฑท์ี่ใชง้ำนเก่ียวกับกำรล ำเลียงและเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ ซึ่งส่วนใหญ่จะใชส้ ำหรบั

สำยกำรผลิตในโรงงำนอตุสำหกรรม หรือในสถำนที่ที่ตอ้งมีกำรเคลื่อนยำ้ยสินคำ้ เช่น ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต 
ท่ำเรือ สนำมบิน โรงแรม เป็นตน้ โดยรูปแบบและขนำดของผลิตภัณฑ์จะแตกต่ำงกันไปขึน้อยู่กับ
วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน  เช่น รถล ำเลียงชิ ้นงำน (Cart & Dolly) พำเลท (Pallet) แท่นล ำเลียง 
(Conveyor System) แท่นเทียบทำงลำด (Dock Equipment) เครื่องยกและเข็นสินค้ำ (Material 
Handling Equipment) เป็นตน้ 
(3) ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ลหะอื่นๆ (Other Metal Products)  

เป็นผลิตภณัฑอ์ื่นๆ ที่ท  ำดว้ยโลหะส ำหรบัวตัถปุระสงคใ์นกำรใชง้ำนโดยเฉพำะ อำทิ เฟอรน์ิเจอร ์
ป้ำยจดัแสดงสินคำ้ และผลิตภณัฑท์ี่ใชใ้นงำนก่อสรำ้ง เป็นตน้ 

2) สายงานผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑก์ึ่งส าเร็จรูป และงานบริการด้านโลหะแปรรูปครบวงจร (World 
Class Steel Service Center) มีกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์2 ประเภทดงันี ้

(1) ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ลหะแปรรูป และใหบ้รกิำรแปรรูปโลหะครบวงจร (First Class Steel Service) 
เป็นกำรบริกำรแปรรูปโลหะดว้ยกระบวนกำรต่ำงๆ ตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ที่จะน ำไปใชใ้นวตัถปุระสงคต์่ำงๆ โดยลกูคำ้

สำมำรถสั่งซือ้ผลิตภณัฑโ์ลหะแปรรูป หรือสำมำรถน ำวตัถดุิบมำเองและสั่งงำนบรกิำรแปรรูปได ้ทัง้นีบ้รษิัทไดใ้หบ้รกิำรโดยใชเ้ครื่องจักรที่

มีควำมเที่ยงตรงและมีประสิทธิภำพ เช่น งำนตดัเลเซอร ์งำนตดัตำมแบบ งำนพบั งำนป๊ัม งำนเจำะรู งำนมว้น งำนเชื่อม งำนบำกมมุ งำน

ขึน้รูป งำนตดัท่อ งำนพ่นสี (สีฝุ่ น/สีน ำ้มนั) เป็นตน้ 

(2) จ ำหน่ำยโลหะและชิน้ส่วนโลหะ (Metal Trade) 
เป็นกำรจ ำหน่ำยโลหะทกุประเภท ไดแ้ก่ เหล็ก สเตนเลส อลมูิเนียม เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นกำรซือ้โลหะจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย

ในประเทศและจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้ที่เป็นผูใ้ชโ้ลหะรำยสดุทำ้ย (End User) อย่ำงไรก็ตำมหำกลกูคำ้มีควำมตอ้งกำรโลหะท่ีมีลกัษณะและ

คุณสมบตัิพิเศษจำกต่ำงประเทศ กลุ่มบริษัทก็จะจดัหำมำเพื่อจ ำหน่ำยใหก้บัลกูคำ้ต่อไป ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบำยที่จะเนน้รำยไดจ้ำก

ส่วนนีเ้ป็นหลกั โดยมกัจะเป็นกำรจ ำหน่ำยไปพรอ้มกบักำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ลหะแปรรูป และกำรใหบ้รกิำรแปรรูปโลหะ  

3) สายงานธุรกิจสนับสนุน (Supporting Business) เป็นสำยงำนท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบังำนสนบัสนนุองคก์รใน
ดำ้นต่ำงๆ ไดแ้ก่ งำนดำ้นบญัชี กำรเงิน ทรพัยำกรมนษุย ์ธุรกำร งำนส่ือสำรองคก์ร และอื่นๆ 

4) สายงานการลงทุน (Investment) รบัผิดชอบดำ้นกำรลงทนุในธุรกิจใหมแ่ละกำรขยำยธุรกิจ (New Business 
Expansion) 
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1.2.3. นโยบายการตลาดและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑห์รือบริการทีส่ าคัญ 
กลยทุธก์ำรแข่งขนั 
• เนน้คณุภำพผลิตภณัฑ ์
กลุ่มบริษัทมีนโยบำยมุ่งควำมเป็นเลิศทำงดำ้นคณุภำพของผลิตภณัฑ ์โดยผลิตภณัฑต์อ้งมีควำมแข็งแรงทนทำน อำยุ

กำรใชง้ำนยำวนำน สวยงำม มีควำมประณีตเรียบรอ้ย สีติดทนนำนเป็นมนัเงำกันรอยขีดข่วนไดด้ี โดยทัง้นีต้อ้งมีกำรควบคมุกำร
ผลิตอย่ำงดีทุกขัน้ตอน เริ่มตัง้แต่กำรออกแบบผลิตภณัฑใ์หก้ับลกูคำ้ไดต้รงกับควำมตอ้งกำรของลกูคำ้มำกที่สดุและเป็นไปตำม
หลกัวิศวกรรม กำรเลือกใชว้ตัถุดิบที่มีคุณภำพผ่ำนกระบวนกำรผลิตโดยใชเ้ครื่องจกัรที่ทนัสมยัมีประสิทธิภำพและไดม้ำตรฐำน 
กำรติดตัง้ผลิตภณัฑต์อ้งปลอดภยัและแข็งแรง รวมทัง้จดัใหบุ้คลำกรไดร้บักำรฝึกฝนอย่ำงช ำนำญ และยงัไดม้ีกำรวิจยัและพฒันำ
คุณภำพและควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑอ์ย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหผ้ลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษัทได้รบัควำมไวว้ำงใจและกำรยอมรบั
จำกลกูคำ้ โดยสำมำรถรองรบัควำมตอ้งกำรและตอบสนองควำมพึงพอใจของลกูคำ้ใหไ้ดส้งูสดุ 

• บรหิำรตน้ทนุกำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เนน้กำรบริหำรตน้ทุนผลิตภณัฑอ์ย่ำงมีประสิทธิภำพ ดว้ยนโยบำยในกำรพฒันำและปรบัปรุงกำรท ำงำนของบุคลำกร

ใหม้ีประสิทธิภำพอยู่เสมอ บรหิำรขัน้ตอนกำรผลิตใหม้ีของเสียในแต่ละขัน้ตอนกำรผลิตนอ้ยที่สดุ รวมทัง้กำรบรหิำรวตัถดุิบในกำร
ผลิตใหเ้กิดประโยชนไ์ดม้ำกที่สดุ เช่น เศษเหล็กแผ่นที่เหลือจำกกำรตดัชิน้งำนในครัง้แรกสำมำรถน ำไปผลิตผลิตภณัฑท์ี่มีขนำด
เหมำะสมไดอ้ีก อำทิ แหวนรองน็อต เป็นตน้ จำกนโยบำยกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทมีตน้ทนุกำรผลิตต ่ำ และเป็น
กลยทุธอ์ย่ำงหน่ึงในกำรแข่งขนัของกลุ่มบรษิัท 

• ก ำหนดรำคำผลิตภณัฑท์ี่สำมำรถแข่งขนัได ้โดยสอดคลอ้งกบัรำคำตลำด 
กลุ่มบรษิัทมีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัรำคำตลำด โดยค ำนึงถึงคุณภำพสินคำ้ ตน้ทนุกำร

ผลิต เช่น รำคำวตัถดุิบ ค่ำแรงงำน ค่ำขนส่ง และค่ำติดตัง้ เป็นตน้ ทัง้นีก้ลุ่มบรษิัทไม่มีนโยบำยในกำรแข่งขนัโดยกำรตดัรำคำแข่ง
กบัคู่แข่งขนัรำยอื่นๆ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อคงไวซ้ึ่งอตัรำก ำไรขัน้ตน้ ซึ่งในกำรน ำเสนอรำคำจะก ำหนดจำกตน้ทุนท่ีใช้
ในกำรผลิตเป็นฐำนและบวกดว้ยอตัรำก ำไรขัน้ตน้ อย่ำงไรก็ตำมกำรก ำหนดรำคำของแต่ละโครงกำรหรือชิน้งำนอำจมีอตัรำก ำไร
ขัน้ตน้ท่ีแตกต่ำงกนัได ้โดยขึน้อยู่กบัปัจจยัต่ำงๆ อำทิ ขนำดของโครงกำร ควำมซบัซอ้นของงำน และสถำนกำรณท์ี่แตกต่ำงกนั  

• ใหบ้รกิำรท่ีดีทัง้ก่อนและหลงักำรขำย รวมทัง้ใหค้วำมส ำคญัในกำรส่งมอบผลิตภณัฑต์ำมก ำหนด 
กลุ่มบริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะใหบ้ริกำรที่ดีทั้งก่อนและหลังกำรขำยแก่ลูกคำ้ เช่น กำรใหค้  ำปรึกษำในกำรออกแบบ

ผลิตภณัฑท์ี่เหมำะสมกับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ กำรใหบ้ริกำรติดตัง้ผลิตภัณฑ ์กำรเขำ้ไปตรวจสอบกำรใชง้ำนของผลิตภัณฑ์
หลังจำกกำรติดตัง้ และกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ อีกทั้งใหค้วำมส ำคัญอย่ำงมำกกับกำรส่งมอบ
ผลิตภณัฑใ์หต้รงตำมก ำหนดที่ตกลงไว ้โดยถือเป็นจดุแข็งที่ส  ำคญัในกำรแข่งขนั อีกทัง้เป็นกำรสรำ้งภำพพจน ์ควำมน่ำเชื่อถือ และ
ควำมสมัพนัธท์ี่ดีกับลกูคำ้ ท ำใหไ้ดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ไดร้บัฐำนลกูคำ้ใหม่เพิ่มเติมจำกกำรแนะน ำ
ของลกูคำ้รำยเดิมดว้ย 

• จดัใหม้ีกำรส่งเสรมิกำรตลำดเชิงรุก 
กลยุทธใ์นกำรส่งเสริมกำรตลำด เป็นอีกกลยุทธห์นึ่งที่กลุ่มบริษัทใหค้วำมส ำคญั เพื่อสรำ้งควำมทรงจ ำต่อตรำสินคำ้

ของกลุ่มบริษัท (Brand Recognition) และจูงใจใหเ้กิดควำมสนใจในผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษัท โดยมีกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสรมิ
กำรตลำดเชิงรุกเพื่อแนะน ำผลิตภณัฑแ์ละตรำสินคำ้ใหเ้ป็นที่รูจ้กั ดงันี ้กำรโฆษณำผ่ำนส่ือ กำรใหพ้นกังำนขำยติดต่อไปยังลกูคำ้
โดยตรง กำรขำยทำงโทรศพัท ์(Telemarketing) กำรส่งจดหมำย (Direct Mail) กำรออกงำนแสดงสินคำ้ เป็นตน้ 
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1.2.3.1. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีลูกคำ้ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยลูกคำ้ส่วนใหญ่เกือบทัง้หมดของกลุ่มบริษัทเป็น

ลกูคำ้ในประเทศ รำยละเอียดของลกูคำ้ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศเป็นดงันี ้
• ลกูคำ้ในประเทศ 
ไดแ้ก่ ผูใ้ชผ้ลิตภัณฑแ์ละบริกำรเก่ียวกับโลหะทุกชนิด โดยกลุ่มลูกคำ้ส่วนใหญ่จะเป็นผูใ้ชท้ำงอุตสำหกรรมใน

กลุ่มอุตสำหกรรมต่ำงๆ ที่เป็นบริษัทขนำดกลำงขึน้ไป ลูกคำ้ของกลุ่มบริษัทมีอยู่ในทุกภำคของประเทศไทย  โดยกลุ่มบริษัท
สำมำรถจดัส่งและติดตัง้ผลิตภณัฑไ์ดท้ั่วประเทศ ซึ่งควำมสมัพนัธข์องกลุ่มบรษิัทกบักลุ่มลกูคำ้ถือไดว้ำ่มีควำมสมัพนัธท์ี่ดี และ
ที่ผ่ำนมำลกูคำ้ส่วนใหญ่จะมีจ ำนวนกำรสั่งซือ้ผลิตภณัฑม์ำกกว่ำ 1 ครัง้ (Repeat Order) ทัง้นี ้ณ 31 กรกฎำคม 2564 กลุ่ม
บรษิัทมีฐำนลกูคำ้ในประเทศกว่ำ 3,000 รำย ซึ่งอยู่ใน 25 กลุ่มอตุสำหกรรม ไดแ้ก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ กลุ่มธุรกิจกำรเกษตร ❖ กลุ่มยำนยนต ์ ❖ กลุ่มเหมืองแร ่

❖ กลุ่มอำหำรและเครื่องดื่ม ❖ กลุ่มวสัดอุตุสำหกรรมและเครื่องจกัร ❖ กลุ่มพำณิชย ์

❖ กลุ่มแฟชั่น ❖ กลุ่มกระดำษและวสัดกุำรพิมพ ์ ❖ กลุ่มกำรแพทย ์

❖ กลุ่มของใชใ้นครวัเรือนและส ำนกังำน ❖ กลุ่มปิโตรเคมแีละเคมีภณัฑ ์ ❖ กลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ ์

❖ กลุ่มของใชส่้วนตวัและเวชภณัฑ ์ ❖ กลุ่มบรรจภุณัฑ ์ ❖ กลุ่มบรกิำรเฉพำะกจิ 

❖ กลุ่มธนำคำร ❖ กลุ่มวสัดกุ่อสรำ้ง ❖ กลุ่มกำรท่องเที่ยวและสนัทนำกำร 

❖ กลุ่มเงินทนุและหลกัทรพัย ์ ❖ กลุ่มพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ ❖ กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส ์

❖ กลุ่มประกนัภยัและประกนัชวีิต ❖ กลุ่มพลงังำนและสำธำรณปูโภค ❖ กลุ่มชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส ์

❖ กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร   

กลุ่มยานยนต์
79.10%

กลุ่มขนส่งและโลจสิตกิส์
7.34%

กลุ่มชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
5.93%

กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
4.71%

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.07%

กลุ่มของใช้ในครัวเรอืนและส านักงาน
0.77%

กลุ่มบริการเฉพาะกจิ
0.16%

กลุ่มอาหารและเครื่องดืม่
0.15%

กลุ่มส่ือและส่ิงพมิพ์
0.13%

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง
0.10%

อื่น ๆ
0.54%
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• ลกูคำ้ต่ำงประเทศ 
ลูกค้ำต่ำงประเทศของกลุ่มบริษัทจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตในอุตสำหกรรมชิ ้นส่วนยำนยนต์ และกลุ่มผู้ผลิตใน

อุตสำหกรรมต่ำงๆ และตัวแทนจ ำหน่ำย โดยประเทศที่ส่งผลิตภัณฑ์ไปจ ำหน่ำย ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย , นิวซีแลนด,์ ญ่ีปุ่ น, 
มำเลเซีย, เกำหลีใต,้ จีน, อินเดีย, เวียดนำม, ไตห้วัน, และกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป เป็นตน้ โดยกลุ่มบริษัทไดเ้ล็งเห็นถึง
ศกัยภำพของตลำดต่ำงประเทศที่มีก ำลงัซือ้สงู และไดพ้ยำยำมเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยในตลำดต่ำงประเทศใหม้ำกขึน้ 

ตารางแสดงรายได้จากลกูค้าในประเทศและลูกค้าต่างประเทศ 

ทีม่าของรายได ้
ปี 2561/2562 

(ส.ค. 61 - ก.ค. 62) 
ปี 2562/2563 

(ส.ค. 62 - ก.ค. 63) 
ปี 2563/2564 

(ส.ค. 63 - ก.ค. 64) 
จ านวน (ล้านบาท) ร้อยละ จ านวน (ล้านบาท) ร้อยละ จ านวน (ล้านบาท) ร้อยละ 

ลกูคำ้ในประเทศ 371.90 96.90 253.17 95.31 187.95 98.15 
ลกูคำ้ตำ่งประเทศ 11.91 3.10 12.45 4.69 3.54 1.85 

รวม 383.81 100.00 265.62 100.00 191.49 100.00 

 
1.2.4. การแข่งขันและศักยภาพในการแข่งขัน 

1.2.4.1. การแข่งขัน 
อุตสำหกรรมกำรผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะและบริกำรเก่ียวกับโลหะ เป็นอุตสำหกรรมที่ตอ้งใชค้วำมรู ้ควำมสำมำรถ

และควำมช ำนำญ รวมทั้งประสบกำรณข์องผูป้ระกอบกำรอย่ำงมำก นอกจำกนีจ้ะตอ้งมีกำรปรบัปรุงเครื่องจักรเพื่อรองรบั
ผลิตภณัฑใ์หม่ที่จะเกิดขึน้ในอนำคต รวมทัง้กำรใชเ้ทคโนโลยีเครื่องจกัรที่ทนัสมยัในกระบวนกำรผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรผลิต ยกระดบัคณุภำพสินคำ้ ลดกำรสญูเสียของวตัถดุิบ และลดตน้ทนุกำรผลิต นอกจำกนีใ้นอตุสำหกรรมผลิตผลิตภณัฑ์
โลหะนัน้ยงัเนน้กำรพฒันำและออกแบบผลิตภัณฑท์ี่ตรงกับควำมตอ้งกำรของลกูคำ้มำกที่สดุและเป็นไปตำมหลกัวิศวกรรม 
รวมไปถึงตอ้งผลิตสินคำ้ไดท้นัตำมเวลำที่ลกูคำ้ก ำหนด และกำรบรกิำรทัง้ก่อนและหลงักำรขำยที่ดีอีกดว้ย 

คู่แข่งในอตุสำหกรรม สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
• คู่แข่งที่เป็นผูน้  ำเขำ้ผลิตภณัฑม์ำจ ำหน่ำยในประเทศ 
คู่แข่งที่เป็นผู้น ำเขำ้ผลิตภัณฑ์จำกต่ำงประเทศเข้ำมำจ ำหน่ำยในประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑส่์วนใหญ่ที่น ำเขำ้มำ

จ ำหน่ำยจะเป็นรูปแบบมำตรฐำนที่ตำยตวั ซึ่งถูกออกแบบมำจำกผูผ้ลิตจำกต่ำงประเทศ ท ำใหไ้ม่สำมำรถปรบัเปล่ียนตำม
ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดม้ำกนกั ส่วนในดำ้นคุณภำพของผลิตภณัฑท์ี่จดัจ ำหน่ำยนัน้มีควำมเท่ำเทียมกบัผูผ้ลิตรำยใหญ่ใน
ประเทศ แต่มีรำคำสงูกว่ำ 

• คู่แข่งที่เป็นผูผ้ลิตรำยใหญ่ในประเทศ 
คู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตรำยใหญ่ในประเทศ เป็นคู่แข่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มบริษัท โดยเทียบดำ้นรำคำของ

ผลิตภณัฑจ์ะไม่แตกต่ำงกันมำกนกั แต่จะเนน้กำรแข่งขนักนัที่คุณภำพและบริกำร ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทเชื่อว่ำผลิตภณัฑโ์ลหะและ
บริกำรของกลุ่มบริษัทมีควำมไดเ้ปรียบในดำ้นควำมหลำกหลำยและครบวงจรกว่ำ เนื่องจำกในปัจจบุนัยงัไม่มีคู่แข่งขนัรำยใด
รำยหน่ึงมีผลิตภณัฑแ์ละใหบ้รกิำรท่ีครบวงจรเช่นเดียวกบักลุ่มบรษิัท 

• คู่แข่งที่เป็นผูผ้ลิตรำยเล็กในประเทศ 
คู่แข่งที่เป็นผูผ้ลิตรำยเล็กในประเทศ จะมีลักษณะเป็นผูผ้ลิตในรูปแบบสถำนประกอบกำรซึ่งกระจำยอยู่ตำม

แหล่งชุมชน ส่วนใหญ่จะผลิต ผลิตภัณฑท์ี่ไม่มีควำมซับซอ้น เช่น รถเข็น พำเลท เป็นตน้ เนื่องจำกดว้ยเครื่องมือที่มีจ ำกัด
รวมทัง้ไม่มีกำรวิจยัและพฒันำตวัผลิตภณัฑ ์ท ำใหค้ณุภำพของผลิตภณัฑด์อ้ยกว่ำผูผ้ลิตขนำดใหญ่ ซึ่งผูผ้ลิตในกลุ่มนีจ้ะเนน้ที่
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รำคำขำยใหถู้กกว่ำผูผ้ลิตรำยใหญ่ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ผลิตรำยเล็กในกลุ่มนีไ้ม่ถือเป็นคู่แข่งของกลุ่มบริษัท เนื่องจำกลกูคำ้ของ
กลุ่มบริษัทจะไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำยของผูผ้ลิตรำยเล็กเหล่ำนี ้โดยลกูคำ้ของกลุ่มบริษัทจะใหค้วำมส ำคญักับคุณภำพ และกำร
บรกิำรมำกกว่ำ 

1.2.4.2. ศักยภาพในการแข่งขัน 
จำกประสบกำรณ ์ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญของกลุ่มบริษัทในอุตสำหกรรมกำรผลิตผลิตภณัฑ์

โลหะ และบรกิำรเก่ียวกบัโลหะท่ีมีมำอย่ำงยำวนำนและต่อเนื่องกวำ่ 20 ปี ท ำใหก้ลุ่มบรษิัทเป็นผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัโลหะที่
มีควำมหลำกหลำยและครบครันในดำ้นกำรจ ำหน่ำยโลหะ กำรผลิต และกำรบริกำร ซึ่งจำกกำรมุ่งเน้นควำมเป็นเลิศของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร รวมทั้งกำรจัดส่งตรงต่อเวลำตำมนโยบำยของกลุ่มบริษัท  จึงท ำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเป็นที่
ยอมรบัและไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกลกูคำ้ โดยศกัยภำพในกำรแข่งขนัของกลุ่มบรษิัทตำมขำ้งตน้ มีดงันี ้

• กลุ่มบริษัทมีกำรพัฒนำเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อท ำให้ผลิตภัณฑ์มี
คุณภำพสูงยิ่งขึน้ รวมทั้งเป็นกำรลดตน้ทุนในกำรผลิต นอกจำกนั้นยัง เป็นผู้น ำดำ้นกำรพัฒนำและออกแบบผลิตภัณฑใ์น
รูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทำงเลือกและเพื่อรองรบัต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่ำงดี 

• กลุ่มบรษิัทด ำเนินกำรผลิตและควบคมุคณุภำพตำมมำตรฐำนระบบบรหิำรคณุภำพ ISO 9001  
• บรษิัทไดร้บัตรำสินคำ้ Thailand’s Brand จำกกรมส่งเสรมิกำรส่งออก 
• ลูกคำ้ของกลุ่มบริษัทเป็นผู้ใช้งำนทำงอุตสำหกรรมและครอบคลุมในหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม ซึ่งเป็นกำร

กระจำยฐำนลกูคำ้แบบไม่กระจกุตวั และกลุ่มบรษิัทมีควำมสมัพนัธท์ี่ดีกบักลุ่มลกูคำ้ โดยลกูคำ้ส่วนใหญ่จะเป็นลกูคำ้ประจ ำที่
ติดต่อซือ้ขำยกนัมำเป็นเวลำนำน 

1.2.5. การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 
1.2.5.1. การผลิต 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2564 กลุ่มบรษิัทมีสถำนประกอบกำร 5 แห่ง ดงันี ้

บริษัท ลักษณะสินทรัพย ์ ทีอ่ยู่ กรรมสิทธิ์ 

บมจ. ซิตี ้สตีล อำคำรส ำนกังำน 
พืน้ที่ประมำณ 576 ตำรำงเมตร 

88/3 หมู่ 4 ถนนบำยพำส ต ำบลหนองไมแ้ดง 
อ ำเภอเมืองชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 

เช่ำ 

บจก. สยำม ไอโซ โปร อำคำรส ำนกังำน 
พืน้ที่ประมำณ 96 ตำรำงเมตร 

88/2 หมู่ 4 ถนนบำยพำส ต ำบลหนองไมแ้ดง 
อ ำเภอเมืองชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 

เช่ำ 

บจก. มำรค์ เวิลดไ์วด ์ อำคำรโรงงำนและส ำนกังำน 
พืน้ที่ประมำณ 8 ไร ่69 ตำรำงวำ 

41/58-61 หมู่ 1 ถนนบำยพำส ต ำบลบำ้นสวน 
อ ำเภอเมืองชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 

บจก. มำรค์ เวิลดไ์วด ์
เป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ 

บจก. ซิตี ้สตีล โปรดกัส ์ อำคำรโรงงำนและส ำนกังำน 
พืน้ที่ประมำณ 23 ไร ่ 

88/20 หมู่ 10 ถนนบำยพำส ต ำบลนำป่ำ 
อ ำเภอเมืองชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 

บจก. ซิตี ้สตีล โปรดกัส ์
เป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ 

 อำคำรโรงงำน  
พืน้ที่ประมำณ 8,208 ตำรำงเมตร 

88/5 หมู่ 4 ถนนบำยพำส ต ำบลหนองไมแ้ดง 
อ ำเภอเมืองชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 

เช่ำ 

นโยบำยกำรผลิตที่ส  ำคญั 
ดำ้นนโยบำยกำรผลิต กลุ่มบริษัทมีนโยบำยกำรผลิตโดยผลิตตำมค ำสั่งของลกูคำ้ (Made to Order) เนื่องจำก

ควำมตอ้งกำรและควำมจ ำเป็นในกำรใชง้ำนและระยะเวลำส่งมอบผลิตภัณฑข์องลูกคำ้แต่ละรำยแตกต่ำงกัน จึงตอ้งมีกำร
วำงแผนส ำหรบักำรผลิตในทุกขั้นตอน เริ่มตัง้แต่ขั้นตอนกำรสั่งซือ้วัตถุดิบตลอดจนกำรใชเ้ครื่องจักร เพื่อท ำใหก้ลุ่มบริษัท
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สำมำรถประหยดัตน้ทุนในกำรผลิตและส่งมอบสินคำ้ไดต้รงตำมที่ลกูคำ้ก ำหนด ซึ่งมีผลท ำใหก้ลุ่มบริษัทสำมำรถรองรบัควำม
ตอ้งกำรท่ีเรง่ด่วนของลกูคำ้ได ้และตอบสนองควำมพึงพอใจของลกูคำ้ไดเ้ป็นอย่ำงดี 

ก ำลงักำรผลิตรวม 
ในปี 2563/2564 ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบรษิัทมีก ำลงักำรผลิตรวม 39,500 ตนัต่อปี โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

ตารางแสดงก าลังการผลิตของกลุ่มบริษทั 

 
 

ปี 2561/2562 ปี 2562/2563 ปี 2563/2564 

ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ 

ก ำลงักำรผลิตรวม 39,500 100.00 39,500 100.00 39,500 100.00 

ก ำลงักำรผลิตใชไ้ป 17,200 43.54 13,720 34.73 10,090 25.54 

1.2.5.2. การจัดหาวัตถุดิบ 
เนื่องจำกกลุ่มบริษัทจะใหค้วำมส ำคญัเก่ียวกบัคณุภำพของผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัหนึ่ง ดงันัน้คุณภำพของวตัถดุิบ

จึงเป็นปัจจยัหลกั ส่วนในดำ้นของรำคำ ควำมน่ำเชื่อถือ และควำมสำมำรถในกำรจดัส่งวตัถดุิบจะเป็นปัจจยัรองลงมำในกำรใช้

พิจำรณำประกอบกำรสั่งซือ้วตัถดุิบ โดยวตัถุดิบหลกัส ำหรบัใชใ้นกำรผลิตของกลุ่มบริษัท คือ โลหะ ซึ่งมี 3 ประเภท (1) เหล็ก 

ไดแ้ก่ เหล็กแผ่นด ำ เหล็กแผ่นขำว และเหล็กรูปพรรณ ฯลฯ (2) สเตนเลส และ (3) อลูมิเนียม ซึ่งใชใ้นปริมำณสูงถึง รอ้ยละ 

75.92, ร ้อยละ 76.55, และร้อยละ 73.03 ของยอดซื ้อวัตถุดิบรวมในปี 2561/2562, ปี 2562/2563, และปี 2563/2564 

ตำมล ำดบั นอกจำกวตัถดุิบโลหะซึ่งเป็นวตัถดุิบหลกัในกำรผลิตแลว้กลุ่มบริษัทยงัมีกำรใชว้ตัถุดิบอื่นๆ ในกำรผลิต อำทิ สี ไม ้

ลอ้ และวสัดสิุน้เปลืองอื่นๆ  

1.2.5.3. การจัดหาวัตถุดิบหลักทีใ่ช้ในการผลิต 
กลุ่มบริษัทมีกำรสั่งซือ้วัตถุดิบโลหะส่วนใหญ่จำกผูจ้ัดจ ำหน่ำยในประเทศ โดยกำรสั่งซือ้จำกผูจ้ัดจ ำหน่ำยใน

ต่ำงประเทศจะเกิดขึน้ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งกำรโลหะที่มีลกัษณะและคุณสมบตัิพิเศษที่ไม่มีผลิตในประเทศ หรือวตัถดุิบโลหะใน
ประเทศมีไม่เพียงพอ โดยกลุ่มบรษิัทมีปรมิำณและสดัส่วนกำรซือ้วตัถดุิบโลหะและวตัถดุิบอื่นท่ีใชใ้นกำรผลิต ดงันี ้

ตารางแสดงปริมาณการสั่งซือ้วัตถุดบิ 

การส่ังซือ้วัตถุดิบ 
ปี 2561/2562 ปี 2562/2563 ปี 2563/2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
วตัถดุิบโลหะในประเทศ 147.59 75.92 105.23 76.55 70.55 73.03 
วตัถดุิบอ่ืนในประเทศ 46.82 24.08 32.25 23.45 26.05 26.97 
รวมวตัถดุิบทัง้หมด 194.41 100.00 137.48 100.00 96.60 100.00 

 
ในปี 2561/2562 – ปี 2563/2564 กลุ่มบริษัทมีกำรซือ้วตัถุดิบจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยมำกกว่ำ 100 รำย โดยไม่มียอด

ซือ้วตัถดุิบจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่ที่มีมลูค่ำมำกกว่ำรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำกำรซือ้วตัถดุิบรวม 
ทั้งนีก้ลุ่มบริษัทไม่เคยประสบปัญหำเก่ียวกับกำรขำดแคลนวัตถุดิบหลักที่ใชใ้นกำรผลิตแต่อย่ำงใด เนื่องจำก

โลหะเป็นวตัถดุิบที่เป็นปัจจยัหลกัของกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศ รวมทัง้กลุ่มบรษิัทมีควำมสมัพนัธอ์นัดีกบัผูผ้ลิตวตัถดุบิ 
(Supplier) ตัง้แต่เริ่มด ำเนินธุรกิจ ต่อเนื่องมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 20 ปี นอกจำกนัน้ยงัไดม้ีกำรติดต่อกบัผูจ้  ำหน่ำยวตัถดุิบรำย
ใหม่ๆ เพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกำรขำดแคลนวตัถดุิบดว้ย 
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1.2.6. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ  
เนื่องจำกกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑท์ี่ท  ำจำกโลหะ ทรพัยสิ์นถำวรหลักที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนจึง

ประกอบดว้ยที่ดิน, อำคำรโรงงำน, อำคำรส ำนักงำน,  เครื่องจักรและอุปกรณ,์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ ำนักงำน, และยำนพำหนะ
เท่ำนั้น โดยทรพัยสิ์นทั้งหมดที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ มีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2564 ประมำณ 204.54 ลำ้นบำท 
โดยรำยละเอียดไดเ้ปิดเผยไวใ้นเอกสำรแนบ 4 

1.2.7. นโยบายการลงทนุในบริษทัยอ่ย 
บรษิัทมีกำรลงทนุทำงตรงในบรษิัทย่อย 3 บรษิัท ไดแ้ก่ บจก. สยำม ไอโซ โปร, บจก. มำรค์ เวิลดไ์วด,์ และ บจก. ซิตี ้สตีล โปร

ดกัส ์ในสดัส่วนกำรลงทุน รอ้ยละ 99.99 นอกจำกนัน้บรษิัทยงัไดม้ีกำรลงทุนทำงออ้มใน CT Universal Co., Ltd. ซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ใน
ประเทศสำธำรณรฐัเซเชลส ์โดยกำรถือหุน้ผ่ำน บจก. สยำม ไอโซ โปร ซึ่งไดถื้อหุน้ในบรษิัทดงักล่ำวในสดัส่วนรอ้ยละ 100 บรษิัทไดเ้ปิดเผย
รำยละเอียดเพิ่มเติมไวใ้นเอกสำรแนบ 4 

ทั้งนี ้ณ 31 กรกฎำคม 2564 เงินลงทุนในบริษัทย่อยทัง้หมดของบริษัทตำมวิธีรำคำทุนคิดเป็นรอ้ยละ 58.11 ของสินทรพัย์
รวมของกลุ่มบรษิัท 

1.2.8. งานทียั่งไม่ได้สง่มอบ 
ณ 31 กรกฎำคม 2564 กลุ่มบริษัทไม่มีงำนที่ยงัไม่ไดส่้งมอบที่มีมลูค่ำสงูตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของรำยไดร้วมตำมงบกำรเงิน

รวมปี 2563/2564 

1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

1.3.1. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
บรษิัท ซิตี ้สตีล จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ี่ท  ำจำกโลหะ และมีกำรลงทนุในบรษิัทท่ีประกอบ

ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวกบัโลหะ และจ ำหน่ำยสินคำ้ที่ใชใ้นอตุสำหกรรมและสินคำ้เพื่อกำรอปุโภคและบริโภค ทัง้นีบ้รษิัท
ทัง้หมดมีสถำนะเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท โดยบรษิัทไดม้ีกำรถือหุน้ในบรษิัทย่อยทัง้หมดในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 

โครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษิัท มีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

1. ธุรกิจผลิตและจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวกบัโลหะ  
 บจก. มำรค์ เวิลดไ์วด ์ ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ี่ท  ำจำกโลหะ บริษัทถือหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 99.99 
 บจก. ซิตี ้สตีล โปรดกัส ์ ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ี่ท  ำจำกโลหะ บริษัทถือหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 99.99 

2. ธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้ที่ใชใ้นอตุสำหกรรม  
 บจก. สยำม ไอโซ โปร ด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภัณฑโ์ลหะ และอปุกรณแ์ละ

วัสดุที่ ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม และด ำเนินงำน
เกี่ยวกบักำรลงทนุของกลุ่มบริษัท 

บริษัทถือหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 99.99 

 CT Universal Co., Ltd. ด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้ที่ใชใ้นอุตสำหกรรม  สินคำ้
เพ่ือกำรอปุโภคและบริโภค  และลงทนุในธุรกิจใหม่ 

บจก.สยำม ไอโซ โปร ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่บริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 
ถือหุ้นใน CT Universal Co., Ltd. ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 100 
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โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 
ณ 31 กรกฎำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีนโยบำยกำรด ำเนินงำนโดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม และแบ่งผลิตภณัฑอ์อกเป็น 3 

ประเภท ดงันี ้

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ ์
บมจ. ซิตี ้ 

สตีล /1 
บจก. สยาม 
ไอโซ โปร 

บจก. มารค์ 
เวิลดไ์วด ์

บจก. ซิตี ้
สตีล โปรดกัส ์

CT Universal 
Co., Ltd. 

1. ธุรกิจผลิตและจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวกบัโลหะ      

 ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ลหะโครงสรำ้ง, 
ผลิตภณัฑโ์ลหะที่เกี่ยวกบัอปุกรณจ์ดัเก็บและ

ล ำเลียง,และผลิตภณัฑโ์ลหะอื่นๆ 
✓ - ✓ ✓ - 

 ผลิตและจ ำหน่ำยโลหะและผลติภณัฑโ์ลหะ
แปรรูป ✓ - ✓ ✓ - 

2. ธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้ที่ใชใ้นอตุสำหกรรม      

 จ ำหน่ำยวสัดอุปุกรณท์ี่ใชใ้นโรงงำน
อตุสำหกรรม 

- ✓ - - ✓ 

หมำยเหต ุ /1 บมจ. ซิตี ้สตีล ด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวกบัโลหะ โดยเป็นกำรซือ้มำขำยไป ไม่ไดมี้กำรด ำเนินกำรผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ซิตี ้สตีล จ ากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท

ทุนช าระแล้ว 300 ล้านบาท

บริษัท สยาม ไอโซ โปร จ ากัด

ทุนจดทะเบียน 370 ล้านบาท

ทุนช าระแล้ว 264.16 ล้านบาท

CT Universal Company Limited

ทุนจดทะเบียน 5 ล้านดอลลารส์หรัฐ

ทุนช าระแล้ว 5 ล้านดอลลารส์หรัฐ

บริษัท มารค์ เวิลดไ์วด ์จ ากัด

ทุนจดทะเบียน 295 ล้านบาท

ทุนช าระแล้ว 280.20 ล้านบาท

บริษัท ซิตี ้สตีล โปรดักส ์จ ากัด

ทุนจดทะเบียน 270 ล้านบาท

ทุนช าระแล้ว 247.05 ล้านบาท

100% 99.99% 

99.99% 

99.99% 
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1.3.2 ผู้ถือหุ้น 
1.3.2.1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 

รำยชื่อผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิเขำ้ประชมุผูถื้อหุน้ วนัท่ี 14 ตลุำคม 2564 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้นที่ถือ 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. กลุ่มครอบครวัพงศร์ตันเดชำชัย /1   

• บจก. ดบับลิวเคพี แอสเซ็ท พลสั /2 166,500,000 55.50 

• นำยคมกริช พงศร์ตันเดชำชยั 7,709,625 2.57 
• นำงสำวสพุตัรำ พงศร์ตันเดชำชยั 7,505,000 2.50 
• นำยวิบลูย ์พงศร์ตันเดชำชยั 7,500,000 2.50 
• นำงเค็ง พงศร์ตันเดชำชยั 7,500,000 2.50 
• นำยสำธิต พงศร์ตันเดชำชยั 7,500,000 2.50 
• นำงอรวรรณ พงศร์ตันเดชำชยั 7,500,000 2.50 
• นำยบณัฑิต พงศร์ตันเดชำชยั 7,047,100 2.35 
• นำงสำวธีริศรำ พงศร์ตันเดชำชยั 1,198,000 0.40 

รวม 219,959,725 73.32 

2. นำงสำวกำญจนำ เลิศพงศอ์ดิศร 3,494,700 1.16 
3. นำยสรุเชษฐ์ กมลมงคลสขุ 3,221,200 1.07 
4. นำงสำวอรอบุล ชมเดช 2,222,200 0.74 

5. นำยพีรณฐั เศวตวิจิตร 1,650,800 0.55 
6. นำยธนวชั รุจิระภมูิ 1,500,000 0.50 
7. นำยธนินนิตย ์ลีรพนัธ ์ 1,450,000 0.48 

8. นำยธรรมนญู เวชวิทยำขลงั 1,432,500 0.48 
9. นำยธีรนันท ์เกียรติสิงหน์คร 1,303,500 0.43 
10. นำยอภิวฒัน ์มตุตำมระ 1,300,200 0.43 

รวม 237,534,825 79.16 

หมำยเหต ุ /1 บจก. ดบับลิว เค พี แอสเซ็ท พลสั, นำยคมกริช พงศร์ตันเดชำชัย, นำงสำวสพุตัรำ พงศร์ตันเดชำชยั, นำยวิบูลย์ พงศร์ตันเดชำชยั, 

นำงเค็ง พงศร์ตันเดชำชยั, นำยสำธิต พงศร์ตันเดชำชยั, นำงอรวรรณ พงศร์ตันเดชำชยั. และนำยบณัฑิต พงศร์ตันเดชำชยั เป็นกลุ่ม 
Acting in Concert ตำมประกำศว่ำดว้ยเรื่อง กำรก ำหนดลกัษณะควำมสมัพนัธห์รือพฤติกรรมที่เขำ้ลกัษณะเป็นกำรกระท ำรว่มกบั
บคุคลอ่ืน และกำรปฏิบตัิกำรตำมมำตรำ 246 และมำตรำ 247 

 /2 บจก. ดบับลิว เค พี แอสเซ็ท พลสั ถือหุน้โดยกลุ่มครอบครวัพงศร์ตันเดชำชยั ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 

 

 

 

 

 



56-1 One Report | 15  

 

1.3.2.2. การลงทุนในบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2564 บรษิัทมีกำรลงทนุในบรษิัทย่อย 4 แห่ง โดยมีรำยละเอียดกำรถือหุน้ในบรษิัทย่อย ดงัต่อไปนี ้

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บจก. สยำม ไอโซ โปร จ ำหน่ำยอปุกรณแ์ละวสัดทุี่ใชใ้นโรงงำน
อตุสำหกรรม 

370.00 264.20 99.99 

2. บจก. มำรค์ เวิลดไ์วด ์ ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ลหะและ
ผลิตภณัฑโ์ลหะแปรรูป 

295.00 280.20 99.99 

3. บจก. ซิตี ้สตีล โปรดกัส ์ ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ลหะ
โครงสรำ้ง, อปุกรณจ์ดัเก็บและล ำเลียง, 
และผลิตภณัฑท์ี่ท  ำจำกโลหะ 

270.00 247.10 99.99 

4. CT Universal Co., Ltd. จ ำหน่ำยสินคำ้ที่ใชใ้นอตุสำหกรรม  
สินคำ้เพื่อกำรอปุโภคและบริโภค  และ
ลงทนุในธุรกิจใหม่ 

172.40 /1 172.40 /1 บจก. สยำม ไอโซ โปร ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อย ถือหุน้ใน
สดัสว่น รอ้ยละ 100.00 

หมำยเหต ุ /1 ทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแลว้ของ CT Universal Co., Ltd. จ ำนวน USD 5 ลำ้น ที่อตัรำแลกเปลี่ยน THB 34.48 / USD 1 คิดเป็น

มลูค่ำ 172.4 ลำ้นบำท  

1.3.2.3. ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) 
ไม่มีขอ้ตกลงระหว่ำงกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรพัย ์หรือกำร

บรหิำรงำนของบรษิัท โดยขอ้ตกลงดงักล่ำวมีบรษิัทลงนำมรว่มดว้ย 

1.4 ข้อมูลหลักทรัพย ์
• ทุนจดทะเบียนและทุนทีอ่อกและเรียกช าระแล้ว ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2564 
ทนุจดทะเบียน : 300,000,000 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 300,000,000 หุน้ 
  มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ : 300,000,000 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 300,000,000 หุน้  
    มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
• หลักทรัพยอ์ืน่ 
- ไม่มี - 

1.5. การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 
-ไม่มี- 

1.6. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินรวม หลงัหกัภำษีเงินไดแ้ละส ำรองตำม

กฎหมำย อย่ำงไรก็ตำมกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กับแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็น และควำม
เหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต โดยอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขที่กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ เช่น ใชเ้ป็นเงินลงทุน
เพื่อขยำยธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีกำรเปล่ียนแปลงสภำวะตลำดซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนำคต โดย ให้
อ ำนำจคณะกรรมกำรของบรษิัทเป็นผูพ้ิจำรณำ ทัง้นีม้ติของคณะกรรมกำรบรษิัทท่ีอนมุตัิใหจ้่ำยเงินปันผลจะตอ้งถกูน ำเสนอเพื่อขออนุมตัิ
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จำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต่กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบรษิัทมีอ ำนำจอนมุตัิใหจ้่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได ้แลว้ให้
รำยงำนใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชมุครำวต่อไป 

ส ำหรบับรษิัทย่อย คณะกรรมกำรของบรษิัทย่อยจะเป็นผูก้  ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลในแต่ละปี ทัง้นีต้อ้งไดร้บักำรอนมุตัิ
จำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อย เวน้แต่กลุ่มบรษิัทมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินเพื่อกำรขยำยกิจกำร หรือจำกปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในกำร
บรหิำรของกลุ่มบรษิัท ทัง้นีก้ำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน และแผนกำรลงทุน
ของกลุ่มบรษิัท 

บรษิัทไม่ไดจ้่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลประกอบกำรปี 2562/2563  

ตารางแสดงข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั 

ปี 2558/2559 2559/2560 2560/2561 2561/2562 2562/2563 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิต่อหุน้ (บำท) 0.23 0.19 0.10 0.03 (0.01) 
เงินปันผลต่อหุน้ (บำท) 0.08 0.07 0.04 0.00 0.00 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสทุธิ (%) 35.40 % 36.99 % 39.84 % 0.00 % 0.00 % 
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.1. นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

กลุ่มบริษัทไดต้ระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเส่ียงซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีแล้ว กำรบริหำรควำมเส่ียงยังช่วยให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนช่วยปกป้องบุคลำกรและป้องกันควำมเสียหำยต่อทรพัยสิ์นของกลุ่มบริษัท รวมทั้งมีส่วนช่วยในกำรตดัสินใจทำง
ธุรกิจอีกดว้ย ดงันัน้กลุ่มบรษิัทจึงไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียงไวด้งันี ้ 

• ก ำหนดใหม้ีกระบวนกำรและมำตรำกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสม เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่ดี ตำม
มำตรฐำนสำกล 

• ส่งเสรมิใหม้ีกำรบรหิำรควำมเส่ียงในทกุระดบัและทกุกระบวนกำรท ำงำนของทัง้องคก์ร เพื่อใหบ้คุลำกรทกุคนตระหนกัและ
เขำ้ใจถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียง จนมั่นใจไดว้่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงจะเป็นกิจกรรมที่ท  ำเป็นปกติของกลุ่ม
บรษิัท 

• มีกำรก ำหนดระดบัควำมเส่ียง แนวทำงกำรควบคุมป้องกัน และ วิธีกำรตอบสนองต่อควำมเส่ียงต่ำงๆ  เพื่อหลีกเล่ียงหรือ
จ ำกดัควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ รวมทัง้กำรติดตำมผลของกำรจดักำรควำมเส่ียง 

• มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรวดัประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุร กิจ
ของกลุ่มบริษัท และท ำกำรเก็บข้อมูล ตรวจสอบ และทบทวน เพื่อน ำไปปรับปรุงพัฒนำกำรบริหำรควำมเส่ียงให้มี
ประสิทธิผลที่ดีขึน้ 

2.2. ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ปัจจยัควำมเส่ียงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ สถำนะกำรเงิน และผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิัทสำมำรถจ ำแนกได้
ดงันี ้

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
2.2.1. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ 
เนื่องจำกผลิตภณัฑข์องกลุ่มบรษิัทส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นสินคำ้ทนุ ควำมตอ้งกำรในสินคำ้ประเภทนีจ้ะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อมีกำร

ลงทุนใหม่ๆ เพิ่มขึน้ กล่ำวคือลูกคำ้จะท ำกำรสั่งซือ้สินคำ้ก็ต่อเมื่อลูกคำ้มีควำมตอ้งกำรที่จะขยำย ซ่อมแซม ปรบัปรุง หรือยำ้ย อำคำ ร
โรงงำน ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจอยู่ในภำวะที่เติบโต กำรขยำยโรงงำน หรือกำรเพิ่มก ำลังกำรผลิตก็จะเพิ่มขึน้ ซึ่งก็จะส่งผลใหค้วำมตอ้งกำรใน
ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบรษิัทมีมำกขึน้ดว้ย แต่ถำ้หำกเศรษฐกิจเกิดกำรชะลอตวั กำรลงทนุของภำคอตุสำหกรรมในกำรขยำยโรงงำนหรือเพิ่ม
ก ำลงักำรผลิตก็จะลดลง ซึ่งท ำใหค้วำมตอ้งกำรในสินคำ้ทนุลดลงดว้ย 

เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว ก ำลังซือ้ของลูกคำ้ลดลง ควำมตอ้งกำรในผลิตภัณฑก์็จะลดลงดว้ย ส่งผลใหเ้กิดภำวะกำรแข่งขนัที่
รุนแรงขึน้ ทัง้ในดำ้นของรำคำและในดำ้นของควำมแตกต่ำงของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร ซึ่งกลุ่มบริษัทจะตอ้งมีกำรน ำเสนอผลิตภณัฑแ์ละ
บรกิำรท่ีหลำกหลำยใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ และกำรมุ่งเนน้ใหม้ีกำรพฒันำและน ำเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆ อยู่เสมอๆ และจะตอ้ง
มีกำรปรบัตวัและปรบัปรุงประสิทธิภำพในกำรผลิตเพื่อรกัษำฐำนลูกคำ้และผลประกอบกำรที่ดีเอำไว ้นอกจำกนั้นยงัตอ้งมีกำรหำกลุ่ม
ลกูคำ้ใหม่ๆ ในหลำกหลำยกลุ่มอตุสำหกรรม เพื่อเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียง หำกกลุ่มอตุสำหกรรมใดมีกำรขยำยตวัที่ลดลง กลุ่มบรษิัทก็
สำมำรถน ำเสนอผลิตภณัฑใ์หก้บักลุ่มลกูคำ้ในอุตสำหกรรมอื่นที่มีกำรขยำยตวัเพิ่มขึน้ไดท้นัที โดยในปัจจุบนักลุ่มบริษัทมีฐำนลกูคำ้กว่ ำ 
3,000 รำย กระจำยอยู่ใน 25 กลุ่มอตุสำหกรรม ซึ่งก็ช่วยใหก้ลุ่มบรษิัทสำมำรถลดควำมเส่ียงจำกกำรท่ีภำวะเศรษฐกิจชะลอตวัลงไดบ้ำ้ง 
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นอกจำกผลกระทบในเรื่องผลประกอบกำรแลว้ ผลกระทบต่อสถำนะทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนก็มีควำมส ำคัญ หำก
เศรษฐกิจมีกำรชะลอตวัลงพรอ้มกนัทั่วโลก ในทกุภำคส่วน และเป็นระยะเวลำนำน อย่ำงเช่นสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควดิ-19 
ในปัจจบุนั ก็ไดส่้งผลใหห้ลำยกิจกำรท่ีไม่มีสภำพคล่องเพียงพอตอ้งประสบปัญหำจนตอ้งปิดตวัลง แต่เนื่องจำกกลุ่มบรษิัทมีสภำพคล่องที่
เพียงพอและมีสถำนะทำงกำรเงินท่ีดี ท ำใหก้ลุ่มบรษิัทยงัคงสำมำรถด ำเนินงำนอยู่ได ้และไม่ไดป้ระสบปัญหำมำกนกั ดงันัน้กลุ่มบรษิัทจึง
ยงัคงที่จะตอ้งด ำเนินนโยบำยทำงกำรเงินอย่ำงรดักมุต่อไปในอนำคต เพื่อรกัษำสถำนะทำงกำรเงินท่ีดีไว ้

2.2.2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดในประเทศ 
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีรำยได้หลักมำจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำภำยในประเทศ  โดยสัดส่วนรำยได้จำกลูกค้ำ

ภำยในประเทศ ปี 2561/2562, ปี 2562/2563, และปี 2563/2564 เท่ำกบัรอ้ยละ 96.90, รอ้ยละ 95.31, และรอ้ยละ 98.15 ตำมล ำดบั จำก
ตัวเลขดังกล่ำวจะเห็นไดว้่ำสัดส่วนรำยไดจ้ำกลูกคำ้ในประเทศนั้นมีสัดส่วนค่อนข้ำงมำก ซึ่งหำกภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม
ภำยในประเทศเกิดกำรชะลอตวั อำจส่งผลกระทบต่อรำยไดแ้ละผลก ำไรของกลุ่มบริษัทได ้นอกจำกนัน้หำกลกูคำ้ที่เป็นบริษัทขำ้มชำติมี
กำรยำ้ยฐำนกำรผลิตไปยงัประเทศอื่นท่ีมีตน้ทุนต ่ำกว่ำ ก็อำจจะท ำใหค้วำมตอ้งกำรในผลิตภณัฑแ์ละรำยไดข้องกลุ่มบริษัทปรบัตวัลดลง
ดว้ยเช่นกัน อย่ำงไรก็ดีกลุ่มบริษัทก็ไดม้ีควำมพยำยำมที่จะขยำยตลำดไปยังต่ำงประเทศใหม้ำกขึน้ โดยไดม้ีกำรเพิ่มช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรติดต่อกบัลกูคำ้ในต่ำงประเทศโดยตรง หรือตวัแทนจดัจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ กำรขำยสินคำ้หรือ
ติดต่อผ่ำนทำงบริษัทย่อยหรือสำขำของบริษัทขำ้มชำติที่ตัง้อยู่ในประเทศไทย รวมทั้งกำรออกงำนแสดงสินคำ้ต่ำงๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทก็จะ
ด ำเนินกำรอย่ำงรอบคอบและมุ่งเนน้ไปในประเทศที่เศรษฐกิจยงัมีกำรขยำยตวัไดด้ี กลุ่มบริษัทคำดว่ำกำรเพิ่มช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยใน
ต่ำงประเทศดงักล่ำวจะชว่ยใหส้ำมำรถขยำยฐำนลกูคำ้ไปยงัต่ำงประเทศไดม้ำกขึน้ ซึ่งจะช่วยลดควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพงิรำยไดจ้ำกตลำด
ในประเทศลงไดส่้วนหนึ่ง 

2.2.3. ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของรายได้ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภัณฑข์องกลุ่มบริษัทมีควำมไม่แน่นอนเนื่องจำกกำรขำยของกลุ่มบริษัทเป็นกำรขำยแบบโครงกำร 

(Project by Project) และไม่มีสญัญำระยะยำวกบัลกูคำ้ เมื่อลกูคำ้ติดต่อและระบคุวำมตอ้งกำรเบือ้งตน้เขำ้มำแต่ละครัง้ กลุ่มบรษิัทจะให้
ค ำปรกึษำและแนะน ำเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑต์ำมที่ลกูคำ้ตอ้งกำร ทีมวิศวกรจะค ำนวณโครงสรำ้งและกำรรบัน ำ้หนกั และจะท ำกำรประเมิน
รำคำและเสนอรำคำไปใหล้กูคำ้เพื่อน ำไปเปรียบเทียบกบัผูผ้ลิตรำยอื่นๆ จำกนัน้หำกลกูคำ้ตดัสินใจสั่งซือ้ กลุ่มบรษิัทจึงเริ่มด ำเนินกำรผลิต 
ดงันัน้จึงเกิดควำมไม่แน่นอนของรำยได ้ประกอบกบัผลิตภณัฑข์องกลุ่มบรษิัทส่วนใหญ่ เช่น ชัน้วำงของในโกดงั แท่นล ำเลียง พำเลท และ
ป้ำยจดัแสดงสินคำ้ ฯลฯ จะใชส้ ำหรบัสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของลกูคำ้ แต่ไม่ใช่ชิน้ส่วนหรือวตัถดุิบหลกัที่ลกูคำ้ตอ้งน ำไปใชเ้พื่อกำรผลิต 
จึงมีอำยุกำรใชง้ำนที่ค่อนขำ้งนำน ดงันัน้ลกูคำ้แต่ละรำยจึงมีควำมตอ้งกำรสั่งซือ้ในลกัษณะที่ไม่ต่อเนื่อง หรือนำนๆ ครัง้ โดยอำจสั่ งซือ้
เมื่อมีโครงกำรก่อสรำ้งใหม่ มีกำรขยำยพืน้ที่โกดงัจดัเก็บ ขยำยอำคำรโรงงำนหรือส ำนกังำน ซึ่งแต่ละครัง้จะมีระยะเวลำที่ไม่แน่นอน  แต่
อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรที่กลุ่มบริษัทมีผลิตภัณฑท์ี่หลำกหลำย จึงสำมำรถรองรบัควำมตอ้งกำรจำกหลำยอุตสำหกรรม นอกจำกนัน้กลุ่ม
บรษิัทยงัคงมีกำรศกึษำวิจยัและพฒันำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อปรบัปรุงผลิตภณัฑเ์ดิมและน ำเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ใหก้บัลกูคำ้ซึ่งมีควำมตอ้งกำร
ที่แตกต่ำงกนัและเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลำ  

2.2.4. ความเสี่ยงจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ทีมี่ศักยภาพ 
กลุ่มบรษิัทเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ลหะโครงสรำ้ง ผลิตภณัฑโ์ลหะที่เก่ียวกับอุปกรณจ์ดัเก็บและล ำเลียง ผลิตภณัฑ์

โลหะแปรรูป และใหบ้รกิำรแปรรูปโลหะครบวงจรในภำคตะวนัออก ซึ่งลกูคำ้ของกลุ่มบรษิัทมีอยู่ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่กระจำยอยู่ตำมภำค
ตะวนัออก กรุงเทพฯ และปรมิณฑล รวมทัง้บรเิวณใกลเ้คียง โดยผูป้ระกอบกำรที่ด  ำเนินธุรกิจใกลเ้คียงกับบรษิัทและบรษิัทย่อย ส่วนใหญ่
จะเป็นผู้ประกอบกำรรำยเล็กๆ ที่กระจำยอยู่ตำมแหล่งชุมชน หรือเป็นผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์โลหะ
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เช่นเดียวกัน แต่ยังไม่มีกำรผลิตผลิตภัณฑแ์ละกำรใหบ้ริกำรที่ครบวงจรเช่นเดียวกับของกลุ่มบริษัท จึงถือไดว้่ำกลุ่มบริษั ทเป็นผูน้  ำใน
อตุสำหกรรมนี ้

อย่ำงไรก็ดีในปัจจบุนักำรผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะแปรรูปและกำรใหบ้รกิำรแปรรูปโลหะ ใชเ้งินลงทุนเริ่มตน้ค่อนขำ้งต ่ำ จึงท ำใหม้ี
คู่แข่งขนำดเล็กเขำ้มำในตลำดมำกพอสมควร นอกจำกนัน้บรษิัทขนำดกลำงและใหญ่ซึ่งเดิมเป็นเพียงคนกลำงในกำรซือ้ขำยวตัถดุิบก็ เริ่ม
มีกำรเพิ่มมลูค่ำโดยกำรเพิ่มกำรบรกิำรแปรรูปโลหะและขำยผลิตภณัฑโ์ลหะแปรรูปใหก้ับลกูคำ้โดยตรง ซึ่งก็ท ำใหก้ำรแข่งขนัในตลำดนีม้ี
ภำวะรุนแรงขึน้ กลุ่มบริษัทจึงไดม้ีควำมพยำยำมที่จะลดสดัส่วนรำยไดข้องผลิตภณัฑป์ระเภทนีล้งและมุ่งเนน้ควำมส ำคญัไปท่ีผลิตภณัฑ์
โลหะโครงสรำ้ง และผลิตภณัฑโ์ลหะที่เก่ียวกับอุปกรณจ์ดัเก็บและล ำเลียง ซึ่งเป็นผลิตภณัฑท์ี่กลุ่มบริษัทมีควำมไดเ้ปรียบ เนื่องจำกกลุ่ม
บริษัทมีประสบกำรณใ์นกำรด ำเนินงำนมำเป็นเวลำนำนและมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกคำ้ มีกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อใหต้อบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงครบถว้น มีกำรส่งมอบท่ีตรงเวลำ และมีบริกำรที่ดีทัง้ก่อนและหลงักำรขำย ท ำ
ใหล้กูคำ้เกิดควำมประทบัใจ จึงเป็นกำรรกัษำฐำนลกูคำ้ใหก้ลบัมำซือ้ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบรษิัทต่อไป 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต 
2.2.5. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบโลหะ 
วตัถุดิบหลกัที่ใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ของกลุ่มบริษัท ไดแ้ก่ วตัถุดิบโลหะ ซึ่งประกอบไปดว้ย เหล็กแผ่นด ำ เหล็กแผ่นขำว เหล็ก

รูปพรรณ รวมถึงสเตนเลสและอลมูิเนียม ทัง้นีร้ำคำโลหะดงักล่ำวจะมีควำมผนัแปรไปตำมอปุสงคแ์ละอปุทำนของผูผ้ลิตและผูใ้ชโ้ลหะทั่ว
โลก รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น อัตรำแลกเปล่ียน อัตรำภำษีน ำเข้ำ และกำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมพิเศษ ( Surcharge) เป็นตน้ โดยในปี 
2562/2563 ปรมิำณกำรใชว้ตัถดุิบดงักล่ำวคิดเป็นรอ้ยละ 46.82 ของตน้ทนุขำย และปี 2563/2564 ปรมิำณกำรใชว้ตัถดุิบดงักล่ำวคิดเป็น
รอ้ยละ 43.03 ของตน้ทุนขำย ดงันัน้ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบโลหะ จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนขำย รำยไดจ้ำก
กำรขำย ตลอดจนผลก ำไรของกลุ่มบรษิัท 

อย่ำงไรก็ตำม กำรก ำหนดรำคำขำยผลิตภณัฑข์องกลุ่มบรษิทันัน้ ใชน้โยบำยตน้ทนุบวกก ำไร รวมทัง้กลุ่มบรษิัทไดม้ีกำรตดิตำม
กำรเปล่ียนแปลงของรำคำวตัถุดิบอย่ำงใกลช้ิด เพื่อประเมินสถำนกำรณแ์ละแนวโนม้ของรำคำของวตัถุดิบดงักล่ำว และน ำมำพิจำรณำ
ประกอบกำรตัดสินใจในกำรสั่งซือ้และบริหำรจดักำรปริมำณวัตถุดิบคงคลังซึ่ง เป็นตน้ทุนหลักของกลุ่มบริษัทใหม้ีควำมเหมำะสม จำก
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำที่ดีและกำรบริหำรสินคำ้คงคลงัที่ดี ท ำใหก้ลุ่มบริษัทสำมำรถรกัษำส่วนต่ำงของก ำไรได ้ดงันัน้ กำรผนัผวนของ
รำคำวตัถดุิบโลหะจึงไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัทอย่ำงมีนยัส ำคญั 

2.2.6. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 
ปัจจุบันประเทศไทยไดเ้ริ่มเขำ้สู่สงัคมผูสู้งอำยุ ประชำกรในวยัท ำงำนมีแนวโนม้ลดลง ท ำใหแ้รงงำนหำยำกขึน้เรื่อยๆ  อีกทัง้

แรงงำนที่หำไดอ้ำจจะมีทกัษะไม่ตรงกบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มบริษัทดว้ย เนื่องจำกผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษัทเป็นสินคำ้ที่ผลิตตำมควำม
ตอ้งกำรและค ำสั่งซือ้ของลกูคำ้ (Made to Order) รูปแบบและปริมำณในกำรผลิตจึงมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำก กำรที่จะใชเ้ครื่องจกัร
อตัโนมตัิมำทดแทนแรงงำนคนจึงท ำไดค้่อนขำ้งยำก ดงันัน้แรงงำนท่ีมีคณุภำพจึงเป็นปัจจยัที่ส  ำคญัในกระบวนกำรผลิตของกลุ่มบรษิัท ซึ่ง
กลุ่มบริษัทก็มีควำมพยำยำมที่จะลดควำมเส่ียงโดยกำรรับและเสำะหำพนักงำนใหม่อยู่เสมอๆ มีกำรฝึกอบรมและพัฒนำฝีมือของ
พนักงำนเพื่อใหส้ำมำรถท ำงำนไดด้ีขึน้และหลำกหลำยมำกขึน้ ดูแลเอำใจใส่และใหผ้ลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสมเพื่อรักษำ
แรงงำนท่ีมีอยู่ใหอ้ยู่กบัองคก์รเป็นเวลำนำน 

ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
2.2.7. ความเสี่ยงจากการให้เครดิตลูกค้า 
ณ วนัที่ 31 กรกฎำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีลกูหนีก้ำรคำ้สทุธิ เท่ำกับ 24.20 ลำ้นบำท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 12.64 ของรำยไดจ้ำก

กำรขำยและบริกำร กลุ่มบริษัทมีระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ีย ในปี 2564 เท่ำกับ 46.15 วนั ซึ่งกลุ่มบริษัทอำจมีควำมเส่ียงในกำรเรียกเก็บ
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เงินจำกลกูหนีก้ำรคำ้ และอำจท ำใหเ้กิดค่ำใชจ้่ำยในกำรติดตำมหนีด้ว้ย ถำ้ลกูหนีก้ำรคำ้ของกลุ่มบริษัทมีปัญหำในกำรด ำเนินงำนก็อำจ
ส่งผลกระทบต่อผลก ำไรและฐำนะกำรเงินของกลุ่มบริษัทได ้นอกจำกนั้นลูกคำ้ขนำดใหญ่ของกลุ่มบริษัทหลำยๆ รำย มีกำรขยำย
ระยะเวลำในกำรช ำระหนีน้ำนขึน้ จำกเดิมประมำณ 30 วัน ไดม้ีกำรขอขยำยเป็น 90-120 วัน ซึ่งก็อำจจะส่งผลต่อวงจรเงินสดของกลุ่ม
บรษิัทดว้ย 

อย่ำงไรก็ดีกลุ่มบริษัทมีกำรติดตำมคณุภำพลกูหนีอ้ยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ และกลุ่มบริษัทยงัไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรพิจำรณำกำร
ใหเ้ครดิตกับลกูคำ้อย่ำงเขม้งวด โดยทำงกลุ่มบริษัทจะใหผู้บ้ริหำรและผูจ้ดักำรเป็นผูพ้ิจำรณำอนุมตัิกำรใหเ้ครดิตร่วมกนัเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร โดยค ำนึงถึงปัจจยัในดำ้นต่ำงๆ เช่น ลกัษณะธุรกิจของลกูคำ้, สถำนะทำงกำรเงิน, ปริมำณกำรสั่งซือ้สินคำ้, และประวตัิกำรช ำระ
เงิน รวมถึงกำรเขำ้พบและพดูคยุกบัผูบ้รหิำรของลกูคำ้ เพื่อใหก้ลุ่มบรษิัทสำมำรถมั่นใจในกำรอนมุตัิกำรใหเ้ครดิตแก่ลกูคำ้แต่ละรำย และ
ลดผลกระทบของควำมเส่ียงจำกกำรใหเ้ครดิตลกูคำ้ใหม้ำกที่สดุ 

2.2.8. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ในกำรด ำเนินธุรกิจกลุ่มบรษิัทมีกำรสั่งซือ้สินคำ้จำกต่ำงประเทศและมีกำรส่งออกสินคำ้ไปต่ำงประเทศเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

จึงท ำใหก้ลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน ซึ่งที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทไดล้ดผลกระทบจำกอตัรำแลกเปล่ียน โดย
กำรตรวจสอบและเฝ้ำสังเกตุกำรเปล่ียนแปลงของค่ำเงินอย่ำงใกลช้ิดอยู่ตลอดเวลำ รวมทั้งกำรใชเ้งินฝำกสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ 
(Foreign Currency Deposit: FCD) กำรท ำสัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Forward Contract) หรือช ำระหนีก้่อนก ำหนด 
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของกระแสเงินสดและสถำนกำรณใ์นขณะนั้น  ถึงแมว้่ำกำรใชเ้งินฝำกสกุลเงินต่ำงประเทศ (FCD) จะ
สำมำรถช่วยบรหิำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนไดเ้นื่องจำกไม่ตอ้งเปล่ียนเป็นเงินบำทในทนัที แต่เมื่อสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนในแต่
ละรอบ บริษัทก็จะตอ้งมีกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศเป็นเงินตรำไทย ซึ่งก็จะท ำใหเ้กิดก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนในทำง
บญัชีได ้ในอนำคตบรษิัทคำดว่ำยงัคงตอ้งสั่งซือ้สินคำ้จำกต่ำงประเทศ และส่งสินคำ้ไปขำยในต่ำงประเทศต่อไป ดงันัน้กลุ่มบรษิัทจะยงัคง
รกัษำนโยบำยกำรลดผลกระทบจำกควำมเส่ียงในอตัรำแลกเปล่ียนโดยวิธีดงักล่ำว ทัง้นีจ้ะพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์
ในขณะนัน้ 

นอกจำกธุรกรรมกำรซือ้ขำยสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแลว้ กลุ่มบรษิัทยงัมีเงินลงทนุในบรษิัทย่อยเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
ซึ่งจะท ำใหบ้ริษัทมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเมื่อบริษัทย่อยมีกำรจ่ำยผลตอบแทนหรือจ่ำยคืนเงินลงทนุกลบัมำให้กลุ่มบริษัท เพื่อ
ลดผลกระทบของควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียน กลุ่มบริษัทไดม้ีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนอยู่เสมอ และจะ
ด ำเนินกำรอย่ำงระมดัระวงัเมื่อจะมีกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว กลุ่มบริษัทจะตอ้งมีกำรแปลงค่ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยเป็นเงินบำทเมื่อสิน้
รอบระยะเวลำบญัชี จึงอำจจะท ำใหก้ลุ่มบรษิัทมีผลก ำไรหรือขำดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน แสดงไวใ้นส่วนผูถื้อหุน้
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ ทัง้นีต้วัเลขดงักล่ำวเป็นเพียงก ำไรหรือขำดทนุท่ียงัไม่
เกิดขึน้จรงิ และเป็นกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมมำตรฐำนบญัชีเท่ำนัน้ 

ความเสี่ยงทีมี่ผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย ์
2.2.9. ความเสี่ยงจากกรณทีีบ่ริษทัมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุน้มากกว่าร้อยละ 50 
ณ วนัที่ 14 ตุลำคม 2564 กลุ่มตระกลูพงศร์ตันเดชำชยั ถือหุน้ในบริษัทรอ้ยละ 73.32 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด

ของบรษิัท จึงท ำใหก้ลุ่มตระกลูพงศร์ตันเดชำชยั สำมำรถควบคมุมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรแต่งตัง้กรรมกำร 
หรือกำรขอมติในเรื่องอื่นที่ตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ยกเวน้เรื่องที่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบับรษิทัก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียง 3 
ใน 4 ของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดงันัน้ผูถื้อหุน้รำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอ
ได ้
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพือ่ความย่ังยืน 

3.1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

กลุ่มบริษัทใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งจะตอ้งเกิดจำกกำรที่มีควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย กลุ่ม
บริษัทจึงไดก้ ำหนดแนวทำงและเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรจดักำรดำ้นควำมยั่งยืน โดยเริ่มจำกกำรเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมที่
มุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจ ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี มีควำมโปรง่ใส ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ส่งเสรมิสมัพนัธภำพท่ีดีต่อลกูคำ้ ไม่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงำน และทรพัยสิ์นทำงปัญญำ และกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น ซึ่งกลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่ำกำรสรำ้งควำมสมัพันธ์ที่ดี
ระหว่ำงกลุ่มบริษัทกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียจะเป็นรำกฐำนที่ส ำคญัที่จะช่วยใหก้ลุ่มบรษิัทสำมำรถเจรญิเติบโตไดอ้ย่ำงยั่งยืน  กลุ่มบริษัทไดม้ีกำร
ก ำหนดนโยบำยและกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบักำรจดักำรดำ้นควำมยั่งยืนไวด้งันี  ้

1. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม : กลุ่มบริษัทสนบัสนนุใหม้ีกำรแข่งขนัทำงธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม ไม่ละเมิดหรือไม่สนบัสนนุ
กำรด ำเนินกำรที่มีลักษณะเป็นกำรละเมิดทรพัยสิ์นทำงปัญญำ  เคำรพและปฏิบตัิตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบของสงัคมอย่ำงเครง่ครดั 

2. กำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น : กลุ่มบริษัทยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส รวมทัง้สนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำร
ทจุรติและคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบ 

3. กำรเคำรพสิทธิมนษุยชน : กลุ่มบรษิัทเคำรพในสิทธิมนษุยชนและส่งเสรมิควำมเสมอภำคดว้ยกำรไม่เลือกปฏิบตัิใน
กำรจำ้งแรงงำน ไม่บงัคบัใชแ้รงงำน และปฏิบตัิตำมกฎหมำยแรงงำน 

4. กำรปฏิบตัิต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม : กลุ่มบริษัทส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรมทั้งในเรื่องกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร ควำมปลอดภยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ตลอดจน
กำรพฒันำทกัษะควำมรูเ้พื่อโอกำสในควำมกำ้วหนำ้ในหนำ้ที่กำรงำน 

5. ควำมรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค : กลุ่มบรษิัทมุ่งเนน้ในกำรผลิตผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภำพ ตรงตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ใน
รำคำที่เหมำะสม รวมถึงใหค้  ำปรึกษำและขอ้เสนอแนะ โดยค ำนึงถึงควำมพอใจสงูสดุ
ของลกูคำ้เป็นหลกั 

6. กำรดแูลรกัษำส่ิงแวดลอ้ม : กลุ่มบริษัทรณรงคส์รำ้งจิตส ำนึกใหก้ับพนกังำนเก่ียวกับกำรดแูลรกัษำส่ิงแวดลอ้ม  กำร
อนรุกัษ์พลงังำน และกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงยั่งยืน 

7. กำรรว่มพฒันำชมุชนหรือส่ิงแวดลอ้ม : กลุ่มบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำชุมชนและส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัท โดยกำรสรำ้งจิตส ำนึกใหแ้ก่พนกังำนและกำรจดัท ำโครงกำร
ต่ำงๆ เพื่อพฒันำชมุชนและส่ิงแวดลอ้ม 

8. กำรมีนวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรม : กลุ่มบริษัทมีกำรปรับปรุงและพัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเพื่อให้ตรงตำมควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ โดยมีกำรจดัตัง้ทีมพฒันำผลิตภณัฑเ์พื่อวิเครำะหแ์ละหำแนวทำงใน
กำรพฒันำผลิตภณัฑจ์นไดน้วตักรรมผลิตภณัฑท์ี่ดีและตรงตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 
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3.2. การจัดการผลกระทบตอ่ผู้มีส่วนได้เสียในหว่งโซ่คณุค่าของธุรกิจ 
3.2.1. ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
“การบริการของเรา เริ่มก่อนการขาย” เป็นจุดเด่นที่ส  าคญัของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทจะมีการเขา้พบ

ลกูคา้เพื่อรบัความตอ้งการในการใชผ้ลิตภณัฑข์องลกูคา้ ไปพฒันาและออกแบบใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ เมื่อลกูคา้พึงพอใจจงึ
จะท าการสั่งซือ้สินคา้ จากนัน้กลุ่มบริษัทจึงด าเนินการผลิตและส่งมอบสินคา้ใหก้บัลกูคา้ โดยกิจกรรมในการด าเนินธุรกิ จของกลุ่มบรษิัท
สามารถสรุปไดด้งันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.2. การวิเคราะหผู้์มีสว่นได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทจะตอ้งมีการติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงานมากมายทัง้ภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร 

โดยกลุ่มบรษิัทไดม้ีการระบกุลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียในการด าเนินธุรกิจ ความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย พรอ้มทัง้แนวทางการตอบสนองต่อผู้มี
ส่วนไดเ้สียไวด้งันี ้

กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้สว่นไดเ้สีย 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในองคก์ร  
ผูถ้ือหุน้  ผลประกอบการ, ผลตอบแทน, และการเติบโต

ของธุรกิจ 
 การบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
 ความเท่าเทียมกนัในสิทธิต่างๆ ของผูถ้ือหุน้ 

 บริหารงานอย่างเต็มความสามารถและระมดัระวงั 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหุน้ 

 ปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 
 

พนกังาน  ไดร้บัการปฏบิตัิอย่างเป็นธรรม 
 ไดร้บัผลตอบแทน, สวสัดิการที่เหมาะสม, และ
ความมั่นคงในหนา้ที่การงาน 

 ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มที่ดใีนการ
ท างาน 

 เคารพในสิทธิของพนกังานและปฏิบตัติ่อพนกังานดว้ย
ความเสมอภาค 

 ใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสม รวมทัง้รกัษา
บคุคลากรใหอ้ยู่กบัองคก์รในระยะยาว 

 ดแูลสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยั 

 

 

 

ส่งมอบสินค้า

•จัดส่งสินค้าและตดิต้ัง
ให้ลูกค้าพร้อมใช้งาน

ผลิต / แปรรูป

•ผลิตสินค้าให้มี
คุณภาพทีด่อีย่างมี
ประสิทธิภาพ และลด
การสูญเสียใน
กระบวนการผลิต 
ตลอดจนตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐาน
ของสินค้าก่อนส่งมอบ

จัดหาวัตถุดิบ

•จัดหาวัตถุดบิทีม่ี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
ในราคาและเงือ่นไข
ทางการค้าทีเ่หมาะสม
และเป็นธรรม

ออกแบบตาม
ความต้องการ
ของลูกค้า

•ออกแบบผลิตภัณฑ์
จัดเก็บทีเ่หมาะสม
ทีสุ่ด ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า

รับความ
ต้องการจาก

ลูกค้า

•เกี่ยวกับสินค้าทีลู่กค้า
ต้องการจัดเก็บ ท้ัง
ขนาด ปริมาณ น า้หนัก 
ของสินค้า และความ
ต้องการอืน่ๆ
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กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย ควำมคำดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย กำรตอบสนองควำมคำดหวงัของผูมี้สว่นไดเ้สีย 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอกองคก์ร  
ลกูคำ้  สินคำ้ทีด่ีมีคณุภำพ กำรส่งมอบที่ตรงเวลำ และ

กำรบริกำรที่ดี ในรำคำที่เหมำะสม 
 ควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนอง
ต่อควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 

 กำรรกัษำควำมลบัทำงธุรกิจ 

 ผลิตสินคำ้ที่ดีมีคณุภำพ ใหบ้ริกำรที่ดทีัง้ก่อนและหลงั
กำรขำย และพฒันำผลติภณัฑอ์ย่ำงต่อเนื่อง โดยมี
นโยบำยคณุภำพ คือ “ผลิตภณัฑด์ี มีคณุภำพ ประทบัใจ
ลกูคำ้ ส่งมอบตรงเวลำ พฒันำอย่ำงตอ่เนื่อง” 

 รกัษำขอ้มลู แบบงำน ตวัอย่ำงผลิตภณัฑข์องลกูคำ้เป็น
ควำมลบั ไม่เปิดเผยโดยไม่ไดร้บักำรยนิยอมจำกลกูคำ้ 

คู่คำ้ / เจำ้หนีก้ำรคำ้  กำรจดัซือ้จดัจำ้งที่โปรง่ใสและเท่ำเทียม 
 เง่ือนไขทำงกำรคำ้ที่เป็นธรรม 

 มีนโยบำยกำรจดัซือ้จดัจำ้งที่ชดัเจนและสจุริต 
 ปฏิบตัิต่อคูค่ำ้และเจำ้หนีบ้นพืน้ฐำนของควำมเกือ้หนนุ
ที่เป็นธรรมตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้หรือสญัญำทีต่กลง
รว่มกนั 

ชมุชน, สงัคม, และ
สิ่งแวดลอ้ม 

 ไม่สรำ้งผลกระทบต่อชมุชน 
 ใหค้วำมรว่มมือและช่วยเหลือในเรื่องต่ำงๆ ต่อ
ชมุชน 

 รกัษำสิ่งแวดลอ้มและอนรุกัษ์พลงังำน 

 ปรบัปรุงกระบวนกำรผลิตใหเ้ป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มมำก
ยิ่งขึน้และลดกำรใชพ้ลงังำน 

 ไม่สรำ้งควำมเดือดรอ้นและช่วยเหลือสนบัสนนุต่อชมุชน
โดยรอบ 

 
3.3. การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยตระหนกัถึงควำมรบัผิดชอบต่อสภำพแวดลอ้มและผลกระทบอนัอำจเกิดต่อ
ส่ิงแวดลอ้มที่จะก่อใหเ้กิดอนัตรำยหรือควำมเดือดรอ้นร ำคำญแก่ผูอ้ยู่ใกลเ้คียง  ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทมีนโยบำยใหค้วำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำครฐัในกำรด ำเนินกำรลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบที่หน่วยงำนภำครฐัก ำหนดอย่ำงเคร่งครดั และที่ผ่ำน
มำกลุ่มบรษิัทไม่เคยมีขอ้พิพำทในเรื่องสิ่งแวดลอ้มแต่อย่ำงใด 

กระบวนกำรท ำงำนของกลุ่มบริษัทค่อนขำ้งที่จะเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เนื่องจำกไม่มีกำกของเสีย และไม่มีกำรใชส้ำรเคมีใน
กำรผลิต จึงมั่นใจไดว้่ำจะไม่สรำ้งควำมเดือดรอ้นต่อส่ิงแวดลอ้มโดยรอบของกลุ่มบรษิัทอย่ำงแน่นอน 

กลุ่มบริษัทไดน้ ำหลักปรชัญำองคก์รที่ว่ำ “ประโยชนส์ูง ประหยัดสุด” มำใชใ้นกำรส่งเสริม รณรงคแ์ละสรำ้งจิตส ำนึกใหแ้ก่
พนกังำนในกำรอนุรกัษ์ รวมทัง้กำรใชท้รพัยำกรและพลงังำน อย่ำงชำญฉลำดและมีประสิทธิภำพ โดยจดัใหม้ีกำรฝึกอบรมพนกังำนใน
เรื่องสิ่งแวดลอ้ม และผลกระทบต่ำงๆ รว่มรณรงคป์ระหยดัพลงังำนเพื่อลดภำวะโลกรอ้น เช่น ลดกำรใชก้ระดำษโดยกำรใชก้ระดำษ 2 หนำ้ 
กำรปิดสวิตช ์ถอดปลั๊กเครื่องใชไ้ฟฟ้ำทกุครัง้หลงัเลิกใชง้ำน กำรปิดเครื่องปรบัอำกำศในช่วงก่อนเที่ยงและก่อนเลิกงำนเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 
10 นำที และกำรใช้ทรัพยำกรน ำ้อย่ำงคุม้ค่ำ ปิดก๊อกน ำ้ให้สนิท ปิดวำลว์น ำ้ในกรณีที่มีวันหยุดยำว นอกจำกนีก้ลุ่มบริษัทยังน ำหลัก
ปรชัญำองคก์รดงักล่ำวมำใชใ้นกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผูบ้รหิำรและพนกังำนอีกดว้ย 

กลุ่มบริษัทไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำร Care the Bear ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมีควำมพยำยำมที่จะลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก โดยเริ่มตน้จำกกำรลดกำรใชก้ระดำษโดยมีกำรจดัท ำและจดัเก็บเอกสำรในรูปแบบอีเล็คทรอนิคสแ์ทนกำรใชก้ระดำษ มี
กำรปรับเปล่ียนอุปกรณไ์ฟฟ้ำให้เป็นอุปกรณ์แบบประหยัดพลังงำน ลดกำรใชพ้ลำสติกและน ำวัสดุเหลือใช้กลับมำใชซ้  ำ้ หรือ น ำไป
ดดัแปลงใหเ้กิดประโยชนม์ำกขึน้ 
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3.4. การจัดการความย่ังยืนในมิติสงัคม 
กลุ่มบริษัทตระหนกัดีว่ำกำรจะพฒันำและเติบโตอย่ำงยั่งยืน จะตอ้งมีกำรจดักำรควำมยั่งยืนไม่เพียงแต่ในมิติทำงเศรษฐกิจ

และส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มบริษัทยังมีควำมจ ำเป็นตอ้งมีกำรจัดกำรควำมยั่งยืนในมิติสังคมดว้ย ซึ่งรวมไปถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษย ชน กำร
บรหิำรควำมปลอดภยั ตลอดจนกำรมีส่วนรว่มในกำรสนบัสนนุชมุชน โดยนโยบำยและกำรด ำเนินงำนดำ้นสงัคมมีดงันี ้ 

➢ กำรค ำนึงถึงสิทธิมนษุยชนและกำรพฒันำบคุลำกร 
บุคลำกรเป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคล่ือนใหอ้งคก์รประสบควำมส ำเร็จ  กลุ่มบริษัทจึงใหค้วำมส ำคญัในเรื่องกำรเคำรพ

สิทธิมนษุยชน กำรดแูลดำ้นควำมปลอดภยั ตลอดจนกำรพฒันำบคุลำกร ดงัต่อไปนี ้
▪ กำรปฏิบตัิต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรมและกำรจำ้งงำน 
กลุ่มบรษิัทมีกำรจดัผลตอบแทนใหพ้นกังำนอย่ำงเหมำะสม ซึ่งนอกจำกเงินเดือนท่ีพนกังำนจะไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิงำนแลว้ 

กลุ่มบรษิัทยงัมีกำรบรหิำรจดักำรเก่ียวกบัสวสัดิกำรและผลตอบแทนอื่นๆ ทัง้ตำมที่กฎหมำยก ำหนดและตำมที่กลุ่มบรษิัทเห็นสมควรท่ี
จะเพิ่มใหจ้ำกที่กฎหมำยก ำหนดเพื่อเป็นขวญัและก ำลงัใจใหก้บัพนกังำน กลุ่มบริษัทมีกำรปรบัค่ำตอบแทนใหก้บัพนกังำนทุกปี โดย
พิจำรณำกำรปรบัค่ำตอบแทนจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนกังำนทุกเดือน ซึ่งอัตรำกำรปรบัค่ำตอบแทนจะเป็นไปตำม
นโยบำยที่กลุ่มบรษิัทก ำหนดในแต่ละปี ทัง้นีต้อ้งสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณแ์ละสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ 

กลุ่มบรษิัทเคำรพในสิทธิมนษุยชนและสิทธิของพนกังำนทกุคน และปฏิบตัิต่อพนกังำนทกุคนดว้ยควำมเสมอภำค โดยไม่มี
กำรเลือกปฏิบตัิต่อพนกังำนดว้ยควำมแตกต่ำงในเรื่องเชือ้ชำติ ศำสนำ เพศ หรือควำมแตกต่ำงในดำ้นกำยภำพ โดยตลอดระยะเวลำ
หลำยปีที่ผ่ำนมำกลุ่มบรษิัทมีกำรจำ้งแรงงำนผูพ้ิกำรและจดัใหท้ ำงำนในต ำแหน่งหนำ้ที่ที่เหมำะสม 

โดยในปี 2563/3564 กลุ่มบรษิัทมีกำรจำ้งงำนดงันี ้

จ ำนวนพนกังำน ชำย (คน) หญิง (คน) 
พนกังำนประจ ำ 92 123 

พนกังำนผูพ้ิกำร 4 1 
รวม 96 124 

▪ ควำมปลอดภยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
 กลุ่มบริษัทยึดมั่นในกำรดูแลบุคลำกรรวมทัง้ผูร้บัเหมำที่ตอ้งเขำ้มำท ำงำนภำยในบรษิัท โดยมีเป้ำหมำยในกำร

ลดสถิติกำรเกิดอุบตัิเหตุ ลดอตัรำกำรบำดเจ็บใหด้ีกว่ำปีที่ผ่ำนมำ โดยมีนโยบำยว่ำจะตอ้งเกิดอบุตัิเหตุไม่เกิน 
10 ครัง้/ปี มีกำรประกำศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ เก่ียวกับพนักงำนและผู้รับเหมำอย่ำงชัดเจน รวมถึงมีกำร
ปรบัปรุงสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

 มีกำรฝึกอบรมหลกัสตูรเก่ียวกบัควำมปลอดภยัใหแ้ก่พนกังำนก่อนเขำ้สู่กำรท ำงำนจรงิ และใหห้วัหนำ้งำนเป็น
ผู้ดูแลและประเมินควำมเส่ียงเก่ียวกับกำรท ำงำนเพื่อพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขกรณีพบประเด็นควำมไม่
ปลอดภยั นอกจำกนีย้งัมีอุปกรณส์ ำหรบัป้องกนัภยัส่วนบุคคลตำมควำมเส่ียงของงำนนัน้ๆ ใหพ้นกังำนไดม้ีใช้
อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ 
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ทัง้นี ้ในรอบปี 2563/2564 สถิติกำรเกิดอบุตัิเหตหุรือ อตัรำกำรหยดุงำนหรือ อตัรำกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน มีดงันี ้ 

 ปี 2563/2564 (คร้ัง/ปี) 
กำรเกิดอบุตัิเหต ุ

เกิดจำกกำรกระท ำท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Act)  
เกิดจำกสภำพกำรณท่ี์ไม่ปลอดภยั (Unsafe Condition) 

 
2 
0 

อตัรำกำรหยดุงำนเนื่องจำกกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน 
นอ้ยกว่ำ 3 วนั 
มำกกว่ำ 3 วนั 

 
2 
0 

อตัรำกำรเสียชีวิตจำกกำรท ำงำน  0 

จำกสถิติดงักล่ำวจะเห็นไดว้่ำ ในปี 2563/2564 จ ำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึน้นัน้มีเพียง 2 ครัง้ ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจำกกำร
กระท ำที่ไม่ปลอดภยั ซึ่งกลุ่มบริษัทก็ยงัคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบตัิตำมนโยบำยดำ้นควำมปลอดภยั และจดัใหม้ีกำรฝึกอบรมเพื่อใหค้วำมรู ้
เรื่องควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตัิงำน และมุ่งหวงัที่จะใหอ้ตัรำกำรเกิดอบุตัิเหตเุป็นศนูยใ์นปีต่อๆ ไป 

▪ กำรพฒันำพนกังำน  
กลุ่มบริษัทมีนโยบำยในกำรพฒันำบุคลำกร โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนำบุคลำกรในดำ้นควำมรูค้วำมสำมำรถในกำร

ปฏิบตัิงำนทัง้ในส่วนงำนเทคนิค (Technical) และสำยงำนวิชำชีพ (Professional) เพื่อเพิ่มพนูควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ และพฒันำองคก์ร 
นอกจำกนีย้งัเป็นกำรรกัษำบุคลำกรที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถใหท้ ำงำนกบักลุ่มบริษัทในระยะยำว มีควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ โดยกลุ่ม
บรษิัทไดม้ีกำรจดัอบรมดงันี ้

1. จดัอบรมภำยในบรษิัท (In House Training) เป็นกำรอบรมใหก้บัพนกังำนใหม่ในสำยงำนโดยบคุลำกรท่ีมปีระสบกำรณ์
ในสำยงำนนัน้ๆ รว่มถ่ำยทอดควำมรู ้พรอ้มทัง้ประสบกำรณใ์ห ้

2. จดัอบรมนอกสถำนที่อย่ำงสม ่ำเสมอในเรื่องควำมรูเ้ฉพำะดำ้นและเทคนิคต่ำงๆ โดยค ำนึงถึงกำรจดักำรฝึกอบรมให้
เหมำะสมกบังำนในแต่ละสำยงำน เช่น กำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร ์กำรฝึกอบรมดำ้นเทคโนโลยีกำรผลิต เป็นตน้ 

กลุ่มบริษัทไดจ้ดัตัง้โครงกำรกำรแลกเปล่ียนควำมรูร้ะหว่ำงพนกังำน (Learning and Teaching Organization Program) 
โดยจะใหพ้นักงำนที่มีประสบกำรณใ์นแต่ละสำยงำนเป็นอำจำรยถ์่ำยทอดควำมรูแ้ละประสบกำรณท์ี่ตนมีในสำยงำนนั้นๆ  ใหแ้ก่
นกัเรียนซึ่งเป็นพนกังำนจำกสำยงำนอื่นๆ ใหม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกับกำรปฏิบตัิงำนในสำยงำนอื่นๆ ทัง้นีเ้พื่อเป็นกำรเสริมสรำ้ง
ทักษะควำมรูเ้พิ่มเติมใหก้ับพนักงำน และยังเป็นกำรสรำ้งควำมสัมพันธ์ในกำรปฏิบัติงำน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมกำรส่ือสำรภำยใน
องคก์รใหม้ีควำมรำบร่ืน และเกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

โดยในรอบปี 2563/2564 กลุ่มบรษิัทจดัใหม้ีกำรฝึกอบรมเพื่อพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนกังำน ดงันี  ้

หลักสูตร ชั่วโมงในการฝึกอบรม 
กำรลดควำมสญูเสีย 7 ประกำร 6 
กำรบริหำรงำนเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตน้ทุนกำรท ำงำน 6 
ทกัษะกำรสื่อสำรเพื่อกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 6 

จิตส ำนึกควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 6 
กำรปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ (Basic First Aid) 6 

รวม                       5 หลกัสตูร 30 ชั่วโมง 
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จะเห็นไดว้่ำ กลุ่มบริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัในกำรพฒันำบุคลำกรของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจึงมีนโยบำยฝึกอบรม
และพฒันำบุคลำกรของกลุ่มบริษัท ในทุกระดบัอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเตรียมควำมพรอ้มของพนกังำนใหท้ ำงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป็นท่ีไวว้ำงใจแก่ลกูคำ้ และเพื่อตอบสนองกบักำรพฒันำ และกำรเปล่ียนแปลงในอนำคต 

➢ ควำมรบัผิดชอบต่อลกูคำ้ 
กลุ่มบรษิัทมีกำรสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีต่อลกูคำ้ทกุกลุ่มมำอย่ำงยำวนำน ดว้ยกำรบรหิำรควำมสมัพนัธท์ี่ดี โดยยึดหลกัใน

กำรด ำเนินธุรกิจที่ว่ำ “งำนบรกิำรของเรำเริ่มก่อนกำรขำย” โดยกำรเขำ้ไปพบลกูคำ้เพื่อใหค้  ำปรกึษำ แนะน ำ และรบัควำมตอ้งกำรจำก
ลกูคำ้เก่ียวกบัผลิตภณัฑท์ี่ลกูคำ้ตอ้งกำร หลงัจำกนัน้รว่มกนัพฒันำจนไดผ้ลิตภณัฑต์ำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้อย่ำงแทจ้รงิ 

➢ กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
กลุ่มบรษิัทมีนโยบำยในกำรเคำรพสิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำและงำนอนัมีลิขสิทธิ์ของผูอ่ื้น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนบัสนนุ

กำรด ำเนินกำรท่ีมีลกัษณะเป็นกำรละเมิดทรพัยสิ์นทำงปัญญำและงำนอนัมีลิขสิทธิ์ของผูอ่ื้น ซึ่งแสดงถึงเจตนำรมณข์องกลุ่มบรษิัท ใน
กำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม เคำรพและปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวกับทรพัยสิ์นทำงปัญญำ เช่น กำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ
อย่ำงถกูตอ้งตำมลิขสิทธิ์ 

➢ กำรรว่มมือและสนบัสนนุชมุชนและสงัคม 
กลุ่มบริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำชุมชนควบคู่กับกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท โดยไดจ้ดัท ำเป็นโครงกำรต่ำงๆ 

ดงันี ้
1. กำรมอบทนุกำรศกึษำประจ ำปีซึ่งไดจ้ดัท ำมำอย่ำงต่อเนื่องทกุปี ใหแ้ก่เยำวชนผูท้ี่มีควำมประพฤติดแีละมีผลกำรเรียนดี

ในทอ้งถิ่น 
2. กำรให้กำรสนับสนุนนักศึกษำสหกิจศึกษำ โดยนักศึกษำที่อยู่ในหลักสูตรจะมีกำรจัดท ำโครงงำนต่ำงๆ ส่งให้ทำง

มหำวิทยำลยัในระหว่ำงฝึกงำน ทำงกลุ่มบรษิัทจึงใหก้ำรสนบัสนนุกำรจดัสรรงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร จดัหำ
สถำนที่ อุปกรณต์่ำงๆ ตลอดจนทีมพี่เลีย้งเพื่อคอยใหค้ ำปรกึษำ เพื่อใหโ้ครงงำนของนกัศกึษำสหกิจศกึษำส ำเรจ็ลลุ่วง
ไดด้ว้ยดี 

3. กำรซ่อมแซมทำงสำธำรณประโยชนใ์นเขตชมุชนท่ีกลุ่มบรษิัทตัง้อยู่ เพื่อควำมสะดวกและปลอดภยัของผูท้ี่ใชเ้สน้ทำง 
4. กำรขดุลอกค ูคลอง เพื่อช่วยในกำรระบำยน ำ้เขตชมุชนท่ีกลุ่มบรษิัทตัง้อยู่ก่อนย่ำงเขำ้ฤดฝูน 
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4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

4.1 การวิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

ผลการด าเนินงาน 
ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ 
กลุ่มบริษัทมีรำยได้หลักมำจำกกำรประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับโลหะ โดยมีกำรแยกประเภท

ผลิตภัณฑต์ำมลักษณะและกำรใชง้ำนของผลิตภัณฑเ์พื่อใหง้่ำยต่อกำรท ำควำมเขำ้ใจ ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ผลิตภัณฑโ์ลหะ
โครงสรำ้ง, ผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีเก่ียวกบัอปุกรณจ์ดัเก็บและล ำเลียง, และผลิตภณัฑโ์ลหะอื่นๆ และ 2) ชิน้ส่วนโลหะและผลิตภณัฑโ์ลหะแปร
รูป รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนโลหะครบวงจร และกลุ่มบริษัทยังมีรำยได้อีกบำงส่วนจำกกำรจ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงำน
อตุสำหกรรม 

ในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทมีรำยได้รวมเท่ำกับ 394.03 ล้ำนบำท, 277.85 ล้ำนบำท, และ 203.02 ล้ำนบำท ในปี 
2561/2562, ปี 2562/2563, และปี 2563/2564 ตำมล ำดับ โดยลดลงรอ้ยละ 29.49 ในปี 2562/2563 และลดลงรอ้ยละ 26.93 ในปี 
2563/2564 โดยในปี 2562/2563 รำยไดร้วมของกลุ่มบรษิัทมีกำรปรบัตวัลดลงเป็นอย่ำงมำกประมำณ 116.18 ลำ้นบำท โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในช่วงครึ่งหลงัของปี จำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำ (โควิด-19) ที่ท ำใหเ้ศรษฐกิจในประเทศเกิดกำรหดตวัอย่ำง
รุนแรงและกระจำยไปในทกุๆ ภำคส่วน  

ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ยงัมีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในปี 2563/2564 ที่ส่งผลกระทบรุนแรง
กว่ำปีที่ผ่ำนมำ กลุ่มลกูคำ้หลกัของกลุ่มบริษัทต่ำงไดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกกำรแพร่ระบำด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มยำนยนตแ์ละ
กลุ่มอุตสำหกรรมเก่ียวเนื่อง ที่ปริมำณค ำสั่งซือ้ลดลงอย่ำงมำก รวมถึงปริมำณกำรส่งออกที่หดตัวลงจำกมำตรกำรกำรปิดเมืองใน
ต่ำงประเทศและกำรขำดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์ท ำให้ลูกคำ้ตอ้งมีกำรชะลอกำรสั่งชือ้ หรือเล่ือนระยะเวลำกำรรับมอบสินคำ้ออกไป 
ตลอดจนมีกำรยกเลิกค ำสั่งซือ้และหยุดด ำเนินกิจกำร จึงท ำใหร้ำยไดข้องกลุ่มบริษัทปรบัตวัลดลงอีกกว่ำ  74.83 ลำ้นบำท ซึ่งก็ส่งผลให้
กลุ่มบรษิัทประสบภำวะขำดทนุในปีที่ผ่ำนมำ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

กลุ่มบรษิัทมีค่ำใชจ้่ำย อนัไดแ้ก่  
 ต้นทุนขำยและบริกำรซึ่งเท่ำกับ 308.21 ล้ำนบำท, 224.76 ล้ำนบำท, และ 163.95 ล้ำนบำท ในปี 2561/2562, ในปี 

2562/2563, และในปี 2563/2564 โดยคิดเป็นรอ้ยละ 78.22, รอ้ยละ 80.89, และรอ้ยละ 80.76 ของรำยไดร้วม 
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 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยเท่ำกับ 6.91 ลำ้นบำท ในปี 2561/2562, 5.10 ลำ้นบำท ในปี 2562/2563, และ 3.61 ลำ้นบำท ในปี 
2563/2564 เมื่อคิดเป็นอตัรำส่วนต่อรำยไดร้วมจะอยู่ที่ รอ้ยละ 1.75, รอ้ยละ 1.84, และรอ้ยละ 1.78 ตำมล ำดบั 

 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร เท่ำกับ 62.31 ลำ้นบำท, 49.37 ลำ้นบำท, และ 46.20 ลำ้นบำท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 15.81, 
รอ้ยละ 17.77, และรอ้ยละ 22.76 ของรำยไดร้วม ในปี 2561/2562, ปี 2562/2563, และปี 2563/2564 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรเท่ำกับ 3.04 ลำ้นบำท, 2.93 ลำ้นบำท, และ 2.17 ลำ้นบำท ในปี 2561/2562, ในปี 
2562/2563, และในปี 2563/2564 ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.77, รอ้ยละ 1.05, และรอ้ยละ 1.07 ของรำยไดร้วม 

ก ำไรสทุธิของกลุ่มบรษิัทในปี 2561/2562 เท่ำกบั 9.90 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิ รอ้ยละ 2.52 ของรำยไดร้วม อย่ำงไรก็
ดีในปี 2562/2563 และปี 2563/2564 กลุ่มบริษัทมีขำดทุนสุทธิ เท่ำกับ 4.03 ลำ้นบำท และ 12.11 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ (1.44) และ 
(5.98) ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั 

รำยได ้
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ โดยแยกตำมลกัษณะและกำรใชง้ำนของผลิตภณัฑ์ 

แสดงใหเ้ห็นดงันี ้
 รำยไดจ้ำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ลหะโครงสรำ้ง, ผลิตภณัฑโ์ลหะที่เก่ียวกบัอุปกรณจ์ดัเก็บและอุปกรณล์ ำเลียง 

และผลิตภัณฑโ์ลหะอื่นๆ มีสัดส่วนรำยไดสู้งสุดเมื่อเทียบกับรำยไดป้ระเภทอื่น โดยคิดเป็นรอ้ยละ 94.41, รอ้ยละ 95.55, และรอ้ยละ 
93.08 ของรำยไดร้วมในปี 2561/2562, ปี 2562/2563, และปี 2563/2564 ตำมล ำดบั โดยรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑป์ระเภทนีถื้อ
เป็นรำยไดห้ลกัของกลุ่มบรษิัท เนื่องจำกผลิตภณัฑป์ระเภทนีม้ีมลูค่ำเพิ่มสงูกว่ำและมีกำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำต ่ำกวำ่ผลิตภณัฑโ์ลหะแปร
รูป แต่ก็ตอ้งแลกมำดว้ยขัน้ตอนกำรผลิตที่ซบัซอ้นและยุ่งยำกมำกขึน้ 

 รำยไดจ้ำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยโลหะและผลิตภณัฑโ์ลหะแปรรูป มีสดัส่วนรำยไดต้่อรำยไดร้วมเท่ำกับรอ้ยละ 3.00, รอ้ย
ละ 0.05, และรอ้ยละ 1.24 ของรำยไดร้วมในปี 2561/2562, ปี 2562/2563, และปี 2563/2564 ตำมล ำดบั รำยไดจ้ำกผลิตภณัฑโ์ลหะแปร
รูปมีสดัส่วนลดลงค่อนขำ้งมำกในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำที่มีควำมรุนแรงมำกขึน้ เนื่องจำกใน
ตลำดมีผูผ้ลิตและผูจ้  ำหน่ำยเป็นจ ำนวนมำก ทัง้ผูผ้ลิตขนำดเล็กและผูผ้ลิตขนำดกลำงและใหญ่ เนื่องจำกที่ผ่ำนมำอปุสรรคในกำรท ำธุรกจิ
และตน้ทุนในกำรเริ่มตน้ธุรกิจปรบัตวัลดลงค่อนขำ้งมำกจำกในอดีต จึงท ำใหผู้ผ้ลิตขนำดเล็กมีจ ำนวนมำกขึน้ นอกจำกนัน้ผูผ้ลิตขนำด
กลำงและใหญ่ซึ่งในอดีตเป็นเพียงตวักลำงในกำรจ ำหน่ำยโลหะ ก็เริ่มมีกำรเพิ่มขัน้ตอนกำรผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภณัฑโ์ลหะแปรรูปเพิม่
มำกขึน้ นอกจำกนัน้กลุ่มลกูคำ้ที่ซือ้ผลิตภณัฑป์ระเภทนีส่้วนใหญ่จะเป็นบรษิัทขนำดกลำงและเล็ก ซึ่งในช่วงที่ผ่ำนมำไดร้บัผลกระทบจำก
กำรที่เศรษฐกิจชะลอตวั กลุ่มบริษัทจึงมีนโยบำยในกำรใหสิ้นเชื่อทำงกำรคำ้ที่รดักุมมำกขึน้ จึงท ำใหส้ดัส่วนกำรขำยใหก้บัลกูคำ้ในกลุ่มนี ้
ปรบัตวัลดลง 

รำยไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นรำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยในประเทศ ส่วนรำยไดจ้ำกกำรส่งออกจะเป็นรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑโ์ลหะโครงสรำ้ง, ผลิตภณัฑโ์ลหะที่เก่ียวกับอุปกรณจ์ดัเก็บและล ำเลียง, และผลิตภณัฑโ์ลหะอื่นๆ รำยไดจ้ำกกำรส่งออกนีค้ิด
เป็นรำยไดส่้วนนอ้ยเมื่อเทียบกับรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศ รำยไดจ้ำกกำรส่งออกในปี 2561/2562, ปี 2562/2563, และปี 
2563/2564 มีมลูค่ำเท่ำกบั 11.91 ลำ้นบำท, 12.45 ลำ้นบำท, และ 3.54 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 3.10, รอ้ยละ 4.69, และรอ้ยละ 1.85 
ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษัท ตำมล ำดับ โดยในปี 2563/2564 รำยไดจ้ำกกำรส่งออกลดลงค่อนขำ้งมำก 
เนื่องจำกปัญหำกำรปิดเมืองในต่ำงประเทศ กำรขำดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์และค่ำระวำงเรือท่ีปรบัตวัสงูขึน้ 

ในปี 2562/2563 ที่ผ่ำนมำ รำยไดร้วมของกลุ่มบริษัทปรบัตวัลดลงเป็นอย่ำงมำกที่รอ้ยละ 29.49 จำก 394.03 ลำ้นบำทในปี 
2561/2562 เหลือเพียง 277.85 ลำ้นบำท ในปี 2562/2563 โดยในช่วงครึ่งปีแรกเป็นผลมำจำกภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั จึงท ำใหค้วำม
ตอ้งกำรในผลิตภณัฑท์ี่เป็นสินคำ้ทนุปรบัตวัลดลง และกำรปรบัตวัลดลงของรำคำเหล็กซึ่งเป็นตน้ทนุหลกัในกำรผลิต จึงท ำใหก้ลุ่มบรษิัทท่ี
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ก ำหนดรำคำขำยดว้ยตน้ทนุบวกก ำไรส่วนเพิ่มตอ้งมีกำรปรบัรำคำขำยลง ซึ่งส่งผลใหร้ำยไดใ้นช่วงครึง่ปีแรกปรบัตวัลดลงประมำณรอ้ยละ 
15.06 ในขณะที่ช่วงครึ่งปีหลัง ได้เกิดกำรแพร่ระบำดของโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ภำยในประเทศ หลำยๆ ประเทศมีมำตรกำรปิดเมือง อุตสำหกรรมหยุดด ำเนินงำนและหยุดกำรผลิตชั่วครำว ควำมตอ้งกำรในกำรน ำเขำ้
สินคำ้ไปผลิตปรบัตวัลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องมำถึงปริมำณกำรส่งออกของภำคอุตสำหกรรมภำยในประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
อตุสำหกรรมยำนยนตซ์ึ่งเป็นกลุ่มลกูคำ้หลกัของกลุ่มบรษิัท ประกอบกบัควำมตอ้งกำรภำยในประเทศที่มีกำรปรบัตวัลดลงอย่ำงรุนแรง ท ำ
ใหภ้ำคอตุสำหกรรมตอ้งมีกำรลดวนัท ำงำน ปรบัลดจ ำนวนพนกังำน ตลอดจนหยดุสำยกำรผลิตชั่วครำว ซึ่งปัจจยัเหล่ำนีล้ว้นส่งผลกระทบ
ต่อปริมำณค ำสั่งซือ้ในผลิตภัณฑข์องกลุ่มบริษัทใหป้รบัตวัลดลงอย่ำงมำกดว้ยเช่นกัน ซึ่งก็ส่งผลใหร้ำยไดใ้นช่วงครึ่งปีหลังและรำยได้
รวมทัง้ปีของกลุ่มบรษิัทปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

ส ำหรบัปี 2563/2564 กลุ่มบริษัทยงัคงไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ต่อเนื่องมำจำกปีก่อน ทัง้ยงัมีควำม
รุนแรงมำกขึน้ดว้ย เนื่องจำกในประเทศมีผูต้ิดเชือ้เพิ่มมำกขึน้ เกิดกำรแพร่ระบำดเป็นกลุ่มกอ้นกระจำยไปทั่วประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ ง
กำรแพร่ระบำดเป็นกลุ่มก้อนในโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งตอ้งให้มีกำรหยุดด ำเนินกำรชั่วครำวเพื่อท ำควำมสะอำด กักตัว และรักษำ 
นอกจำกนั้นยังมีมำตรกำรคุมเขม้ในกำรเดินทำงขำ้มจังหวัด ซึ่งปัจจัยเหล่ำนีท้  ำใหลู้กคำ้ของกลุ่มบริษัทไม่มีกำรสั่งซือ้สินคำ้ หรือกลุ่ ม
บริษัทปฏิเสธที่จะขำยสินคำ้ใหใ้นบำงกรณี เนื่องจำกลกูคำ้อยู่ในพืน้ที่ที่มีควำมเส่ียงสงู ผลกระทบของกำรแพร่ระบำดนี ้ยงัส่งผลใหล้กูคำ้
บำงรำยตอ้งปิดสำยกำรผลิตในบำงพืน้ท่ีอย่ำงถำวรเพื่อลดภำระค่ำใชจ้่ำย ท ำใหค้วำมตอ้งกำรในผลิตภณัฑข์องกลุ่มบรษิัทลดลง และเป็น
ผลใหร้ำยไดร้วมของกลุ่มบรษิัทปรบัตวัลดลงอีกจำกปี 2562/2563 

ตน้ทนุขำยและบรกิำรและก ำไรขัน้ตน้ 
ตน้ทุนขำยและบริกำรของกลุ่มบริษัทประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบ, ตน้ทุนวสัดุสิน้เปลือง, ตน้ทุนสินคำ้ส ำเร็จรูปประเภทซือ้มำ

ขำยไป, ค่ำแรงทำงตรง, และค่ำใชจ้่ำยในกำรผลิตซึ่งรวมถึงค่ำเส่ือมรำคำอำคำรโรงงำน เครื่องจกัร เครื่องมือและอปุกรณท์ี่ใชใ้นกำรผลิต
และใหบ้รกิำร โดยในปี 2563/2564 กลุ่มบรษิัทมีตน้ทนุขำยและบรกิำรเท่ำกับ 163.95 ลำ้นบำท ลดลง 60.81 ลำ้นบำท จำก 224.76 ลำ้น
บำท ในปี 2562/2563 คิดเป็นรอ้ยละ 27.06 ซึ่งเป็นผลมำจำกปริมำณกำรขำยที่ปรบัตวัลดลง อย่ำงไรก็ดีจำกรำยไดท้ี่มีกำรปรบัตวัลดลง 
ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีค่ำใชจ้่ำยบำงรำยกำรที่เป็นตน้ทุนคงที่ ท ำใหใ้นปี 2563/2564 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนตน้ทุนขำยและบริกำรต่อ
รำยไดร้วมเท่ำกบัรอ้ยละ 80.76 ซึ่งใกลเ้คียงกบัปี 2562/2563 ที่มีสดัส่วนเท่ำกบัรอ้ยละ 80.89  

ที่ผ่ำนมำก ำลงัซือ้ของลกูคำ้และควำมตอ้งกำรสินคำ้ในตลำดมีกำรปรบัตวัลดลง ส่งผลใหก้ำรแข่งขนัทวีควำมรุนแรงมำกขึน้
และลกูคำ้มีอ  ำนำจในกำรต่อรองมำกขึน้ โดยลกูคำ้ตอ้งกำรสินคำ้ที่รำคำถกูลง ในระยะเวลำกำรส่งมอบที่ตอ้งรวดเรว็ขึน้ ปริมำณกำรสั่งซือ้
ลดลงแต่รูปแบบมีควำมหลำกหลำยมำกขึน้ ประกอบกบัตน้ทนุวตัถดุิบและแรงงำนท่ีเพิ่มขึน้ จึงส่งผลใหก้ ำไรขัน้ตน้ของกลุ่มบรษิัทปรบัตวั
ลดลง นอกจำกนั้นกำรที่รำยไดร้วมปรับตัวลดลงอย่ำงมำกในปี 2563/2564 และรำยจ่ำยบำงรำยกำรเป็นรำยจ่ำยคงที่  ท ำให้ในปี 
2563/2564 กลุ่มบรษิัทมีก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบั 27.55 ลำ้นบำท ลดลงจำกในปี 2562/2563 ซึ่งมีก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบั 40.86 ลำ้นบำท เป็นมลูคำ่ 
13.31 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 32.57 และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ปรบัตวัลดลงจำกรอ้ยละ 15.39 ในปี 2562/2563 เหลือรอ้ยละ 14.41 ในปี 
2563/2564  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร และตน้ทนุทำงกำรเงิน 
ในปี 2563/2564 กลุ่มบริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยเท่ำกบั 3.61 ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลง 1.49 ลำ้นบำท จำกปี 2562/2563 ที่มี

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยเท่ำกบั 5.10 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 29.22 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่กลุ่มบริษัทมีกำรขำยสินคำ้ลดลง ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ 
ในกำรขำยจึงปรบัตวัลดลงตำมปริมำณกำรขำยที่ลดลง และท ำใหส้ดัส่วนค่ำใชจ้่ำยจำกกำรขำยต่อรำยไดร้วมในปี 2563/2564 ปรบัตวั
ลดลงเล็กนอ้ย จำกรอ้ยละ 1.84 ในปี 2562/2563 เหลือ รอ้ยละ 1.78 ในปี 2563/3564 
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ในส่วนของค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร ในปี 2563/2564 กลุ่มบริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 46.20 ลำ้นบำท ซึ่งปรบัตวั
ลดลงจำกปี 2562/2563 ที่มีมลูค่ำ 49.37 ลำ้นบำท ประมำณ 3.17 ลำ้นบำท หรือ รอ้ยละ 6.42 อย่ำงไรก็ดีสดัส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร
ต่อรำยไดร้วมปรับตัวเพิ่มขึน้จำก รอ้ยละ 17.77 เป็นรอ้ยละ 22.76 ทั้งนีก้ลุ่มบริษัทไดม้ีกำรปรับเปล่ียนกำรท ำงำนและมีกำรปรับลด
ค่ำใชจ้่ำยเพื่อตอบสนองต่อภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่เนื่องจำกมีค่ำใชจ้่ำยบำงรำยกำรเป็นค่ำใช้จ่ำยคงที่ จึงท ำให้กลุ่มบริษัทไม่
สำมำรถลดค่ำใชจ้่ำยเพิ่มไดอ้ีกมำกนกั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรในปี 2563/2564 มีมลูค่ำเท่ำกบั 2.17 ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ยจำก 2.93 ลำ้นบำทใน
ปี 2562/2563 จำกควำมเสียสละของคณะผูบ้รหิำรที่ปรบัลดค่ำตอบแทนบำงส่วนเพื่อช่วยบรรเทำผลกระทบทำงเศรษฐกิจ 

ในปี 2563/2564 กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนทำงกำรเงินเท่ำกับ 0.20 ลำ้นบำท ซึ่งประกอบดว้ยดอกเบีย้คิดลดของภำระผูกพันของ
โครงกำรผลประโยชนพ์นกังำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 เรื่องผลประโยชนพ์นกังำน และดอกเบีย้จำกหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 16 ที่น ำมำปรบัใชใ้นปี 2563/2564 เป็นปีแรก โดยตน้ทุนทำงกำรเงินมีกำรปรบัตวัลดลงเล็กน้อย
ประมำณ 0.09 ลำ้นบำท จำก 0.29 ลำ้นบำทในปี 2562/2563 เนื่องจำกกลุ่มบริษัทไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรในกำรวัดมลูค่ำ
ผลประโยชนพ์นกังำนใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกิจในปัจจบุนั 

กลุ่มบรษิัทไม่มีเงินกูย้ืมทัง้ระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินหรือแหล่งเงินกูอ้ื่น เนื่องจำกกลุ่มบรษิัทใชเ้งินทนุจำกส่วน
ของผูถื้อหุน้และก ำไรสะสมจำกกำรด ำเนินงำนในกำรประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียน และลงทุนขยำยก ำลงักำรผลิต ดงันัน้กลุ่ม
บรษิัทจึงไม่มีรำยจ่ำยตน้ทนุทำงกำรเงินท่ีเป็นดอกเบีย้จ่ำย 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ 
กลุ่มบรษิัทมีก ำไรสทุธิ 9.90 ลำ้นบำท ในปี 2561/2562 อย่ำงไรก็ดีในปี 2562/2563 และปี 2563/2564 กลุ่มบรษิัทมีผลขำดทนุ

สุทธิเท่ำกับ 4.03 ลำ้นบำท และ 12.11 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้
เศรษฐกิจเกิดกำรหดตวั ควำมตอ้งกำรในผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษัทลดลง กำรผลิตและกำรส่งมอบสินคำ้มีกำรหยดุชะงกั ท ำใหร้ำยไดร้วม
ของกลุ่มบรษิัทปรบัตวัลดลงอย่ำงมำก จนไม่เพียงพอท่ีจะครอบคลมุค่ำใชจ้ำ่ยคงที่ได ้แมว้่ำกลุ่มบรษิัทจะมีกำรปรบัตวัโดยมีมำตรกำรปรบั
ลดค่ำใชจ้่ำยแลว้ก็ตำม 

ฐานะการเงนิ 
 

 

สินทรพัย ์
ณ 31 กรกฎำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 1,335.55 ลำ้นบำท สินทรพัยส่์วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทประกอบดว้ย 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ซึ่งมีมลูค่ำ 204.54 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 15.32 ของสินทรพัยร์วม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรลงทนุในอำคำร
โรงงำน, อำคำรส ำนกังำน, และเครื่องจกัร ของบรษิัทย่อย นอกจำกนัน้เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดซึ่งมีมลูค่ำ 767.14 ลำ้นบำท ก็มี
สดัส่วนเป็นรอ้ยละ 57.44 ของสินทรพัยร์วม โดยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของกลุ่มบรษิัทท่ีมีเหลืออยู่เป็นจ ำนวนค่อนขำ้งมำกนัน้ 

สนิทรพัยร์วม
1,358.06

หนีส้นิรวม
30.47

สว่นของผูถ้อื
หุน้รวม

1,327.59

2562

สนิทรพัยร์วม
1,341.07

หนีส้นิรวม
16.25

สว่นของผูถ้อื
หุน้รวม

1,324.82

2563

สนิทรพัยร์วม
1,335.55

หนีส้นิรวม
13.94

สว่นของผูถ้อื
หุน้รวม

1,321.61

2564
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ก็เนื่องมำจำกกลุ่มบรษิัทมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้ป็นทนุหมนุเวียนในกำรประกอบกิจกำร ซึ่งหำกมีกำรขำยสินคำ้ในจ ำนวนมำกขึน้หรือรำยได้
เติบโตขึน้ กลุ่มบริษัทก็จะตอ้งใช้เงินทุนหมุนเวียนมำกขึน้  เพรำะตอ้งมีกำรซือ้สินคำ้และวัตถุดิบและให้เครดิตกับลูกคำ้เพิ่มขึน้ดว้ย 
นอกจำกนัน้เงินสดที่เหลือก็จะใชใ้นกำรรกัษำสภำพคล่องในภำวะที่เศรษฐกิจชะลอตวั และเป็นกำรส ำรองเอำไวใ้ชส้ ำหรบักำรลงทุนของ
กลุ่มบรษิัทในอนำคต 

ในปี 2563/2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยร์วมลดลง 5.52 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 0.41 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562/2563 ซึ่ง
มีสินทรัพยร์วม ณ 31 กรกฎำคม 2563 เท่ำกับ 1,341.07 ลำ้นบำท โดยสินทรัพยท์ี่ลดลงส่วนใหญ่นั้นเป็นผลมำจำกที่ดิน อำคำรและ
อปุกรณท์ี่มีมลูค่ำลดลงจำกกำรตดัค่ำเส่ือมรำคำ 

คณุภำพของสินทรพัย ์
 ลกูหนีก้ำรคำ้-สทุธิ 
ในกำรใหสิ้นเชื่อทำงกำรคำ้แก่ลกูคำ้ กลุ่มบริษัทจะพิจำรณำจำกประวตัิกำรติดต่อ ฐำนะทำงกำรเงินของลกูคำ้ ปริมำณงำน

และควำมต่อเนื่องของกำรไดร้บังำนรวมถึงสภำพเศรษฐกิจโดยรวมเป็นเกณฑใ์นกำรพิจำรณำ ในกรณีของลกูคำ้ใหม่ กลุ่มบรษิัทอำจเรียก
เก็บมดัจ ำรอ้ยละ 30 - 40 ของมลูค่ำงำน กลุ่มบริษัทมีนโยบำยกำรใหเ้ครดิตส ำหรบัลกูคำ้ทั่วไปอยู่ที่ 30 วนั ส ำหรบัลกูคำ้ที่ติดต่อกันมำ
นำนและมีปรมิำณงำนและมลูค่ำงำนสงูจะไดร้บัเครดิตอยู่ระหว่ำง 30 - 120 วนั 

ณ 31 กรกฎำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีลกูหนีก้ำรคำ้เท่ำกับ 24.90 ลำ้นบำท และ ณ 31 กรกฎำคม 2564 มีลกูหนีก้ำรคำ้เท่ำกบั 
24.20 ลำ้นบำท ลดลง 0.70 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 2.81 ซึ่งลูกหนีก้ำรคำ้ของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกหนีก้ำรคำ้ที่ยงัไม่ถึงก ำหนด
ช ำระ และคำ้งช ำระไม่เกินสำมเดือน โดยลูกหนีก้ำรคำ้ของกลุ่มบริษัทแยกตำมอำยุหนีท้ี่คำ้งช ำระ ณ 31 กรกฎำคม 2563 และ ณ 31 
กรกฎำคม 2564 เป็นดงันี ้

 (หน่วย : พนับำท) 

ลูกหนีก้ารค้า ณ 31 กรกฎาคม 2563 ณ 31 กรกฎาคม 2564 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 23,695 23,792 

คำ้งช ำระ ไม่เกิน 3 เดือน 1,203 407 

หกั ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู - - 

ลกูหนีก้ำรคำ้ – สทุธิ 24,898 24,199 

ส ำหรบัปี 2562/2563 และปี 2563/2564 ลกูหนีก้ำรคำ้ทัง้หมดของกลุ่มบริษัทเป็นลกูหนีก้ำรคำ้ที่ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระและคำ้ง
ช ำระไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งส่วนใหญ่มีสำเหตมุำจำกลกูหนีม้ีรอบระยะเวลำกำรวำงบิลและวนัจ่ำยช ำระหลงัจำกวนัครบก ำหนดช ำระหนี ้กลุ่ม
บริษัทไม่ไดม้ีกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เนื่องจำกในรอบระยะเวลำหลำยปีที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทสำมำรถจดัเก็บหนีไ้ดค้รบทุกรำยกำร 
ทัง้นีเ้ป็นเพรำะนโยบำยกำรใหสิ้นเชื่อทำงกำรท่ีรดักมุ ประกอบกบัลกูคำ้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิัทเป็นบรษิัทขนำดใหญ่มีฐำนะทำงกำรเงนิที่
มั่นคง จึงไม่มีปัญหำเรื่องกำรจ่ำยช ำระเงินใหก้บักลุ่มบรษิัท 

 สินคำ้คงเหลือ 
สินคำ้คงเหลือทัง้หมดของกลุ่มบรษิัทเป็นวตัถดุิบที่ใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ โดยกลุ่มบรษิัทมีนโยบำยส่งมอบสินคำ้ทนัทีที่ผลิตเสร็จ

และไม่มีนโยบำยเก็งรำคำวตัถดุบิ จึงเก็บวตัถดุิบไวโ้ดยเฉล่ียประมำณ 8-10 สปัดำห ์ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัปรมิำณค ำสั่งซือ้จำกลกูคำ้และแนวโนม้
รำคำวตัถดุิบในตลำดดว้ย 

ณ 31 กรกฎำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินคำ้คงเหลือคิดเป็นมลูค่ำสทุธิ 5.19 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ 31 กรกฎำคม 2563 ซึ่งมี
มูลค่ำสุทธิทั้งสิน้ 2.30 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 2.89 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 125.65 เนื่องจำกรำคำวตัถุดิบเหล็กมีแนวโนม้ปรบัตวั
สงูขึน้ กลุ่มบรษิัทจึงไดม้ีกำรส ำรองวตัถุดิบในปรมิำณที่เพิ่มขึน้ เพื่อรองรบัค ำสั่งซือ้ที่จะไดร้บัในอนำคต สินคำ้คงเหลือของกลุ่มบรษิัทจะมี
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ปริมำณค่อนขำ้งนอ้ย โดยจะมีกำรสั่งซือ้วตัถุดิบเขำ้มำใหเ้พียงพอต่อกำรใชง้ำนเท่ำนั้น ทั้งนีก้็เพื่อเป็นกำรบริหำรตน้ทุนวตัถุดิบและลด
ตน้ทนุในกำรจดัเก็บสินคำ้ โดยปรมิำณสินคำ้คงเหลือจ ำแนกตำมประเภท ณ 31 กรกฎำคม 2563 และ ณ 31 กรกฎำคม 2564 เป็นดงันี ้

(หน่วย : พนับำท) 

สินค้าคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2563 ณ 31 กรกฎาคม 2564 

สินคำ้ระหว่ำงผลิต - - 
วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลือง 2,297 5,189 
สินค้าคงเหลือรวม 2,297 5,189 

จะเห็นว่ำกลุ่มบรษิัทไม่มีกำรตัง้ค่ำเผ่ือสินคำ้ลำ้สมยั เนื่องจำกงำนทัง้หมดเป็นกำรผลิตสินคำ้ตำมค ำสั่งซือ้ของลกูคำ้ (Made to 
Order) ซึ่งกลุ่มบริษัทจะท ำกำรส่งมอบสินคำ้ทนัทีที่ผลิตเสร็จ ส่วนวตัถุดิบและวสัดุสิน้เปลืองเกือบทัง้หมดเป็นโลหะซึ่งเส่ือมสภำพชำ้  จึง
ไม่มีกำรเสื่อมมลูค่ำเชิงเศรษฐกิจ 

 สินทรพัยท์ี่ยงัไม่ไดใ้ชง้ำน 
กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยท์ี่ยังไม่ไดใ้ชง้ำนเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ซึ่งเป็นที่ดิน และ  สิทธิกำรใช้-อำคำรห้องชุด ใน

ประเทศองักฤษ ของบรษิัทย่อย มีมลูค่ำทำงบญัชีรวมอยู่ที่ 112.66 ลำ้นบำท โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นกำรลงทนุและขำยเมื่อมีมลูค่ำเพิม่
ขึน้ในอนำคต และใหเ้ช่ำเมื่อมีโอกำสและรำคำที่เหมำะสม กลุ่มบริษัทไดม้ีกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมเฉพำะของที่ดินเมื่อเดือนกรกฎำคม 
2564 โดยผูป้ระเมินรำคำอิสระตำมวิธีเปรียบเทียบตำมรำคำตลำด โดยมลูค่ำยตุิธรรมของที่ดินดงักล่ำวมีมลูค่ำเท่ำกบั 118.78 ลำ้นบำท 

สภำพคล่อง 
ในปี 2563/2564 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 15.32 ลำ้นบำท ลดลง 33.20 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 

68.43 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562/2563 ซึ่งมีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 48.52 ลำ้นบำท กระแสเงินสดจำกกิจกรรม
ด ำเนินงำนท่ีลดลงนัน้มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของขำดทนุสทุธิก่อนภำษีเงินไดน้ิติบคุคล และกำรเพิ่มขึน้ของสินคำ้คงเหลือ 

กลุ่มบรษิัทมีอตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกบั 46.15 เท่ำ, 154.89 เท่ำ, และ 170.34 เท่ำ ในปี 2561/2562, ในปี 2562/2563, และ
ในปี 2563/2564 ตำมล ำดบั และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็วของกลุ่มบริษัทเท่ำกับ 45.92 เท่ำ ในปี 2561/2562, เท่ำกับ 153.93 เท่ำ 
ในปี 2562/2563, และเท่ำกบั 169.10 เท่ำ ในปี 2563/2564 จำกอตัรำส่วนทำงกำรเงินดงักล่ำวแสดงใหเ้ห็นว่ำกลุ่มบรษิัทมีสภำพคล่องอยู่
ในเกณฑท์ี่ดี มีฐำนะทำงกำรเงินท่ีมั่นคงและไม่มีปัญหำเก่ียวกบัสภำพคล่อง 

เนื่องจำกกำรที่กลุ่มบริษัทมีสภำพคล่องสงู กลุ่มบริษัทจึงมีกำรช ำระค่ำวตัถุดิบและวสัดุสิน้เปลืองส่วนใหญ่เป็นเงินสดเพื่อรบั
ส่วนลดเงินสด ดว้ยสำเหตนุีจ้ึงท ำใหร้ะยะเวลำช ำระหนีเ้ฉล่ียของกลุ่มบรษิัทคอ่นขำ้งต ่ำซึ่งเท่ำกบั 13.78 วนั และ 5.58 วนั ในปี 2562/2563 
และในปี 2563/2564 ในส่วนของระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย ในปี 2563/2564 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ียเท่ำกับ 8.22 วัน 
เพิ่มขึน้จำกปี 2562/2563 ที่มีระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ียเท่ำกับ 3.47 วนั เนื่องจำกกลุ่มบริษัทมีกำรคงปริมำณสินคำ้คงเหลือเพิ่มขึน้ จำก
กำรท่ีแนวโนม้รำคำเหล็กมีกำรปรบัตวัสงูขึน้ ในส่วนของระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียของกลุ่มบรษิัทมีกำรปรบัตวัลดลง จำก 59.84 วนั ในปี 
2562/2563 เป็น 46.15 วนั ในปี 2563/2564 ซึ่งค่อนขำ้งใกลเ้คียงกัน และสอดคลอ้งกับระยะเวลำเฉล่ียในกำรใหสิ้นเชื่อทำงกำรคำ้ ที่อยู่
ประมำณ 30-90 วนั เวน้แต่ลกูคำ้รำยใหญ่บำงรำยที่ขอยืดระยะเวลำกำรใหสิ้นเชื่อทำงกำรคำ้จำก 30-60 วนั เป็น 90-120 วนั 

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนทัง้สิน้ 59.88 ลำ้นบำท ในปี 2563/2564 โดยเป็นกำรลงทุนในสินทรพัย์
ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น เพื่อเป็นกำรเพิ่มผลตอบแทนใหก้ับเงินสดที่กลุ่มบริษัทไดส้ ำรองไวเ้พื่อรกัษำสภำพคล่องในช่วงที่เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ 

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงินในปี 2563/2564 เท่ำกับ 0.53 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นกำรจ่ำยช ำระหนีสิ้น
ตำมสญัญำเช่ำจำกกำรเช่ำระยะยำวของอำคำรโรงงำนและอำคำรส ำนกังำนของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
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ควำมเหมำะสมของโครงสรำ้งเงินทนุ 
ณ 31 กรกฎำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 1,321.61 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ 31 กรกฎำคม 2563 ที่มีมลูค่ำ

1,324.82 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงิน 3.21 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 0.24 ซึ่งมีสำเหตุหลกัมำจำกก ำไรสะสมที่ปรบัตวัลดลง จำกกำรที่ในปี 
2563/2564 กลุ่มบรษิัทมีผลขำดทนุสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน กลุ่มบรษิัทมีอตัรำหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ทัง้ในปี 2562/2563 และในปี 
2563/2564 เท่ำกับ 0.01 เท่ำ ซึ่งถือว่ำเป็นอตัรำส่วนที่ค่อนขำ้งต ่ำเนื่องจำกที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทใชเ้งินทนุจำกส่วนของผูถื้อหุน้ซึ่งไดม้ำทัง้
จำกกำรเพิ่มทนุของผูถื้อหุน้และก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในกำรขยำยธุรกิจ จึงไม่มีหนีสิ้นระยะยำวที่เป็นเงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิหรือแหล่ง
เงินกูอ้ื่น นอกจำกนัน้เนื่องจำกกลุ่มบริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดอยู่ค่อนขำ้งมำกจึงมีกำรจ่ำยช ำระหนีใ้หก้ับเจำ้หนีก้ำรค้ำ
เป็นเงินสดเพื่อรบัส่วนลดเงินสด จึงท ำใหห้นีสิ้นหมนุเวียนของกลุ่มบรษิัทอยู่ในปรมิำณที่ค่อนขำ้งต ่ำ 

หนีสิ้น 
หนีสิ้นของกลุ่มบรษิัทเกือบทัง้หมดเป็นหนีสิ้นหมนุเวียน ซึ่งประกอบดว้ยเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น ที่เป็นค่ำใชจ้่ำย

คำ้งจ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมปกติทั่วไปของกลุ่มบริษัทเท่ำนั้น โดยในปี 2563/2564 กลุ่มบริษัทมีหนีสิ้นหมนุเวียนรวม 5.93 ลำ้นบำท 
ลดลง 0.41 ลำ้นบำท จำก 6.34 ลำ้นบำทในปี 2562/2563 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรลดลงของเจำ้หนีก้ำรคำ้ 

กลุ่มบริษัทมีนโยบำยไม่ก่อหนีสิ้นมำกนกั แหล่งที่มำของเงินลงทนุในกำรขยำยกิจกำรจึงมำจำกกระแสเงินสดจำกภำยในกลุ่ม
บริษัทเป็นหลัก ที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทไม่มีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกแหล่งเงินกูภ้ำยนอกและภำระหนีเ้งินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 

อย่ำงไรก็ดีในปี 2563/2564 กลุ่มบรษิัทมีหนีสิ้นไม่หมนุเวียนจ ำนวน 8.01 ลำ้นบำท ปรบัตวัลดลง 1.90 ลำ้นบำท จำก 9.91 ลำ้นบำท ในปี 
2562/2563 ซึ่งประกอบดว้ยหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำ ที่มีกำรบนัทึกเพิ่มเติมประมำณ 0.11 ลำ้นบำท จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 16 มำปรบัใช ้และประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรบัผลประโยชนพ์นักงำน ซึ่งปรบัตัวลดลงประมำณ 2.01 ลำ้นบำท จำกกำร
เปล่ียนแปลงสมมตุิฐำนในกำรวดัมลูค่ำผลประโยชนพ์นกังำน 

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณท์ีอ่าจมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการด าเนินงานในอนาคต 
เนื่องจำกผลิตภณัฑห์ลกัของกลุ่มบริษัทอนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑโ์ลหะโครงสรำ้งและผลิตภณัฑโ์ลหะที่เก่ียวกบัอุปกรณจ์ดัเก็บและ

อปุกรณล์ ำเลียงนัน้ มีลกัษณะเป็นสินคำ้ทนุ ซึ่งควำมตอ้งกำรในกำรสั่งซือ้ผลิตภณัฑด์งักล่ำวจะเกิดขึน้เมื่อกลุ่มลกูคำ้มีกำรขยำยตวั, มีกำร
เพิ่มก ำลังกำรผลิต, หรือมีกำรปรบัเปล่ียนกระบวนกำรผลิต ดังนั้นกำรเติบโตหรือกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทจึงขึน้อยู่กับอัตรำกำร
ขยำยตวัของกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำงๆ และกำรเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมเป็นหลกั หำกสภำวะเศรษฐกิจมีแนวโนม้ที่ดี มีกำรขยำยตวั ผล
กำรด ำเนินงำนก็คำดว่ำจะเติบโตตำมสภำวะเศรษฐกิจที่ขยำยตัวขึน้ ในทำงกลับกันหำกเศรษฐกิจเกิดกำรชะลอตัวหรือหดตัว ผลกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัทก็อำจจะหดตวัตำมไปดว้ย อย่ำงไรก็ดีกลุ่มบรษิัทก็จะท ำกำรติดตำมสถำนกำรณเ์ศรษฐกิจ และปัจจยัต่ำงๆ ที่จะ
กระทบกบัเศรษฐกิจอย่ำงใกลช้ิด เพื่อที่จะปรบัเปล่ียนนโยบำยกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ใหท้นักบัสถำนกำรณ์ 

ควำมผนัผวนของรำคำเหล็กก็เป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่จะมีผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัท เนื่องจำกวตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นกำร
ผลิตสินคำ้ของกลุ่มบริษัทนั้น เป็นเหล็กและโลหะ โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 43.03 ของตน้ทุนขำยในปี 2563/2564 และเนื่องจำกกลุ่ม
บริษัทด ำเนินนโยบำยกำรก ำหนดรำคำขำยโดยกำรใชต้น้ทุนบวกดว้ยส่วนต่ำงก ำไร ดงันัน้เมื่อรำคำเหล็กปรบัตวัเพิ่มขึน้ ตน้ทุนขำยก็จะมี
กำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ตำม ซึ่งก็จะส่งผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มบริษัทปรบัตวัเพิ่มขึน้ดว้ย ในทำงกลบักันหำกรำคำเหล็กมีกำรปรบัตวั
ลดลง ตน้ทุนขำยและรำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มบริษัทก็จะปรบัตวัลดลงตำม ดงันัน้กลุ่มบริษัทจึงตอ้งติดตำมแนวโนม้กำรปรบัตวัขึน้ลง
ของรำคำเหล็กอย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนปัจจยัอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อรำคำเหล็ก เช่น ภำวะเศรษฐกิจ, อปุสงค-์อปุทำน ของเหล็กทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ, อำกรขำเขำ้และมำตรกำรทำงภำษีในกำรตอบโตก้ำรทุ่มตลำด,  กำรหยุดกำรผลิตของผูผ้ลิตเหล็กในประเทศ, 
และภำวะเหตกุำรณภ์ยัพิบตัิที่ไม่สำมำรถคำดกำรณไ์ด ้เพื่อที่จะไดป้ระเมินสถำนกำรณแ์ละปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณน์ัน้ๆ 
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แนวโนม้รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจและกำรบริโภคที่เปล่ียนไป ซึ่งมุ่งเนน้ในดำ้นกำรบรกิำรมำกกว่ำดำ้นกำรผลิตในอุตสำหกรรม
หนกั จะท ำใหป้รมิำณกำรลงทนุในอตุสำหกรรมกำรผลิตลดลง กำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีมีควำมซบัซอ้นและมีควำมสำมำรถ
มำกขึน้ก็อำจท ำใหค้วำมตอ้งกำรในกำรลงทุนในสินทรพัยถ์ำวรหรือเครื่องจกัรอุปกรณป์รบัตวัลดลง เมื่อควำมตอ้งกำรในสินคำ้ลดลง กำร
แข่งขันก็จะรุนแรงมำกขึน้ ซึ่งก็จะส่งผลใหต้อ้งมีกำรแข่งขันในดำ้นรำคำและกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ใหไ้ดม้ำ กขึน้ อันจะ
น ำไปสู่กำรท่ีรำยไดป้รบัตวัลดลง แต่ตน้ทนุกำรผลิตปรบัตวัสงูขึน้ ซึ่งทำ้ยที่สดุก็จะท ำใหก้ ำไรปรบัตวัลดลง 

นอกจำกนัน้ปัจจยัทำงดำ้นแรงงำนก็เป็นอีกหนึ่งตวัแปรที่ส  ำคญั เนื่องจำกประเทศไทยก ำลงัเขำ้สู่สงัคมผูส้งูอำยุ แรงงำนในวยั
ท ำงำนจึงค่อนขำ้งหำยำกและยงัมีทกัษะไม่ตรงกบัควำมตอ้งกำร อีกทัง้ค่ำจำ้งก็มีแนวโนม้ปรบัตวัสงูขึน้ในขณะที่คณุภำพของแรงงำนไม่ได้
ดีขึน้ตำม ปัจจัยดังกล่ำวเหล่ำนีล้ว้นเป็นอีกปัจจัยส ำคญัที่อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทในอนำคต ซึ่งกลุ่ม
บรษิัทจะเฝำ้ติดตำมสถำนกำรณแ์ละพยำยำมปรบัตัวเพื่อใหท้นัต่อสถำนกำรณท์ี่จะเกิดขึน้ในอนำคตต่อไป 

จำกกำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด-19 อำจก่อใหเ้กิดกระแสกำรยำ้ยฐำนกำรผลิตของอุตสำหกรรมต่ำงๆ ทั่วโลก เนื่องจำกเมื่อ
หลำยประเทศมีมำตรกำรปิดเมือง ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนของธุรกิจจ ำนวนมำกหยดุชะงกัลง ตอ้งหยดุด ำเนินกำรผลิตชั่วครำว หรือแมแ้ต่ตอ้ง
ปิดกิจกำรเป็นกำรถำวร ทัง้ที่มีสำเหตมุำจำกนโยบำยกำรหำ้มออกจำกบำ้นและกำรสั่งปิดธุรกิจที่ไม่จ ำเป็นเป็นกำรชั่วครำว และจำกควำม
ตอ้งกำรในสินคำ้ต่ำงๆ ที่ลดลงตำมภำวะเศรษฐกิจที่ซบเซำ รวมทัง้ปัญหำกำรหยดุชะงกัของห่วงโซ่อุปทำน จำกกำรที่ไม่สำมำรถส่งสินคำ้
ระหว่ำงประเทศได ้หรือกำรส่งสินคำ้เกิดควำมล่ำชำ้ ดงันัน้หลำยประเทศจึงมีแนวโนม้ที่จะกลบัไปพึ่งพำกำรผลิตภำยในประเทศหรือใน
ภมูิภำคใกลเ้คียงมำกขึน้ ซึ่งอำจจะท ำใหเ้กิดกำรยำ้ยฐำนกำรผลิตและส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัทในอนำคต 

จำกแนวโนม้เรื่องรถยนตไ์ฟฟ้ำที่มีกำรใชง้ำนเพิ่มมำกขึน้ บริษัทผลิตรถยนตเ์ริ่มเพิ่มสดัส่วนกำรผลิตรถยนตไ์ฟฟ้ำและมีควำม
เป็นไปไดท้ี่จะมำแทนรถยนตน์ ำ้มนัในอนำคต ท ำใหล้กูคำ้หลกัของกลุ่มบรษิัทซึ่งอยู่ในอตุสำหกรรมยำนยนต ์ตัง้แต่โรงงำนประกอบรถยนต์
ไปตลอดจนผูผ้ลิตชิน้ส่วนรถยนตอ์ำจจะมีกำรปรบัเปล่ียนแผนกำรด ำเนินงำนในอนำคต ทัง้นีห้ำกรฐับำลมีนโยบำยที่ชดัเจนในกำรส่งเสริม
กำรผลิตและกำรใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ำในประเทศ ก็อำจจะท ำใหบ้ริษัทผูผ้ลิตรถยนตย์งัคงด ำเนินงำนในประเทศต่อไป แต่หำกรฐับำลยงัไม่มี
นโยบำยที่ชดัเจนในอนำคตอนัใกล ้ก็อำจจะท ำใหบ้รษิัทผูผ้ลิตรถยนตย์ำ้ยฐำนกำรผลิตไปยงัประเทศอื่นท่ีใหก้ำรสนบัสนนุมำกกว่ำ ซึ่งก็จะ
กระทบต่อห่วงโซ่อปุทำนทัง้หมด รวมถึงผูผ้ลิตชิน้ส่วนรถยนตใ์นประเทศ และก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อควำมตอ้งกำรในผลิตภณัฑข์อง
กลุ่มบรษิัท และผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัทในอนำคต 
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4.3 ข้อมูลจากงบการเงนิและอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2562, 2563 และ 2564 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ปี 2562 % ปี 2563 % ปี 2564 % 
สินทรัพย ์       
สินทรพัยห์มนุเวียน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 760.94 56.03 805.15 60.04 767.14 57.44 
เงินลงทนุชั่วครำว 60.00 4.42 146.00 10.89 - - 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 66.24 4.88 28.72 2.14 26.36 1.97 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 96.62 7.11 - - - - 

สินคำ้คงเหลือ 2.04 0.15 2.30 0.17 5.19 0.39 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น - - - - 211.49 15.83 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 985.84 72.59 982.17 73.24 1,010.18 75.63 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       
เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกนั 2.55 0.19 2.56 0.19 2.23 0.17 
อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ 88.10 6.49 113.96 8.50 112.66 8.44 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 279.68 20.59 238.09 17.75 204.54 15.32 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - - - - 0.14 0.01 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 1.88 0.14 3.10 0.23 3.80 0.28 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 0.01 0.00 1.19 0.09 2.00 0.15 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 372.22 27.41 358.90 26.76 325.37 24.37 
รวมสินทรัพย ์ 1,358.06 100.00 1,341.07 100.00 1,335.55 100.00 
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ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2562, 2563 และ 2564 (ตอ่) 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ปี 2562 % ปี 2563 % ปี 2564 % 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีส้ินหมนุเวียน       

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอืน่ 21.36 1.58 6.34 0.47 5.89 0.43 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - - - 0.04 0.00 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 21.36 1.58 6.34 0.47 5.93 0.43 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน       
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - - - - 0.11 0.01 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 0.04 0.00 - - - - 

ประมำณกำรหนีส้ินไม่หมนุเวียนส ำหรบั 
 ผลประโยชนพ์นกังำน 

 
9.07 

 
0.67 

 
9.91 

     
0.74 

 
7.90 

 
0.59 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 9.11 0.67 9.91 0.74 8.01 0.60 
รวมหนีส้ิน 30.47 2.25 16.25 1.21 13.94 1.03 

ส่วนของผูถ้ือหุน้       

ทนุจดทะเบียน 300.00  300.00  300.00  
ทนุที่ออกและช ำระแลว้ 300.00 22.09 300.00 22.37 300.00 22.46 
ส่วนเกินมลูค่ำหุน้สำมญั 166.15 12.23 166.15 12.39 166.15 12.44 
ผลแตกต่ำงของกำรปรบัโครงสรำ้งกำรด ำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกัน 

 
(15.38) 

 
(1.13) 

 
(15.38) 

 
(1.15) 

 
(15.38) 

 
(1.15) 

ก ำไรสะสม       
จดัสรรแลว้ - ส  ำรองตำมกฎหมำย 30.00 2.21 30.00 2.24 30.00 2.25 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 866.37 63.80 861.52 64.25 851.23 63.74 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (19.55) (1.45) (17.47) (1.31) (10.39) (0.77) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,327.59 97.75 1,324.82 98.79 1,321,61 98.97 
ส่วนของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ - - - - - - 

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 1,327.59 97.75 1,324.82 98.79 1,321.61 98.97 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,358.06 100.00 1,341.07 100.00 1,355.55 100.00 
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ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของกลุ่มบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 กรกฎาคม 2562, 2563 และ 2564 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

 
 

 ปี 2562 % ปี 2563 % ปี 2564 % 
รายได ้       
รำยไดจ้ำกกำรขำย 383.66 97.37 265.50 95.56 191.24 94.20 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 0.15 0.04 0.12 0.04 0.26 0.13 
รำยไดอ้ื่น 10.22 2.59 12.23 4.40 11.52 5.67 

รวมรายได ้ 394.03 100.00 277.85 100.00 203.02 100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทนุขำยและบริกำร 308.21 78.22 224.76 80.89 163.95 80.76 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 6.91 1.75 5.10 1.84 3.61 1.78 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 62.31 15.81 49.37 17.77 46.20 22.76 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 3.04 0.77 2.93 1.05 2.17 1.07 

รวมค่าใช้จ่าย 380.47 96.55 282.16 101.55 215.93 106.37 
ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนนิงาน 13.56 3.45 (4.31) (1.55) (12.91) (6.37) 
ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 0.27 0.07 0.29 0.10 0.20 0.10 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 13.29 3.38 (4.60) (1.65) (13.11) (6.47) 
ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 3.39 0.86 (0.57) (0.21) (1.00) (0.49) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 9.90 2.52 (4.03) (1.44) (12.11) (5.98) 
       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :       
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน      
(ก ำไร) ที่เกิดขึน้จริงจำกกำรขำยหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 
 – สทุธิจำกภำษีเงินได ้

 
(0.53) 

 
(0.13) 

 
(0.83) 

 
(0.30) 

 
- 

 
- 

ก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทนุเผื่อขำย 
 – สทุธิจำกภำษีเงินได ้

 
0.31 

 
0.08 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (12.90) (3.27) 2.08 0.75 7.08 3.49 
รวมรำยกำรที่อำจถกูจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไรหรือขำดทนุ 
 ในภำยหลงั 

 
(13.12) 

 
(3.33) 

 
1.25 

 
0.45 

 
7.08 

 
3.49 

รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน      
ผลก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ของผลประโยชนพ์นกังำนที่
ก  ำหนดไว ้- สทุธิจำกภำษีเงินได ้

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.86 

 
0.92 

รวมรำยกำรที่จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไรหรือขำดทนุ
ในภำยหลงั 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.86 

 
0.92 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัปี (13.12) (3.33) 1.25 0.45 8.94 4.41 
       
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (3.22) (0.81) (2.78) (0.99) (3.17) (1.57) 
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ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของกลุ่มบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 กรกฎาคม 2562, 2563 และ 2564 (ตอ่) 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ปี 2562 % ปี 2563 % ปี 2564 % 
       
การแบง่ปันก าไร (ขาดทุน)       
ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้บริษัทใหญ่ (99.99%) 9.90 2.51 (4.03) (1.44) (12.11) (5.98) 
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (0.01%) - - - - - - 

       
การแบง่ปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม       
ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้บริษัทใหญ่ (99.99%) (3.22) (0.81) (2.78) (0.99) (3.17) (1.57) 
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (0.01%) - - - - - - 

       
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่       
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (บาทตอ่หุ้น) 0.033 (0.013) (0.040) 
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (หุ้น) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 
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ตารางสรุปงบกระแสเงนิสดรวมของกลุ่มบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2562, 2563 และ 2564 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได ้ 13.29 (4.60) (13.11) 
รำยกำรปรบักระทบก ำไร (ขำดทนุ) เป็นเงินสดรบั (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน    
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 50.67 42.24 35.33 
(ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย (1.71) (2.15) - 
(ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น - - (0.23) 
(ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยถ์ำวร (0.02) - (0.87) 

(ก ำไร) จำกกำรยกเลิกสญัญำเช่ำสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - - (0.07) 
(ก ำไร) ที่ยงัไม่เกิดขึน้จำกกำรปรบัมลูค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น - - (0.41) 
ดอกเบีย้รบั (8.47) (8.38) (3.76) 
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชนพ์นกังำน 2.43 0.54 0.20 
ขำดทนุจำกกำรไม่ขอคืนภำษีถกูหกั ณ ที่จ่ำย 0.41 0.20 1.18 
ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 0.27 0.29 0.20 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีส้ินด ำเนินงำน 56.87 28.14 18.46 
สินทรพัยด์ ำเนินงำน (เพิ่มขึน้) ลดลง    
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 6.25 38.50 1.61 
สินคำ้คงเหลือ (0.19) (0.26) (2.89) 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น - (1.18) (0.82) 

หนีส้ินด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง)    
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอืน่ (1.23) (13.04) (0.45) 

เงินสดรบั (จ่ำย) จำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได ้ 61.70 52.16 15.91 
จ่ำยภำษีเงินได ้ (2.40) (3.64) (0.59) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 59.30 48.52 15.32 
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ตารางสรุปงบกระแสเงนิสดรวมของกลุ่มบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2562, 2563 และ 2564 (ต่อ) 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกนัลดลง (เพิ่มขึน้) (0.02) (0.02) 0.33 
เงินสดจ่ำยเพื่อกำรลงทนุในเงินลงทนุระยะสัน้ (20.00) (86.00) - 
เงินสดจ่ำยเพื่อกำรลงทนุในสินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวยีนอื่น (80.47) (30.00) (120.07) 
เงินสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 84.47 127.75 - 
เงินสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวยีนอื่น - - 55.23 
เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ - (25.95) - 

เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้สินทรพัยถ์ำวร (4.10) (1.00) - 
เงินสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยถ์ำวร 0.02 0.45 0.87 
รบัดอกเบีย้ 8.47 8.38 3.76 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (11.63) (6.39) (59.88) 

    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินปันผลจ่ำย (12.00) - - 
เงินสดจ่ำยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - - (0.44) 
เงินสดจ่ำยดอกเบีย้จ่ำยหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - - (0.09) 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (12.00) - (0.53) 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (12.90) 2.08 7.08 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 22.77  44.21 (38.01) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 738.17 760.94 805.15 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 760.94 805.15 767.14 
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิของกลุ่มบริษทั ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2562, 2563 และ 2564 

 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 46.15 154.89 170.34 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ (เท่ำ) 45.92 153.93 169.10 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 2.82 3.50 2.50 
อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ (เท่ำ) 5.74 6.02 7.80 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 62.67 59.84 46.15 
อตัรำส่วนหมนุเวียนสินคำ้คงเหลือ (เท่ำ) 158.47 103.62 43.80 

ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย (วนั) 2.27 3.47 8.22 
อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนีก้ำรคำ้ (เท่ำ) 22.16 26.12 64.47 
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 16.25 13.78 5.58 
Cash Cycle (วนั) 48.69 49.53 48.79 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)     
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 19.70 15.39 14.41 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 0.87 (6.23) (12.76) 
อตัรำก ำไรอื่น (%) 2.59 4.40 5.68 
อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (%) 1,776.76 (293.35) (62.71) 
อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 2.51 (1.45) (5.97) 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) 0.74 (0.30) (0.92) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)     
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์ (%) 0.73 (0.30) (0.91) 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร (%) 19.99 14.76 10.49 
อตัรำกำรหมนุของสินทรพัย ์ (เท่ำ) 0.29 0.21 0.15 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)     
อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่ำ) 0.02 0.01 0.01 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) 235.40 164.62 71.80 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ) 3.68 48.35 28.76 
อตัรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 39.84 0.00 0.00 
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5. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

5.1. ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั 

บริษัท ซิตี ้สตีล จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) 
 
ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ : CITY 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ี่ท  ำจำกโลหะ 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 88/3 หมู่ 4 ถนนบำยพำส ต ำบลหนองไมแ้ดง อ ำเภอเมืองชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 20000 
เลขที่ทะเบียนบรษิัท : 0107547000931 
ทนุจดทะเบียน : 300,000,000 บำท 
ทนุเรียกช ำระแลว้ : 300,000,000 บำท (ณ 31 กรกฎำคม 2564) 
ประเภทหุน้ : หุน้สำมญั 300,000,000 หุน้ 
มลูค่ำหุน้ : หุน้ละ 1 บำท 
Website : http://www.citysteelpcl.com  
E-mail : city@wkpgroup.com, ir@citysteelpcl.com 
โทรศพัท ์ : (038) 214-530-32 
โทรสำร : (038) 214-534 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัย่อย 

บริษัท สยาม ไอโซ โปร จ ากัด 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยวสัดอุปุกรณท์ี่ใชใ้นโรงงำนอตุสำหกรรมและด ำเนินงำนเก่ียวกบักำร
ลงทนุของกลุ่มบรษิัท 

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 88/2 หมู่ 4 ถนนบำยพำส ต ำบลหนองไมแ้ดง อ ำเภอเมืองชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 20000 
เลขที่ทะเบียนบรษิัท : 0205546002113 
ทนุจดทะเบียน  : 370,000,000 บำท 
ทนุเรียกช ำระแลว้ : 264,160,000 บำท (ณ 31 กรกฎำคม 2564) 
ประเภทหุน้ : หุน้สำมญั 37,000,000 หุน้ 
มลูค่ำหุน้ : หุน้ละ 10 บำท 
E-mail : isopro@wkpgroup.com 
โทรศพัท ์ : (038) 214-530-32 
โทรสำร : (038) 214-534 
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บริษัท มารค์ เวิลดไ์วด ์จ ากัด 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : ประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ี่ท  ำจำกโลหะ 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 41/58-61 หมู่ 1 ถนนบำยพำส ต ำบลบำ้นสวน อ ำเภอเมืองชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 20000 
เลขที่ทะเบียนบรษิัท : 0205544011158 
ทนุจดทะเบียน  : 295,000,000 บำท 
ทนุเรียกช ำระแลว้ : 280,200,000 บำท (ณ 31 กรกฎำคม 2564) 
ประเภทหุน้ : หุน้สำมญั 29,500,000 หุน้ 
มลูค่ำหุน้ : หุน้ละ 10 บำท 
E-mail : mark@wkpgroup.com 
โทรศพัท ์ : (038) 287-111 
โทรสำร : (038) 289-151-3 

 
บริษัท ซิตี ้สตีล โปรดักส ์จ ากดั 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : ประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ี่ท  ำจำกโลหะ 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 88/20 หมู่ 10 ถนนบำยพำส ต ำบลนำป่ำ อ ำเภอเมืองชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 20000 
เลขที่ทะเบียนบรษิัท : 0205552013105 
ทนุจดทะเบียน  : 270,000,000 บำท 
ทนุเรียกช ำระแลว้ : 247,050,000 บำท (ณ 31 กรกฎำคม 2564) 
ประเภทหุน้ : หุน้สำมญั 27,000,000 หุน้ 
มลูค่ำหุน้ : หุน้ละ 10 บำท 
E-mail : citypro@citysteelpcl.com 
โทรศพัท ์ : (038) 214-530-32 
โทรสำร : (038) 214-534 

CT Universal Company Limited 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : จ ำหน่ำยสินคำ้ที่ใชใ้นอตุสำหกรรม สินคำ้เพื่อกำรอปุโภคและบรโิภค และลงทนุในธุรกิจใหม ่
ประเทศที่จดทะเบียน : สำธำรณรฐัเซเชลส ์
ทนุจดทะเบียน  : 5,000,000 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ 
ทนุเรียกช ำระแลว้ : 5,000,000 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ (ณ 31 กรกฎำคม 2564) 
  คิดเป็น 172,400,000 บำท (อตัรำแลกเปล่ียน 34.48 บำท / USD 1) 
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย)  จ ำกดั 
  เลขที่ 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท ์: (02) 009-9000 
  โทรสำร : (02) 009-9991 
ผูส้อบบญัชี : นำงสำวพจนรตัน ์ศิรพิิพฒัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 9012 
  บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั 
  เลขที่ 178 อำคำรธรรมนิติ ชัน้ 6-7 ซอยเพิม่ทรพัย ์(ประชำชื่น 20) 
  ถนนประชำชื่น แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
  โทรศพัท ์: (02) 596-0500 ต่อ 622, (02) 596-0596 
  Website : http://www.daa.co.th 
  E-mail : center@daa.co.th 

5.2 ข้อมูลส าคัญอืน่ 
ไม่มีขอ้มลูอื่นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจของผูล้งทนุอย่ำงมีนยัส ำคัญ 

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 
ณ 31 กรกฎำคม 2564 กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยในคดีใดๆ ท่ีมีนัยส ำคัญ ซึ่งอำจส่งผลกระทบในดำ้นลบต่อ

สินทรพัยข์องกลุ่มบรษิัทท่ีมีจ ำนวนสงูกว่ำรอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ สิน้รอบบญัชี 2563/2564 หรือกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษิัท หรือคดีที่มิไดเ้กิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของกลุ่มบรษิัท 
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สว่นที ่2 

การก ากับดูแลกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ซิต้ี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) 
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6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยกำรปฏิบตัิตำมขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีส  ำหรบักรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) 
และไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance) เป็นอย่ำงยิ่ง โดยยึดถือหลกัธรรมำภิบำลที่ดีเป็นขอ้ปฏิบตัิ
ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยค ำนึงถึงผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของบริษัทและสงัคมโดยรวม คณะกรรมกำรไดก้ ำหนด
นโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทมีกำรเจรญิเติบโตที่ยั่งยืน ไวด้งันี ้

1. ด ำเนินกิจกำรดว้ยควำมโปรง่ใส สำมำรถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพียงพอแก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย 
2. บรหิำรงำนอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถดว้ยควำมระมดัระวงั เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ 
3. จดัใหม้ีระบบกำรควบคมุและบรหิำรควำมเส่ียง โดยด ำเนินกิจกำรดว้ยควำมระมดัระวงั และมีกำรประเมินควำมเส่ียง

รวมทัง้วำงกลยทุธ ์แกไ้ข และตดิตำมกำรบรหิำรควำมเส่ียงอยู่สม ่ำเสมอ 
4. กำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่ำงเทำ่เทยีมกนัและเป็นธรรมต่อทกุฝ่ำย 
5. จดัโครงสรำ้งบทบำทหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรแต่ละกลุม่อย่ำงชดัเจน 
6. ดแูลสนบัสนนุใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนปฏิบตังิำนอย่ำงมีจรยิธรรมในกำรประกอบธุรกิจอย่ำงถกูตอ้งและชอบธรรม 

นอกจำกนัน้บรษิัทไดด้  ำเนินกำรตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีส  ำหรบับรษิัทจดทะเบียน ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งไดแ้บ่งเป็น 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยบริษัทจะไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้

ถือหุน้ และไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนัในสิทธิต่ำงๆ ที่ผูถื้อหุน้พึงมีและพึงได ้โดยบรษิัทไดม้ี
กำรปฏิบตัิดงันี ้

 กำรประชมุผูถื้อหุน้ 
1. บริษัทถือปฏิบตัิ ใหม้ีกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมซึ่งประกอบดว้ยขอ้มลูเก่ียวกับ วนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม 

พรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบกำรประชมุวำระต่ำงๆ ตลอดจนวิธีกำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ใหผู้ถื้อหุน้ไดท้รำบล่วงหนำ้ก่อนวนันดัประชมุ 7 วนั 
นอกจำกนัน้แลว้บริษัทยงัไดม้ีกำรเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่ำวไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทที่ www.citysteelpcl.com ดว้ยเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถ
เขำ้ถึงขอ้มลูดงักล่ำวไดอ้ย่ำงเท่ำเทียมกนั 

2. ก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ บรษิัทไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเพิ่มวำระกำรประชมุและเสนอชื่อผูท้ี่มีคณุสมบตัิ
เหมำะสมในกำรเป็นกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ค ำถำมต่ำงๆ โดยมีกำรก ำหนดรำยละเอียดวิธีกำรเสนอเอำไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัท และมีกำร
แจง้ขอ้มลูผ่ำนทำงตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทรำบ  

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชมุได ้บรษิัทไดส้นบัสนนุใหม้ีกำรใชห้นงัสือมอบฉนัทะที่ไดม้ีกำรจดัส่งไปใหผู้ถื้อหุน้
พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในกำรลงมติในวำระต่ำงๆ โดยหนงัสือมอบฉันทะที่ไดจ้ดัส่งไปนัน้ มีทัง้แบบทั่วไป และแบบที่ผูถื้อหุน้สำมำรถ
ก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได ้และมีกำรเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 คน เป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

 กำรด ำเนินกำรในวนัประชมุผูถื้อหุน้ 
1. ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ทุกครัง้ บริษัทไดจ้ดัใหม้ีกำรประชุมอย่ำงเหมำะสมดว้ยเวลำที่เพียงพอ และไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้

ไดม้ีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรซักถำมในเรื่องกำรด ำเนินงำนของบริษัทและเรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนแสดงควำมคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ในท่ีประชมุ 
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2. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ บริษัทไดม้ีกำรใชบ้ัตรลงคะแนนในทุกวำระกำรประชุม และในวำระที่มีหลำยรำยกำร เช่น 
วำระกำรแต่งตัง้กรรมกำร บรษิัทก็ไดจ้ดัใหม้ีกำรลงมติเป็นรำยบคุคล ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดควำมโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ในกรณีเกิดขอ้โตแ้ยง้
ในภำยหลงั 

3. บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีบคุคลที่เป็นอิสระ ซึ่งไดแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบรษิัท เป็นผูต้รวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 
และไดเ้ปิดเผยใหท้ี่ประชมุทรำบ พรอ้มทัง้ไดม้ีกำรบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชมุดว้ย 

 กำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุ และกำรเปิดเผยมติกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
1. บริษัทไดจ้ัดใหม้ีกำรบันทึกกำรประชุมที่ถูกตอ้งครบถว้น โดยในรำยงำนกำรประชุมจะมีกำรบันทึกเก่ียวกับขั้นตอนกำร

ลงคะแนน รำยชื่อผูเ้ขำ้รว่มประชมุ ประเด็น ขอ้ซกัถำม ขอ้เสนอแนะ ควำมเห็นของผูถื้อหุน้ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ ซึ่งจะมีกำร
บนัทึกตัง้แต่ก่อนด ำเนินกำรประชมุไปตลอดจนเสรจ็สิน้กำรประชมุ 

2. บริษัทไดท้ ำกำรเผยแพร่มติที่ประชุมผ่ำนทำงตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
สำมำรถตรวจสอบได ้รวมทัง้ไดม้ีกำรจดัเก็บรำยงำนกำรประชมุอย่ำงเป็นระเบียบเพื่อง่ำยและสะดวกต่อกำรตรวจสอบ 

หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
นอกจำกกำรใหค้วำมส ำคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ในกำรเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงในเรื่องต่ำงๆ ในกำรประชมุแต่ละครัง้ตำมที่

ไดก้ล่ำวไวใ้นหมวดที่ 1 แลว้ บรษิัทยงัไดใ้หค้วำมส ำคญัและสนบัสนนุใหม้ีกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั ไม่ว่ำจะเป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีเป็นผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย และผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ ซึ่งบรษิัทไดม้ีหลกักำรในกำรปฏิบตัิดงันี ้

 กำรใหข้อ้มลูก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
1. บรษิัทไดม้ีกำรแจง้ก ำหนดกำรประชมุ วำระกำรประชมุ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระ ต่อตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ล่วงหนำ้ก่อนวนันดัประชมุผูถื้อหุน้ 
2. ในกำรแจง้ข่ำวต่ำงๆ ผ่ำนทำงตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกำรออกหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เอกสำร

ประกอบในกำรพิจำรณำวำระต่ำงๆ หนังสือมอบฉันทะ รำยงำนกำรประชุม รวมถึงแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 
(แบบ 56-1 One Report) บริษัทไดม้ีกำรจดัท ำขึน้ทัง้ที่เป็นฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทัง้ที่เป็นคนไทยและต่ำงชำติ
ไดร้บัทรำบขอ้มลูอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

 กำรคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
1. บริษัทมีกำรก ำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยไดเ้สนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและ

เสนอเพิ่มวำระกำรประชมุเป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ โดยไดม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัทและมีกำรแจง้ข่ำวผ่ำน
ทำงตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมและ
เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้รหิำรไม่มีกำรเพิม่วำระกำรประชมุโดยไมม่ีกำรแจง้เป็นกำรล่วงหนำ้โดยไมจ่ ำเป็น โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ใน
วำระส ำคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศกึษำขอ้มลูก่อนตดัสินใจ 

 กำรป้องกนักำรใชข้อ้มลูภำยใน 
บริษัทมีนโยบำยกำรควบคุมดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์องบริษัทล่วงหน้ำ  โดย

ก ำหนดใหม้ีกำรเก็บรกัษำขอ้มลูที่ยงัไม่สำมำรถเปิดเผยต่อสำธำรณชนไวเ้ป็นควำมลบั ซึ่งจะใหเ้ฉพำะพนกังำนที่เก่ียวขอ้งรบัทรำบเฉพำะ
ส่วนที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิงำนเท่ำนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทยงัก ำหนดใหม้ีวิธีกำรควบคมุกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ในกำรน ำขอ้มลูควำมลบั
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ของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตวั และมีกำรก ำหนดบทลงโทษพนกังำนที่ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบตัิตำมกฎไวอ้ย่ำงชดัเจน พรอ้มทัง้แจง้แนวทำง
ดงักล่ำวใหท้กุคนในองคก์รถือปฏิบตัิ 

 กำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรระบุกำรมีส่วนไดเ้สียก่อนที่จะมีกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ  โดยในกำรท ำ

รำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทเป็นหลัก โดยหำกบริษัทมีรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ บริษัทจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ
พิจำรณำใหค้วำมเห็นรำยกำรดงักล่ำว และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำต่อไป ทัง้นีบ้ริษัทจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑข์อง
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครดั นอกจำกนัน้ในกำรพิจำรณำรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กรรมกำรที่มี
ส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนรว่มในกำรพิจำรณำและงดออกเสียงในวำระนัน้ 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บรษิัทใหค้วำมส ำคญัอย่ำงยิ่งในกำรด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของควำมรบัผิดชอบ ควำมโปรง่ใส ควำมซื่อสตัย ์และกำรแข่งขนัท่ี

เป็นธรรม  โดยกำรปฏิบตัิต่อบุคคลผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มดว้ยควำมเสมอภำคและเป็นไปตำมกฎหมำยหรือขอ้ตกลงที่ไดท้  ำร่วมกัน ดงันัน้
บรษิัทจึงไดม้ีกำรก ำหนดและส่ือสำรนโยบำยและขอ้พึงปฏิบตัิส ำหรบัคณะกรรมกำรบรษิัท ฝ่ำยจดักำร และพนกังำน ใหย้ึดถือเป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมภำระกิจของบรษิัท ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ และเที่ยงธรรม โดยค ำนึงถึงกำรปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มดงันี ้

 ผูถื้อหุน้ 
นอกเหนือจำกกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนัในสิทธิต่ำงๆ ที่ผูถื้อหุน้พึงมีและพึงได ้ซึ่งรวมถึงสิทธิในกำร

เขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงในเรื่องต่ำงๆ, สิทธิในกำรรบัเงินปันผล, และสิทธิอื่นตำมที่ไดก้ล่ำวไวใ้นหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 แลว้ บริษัท
ยงัคงมุ่งมั่นด ำเนินกิจกำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถและดว้ยควำมระมดัระวงั เพื่อใหเ้กิดผลประกอบกำรท่ีดีและใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัผลตอบแทน
ที่เหมำะสม และบริษัทยงัไดก้ ำหนดใหม้ีช่องทำงกำรติดต่อส ำหรบัผูถื้อหุน้ผ่ำนทำงฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธเ์พื่อใหข้อ้มลูเก่ียวกับบรษิัท ตอบ
ขอ้ซกัถำม รบัฟังควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ รวมทัง้รบัเรื่องรอ้งเรียนต่ำงๆ ดว้ย ซึ่งผูถื้อหุน้สำมำรถติดต่อไดท้ี่โทรศพัทห์มำยเลข (038) 
214-530-32 หรือ www.citysteelpcl.com หรือ ir@citysteelpcl.com 

 ลกูคำ้ 
กลุ่มบรษิัทมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบตัิต่อลกูคำ้ทกุรำยอย่ำงเหมำะสม ดว้ยควำมเอำใจใส่และรบัผิดชอบ โดยไดม้ีกำรด ำเนินกำรดงันี ้
1. ผลิตสินคำ้ที่มีคณุภำพและมำตรฐำน และสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรลกูคำ้ไดเ้ป็นอย่ำงดี ในรำคำที่เหมำะสม 
2. ใหบ้รกิำรท่ีดีทัง้ก่อนและหลงักำรขำย โดยกำรใหค้  ำปรกึษำ แนะน ำ ตลอดจนกำรท ำงำนรว่มกนั เพื่อออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้

ตรงกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ตัง้แต่ก่อนท่ีลกูคำ้จะสั่งซือ้สินคำ้กบักลุ่มบรษิัท ไปจนถึงกำรส่งมอบสินคำ้อย่ำงตรงต่อเวลำและกำรติดตัง้
สินคำ้ที่ไดม้ำตรฐำน กำรใหค้วำมช่วยเหลือและแกปั้ญหำต่ำงๆ และกำรตรวจสอบสภำพสินคำ้ภำยหลงักำรใชง้ำน 

3. มุ่งมั่นในกำรพฒันำผลิตภัณฑเ์พื่อใหสิ้นคำ้มีควำมหลำกหลำยมำกขึน้ โดยกลุ่มบริษัทไดย้ึดถือในนโยบำยคุณภำพที่ว่ำ 
“ผลิตภณัฑด์ี มีคณุภำพ ประทบัใจลกูคำ้ ส่งมอบตรงเวลำ พฒันำอย่ำงต่อเนื่อง” 

4. รกัษำขอ้มูลของลูกคำ้ ซึ่งรวมถึงแบบงำน และตัวอย่ำงผลิตภัณฑข์องลูกคำ้ ใหเ้ป็นควำมลับและป้องกันกำรน ำข้อมูล
ดงักล่ำวไปเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัควำมยินยอมจำกลกูคำ้ 

 พนกังำน 
บุคลำกรถือเป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคล่ือนใหอ้งคก์รประสบควำมส ำเร็จ  กลุ่มบริษัทจึงใหค้วำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติต่อ

พนกังำนอย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม และดแูลพนกังำนใหม้ีคณุภำพชีวิตที่ดี โดยกลุ่มบรษิัทไดม้ีกำรด ำเนินงำนดงันี ้ 

http://www.citysteelpcl.com/
mailto:ir@citysteelpcl.com
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1. เคำรพในสิทธิของพนกังำนทุกคน และปฏิบตัิต่อพนกังำนทุกคนดว้ยควำมเสมอภำค โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบตัิต่อพนกังำน
เนื่องดว้ยควำมแตกต่ำงในเรื่องเชือ้ชำติ เพศ อำย ุกำรศกึษำ หรือควำมแตกต่ำงในดำ้นกำยภำพ ซึ่งกลุ่มบรษิัทไดม้ีกำรจำ้งแรงงำนท่ีเป็นผู้
พิกำรและจดัใหท้ ำงำนในต ำแหน่งหนำ้ที่ที่เหมำะสม 

2. ให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่ เหมำะสม และมีกำรปรับค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนในทุกๆ ปี โดยพิจำรณำจำก
สถำนกำรณแ์ละภำวะเศรษฐกิจในเวลำนัน้ๆ และผลกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน ซึ่งจดัท ำขึน้ดว้ยควำมโปร่งใสและเป็น
ธรรม  

3. ส่งเสริมให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพิเศษและโครงกำรต่ำงๆ ที่ได้จัดขึน้เพื่อสรำ้งควำมสำมัคคีและพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

4. ดแูลสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้ีควำมปลอดภยั รวมทัง้จดัใหม้ีสวสัดิกำรและก ำหนดนโยบำยดำ้นควำมปลอดภยั
และสขุอนำมยั ดงันี ้

• จัดใหม้ีหอ้งพยำบำลรวมทัง้เวชภัณฑแ์ละยำเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรดูแลรกัษำพนักงำนที่เจ็บป่วยหรือไดร้บั
บำดเจ็บจำกกำรท ำงำนในเบือ้งตน้ 

• จดัใหม้ีกำรตรวจสขุภำพตำมปัจจยัเส่ียงของพนกังำนในแต่ละสำยงำน 
• พนกังำนในโรงงำนจะไดร้บัชดุแต่งกำยพรอ้มทัง้อุปกรณ์เก่ียวกบัควำมปลอดภยั ส ำหรบักำรปฏิบตัิงำนในโรงงำน เพื่อ

ป้องกนัพนกังำนจำกอนัตรำยที่อำจเกิดขึน้ระหว่ำงกำรปฏิบตัิงำน 
• มีกำรจดัอบรมและปฐมนิเทศนพ์นกังำนใหม่เก่ียวกบัควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน รวมทัง้วิธีกำรปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ 
นโยบำยดำ้นควำมปลอดภยัและสขุอนำมยั 
• บรษิัทมุ่งพฒันำระบบควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัของพนกังำนใหส้อดคลอ้งตำมขอ้กฎหมำย 
• บรษิัทก ำหนดใหค้วำมปลอดภยัในกำรท ำงำนถือเป็นหนำ้ที่รบัผิดชอบอนัดบัแรกในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนทกุคน 
• บริษัทสนบัสนุนและส่งเสริมใหม้ีกำรจดัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน รวมถึงจดัใหม้ีกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัของ

สถำนท่ีท ำงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 
• บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมควำมปลอดภัยต่ำงๆ ที่จะช่วยกระตุน้จิตส ำนึกดำ้นควำมปลอดภัยของ

พนกังำน เช่น กำรอบรมและประชำสมัพนัธด์ำ้นควำมปลอดภยั 
• บริษัทใหก้ำรสนบัสนุนทรพัยำกร และงบประมำณ ในกำรด ำเนินกำรพฒันำดำ้นควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในกำร

ท ำงำน เพื่อใหเ้กิดควำมปลอดภยัแก่พนกังำน 
5. ส่งเสริมใหม้ีกำรอบรมเพื่อพฒันำควำมรู ้ทัง้กำรจดัอบรมภำยในบริษัทใหก้ับพนกังำนใหม่ในแต่ละสำยงำนและกำรอบรม

นอกสถำนที่ในเรื่องควำมรูเ้ฉพำะดำ้น เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ควำมเขำ้ใจใหก้ับพนักงำน นอกจำกนั้นยังไดม้ีกำรจัดโครงกำรแลกเปล่ียน
ควำมรูร้ะหว่ำงพนกังำน เพื่อใหพ้นกังำนไดม้ีควำมรูท้ี่หลำกหลำยในสำยงำนอื่นๆ โดยมีแนวทำวทำงในกำรปฏิบตัิ ดงันี ้

• วิเครำะหค์วำมตอ้งกำรที่แทจ้ริงที่พนกังำนจ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรฝึกอบรม เช่น ทกัษะที่ขำด หรือปัญหำที่ตอ้งไดร้บักำร
แกไ้ข  

• ให้ข้อมูลพนักงำนได้ทรำบว่ำ กำรฝึกฝนทักษะใหม่ๆ หรือกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้กับทักษะที่มีอยู่แล้วนั้นมี
ควำมส ำคญัอย่ำงไร 

• ออกแบบกำรฝึกอบรมใหม้ีวตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจน และสำมำรถวดัผลได ้
• แจง้ใหพ้นักงำนทรำบว่ำ กำรฝึกอบรมเป็นหนำ้ที่อย่ำงหนึ่ง ซึ่งพนักงำนควรใหค้วำมร่วมมือและตัง้ใจฝึกอบรมอย่ำง

จรงิจงั 
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• หวัหนำ้งำนและพนกังำนพดูคยุท ำควำมเขำ้ใจกนัก่อนเริ่มกำรอบรม 
• ใหร้ำงวลัแก่พนกังำนที่สำมำรถน ำควำมรูจ้ำกกำรฝึกอบรมมำใชก้บัองคก์รไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อเป็นกำรกระตุน้

และจงูใจใหพ้นกังำนเห็นควำมส ำคญักบักำรฝึกอบรม และกำรน ำควำมรูไ้ปใช ้
6. เปิดโอกำสใหพ้นกังำนไดแ้สดงควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ที่เป็นประโยชนต์่อกำรพฒันำองคก์ร ผ่ำนทำง “ฝ่ำย

บริกำรเติมรอยยิม้” รวมทัง้รบัขอ้รอ้งเรียนและกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิด กำรฝ่ำฝืนกำรปฏิบตัิของนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
กำรฝ่ำฝืนกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบรษิัท กำรกระท ำทจุรติจำกพนกังำน โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้ 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน 
• ผ่ำนทำงโทรศพัทห์มำยเลข (038) 214-530-32 หรือ www.citysteelpcl.com หรือ compliance@citysteelpcl.com  
• ผ่ำยทำงไปรษณีย ์ตำมที่อยู่ของบรษิัทท่ี 

บรษิัท ซิตี ้สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถนนบำยพำส ต ำบลหนองไมแ้ดง อ ำเภอเมืองชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 20000 

กระบวนกำรด ำเนินกำรเมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรียน 
• ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนรวบรวมขอ้มลู และตัง้กรรมกำรตรวจสอบขอ้มลู  
• ถำ้ตรวจสอบว่ำขอ้มลูเป็นจริง พบว่ำพนกังำนมีกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตำมกฎ นโยบำย ระเบียบปฏิบตัิ อนั

อำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อบริษัท หรือกระท ำกำรทุจริต คอรร์ปัชั่นใหด้  ำเนินกำรเสนอเรื่องต่อกรรมกำรบริหำรเพื่อ
พิจำรณำด ำเนินกำร หรือลงโทษตำมขอ้ก ำหนดของบรษิัท 

มำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสในกำรกระท ำผิด 
• บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือขอ้มลูใดๆ ที่สำมำรถระบุตวัตนของผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลู และเก็บรกัษำขอ้มลูที่

ไดร้บัจำกผูร้อ้งเรียนไวเ้ป็นควำมลบั  
7. สรำ้งค่ำนิยมที่ดีใหก้บัพนกังำนทกุๆ คนในองคก์ร โดยมุ่งเนน้ปรชัญำที่ว่ำ “คนดีส ำคญักว่ำทกุสิ่ง” และส่งเสรมิใหพ้นกังำน

ทุกคนปฏิบัติหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมำ ภำยใตก้ฎหมำยและกฎระเบียบของบริษัท พรอ้มทั้งปลูกฝังและรณรงคใ์ห้
พนกังำนมีจิตส ำนึกต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่น โดยหำ้มไม่ใหร้บัหรือใหสิ้นบนและส่ิงจงูใจในรูปแบบใดๆ ทัง้สิน้ และหำ้มมอบหมำย
ใหผู้อ้ื่นใหห้รือรบัสินบนและส่ิงจงูใจแทนตนเอง เนื่องจำกกำรติดสินบนในกำรด ำเนินธุรกิจถือเป็นส่ิงผิดกฎหมำยและมีควำมผิดทำงอำญำ 
รวมถึงก ำหนดบทลงโทษกรณีที่ฝ่ำฝืนดว้ย 

 คู่คำ้และเจำ้หนีก้ำรคำ้ 
เพื่อเป็นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ี่ยั่งยืนระหว่ำงบรษิัทและคู่คำ้ บรษิัทไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรปฏิบตัิต่อคู่คำ้และเจำ้หนีก้ำรคำ้

บนพืน้ฐำนของควำมเกือ้หนุนที่เป็นธรรม โดยใหป้ฏิบตัิต่อคู่คำ้และเจำ้หนีก้ำรคำ้อย่ำงเป็นธรรม และเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรคำ้หรือ
ตำมสญัญำที่ตกลงท ำรว่มกนั รวมทัง้มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลือกคู่คำ้อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่เรียก หรือไม่รบัผลประโยชนใ์ดๆ ที่
ไม่สุจริตจำกคู่คำ้ และไม่เขำ้ไปมีส่วนร่วมต่อกำรกระท ำใดๆ อันที่จะก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์ซึ่งบริษัทไดก้ ำหนดเป็น
นโยบำย และก ำหนดบทลงโทษจำกกำรกระท ำดงักล่ำวไวอ้ย่ำงชดัเจน 

 คู่แข่งขนั 
บรษิัทด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของกำรแข่งขนัท่ียตุิธรรม โดยปฏิบตัิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัท่ีดี และไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็น

กำรท ำลำยชื่อเสียงหรือก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อคู่แข่งขนั 

http://www.citysteelpcl.com/
mailto:compliance@citysteelpcl.com
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 ชมุชน, สงัคม, และส่ิงแวดลอ้ม 
บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรพัฒนำชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยค ำนึงถึงหนำ้ที่และควำม

รบัผิดชอบที่บริษัทพึงปฏิบตัิต่อชุมชนและสงัคม โดยไม่สรำ้งควำมเดือดรอ้นต่อชุมชนรอบขำ้ง และใหค้วำมร่วมมือและช่วยเหลือในเรื่อง
ต่ำงๆ ต่อชมุชนท่ีบรษิัทตัง้อยู่ นอกจำกนัน้บรษิัทยงัใหค้วำมใส่ใจเป็นอย่ำงมำกกบักำรรกัษำส่ิงแวดลอ้มและกำรอนรุกัษ์พลงังำน โดยไดน้ ำ
หลกัปรชัญำองคก์รที่ว่ำ “ประโยชนส์งูประหยดัสดุ” มำใชใ้นกำรส่งเสริม รณรงคแ์ละสรำ้งจิตส ำนึกใหแ้ก่พนกังำนในกำรอนุรกัษ์พลงังำน 
รวมทัง้กำรใชท้รพัยำกรอย่ำงชำญฉลำดและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนมีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มอย่ำง
เครง่ครดั 

นอกจำกกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียในแต่ละกลุ่มแลว้ บรษิัทยงัไดม้ีกำรจดัช่องทำงใหผู้้
มีส่วนไดเ้สียสำมำรถติดต่อกบับริษัทในกำรเสนอแนะ แจง้ข้อรอ้งเรียนต่ำงๆ หรือแจง้เบำะแสกรณีที่มีเหตกุำรณผิ์ดปกติหรือไม่เหมำะสม 
โดยผูม้ีส่วนไดเ้สียสำมำรถติดต่อกับกรรมกำรอิสระไดโ้ดยตรงผ่ำนทำงอีเมล ์compliance@citysteelpcl.com หรือทำงโทรสำรผ่ำนทำง
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่หมำยเลข (038) 214-534 หรือผ่ำนทำงไปรษณียต์ำมที่อยู่ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส
ต่ำงๆ โดยไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือขอ้มลูใดๆ ที่สำมำรถระบตุวัตนของผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลู และเก็บรกัษำขอ้มลูที่ไดร้บัจำกผูร้อ้งเรียน
ไวเ้ป็นควำมลบั 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ และโปร่งใส ส ำหรบัทัง้ขอ้มลูทำงกำรเงินและขอ้มูลที่

มิใช่ขอ้มลูทำงกำรเงิน เพื่อเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเครำะห ์และผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งอื่นๆ โดยบรษิัทไดม้ีกำรด ำเนินกำรดงันี ้
1. บริษัทไดดู้แลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท ทัง้ขอ้มลูทำงกำรเงินและขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูทำงเงินอย่ำง

ถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลำ และโปร่งใส ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย์  และตลำดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยผ่ำนทำงช่องทำงกำรแจง้ข่ำวของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อใหผู้ใ้ชข้อ้มู ลทุกฝ่ำย
สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูไดง้่ำย และเท่ำเทียมกนั  

2. บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีกำรเปิดเผยนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเส่ียง นโยบำย
เก่ียวกับควำมรบัผิดชอบต่อสังคม โครงสรำ้งกำรถือหุน้และโครงสรำ้งกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท กำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหุน้
บริษัทของกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดับสูง และลักษณะกำรประกอบธุรกิจ รวมถึงงบกำรเงินและค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำย
จดักำร และขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งอื่นๆ ไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี / รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อใหน้กัลงทนุได้
รบัทรำบขอ้มลูที่เพียงพอต่อกำรตดัสินใจและเขำ้ใจกำรเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ในแต่ละปี โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่ำวไวใ้นเว็บไซตข์อง
บริษัทและตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกจำกนั้นบริษัทยังไดม้ีกำรเผยแพร่ขอ้มูลหนังสือเชิญประชุมและรำยงำนกำรประชุม
ส ำหรบัปีปัจจบุนัและปีก่อนหนำ้ไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัทอีกดว้ย 

3. บริษัทไดก้ ำหนดใหม้ีหน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์เพื่อท ำหนำ้ที่ตอบขอ้ซกัถำมและใหข้อ้มลูเก่ียวกบับริษัท ซึ่งผูล้งทุน ผูถื้อ
หุน้ นกัวิเครำะหห์ลกัทรพัย ์หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง สำมำรถติดต่อขอทรำบขอ้มลูเก่ียวกบับรษิัทไดท้ี่หมำยเลขโทรศพัท ์(038) 214-530-
32 หรือ www.citysteelpcl.com หรือ ir@citysteelpcl.com  

หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผูท้ี่มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเพื่อใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทและต่อผูถื้อหุน้ เพื่อให้

กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปตำมวตัถุประสงคด์งักล่ำว บริษัทจึงไดม้ีกำรก ำหนดรำยละเอียดเก่ียวกับบทบำท หนำ้ที่ และ
ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร ไวด้งัต่อไปนี ้

mailto:compliance@citysteelpcl.com
http://www.citysteelpcl.com/
mailto:ir@citysteelpcl.com
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 ภำวะผูน้  ำและวิสยัทศัน ์
คณะกรรมกำรของบรษิัทมีบทบำทหนำ้ที่ รวมทัง้ภำวะผูน้  ำและวิสยัทศัน ์เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี

ดงันี ้
1. คณะกรรมกำรของบริษัทมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน ์ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยแผนธุรกิจ และงบประมำณของ

บริษัท ตลอดจนกำรก ำกับดูแลใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมแผนธุรกิจและงบประมำณที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมลูค่ำทำงเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่กิจกำรและควำมมั่นคงสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

โดยวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษิัทท่ีคณะกรรมกำรไดม้ีส่วนรว่มในกำรก ำหนดมีดงันี ้
วิสยัทศันอ์งคก์ร : มุ่งมั่นสู่กำรเป็นบริษัทชัน้น ำในอุตสำหกรรมโลหะแปรรูป ซึ่งมีผลก ำไรต่อเนื่องและมีระบบบรรษัทภิบำลท่ีดี

บรษิัทหนึ่งในประเทศไทย 
พนัธกิจองคก์ร : สรำ้งควำมประทบัใจแก่ลกูคำ้ดว้ยสินคำ้และบรกิำรท่ีเป่ียมไปดว้ยคณุภำพ 

  ใหค้วำมมั่นคงในอำชีพ และผลตอบแทนอนัพึงใจแก่พนกังำน 
  เพิ่มคณุค่ำของกำรลงทนุแก่ผูถื้อหุน้ 
  พฒันำประสิทธิภำพและประสิทธิผลขององคก์รอย่ำงต่อเนื่อง 

2. คณะกรรมกำรของบริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบภำยในและมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทัง้จดัใหม้ีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอดว้ย 

3. คณะกรรมกำรของบริษัทไดม้ีกำรก ำกับดูแลใหฝ่้ำยจดักำรบริหำรงำนตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว ้ทัง้นีไ้ม่รวมถึงรำยกำรที่มี
ควำมขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย และรำยกำรที่ตอ้งขอควำมเห็นจำกผูถื้อหุน้ ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4. คณะกรรมกำรของบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำกำรก ำหนดและแยกบทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำร
บรษิัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และฝ่ำยจดักำรอย่ำงชดัเจน รวมทัง้มีกำรส่ือสำรบทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบดงักล่ำวต่อกรรมกำร
บรษิัท ฝ่ำยจดักำร และพนกังำนของบรษิัทอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 จรยิธรรมของคณะกรรมกำรบรษิัท 
1. กรรมกำรบริษัทพึงปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมเจตนำรมณแ์ห่งปรชัญำในกำรด ำเนินธุรกิจ  และยึดมั่นในจริยธรรมในกำร

ประกอบธุรกิจที่บรษิัทก ำหนดไว ้
2. กรรมกำรบรษิัทพึงปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้

ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษำผลประโยชนข์องบรษิัท 
3. กรรมกำรบริษัทพึงอุทิศเวลำปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบอย่ำงเพียงพอ โดยใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถ และทกัษะกำร

บรหิำรจดักำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อใหบ้รษิัทเจรญิกำ้วหนำ้ มั่นคง และก่อใหเ้กิดผลประโยชนต์อบแทนที่เหมำะสม 
4. กรรมกำรบรษิัทพึงปฏิบตัิหนำ้ที่โดยค ำนึงถึงควำมรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และในขณะเดียวกนัตอ้งค ำนึงถึงผลประโยชนข์อง

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) ที่เก่ียวขอ้งดว้ย โดยปฏิบตัิต่อบคุคลทกุกลุ่มดว้ยควำมเหมำะสมและเป็นธรรม 
5. กรรมกำรบริษัทไม่พึงอำศยัต ำแหน่งหนำ้ที่ในกำรแสวงหำผลประโยชนโ์ดยมิชอบ ไม่เปิดเผยขอ้มลูควำมลบัของบริษัท ต่อ

บุคคลภำยนอก รวมทั้งไม่แสวงหำผลประโยชนใ์หก้ับตนเอง และผูเ้ก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ 
ตลอดจนไม่กระท ำกำรใดๆ ในลกัษณะที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์่อบรษิัท 
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 กำรถ่วงดลุกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้รหิำร 
บริษัทมีกำรถ่วงดุลกรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร  โดยไม่ใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอ ำนำจในกำรตดัสินใจแต่บุคคลเดียวหรือ

กลุ่มเดียว เพื่อเป็นกำรสรำ้งกลไกกำรถ่วงดลุและใหก้ำรบรหิำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบริษัทมีคณะกรรมกำรทัง้สิน้จ ำนวน 6 
ท่ำน รำยละเอียดเป็นดงันี ้

• กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำร 3 ท่ำน 
• กรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำร 3 ท่ำน 
บรษิัทมีกรรมกำรอิสระทัง้หมด 3 ท่ำน คิดเป็นรอ้ยละ 50 ของกรรมกำรทัง้หมด 

 กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง 
บริษัทมีกำรแบ่งแยกอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรไวอ้ย่ำงชัดเจน รวมทั้งบริษัทมี

คณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน เพื่อใหเ้กิดกำรถ่วงดลุและกำรสอบทำนกำรบรหิำรงำนของบรษิัท นอกจำกนีย้งัมีฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน ซึ่งจะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ที่ในกำรควบคุมดูแลตรวจสอบกำรด ำเนินงำนภำยในของกลุ่ม
บรษิัทใหเ้ป็นไปอย่ำงโปรง่ใส เหมำะสม รดักมุ และเป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงเครง่ครดั 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
บรษิัทมีนโยบำยเรื่องกำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิัทอื่นของคณะกรรมกำร ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิที่ดีของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยกรรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกนัไดไ้ม่เกิน 5 บริษัท และไดม้ีกำรก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระ
สำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทไดไ้ม่เกิน 9 ปี แต่อำจด ำรงต ำแหน่งมำกกว่ำ 9 ปีได ้ทั้งนีก้็ขึน้อยู่กับควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสม 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทไวอ้ย่ำงชดัเจน และโปร่งใสโดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดบัที่เหมำะสม

และสอดคลอ้งกับอุตสำหกรรม รวมทัง้อยู่ในระดบัที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรกัษำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติที่ตอ้งกำรได ้และตอ้งผ่ำนกำร
อนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 
บริษัทมีนโยบำยใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยปกติอย่ำงนอ้ยปีละ 4 ครัง้ และอำจมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำม

จ ำเป็น ซึ่งในปี 2563/2564 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีกำรจัดท ำก ำหนดกำรกำรประชุมประจ ำปี เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัท
ทรำบรำยละเอียดและขอ้ก ำหนดของกำรประชุมล่วงหนำ้ตลอดทั้งปี โดยในกำรจัดประชุมบริษัทมีกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้ม
ระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรก่อนกำรประชุมล่วงหนำ้ 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดม้ีเวลำศึกษำขอ้มลูอย่ำงเพียงพอในกำรเขำ้
รว่มประชมุทกุครัง้ และในกำรประชมุแต่ละครัง้ จะมีกำรจดัสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ เพื่อใหก้รรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถอภิปรำยและแสดง
ควำมคิดเห็น โดยมีประธำนกรรมกำรเป็นผูส้รุป และมีกำรบนัทึกและจดัเก็บขอ้มลูกำรประชุม เพื่อใหก้รรมกำรและผูท้ี่เก่ียวขอ้งสำมำรถ
ตรวจสอบขอ้มลูได ้

ทัง้นี ้บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัองคป์ระชุมขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรได้
นัน้ จะตอ้งมีกรรมกำรอยู่ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด โดยในปี 2563/2564 กำรเขำ้รว่มกำรประชมุของคณะกรรมกำร
บริษัทคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกำรประชุมทั้งหมด นอกจำกนีบ้ริษัทยังเปิดโอกำสใหก้รรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำรสำมำรถประชุมระหว่ำง
กนัเองตำมควำมจ ำเป็น โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชมุดว้ย 
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 รำยงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท 
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัทและสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลู

ประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบรษิัท ทัง้นีง้บกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ไดร้บักำรรบัรอง
ทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบำยที่เหมำะสมและถือปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ และใชด้ลุยพินิจอย่ำงระมดัระวงั รวมทัง้มีกำรเปิดเผย
ขอ้มลูที่ส  ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 

คณะกรรมกำรบริษัทไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหนำ้ที่สอบทำนใหบ้ริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูตอ้งและ
เพียงพอ มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ย
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้รหิำรเป็นผูด้แูลรบัผิดชอบเก่ียวกบัคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคมุภำยใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำระบบควบคมุภำยในของบรษิัท โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่ำพอใจ และสำมำรถสรำ้งควำม
เชื่อมั่นอย่ำงมีเหตผุลต่อควำมเชื่อถือไดข้องงบกำรเงินของบรษิัท 

 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 
บรษิัทจดัใหม้ีกำรประเมินผลคณะกรรมกำรทัง้คณะและมีกำรประเมินผลงำนกรรมกำรรำยบคุคลโดยจดัใหม้ีขึน้ทกุปี โดยใหใ้ช้

แบบฟอรม์กำรประเมินผลตำมแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทประจ ำปีของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เพื่อเป็น
แนวทำงใหค้ณะกรรมกำรไดม้ีกำรพิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำ และอุปสรรคต่ำงๆ ในกำรปฏิบตัิงำนท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ ทัง้
ยงัเป็นกำรเปิดโอกำสใหก้รรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะโดยรวม เพื่อใหม้ี
กำรปรบัปรุงและพัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทใหม้ีประสิทธิผลมำกยิ่งขึน้ ซึ่งกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ดงักล่ำวมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรประเมิน ดงันี ้

เกณฑก์ำรใหค้ะแนนกำรประเมิน 

คะแนน ระดับความพึงพอใจ 
0 ควรปรบัปรุง 

1 พอใช ้
2 ปำนกลำง 
3 ดี 

4 ดีเยี่ยม 

• กำรประเมินผลคณะกรรมกำรทัง้คณะ 
ในกำรประเมินผลคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะ บริษัทไดใ้ชแ้นวทำงตำมแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท

ประจ ำปีของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีหวัขอ้ในกำรประเมินคือ  
1) โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 
2) บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 
3) กำรประชมุคณะกรรมกำร 
4) กำรท ำหนำ้ที่ของกรรมกำร 
5) ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำร 
6) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้รหิำร 
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นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรยงัสำมำรถเขียนแสดงควำมคดิเห็นหรือขอ้เสนอแนะในดำ้นต่ำงๆ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรบัปรุง
พฒันำกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรดงักล่ำว ซึ่งผลกำรประเมินคณะกรรมกำรทัง้คณะ ประจ ำปี 2563/2564 เป็นดงันี ้

หัวข้อในการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 3.8 ดีเยี่ยม 
บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 3.8 ดีเยี่ยม 
กำรประชมุคณะกรรมกำร 3.8 ดีเยี่ยม 

กำรท ำหนำ้ท่ีของกรรมกำร 3.7 ดีเยี่ยม 
ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำร 3.9 ดีเยี่ยม 
กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้ริหำร 3.7 ดีเยี่ยม 

• กำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำรรำยบคุคล 
ส ำหรบักำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำรรำยบุคคล บริษัทไดใ้ชแ้นวทำงตำมแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำร

บรษิัทประจ ำปีของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีหวัขอ้ในกำรประเมินคือ 
1) โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 
2) กำรประชมุของคณะกรรมกำร 
3) บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

เช่นเดียวกันกับกำรประเมินผลคณะกรรมกำรทั้งคณะ คณะกรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถเขียนแสดงควำมคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะในดำ้นต่ำงๆ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรบัปรุงพัฒนำกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำนในอนำคต ซึ่งผลกำร
ประเมินคณะกรรมกำรรำยบคุคล ประจ ำปี 2563/2564 เป็นดงันี ้

หัวข้อในการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 3.9 ดีเยี่ยม 
กำรประชมุของคณะกรรมกำร 3.8 ดีเยี่ยม 
บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 3.8 ดีเยี่ยม 

 พฒันำกรรมกำร 
บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญเรื่องกำรพัฒนำบุคคลำกรในองค์กร เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

กรรมกำรและผูบ้รหิำรจึงจ ำเป็นตอ้งเป็นผูม้ีควำมรู ้มีทกัษะ ประสบกำรณ ์ควำมสำมำรถ และศกัยภำพท่ีเป็นประโยชนก์ับบรษิัท บรษิัทจึง
มีแนวทำงในกำรปฏิบตัิดงันี ้

• กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 
บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีกำรปฐมนิเทศส ำหรบักรรมกำรท่ีเขำ้รบัต ำแหน่งใหม่ เพื่อใหก้รรมกำรใหม่ไดร้บัทรำบนโยบำยธุรกิจ รวมทัง้

ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้ส่งมอบคู่มือส ำหรบักรรมกำรบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นขอ้มลูที่เป็นประโยชนส์ ำหรบักำรด ำรงต ำแหน่ง 
โดยคู่มือกรรมกำรประกอบดว้ย 

1) พระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั 
2) พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
3) หนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนบรษิัท 
4) ขอ้บงัคบับรษิัท 
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5) คู่มือกรรมกำรบรษิัทจดทะเบียน 
6) แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปีฉบบัล่ำสดุ 

• กำรอบรมของคณะกรรมกำร 
บริษัทสนบัสนุนใหก้รรมกำรของบริษัทเขำ้อบรมหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำน

ของกรรมกำรกับสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และสถำบนัอื่นๆ โดยกรรมกำรทุกท่ำนมีประวตัิกำรเขำ้อบรม
กบัสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทยแลว้ 

• กำรสืบทอดต ำแหน่งงำน 
บรษิัทมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรรบัผิดชอบเรื่องกำรพิจำรณำแผนพฒันำเพื่อทดแทนต ำแหน่งงำน เพื่อสรำ้งควำม

มั่นใจว่ำบริษัทมีกำรสรรหำ คดัเลือก และเตรียมควำมพรอ้มของบุคลำกรในกำรด ำรงต ำแหน่งงำนที่มีควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบรษิัท โดยในแต่ละปี บรษิัทไดม้ีกำรประชมุแผนงำน กำรแลกเปล่ียนควำมรู ้และถ่ำยทอดงำนอย่ำงมีระบบ 
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7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และขอ้มูลส าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ 

7.1. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

โครงสรำ้งกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2564 ของกลุ่มบรษิัท เป็นดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัท ซิตี ้สตีล จ ำกัด (มหำชน) ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบตัิตำมมำตรำ 68 แห่ง

พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยท์ี่ ทจ. 4/2552 
เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2552 ทุกประกำร นอกจำกนั้นแลว้
เพื่อให้มีกำรตรวจสอบกำรท ำงำนและถ่วงดุลอ ำนำจ บริษัทจึงไดจ้ัดให้มีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมดของบรษิัท ซึ่งกรรมกำรอิสระมีจ ำนวน 3 ท่ำน จำกกรรมกำรบรษิัททัง้หมด 6 ท่ำน โดยมีรำยละเอียดดงัต่อนี ้

7.2.1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2564 คณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 6 ท่ำน ดงันี ้

1. นำยอนตุร ตนัตรำภรณ ์ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำร / 
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำงบญุทิพย ์ชำ้งนิล กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

เลขานุการบริษัท ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ผู้จัดการท่ัวไป 
สายงานหลัก 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานสนับสนุน 

ฝ่ายขายและ
การตลาด 

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

ฝ่ายจัดซือ้
จัดหา 

ฝ่ายบริหาร
การผลิต 

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน 

ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์
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3. นำงสำวฉตัรสมุำลย ์ถนอมจิตต ์ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร 
4. นำงสำวกิ่งกำญจน ์พิพิธปรีชำกลุ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร 
5. นำยภทัรธร ทศันสวุรรณ กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
6. นำยหรริกัษ์ จำมรกลุ กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อผกูพนับรษิัทไดค้ือ นำงบญุทิพย ์ชำ้งนิล, นำงสำวฉตัรสมุำลย ์ถนอมจิตต,์ และนำงสำวกิ่ง
กำญจน ์พิพิธปรีชำกลุ กรรมกำร 2 ใน 3 ท่ำนนี ้ลงนำมรว่มกนัพรอ้มประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท 

7.2.2. ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบรษิัทมีหนำ้ที่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้และมีอ ำนำจในกำรจดักำรดงันี ้
1) ตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่โดยใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณใ์หเ้ป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทใหเ้ป็นไป

ตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุริต และระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์
ของบรษิัท 

2) ก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้ถูกตอ้งตำมกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัของหน่วยรำชกำรที่เก่ียวขอ้ง มีกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพียงพอใหก้ับผูถื้อหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย และใหม้ีกำรบริห ำรงำน
อย่ำงโปรง่ใส รวมทัง้เกิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ 

3) ก ำกับดแูลใหฝ่้ำยจดักำรใหด้  ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ และแจง้ใหฝ่้ำยจดักำรน ำเสนอเรื่องที่
มีสำระส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท รำยกำรระหว่ำงบุคคลที่เก่ียวโยงกันอื่นๆ ใหพ้ิจำรณำโดยใหเ้ป็นไปตำมกฎระเบียบขอ้บังคับ
ของส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4) จัดใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพโดยใหจ้ัดใหม้ีฝ่ำยตรวจสอบและดูแลกำร
ปฏิบตัิงำนภำยในเป็นผูต้ิดตำม และด ำเนินกำร และรว่มประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5) คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรผูจ้ดักำร หรือมอบอ ำนำจใหบุ้คคลอื่นใดใหด้  ำเนิน
กิจกำรของบรษิัทภำยใตก้ำรควบคมุของคณะกรรมกำร โดยกำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวตอ้งเป็นไปตำมมติคณะกรรมกำรบรษิัทที่มีกรรมกำร
อิสระ หรือกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชมุ และหำกกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบคดัคำ้นกำร
มอบอ ำนำจนัน้ ตอ้งบนัทึกควำมเห็นของกรรมกำรดงักล่ำวในรำยงำนกำรประชุมใหช้ดัเจน ทัง้นีก้ำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวจะตอ้งก ำหนด
ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของผูร้บัมอบอ ำนำจไวอ้ย่ำงชดัเจน และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท  ำใหผู้ร้บัมอบ
อ ำนำจสำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจจะมีควำมขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่น
ใดกบับรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

6) มีควำมซื่อสตัย ์สจุริต มีจริยธรรม ในกำรด ำเนินธุรกิจ มีควำมสนใจในกิจกำรของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมกำรอย่ำงแทจ้รงิ
และมีควำมตัง้ใจที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง 

7) จะตอ้งมีควำมรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสม ่ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรกัษำผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ มีกำรเปิดเผยขอ้มลูต่อผู้
ลงทนุอย่ำงถกูตอ้งครบถว้น มีมำตรฐำน และโปรง่ใส 

8) พิจำรณำกำรอนุมตัิแผนกำรด ำเนินธุรกิจ รำยจ่ำยประจ ำปี รวมทัง้กำรไดม้ำ/จ ำหน่ำยไปของสินทรพัย ์ซึ่งมีวงเงินเกินกว่ำ
อ ำนำจอนุมตัิของคณะกรรมกำรบริหำร รวมทัง้กำรอนุมตัิแผนกำรร่วมทุนเพื่อขยำยธุรกิจ และกำรอนุมตัิเงินกู ้นอกเหนือจำกเงินกูเ้พื่อใช้
เป็นเงินหมนุเวียน ซึ่งจะอนมุตัิโดยคณะกรรมกำรบรหิำร 

ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวขำ้งตน้ กรรมกำรบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดและระเบียบวำระต่ำงๆ ที่ไดร้บัอนุมตัิจำก
คณะกรรมกำรบรษิัท และตอ้งไม่อนมุตัิรำยกำรใดๆ ที่ตนเองหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออำจมี
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ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนใ์นลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และจะตอ้งเปิดเผยรำยกำรดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ โดยคณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดให้กรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัทมีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรเรื่องต่ำงๆ ของกิจกำรไดเ้อง เวน้แต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนีจ้ะกระท ำไดก้็ต่อเมื่อไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้
ก่อน 

1) เรื่องที่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดม้ติที่ประชมุผูถื้อหุน้ เช่น กำรโอนหรือขำยกิจกำร กำรเพิ่มทนุ กำรควบรวมบรษิัท เป็นตน้ 
2) กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนไดส่้วนเสีย และอยู่ในข่ำยที่กฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ระบใุหต้อ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
และในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรและที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 

3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบรษิัททัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
2) กำรซือ้หรือรบักำรโอนกิจกำรของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมำเป็นของบรษิัท  
3) กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกับกำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงส่วนที่ส  ำคญั กำรมอบหมำยให้

บุคคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่ง
ก ำไรขำดทนุกนั 

4) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบับรษิัท 
5) กำรเพิ่มทนุหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
6) กำรเลิกบรษิัท 
7) กำรออกหุน้กูข้องบรษิัท 
8) กำรควบรวมกิจกำรบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

เนื่องจำกบริษัท ซิตี ้สตีล จ ำกัด (มหำชน) ไดม้ีกำรถือหุน้ในบริษัทอื่น บริษัทจึงไดม้ีกำรแต่งตัง้ตวัแทนของบริษัทเขำ้ไปเป็น
กรรมกำรในบรษิัทย่อยทัง้ 4 บรษิัท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

บรษิัท สยำม ไอโซ โปร จ ำกดั 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2564 คณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี ้

1. นำงบญุทิพย ์ชำ้งนิล กรรมกำร / ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร 
2. นำงสำวฉตัรสมุำลย ์ถนอมจิตต ์ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร 
3. นำงสำวกิ่งกำญจน ์พิพิธปรีชำกลุ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร  

บรษิัท มำรค์ เวิลดไ์วด ์จ ำกดั 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2564 คณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี ้

1. นำงบญุทิพย ์ชำ้งนิล กรรมกำร / ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร 
2. นำงสำวฉตัรสมุำลย ์ถนอมจิตต ์ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร 
3. นำงสำวกิ่งกำญจน ์พิพิธปรีชำกลุ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร  

บรษิัท ซิตี ้สตีล โปรดกัส ์จ ำกดั 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2564 คณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี ้

1. นำงบญุทิพย ์ชำ้งนิล กรรมกำร / ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร 
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2. นำงสำวฉตัรสมุำลย ์ถนอมจิตต ์ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร 
3. นำงสำวกิ่งกำญจน ์พิพิธปรีชำกลุ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร 

CT Universal Company Limited 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2564 คณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 2 ท่ำน ดงันี ้

1. นำยเจรญิพงษ์ องคว์งศส์กลุ กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร 
2. นำงบญุทิพย ์ชำ้งนิล กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร 

7.3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยคณะกรรมกำรชุดย่อยทั้งหมด 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบริหำร และ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษัทยงัมิไดจ้ดัใหม้ีคณะกรรมกำรชดุย่อยอื่นๆ ซึ่งไดแ้ก่คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เนื่องจำกคณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำ
แลว้เห็นว่ำ ขนำดของกิจกำรและโครงสรำ้งองคก์รในปัจจบุนัยงัไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งจดัตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อยดงักล่ำว ซึ่งปัจจบุนั
คณะกรรมกำรบริษัทได้ท ำหน้ำที่ในกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ก ำกับดูแลกิจกำร และบริหำรควำมเส่ียงอยู่แล้ว โดยมี
กระบวนกำรกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนที่โปรง่ใสและเหมำะสม โดยอำ้งอิงขอ้มลูค่ำตอบแทนของบรษิัทในอตุสำหกรรมเดียวกัน
และมีขนำดใกลเ้คียงกนั รวมทัง้ผลประกอบกำรของบริษัทประกอบกำรพิจำรณำก ำหนด และมีกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ในกำรดแูลใหฝ่้ำยจดักำร
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี พรอ้มทัง้ท ำหนำ้ที่พิจำรณำทบทวนนโยบำยและสอบทำนรำยงำนกำรบรหิำรควำมเ ส่ียง
อย่ำงสม ่ำเสมอ 

7.3.1. คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2564 คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี ้

1. นำงบญุทิพย ์ชำ้งนิล ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
2. นำงสำวฉตัรสมุำลย ์ถนอมจิตต ์ กรรมกำรบรหิำร 
3. นำงสำวกิ่งกำญจน ์พิพิธปรีชำกลุ กรรมกำรบรหิำร 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรหิำร 
1) มีอ ำนำจสั่งกำร วำงแผน และด ำเนินกิจกำรของบรษิัทใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
2) ก ำหนดกลยทุธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัท 
3) ก ำหนดแผน และแนวทำงเก่ียวกบักำรลงทนุและกำรระดมทนุตำมนโยบำยของกลุ่มบรษิัท 
4) พิจำรณำวำระต่ำงๆ ก่อนเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
5) มีอ ำนำจจำ้ง แต่งตัง้ ปลดออก ใหอ้อก ไล่ออก ก ำหนดอตัรำค่ำจำ้ง ใหบ้ ำเหน็จรำงวลั ปรบัขึน้เงินเดือน ค่ำตอบแทน โบนสั 

ส ำหรบัพนกังำนระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไป 
6) มีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดสวสัดิกำรพนกังำนใหเ้หมำะสมกบัสภำพกำรณ ์ประเพณี และสอดคลอ้งกบักฎหมำยที่ใชอ้ยู่ 
7) มีอ ำนำจอนุมตัิกำรลงทุน กำรซือ้ขำยทรพัยสิ์นถำวรของกลุ่มบรษิัท กำรจดัซือ้จดัจำ้ง กำรกูย้ืมเงิน กำรใหกู้ย้ืมเงิน กำรเขำ้

ท ำสญัญำ หรือกำรท ำนิติกรรมใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรคำ้โดยปกติและเป็นไปตำมวตัถปุระสงคข์องกลุ่มบรษิัท ภำยในวงเงินที่ก ำหนด
ไวใ้นระเบียบบรษิัทว่ำดว้ยอ ำนำจและกำรด ำเนินกำรของบรษิัท  

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรดงักล่ำวขำ้งตน้นัน้ จะไม่รวมถึงอ ำนำจ และ/
หรือ กำรมอบอ ำนำจช่วงในกำรอนมุตัิรำยกำรใดที่ตน หรือผูร้บัมอบอ ำนำจช่วง หรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมที่นิยำมไวใ้นประกำศ
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คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย)์ มีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษิัท หรือบรษิัทย่อยของ
บริษัท ซึ่งกำรอนุมัติรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อ
พิจำรณำอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำว ตำมที่ขอ้บงัคบัของบริษัท หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนด เวน้แต่เป็นรำยกำรที่เป็นไปตำมกำรด ำเนิน
ธุรกิจตำมปกติของบรษิัท และไดร้บัอนมุตัิในหลกักำรโดยคณะกรรมกำรบรษิัทเรียบรอ้ยแลว้ 

7.3.2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี ้

1. นำยอนตุร ตนัตรำภรณ ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยภทัรธร ทศันสวุรรณ กรรมกำรตรวจสอบ  
3. นำยหรริกัษ์ จำมรกลุ กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นกำรสอบทำนงบกำรเงินของบรษิัท คือ นำยหรริกัษ์ จำมรกลุ ซึ่งปัจจบุนั
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบและเป็น Head of Motor and Travel Business Unit, AXA Assistance Co., Ltd. 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหนำ้ที่และรบัผิดชอบตำมขอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑข์องคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบรษิัท ดงันี ้
1) สอบทำนใหก้ลุ่มบริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกตอ้ง และเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบ

บัญชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจ
เสนอแนะใหผู้ส้อบบัญชีตรวจสอบรำยกำรใดๆ ท่ีเห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นเรื่องส ำคญั ในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้ โดย
กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัท คือ นำยหริรกัษ์ จำมรกุล ซึ่งมีประสบกำรณใ์นกำร
สอบทำนงบกำรเงินของบรษิัทมำเป็นเวลำ 6 ปี 

2) สอบทำนใหก้ลุ่มบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทำน
ร่วมกับผูส้อบบัญชีภำยนอกและผูต้รวจสอบภำยใน และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ หน่วย งำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน 

3) สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุ่มบรษิัท 

4) พิจำรณำคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่ผูส้อบบญัชีของกลุ่มบรษิัทรวมถึงพิจำรณำเสนอ
ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีโดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรพัยำกรและปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนกังำนตรวจสอบ
บัญชีนั้น รวมถึงประสบกำรณข์องบุคลำกรที่ไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำกำรตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกับผูส้อบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชมุดว้ยอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อใหค้วำมมั่นใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อกลุ่มบรษิัท 

6) จดัท ำรำยกำรกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี
ของบรษิัท ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ รำยกำรดงักล่ำวควรประกอบดว้ยขอ้มลูต่อไปนี ้  

• ควำมเห็นเก่ียวกบักระบวนกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยขอ้มลูในรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัทถึงควำมถูกตอ้ง ครบถว้น 
เป็นท่ีเชื่อถือได ้
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• ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิัท 
• ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
• เหตผุลที่เชื่อว่ำ ผูส้อบบญัชีของบรษิัทเหมำะสมที่จะไดร้บักำรแต่งตัง้ต่อไปอีกวำระหนึ่ง 
• ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
• จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
• ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัร 
• รำยงำนอื่นใดที่เห็นว่ำผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
7) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น ทบทวนนโยบำย

กำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเส่ียง ทบทวนกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทบทวนร่วมกับผูบ้ริหำร
ของกลุ่มบริษัทในรำยงำนส ำคญัๆ ที่ตอ้งเสนอต่อสำธำรณชนตำมที่กฎหมำยบญัญัติ ไดแ้ก่ บทรำยงำนและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยบรหิำร 
เป็นตน้ 

8) คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกที่ปรกึษำทำงวิชำชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่ำจ ำเป็นดว้ยค่ำใชจ้่ำย
ของบรษิัท 

7.4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
เนื่องจำกบริษัท ถือหุน้ในบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัทในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีผูบ้ริหำรเป็นชุดเดียวกัน 

ทัง้นีก้็เพื่อที่จะใหก้ำรก ำหนดนโยบำยต่ำงๆ ของบรษิัทย่อย รวมทัง้แนวทำงกำรบรหิำรงำนของกลุ่มบรษิัทเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2564 กลุ่มบรษิัทมีผูบ้รหิำรจ ำนวน 5 ท่ำน ดงันี ้

1. นำงบญุทิพย ์ชำ้งนิล ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
2. นำงสำวแสงเดือน บญุญำ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
3. นำงสำวฉตัรสมุำลย ์ถนอมจิตต ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
4. นำงสำววิไล เพชรนอ้ย ผูจ้ดักำรทั่วไป 
5. นำงสำวกิ่งกำญจน ์พิพิธปรีชำกลุ ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกลุ่มบริษทั ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

รองกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ 

ผู้จัดการท่ัวไป 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรบรหิำรและผูบ้รหิำร 
บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรและผูบ้ริหำรระดับสูงในรูปของดัชนีวัดผลกำรปฏิบัติงำน  (KPI) กำรวัด

ควำมส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย และกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตำมหนำ้ที่ประจ ำปี ส ำหรบัผูบ้รหิำรที่เป็นกรรมกำรบรหิำรดว้ยจะไม่ไดร้บัค่ำ
ตอบในฐำนะกรรมกำรเนื่องจำกได้รับผลตอบแทนในฐำนะผู้บริหำรแล้ว ในปีที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรซึ่ง
ประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสั ใหก้บัผูบ้รหิำร โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 

ปี 2561/2562 ปี 2562/2563 ปี 2563/2564 

จ ำนวนรำย 
ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวนราย 
ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

จ านวนราย 
ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือนรวม 5 2.48 5 2.58 5 2.02 

โบนสัรวม 5 0.26 5 0.29 5 0.13 

รวม 5 2.74 5 2.87 5 2.15 

7.5. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
7.5.1. จ านวนบุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2564 กลุ่มบรษิัทมีพนกังำนทัง้สิน้ 220 คน แบ่งออกตำมฝ่ำยไดด้งันี ้

ฝ่ายงาน จ านวน (คน) 

ฝ่ำยบริหำร 5 
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 2 

ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 10 
ฝ่ำยทรพัยำกรมนุษย ์ 3 
ฝ่ำยบริหำรกำรผลิต 10 

ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 15 
ฝ่ำยจดัซือ้จดัหำ 5 
ฝ่ำยผลิต 170 
รวม 220 

 
7.5.2. ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 
-ไม่มี- 
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7.5.3. ค่าตอบแทนพนักงาน 
ค่ำตอบแทนรวมของพนกังำน (ไม่รวมค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรและเป็นค่ำตอบแทนที่เขำ้ออกระหว่ำงปี) ไดแ้ก่ ค่ำตอบแทนใน

รูปของเงินเดือน โบนสั ค่ำล่วงเวลำ ค่ำตอบแทนอื่นๆ และเงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ดงัมีรำยละเอียดตำมตำรำงต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6. การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหาร 
ในรอบปี 2563/2564 ที่ผ่ำนมำ กรรมกำรและผูบ้รหิำรไม่ไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย ์และจ ำนวนกำรถือครอง

หลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้รหิำร ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2564 มีดงันี ้

 
 
 
 
 
 

 ส าหรับปี 2561/2562 
(ล้านบาท) 

ส าหรับปี 2562/2563 
(ล้านบาท) 

ส าหรับปี 2563/2564 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน 71.46 61.56 47.79 
โบนสั 2.70 2.95 2.14 
ค่ำล่วงเวลำ 5.96 2.79 3.12 
ค่ำตอบแทนอื่นๆ 12.52 10.53 11.12 
เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ  0.86 0.86 0.85 

รวม 93.50 78.69 65.02 

กรรมการและผู้บริหาร ต าแหน่ง 
จ านวนหลักทรัพยท์ีถ่ือครอง (หุ้น) การเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ในการถือครอง (หุ้น) 1 ส.ค. 2563 31 ก.ค. 2564 

1. นำงบญุทิพย ์ชำ้งนิล 
กรรมกำร และ 
ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร 

15 15 - 

2. นำงสำวฉตัรสมุำลย ์ถนอมจิตต ์
กรรมกำร และ 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

- - - 

3. นำงสำวกิ่งกำญจน ์พิพิธปรีชำกลุ 
กรรมกำร และ 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

- - - 

4. นำยอนตุร ตนัตรำภรณ ์ 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ และ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

- - - 

5. นำยภทัรธร ทศันสวุรรณ  
กรรมกำรอิสระ และ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

- - - 

6. นำยหริรกัษ์ จำมรกลุ 
กรรมกำรอิสระ และ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

- - - 

7. นำงสำวแสงเดือน บญุญำ  กรรมกำรผูจ้ดักำร - - - 
8. นำงสำววิไล เพชรนอ้ย  ผูจ้ดักำรทั่วไป - - - 
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7.7. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

7.7.1. ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี เลขานุการบริษัท และ หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน 

 ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชีคือนำงสำวฉัตรสุมำลย ์ถนอมจิตต ์ซึ่งปัจจุบนั
ด ำรงต ำแหน่งรองกรรมกำรผูจ้ดักำรและไดข้ึน้ทะเบียนเป็นผูท้  ำบญัชีของกลุ่มบรษิัทมำตัง้แต่ปี 2559 โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 1 

 คณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีมติแต่งตัง้ให ้นำงปำริชำต  พงศร์ตันเดชำชยั ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัทตัง้แต่วนัที่ 11 
มิถนุำยน 2551 โดยหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของผูด้  ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนกุำรบรษิัทปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดม้ีมติแต่งตัง้ให ้นำงสำวพรรณิภำ ทองยอ้ย ด ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในของ
บรษิัท ตัง้แต่วนัท่ี 10 ธันวำคม 2559 โดยรำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในปรำกฎในเอกสำรแนบ 3 

7.7.2. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษัทและบริษัทย่อยไดจ้่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรกำรสอบบญัชี ใหแ้ก่ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกัด ผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

ในปี 2563/2564 ที่ผ่ำนมำเป็นจ ำนวนเงินรวม 1,292,000 บำท โดยกลุ่มบรษิัทไม่ไดม้ีกำรจ่ำยค่ำบรกิำรอื่นที่นอกเหนือจำกกำรสอบบญัชี 
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญดา้นการก ากับดูแลกิจการ 

8.1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

8.1.1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
ถึงแม้ว่ำบริษัทจะไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำในกำรคัดเลือกบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด  

อย่ำงไรก็ตำมบริษัทไดก้ ำหนดแนวทำงและหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสงูสดุ  โดยใหค้ณะกรรมกำร
บรษิัทเป็นผูพ้ิจำรณำคดัเลือกโดยใชเ้กณฑค์วำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์วิสยัทศัน ์และควำมน่ำเชื่อถือ นอกจำกนีบ้รษิัทยงัไดเ้ปิดโอกำสให้
ผูถื้อหุน้ไดม้ีส่วนร่วมในกำรเสนอชื่อผูท้ี่มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรเป็นกรรมกำรตำมช่องทำงที่บริษัทก ำหนดดว้ย วิธีกำรสรรหำและ
แต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูสดุ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

8.1.1.1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
เนื่องจำกบริษัทไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ ดังนั้นในกำรแต่งตัง้กรรมกำร คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งประกอบดว้ย

กรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 รำย จำกจ ำนวนคณะกรรมกำรบริษัททัง้หมด 6 รำย จะมีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรพิจำรณำคดัเลือก
และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมขอ้บังคับของบริษัทและเป็นผูเ้สนอชื่อผูท้ี่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อให้ได้
กรรมกำรมืออำชีพและมีควำมหลำกหลำยโดยพิจำรณำจำกโครงสรำ้ง ขนำด และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร และเสนอ
ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร จำกนัน้จะน ำเสนอรำยชื่อกรรมกำรดงักล่ำวต่อที่
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑต์่อไป คณะกรรมกำรบริษัทมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำว
ละ 2 ปี ซึ่งกรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจจะไดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่อีกได ้ทัง้นีก้รรมกำรจะตอ้งมีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี ้

คณุสมบตัิของกรรมกำร 
• ไม่เป็นบคุคลที่ถกูศำลสั่งพิทกัษ์ทรพัย ์บคุคลลม้ละลำย คนไรค้วำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไรค้วำมสำมำรถ 
• ไม่เคยรบัโทษจ ำคกุโดยค ำพิพำกษำถึงที่สดุใหจ้ ำคกุในควำมผิดเก่ียวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ 
• ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจำกรำชกำร หรือองคก์ำร หรือหน่วยงำนของรฐั ฐำนทจุรติต่อหนำ้ที่ 
• ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่ำงถกูตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหำ้มเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของ

บรษิัทจดทะเบียน  
• ไม่อยู่ระหว่ำงถกูกล่ำวโทษหรือถูกด ำเนินคดีอำญำโดยหน่วยงำนท่ีมีอ  ำนำจตำมกฎหมำย ในควำมผิดเก่ียวกบักำรกระ

ท ำอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกับกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ หรือกำรบริหำรงำนที่มีลกัษณะเป็นกำร
หลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทจุรติ  

• ไม่อยู่ระหว่ำงระยะเวลำที่ก ำหนดตำมค ำสั่งขององคก์รที่มีอ  ำนำจตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ หำ้มมิใหเ้ป็นกรรมกำรหรือ
ผูบ้รหิำรของบรษิัท  

• ไม่เคยตอ้งค ำพิพำกษำถึงที่สดุว่ำกระท ำควำมผิดหรือเคยถกูเปรียบเทียบปรบัเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบักำร
ซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ หรือกำรบรหิำรงำนท่ีมีลกัษณะเป็นกำรหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทจุรติ 

• ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ำมีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงกำรประพฤติผิดต่อหนำ้ที่ที่ตอ้งปฏิบัติดว้ยควำมระมัดระวัง  
(Duty of Care) และซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกิจกำรและผูถื้อหุน้โดยรวมของกิจกำรที่
ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ  ำนำจควบคุม หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกำรกระท ำ
ดงักล่ำวของบคุคลอื่น  
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• ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ำมีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงไม่สุจริตหรือฉ้อฉลผู้อื่น  หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือ
สนบัสนนุกำรกระท ำดงักล่ำวของบคุคลอื่น  

• ไม่มีเหตอุนัควรเชื่อว่ำมีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นกำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมหรือกำรเอำเปรียบผูล้งทนุ หรือมีหรือเคยมี
ส่วนรว่มหรือสนบัสนนุกำรกระท ำดงักล่ำวของบคุคลอื่น  

• ไม่มีเหตุอนัควรเชื่อว่ำมีหรือเคยมีพฤติกรรมกำรอ ำพรำงฐำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนที่แทจ้รงิของบรษิัทจด
ทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขำยหลักทรพัยต์่อประชำชน หรือจงใจแสดงขอ้ควำมอันเป็นเท็จในสำระส ำคัญหรือ
ปกปิดข้อควำมจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสำรใดๆ ที่ตอ้งเปิดเผยต่อประชำชนหรือตอ้งยื่นต่อ
ส ำนักงำน คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย์ ไม่ว่ำจะเป็นกำร
กระท ำในนำมของตนเองหรือกระท ำแทนนิติบคุคลหรือกิจกำรท่ีตนมีอ ำนำจในกำรจัดกำร หรือมีหรือเคยมีส่วนรว่มหรือ
สนบัสนนุกำรกระท ำดงักล่ำวของบคุคลอื่น  

• ไม่มีเหตอุนัควรเชื่อว่ำมีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงกำรละเลยกำรตรวจสอบดแูลตำมสมควรเยี่ยงกรรมกำร ผูบ้รหิำร 
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขำยหลกัทรพัยต์่อประชำชน ที่ตนเป็นหรือเคยเป็น
กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือบรษิัทย่อยของบรษิัทดงักล่ำว เพื่อมิใหบ้รษิัทฝ่ำฝืนหรือปฏิบตัิไม่เป็นไป
ตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ อนัอำจก่อใหเ้กิดควำมไม่เชื่อมั่นใน
ตลำดทนุโดยรวม หรือควำมเสียหำยต่อชื่อเสียง ฐำนะ หรือกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทนัน้ 

คณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระตอ้งมีจ ำนวนอย่ำงนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และตอ้งมีไม่ต  ่ำกว่ำ 3 ท่ำน ซึ่งจะตอ้งมี

คณุสมบตัิ ดงันี ้
• ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติ

บคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ 
• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำ ท่ีไดร้ับเงินประจ ำ หรือผู้มีอ  ำนำจ

ควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ เวน้
แต่ไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

• ไม่เป็นบคุคลที่มีสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือกำรจดทะเบียนทำงกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำมำรดำ  พี่นอ้งและบตุร 
รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

• ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้
ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้และไม่
เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรกึษำทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกิน
กว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปี จำกบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อำจขดัแยง้ 

• ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท 

• ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
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• บริษัทก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระมีวำระด ำรงต ำแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี แต่อำจด ำรงต ำแหน่งมำกกว่ำ 9 ปีได ้ทัง้นีก้็ขึน้อยู่
กบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 

กำรเลือกตัง้กรรมกำรผ่ำนท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทก ำหนดใหก้รรมกำรจ ำนวนหน่ึงในสำม หรือในจ ำนวน

ที่ใกลเ้คียงที่สดุกบัจ ำนวนหน่ึงในสำมของคณะกรรมกำรบรษิัทจะตอ้งพน้จำกต ำแหน่ง กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนัน้ๆ อำจ
ไดร้บักำรเลือกตัง้ใหม่ได ้และกรรมกำรของบรษิัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยก ำหนด 
โดยก ำหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัต่อไปนี ้
1. ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชเ้สียงที่ตนมีอยู่ทัง้หมดตำมขอ้ 1 เพื่อเลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่

จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัจะไดร้บักำรเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรเท่ำกบัจ ำนวนกรรมกำรบริษัทจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด 

ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุื่น นอกเหนือไปจำกกำรออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรเลือกบคุคล
ซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไปดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู่ เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกว่ำ 2 เดือน โดย
บคุคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตนเขำ้ไป
แทน 

ที่ประชมุผูถื้อหุน้อำจลงมติใหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงก ำหนดตำมวำระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ี
ถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

8.1.1.2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 
ในกำรสรรหำผูม้ำด ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรสงูสดุ ซึ่งรวมไปถึงประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร หรือ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

คณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผู้พิจำรณำเบือ้งตน้ ในกำรกลั่นกรองสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมำะสม มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทกัษะ และประสบกำรณท์ี่เป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัท และเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี 
และสำมำรถบรหิำรงำนใหบ้รรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดไวไ้ด ้และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิัทพิจำรณำอนมุตัิต่อไป 
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8.1.2. การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
รายชื่อคณะกรรมการบรษิัทและการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการประจ าปี 2563/2564 มีดงัต่อไปนี ้

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรษิทัมีเพียงค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงินเท่ำนัน้ ไดแ้ก่คำ่เบีย้ประชมุ ซึ่งจำ่ยตำมจ ำนวนครัง้ที่เขำ้
ประชมุ ดงัต่อไปนี ้

หมายเหตุ /1 เนื่องจำก นำงบุญทิพย ์ชำ้งนิล, นำงสำวฉัตรสุมำลย ์ถนอมจิตต,์ และนำงสำวกิ่งกำญจน ์พิพิธปรีชำกุล ด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำร

ดว้ย จึงไม่ไดร้บัค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร ไดเ้พียงแต่ค่ำตอบแทนในฐำนะผูบ้ริหำรเท่ำนัน้ 

8.1.3. การก ากับการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
เนื่องจำกบริษัทถือหุน้ในบริษัทย่อยทัง้ 4 บริษัทในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ดงันัน้คณะกรรมกำรบริษัทจึงไดม้ีกำรแต่งตัง้ตวัแทน

เขำ้ไปเป็นกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบรษิัทย่อย โดยผูท้ี่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรในบรษิัทย่อยนัน้ มีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรเพื่อประโยชนท์ี่ดี
ที่สดุของบริษัทย่อย และบริษัทไดก้ ำหนดใหบุ้คคลที่ไดร้บัแต่งตัง้นัน้ ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้
สิทธิออกเสียงในเรื่องส ำคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท หำกเป็นกำรด ำเนินกำรโดยบรษิัทเอง ทัง้นีก้ำรส่ง
กรรมกำรเพื่อเป็นตวัแทนในบรษิัทย่อยดงักล่ำวเป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ของบรษิัท 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
การประชุม (การเข้าประชุม / สิทธิในการประชุม) 

การประชุมคณะกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

1. นำยอนตุร ตนัตรำภรณ ์ กรรมกำร, ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ และ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

4 / 4 1 / 1 

2. นำงบญุทิพย ์ชำ้งนิล กรรมกำร และ 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 

4 / 4 1 / 1 

3. นำงสำวฉตัรสมุำลย ์ถนอมจิตต ์ กรรมกำร และ กรรมกำรบริหำร 4 / 4 1 / 1 

4. นำงสำวกิ่งกำญจน ์พิพิธปรีชำกลุ กรรมกำร และ กรรมกำรบริหำร 4 / 4 1 / 1 

5. นำยภทัรธร ทศันสวุรรณ กรรมกำร, กรรมกำรอิสระ 
และ กรรมกำรตรวจสอบ 

4 / 4 1 / 1 

6. นำยหริรกัษ์ จำมรกลุ กรรมกำร, กรรมกำรอิสระ 
และ กรรมกำรตรวจสอบ 

4 / 4 1 / 1 

คณะกรรมการบริษัท 

ปี 2561/2562 ปี 2562/2563 ปี 2563/2564 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ลักษณะ 
ค่าตอบแทน 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ลักษณะ 
ค่าตอบแทน 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ลักษณะ 
ค่าตอบแทน 

1. นำยอนตุร ตนัตรำภรณ ์ 74,000.00 เบีย้ประชมุ 74,000.00 เบีย้ประชมุ 74,000.00 เบีย้ประชมุ 

2. นำงบญุทิพย ์ชำ้งนิล /1 - - - - - - 

3. นำงสำวฉตัรสมุำลย ์ถนอมจิตต ์/1 - - - - - - 

4. นำงสำวกิ่งกำญจน ์พิพิธปรีชำกลุ /1 - - - - - - 

5. นำยภทัรธร ทศันสวุรรณ  58,000.00 เบีย้ประชมุ 43,000.00 เบีย้ประชมุ 58,000.00 เบีย้ประชมุ 

6. นำยหริรกัษ์ จำมรกลุ 58,000.00 เบีย้ประชมุ 58,000.00 เบีย้ประชมุ 58,000.00 เบีย้ประชมุ 



56-1 One Report | 70 

 

นอกจำกนีบ้รษิัทก ำหนดระเบียบใหบ้รษิัทย่อยมีขอ้บงัคบัในเรื่องกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์
หรือกำรท ำรำยกำรส ำคัญอื่นๆ เป็นไปตำมขอ้บังคับของบริษัท และใชห้ลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกับกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรท ำรำยกำร
ขำ้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบรษิัท เพื่อใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ครบถว้นถกูตอ้ง บรษิัทยงัมีกำรก ำกบัดแูลใหบ้รษิัทย่อยมกีำร
จดัเก็บขอ้มลู และกำรบนัทึกบญัชีใหบ้รษิัทสำมำรถตรวจสอบและรวบรวมมำเพื่อจดัท ำงบกำรเงินรวมไดท้นัก ำหนดดว้ย 

8.1.4. การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 
กลุ่มบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี ซึ่งจะเป็นรำกฐำนไปสู่กำรพฒันำที่ยั่งยืน กลุ่มบริษัทจึงไดม้ี

กำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรไวเ้พื่อใหค้ณะกรรมกำรและบคุลำกรทกุคนในองคก์รไดย้ึดถือและน ำไปปฏิบตัิ โดยกลุ่มบรษิัทจะ
มีกำรติดตำมกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึ่งจะครอบคลมุในเรื่องที่เป็นรำกฐำนของ
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี อนัประกอบดว้ย สิทธิของผูถื้อหุน้และกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนได้ เสียทุก
กลุ่ม กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส รวมถึงควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

โดยในรอบปี 2563/2564 ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทไดม้ีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำง
ครบถว้น นอกจำกนัน้กลุ่มบรษิัทยงัไดม้ีกำรติดตำมกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรในเรื่องอื่นๆ อีก ดงันี ้ 

8.1.4.1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
กลุ่มบริษัทไดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร ตลอดจนพนักงำนทุกคน จะตอ้งเปิดเผยหรือแจง้กำรมี

ส่วนไดเ้สียก่อนท่ีจะมีกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บักลุ่มบรษิัท ซึ่งกลุ่มบรษิัทจะมีกำรพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องกลุ่มบริษัทเป็นส ำคญั และผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนรว่มในกำร
พิจำรณำหรือตดัสินใจในกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว 

โดยในปีที่ผ่ำนมำกลุ่มบรษิัทไม่มีรำยกำรท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนแ์ต่อย่ำงใด 

8.1.4.2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน ์
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดแนวทำงในกำรควบคุมดูแลกำรเก็บรกัษำและป้องกันกำรใชข้อ้มูลภำยในเพื่อเป็น

ข้อมูลในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์องบริษัทล่วงหน้ำ จึงก ำหนดนโยบำยให้มีกำรเก็บรักษำขอ้มูลที่ยังไม่สำมำรถเปิดเผยต่อ
สำธำรณชนไวต้ำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยก ำหนดใหร้บัรูเ้ฉพำะผูป้ฏิบัติงำนที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
เท่ำนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทยงัก ำหนดใหม้ีวิธีกำรควบคมุกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ในกำรน ำขอ้มลูควำมลบัของบรษิัทไปใชเ้พื่อ
ประโยชนส่์วนตวั และมีกำรก ำหนดบทลงโทษพนกังำนท่ีฝ่ำฝืนไม่ปฏิบตัิตำมกฎไวอ้ย่ำงชดัเจน และแจง้แนวทำงดงักล่ำวใหท้กุ
คนในองคก์รถือปฏิบตัิ โดยมีกำรก ำหนดกฎเกณฑซ์ึ่งมีรำยละเอียดของขอ้ก ำหนดดงันี ้

1. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทจะตอ้งรกัษำควำมลบัและ/หรือขอ้มลูภำยในของบรษิัท 
2. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทจะตอ้งไม่น ำควำมลบัและ/หรือขอ้มลูภำยในของบริษัทไปเปิดเผย 

หรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด  ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะไดร้ับ
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 

3. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทจะตอ้งไม่ท ำกำรซือ้ขำย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิัท โดย
ใชค้วำมลบัและ/หรือขอ้มลูภำยในบริษัท และ/หรือเขำ้ท ำนิติกรรมอื่นใดโดยใชค้วำมลบั และ/หรือขอ้มลูภำยในของบริษัท อนั
อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ข้อก ำหนดนี ้ให้รวมควำมถึงญำติสนิท (ญำติสนิท 
หมำยควำมว่ำ บคุคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต ทำงกำรสมรส และโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย เช่น บิดำ มำรดำ คู่
สมรส บุตร พี่ นอ้ง ลงุ ป้ำ นำ้ อำ รวมทัง้คู่สมรสของบุคคลดงักล่ำว เป็นตน้) ของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัท
ดว้ย 
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4. กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทจะตอ้งไม่ท ำกำรซือ้ขำย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทเป็นระยะเวลำ 
1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินหรือขอ้มลูอื่นที่มีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัยข์องบริษัทจะเปิดเผยสู่สำธำรณชน และตอ้งไม่ซือ้ขำย
หลกัทรพัยข์องบรษิัทจนกว่ำจะพน้ระยะเวลำ 24 ชั่วโมง นบัแต่ไดม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูนัน้สู่สำธำรณะทั้งหมดแลว้ 

ทัง้นีบ้ริษัทจะก ำหนดโทษทำงวินยัส ำหรบัผูฝ่้ำฝืนขอ้ก ำหนดดงักล่ำว และบริษัทจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่
กรณี ไดแ้ก่ กำรตักเตือนดว้ยวำจำ กำรตักเตือนเป็นลำยลักษณอ์กัษร กำรภำคทัณฑ ์พักงำน ปลดออก หรือไล่ออก แลว้แต่
กรณี 

นอกจำกนีบ้ริษัทไดใ้หค้วำมรูแ้ก่ผูบ้ริหำรใหท้รำบเก่ียวกับหนำ้ที่ที่ผูบ้ริหำรตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ตำมมำตรำ 59 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วัน นับจำกวันที่มีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครอง
หลกัทรพัย ์และใหแ้จง้ใหเ้ลขำนกุำรบริษัทรบัทรำบเพื่อจดัท ำบนัทึกกำรเปล่ียนแปลงและสรุปจ ำนวนหลกัทรพัยข์องกรรมกำร
และผู้บริหำรเป็นรำยบุคคล เพื่อน ำเสนอให้แก่คณะกรรมกำรบริษัททรำบในกำรประชุมครัง้ถัดไป นอกจำกนั้นยังไดแ้จง้
บทลงโทษหำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดดงักล่ำวดว้ย 

ทัง้นีใ้นปีที่ผ่ำนมำ กรรมกำรและผูบ้ริหำรไม่มีกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยใ์นช่วงก ำหนดงดกำรซือ้ขำย และไม่มีกำรใช้
ขอ้มลูภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน ์

8.1.4.3. การต่อต้านทุจริตและคอรรั์ปชั่น 
บริษัทยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส อยู่ภำยใตก้รอบของกฎหมำย หลกัจริยธรรมและแนวทำงกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทัง้สนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่นในทุกรูปแบบ และตระหนกัเป็นอย่ำงดีว่ำกำรทจุรติ
และคอรร์ปัชั่นส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ สังคม ควำมมั่นคงของประเทศ โดยมุ่งมั่นกระท ำในส่ิงที่ถูกตอ้ง 
ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุริต ตรงไปตรงมำ ภำยใตก้ฎหมำยและกฎระเบียบของบริษัท โดยถือปฏิบตัิในทุกกิจกรรม
และในกำรตดัสินใจในทุกเรื่อง บริษัทไดม้ีกำรปลกูฝังและรณรงคใ์หพ้นกังำนมีจิตส ำนึกต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่น โดย
หำ้มมิใหพ้นกังำนใหห้รือรบัสินบนและส่ิงจูงใจในรูปแบบใดๆ ทัง้สิน้ และหำ้มมอบหมำยใหผู้อ้ื่นใหห้รือรบัสินบนและส่ิงจูงใจ
แทนตนเอง เนื่องจำกกำรติดสินบนในกำรด ำเนินธุรกิจถือเป็นส่ิงผิดกฎหมำยและมีควำมผิดทำงอำญำ รวมถึง ไดก้ ำหนด
บทลงโทษในกรณีที่ฝ่ำฝืนไวด้ว้ย นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีมติใหบ้รษิัทเขำ้ร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective 
Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ในขั้นตอนกำรจัดเตรียมเอกสำรแบบ
ประเมินตนเองและเอกสำรที่เก่ียวขอ้งเพื่อยื่นขอรบัรองจำก CAC และในปัจจุบันบริษัทยังคงเป็นสมำชิก ”เครือข่ำยหุน้ส่วน
ตำ้นทจุรติเพื่อประเทศไทย” (Partnership Against Corruption for Thailand) (PACT) อีกดว้ย 

8.1.4.4. การแจ้งเบาะแส 
เพื่อเป็นกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียในแต่ละกลุ่ม กลุ่มบริษัทไดม้ีกำรจัด

ช่องทำงใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียสำมำรถติดต่อเพื่อแจง้ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรียนต่ำงๆ หรือเบำะแสกรณีที่มีเหตกุำรณผิ์ดปกติหรือไม่
เหมำะสม โดยผูม้ีส่วนไดเ้สียสำมำรถติดต่อกับกรรมกำรอิสระไดโ้ดยตรงผ่ำนทำงอีเมล ์compliance@citysteelpcl.com หรือ
ทำงโทรสำรผ่ำนทำงฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่หมำยเลข (038) 214-534 หรือผ่ำนทำงไปรษณียต์ำมที่อยู่ของบริษัท ซึ่งบริษัทมี
มำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสต่ำงๆ โดยไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือขอ้มลูใดๆ ที่สำมำรถระบตุวัตนของผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลู 
และเก็บรกัษำขอ้มลูที่ไดร้บัจำกผูร้อ้งเรียนไวเ้ป็นควำมลบั 

โดยในปีที่ผ่ำนมำกลุ่มบรษิัทไม่ไดร้บักำรแจง้ขอ้รอ้งเรียน หรือเบำะแสกำรกระท ำที่ผิดปกติแต่อย่ำงใด 
 

mailto:compliance@citysteelpcl.com
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8.2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา 
ในรอบปีที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรจัดประชุมจ ำนวน 4 ครั้ง โดยรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของ

คณะกรรมกำรแต่ละท่ำนเป็นดงันี ้

และในปีที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่อย่ำงเป็นอิสระ ตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ โดยครอบคลมุในเรื่อง
ต่ำงๆ ดงัต่อไปนี ้

1) พิจำรณำสอบทำนงบกำรเงินของบรษิัทและงบกำรเงินรวมประจ ำรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 
2) ประเมินควำมเหมำะสมและประสิทธิผลของระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 
3) สอบทำนใหบ้รษิัทมีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเหมำะสม 
4) พิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชีและเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทขออนุมตัิที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ เพื่อแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชี รวมทัง้มีกำรเขำ้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีของบริษัท เพื่อรบัฟังควำมเห็นของผูส้อบบญัชีต่อกำรควบคมุภำยในและงบ
กำรเงินของบรษิัท 

5) พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิัทและบรษิัทย่อยกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6) สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของตนเองโดยไดเ้ปรียบเทียบกับแนวทำงปฏิบัติที่ดี  รวมทั้งสอบทำนและประเมินผลกำร

ปฏิบตัิงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบรษิัท 
7) ทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรโดยพิจำรณำและทบทวนกำรน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ส ำหรบับรษิัทจด

ทะเบียน ปี 2560 มำปรบัใชเ้พื่อใหเ้หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 

8.3. การน าหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ 
บรษิัทไดท้รำบถึงหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ส ำหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed 

Companies 2017) คณะกรรมกำรบริษัทจึงไดม้ีกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท  ให้สอดคลอ้งกับ
หลกักำรดงักล่ำว รวมถึงหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2555 เพื่อใหม้ีควำมเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท ทั้งนีค้ณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีกำรพิจำรณำทบทวนกำรน ำหลักปฏิบัติตำม CG Code ไปปรบัใช ้อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และได้
น ำเสนอเขำ้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กนัยำยน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

จ านวนคร้ังทีจ่ัดประชุม จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นำยอนตุร ตนัตรำภรณ ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4 4 

2. นำยภทัรธร ทศันสวุรรณ กรรมกำรตรวจสอบ 4 4 

3. นำยหริรกัษ์ จำมรกลุ กรรมกำรตรวจสอบ 4 4 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1. การควบคุมภายใน 
บรษิัทไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคมุภำยในทัง้ในระดบับรหิำร และระดบัปฏิบตัิงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงไดก้ ำหนด

ภำระหนำ้ที่ อ  ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏิบตัิงำน และผูบ้ริหำรไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรอย่ำงชดัเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใชท้รพัยสิ์น
ของบรษิัทใหเ้กิดประโยชน ์และมีกำรแบ่งแยกหนำ้ที่ผูป้ฏิบตัิงำน ผูต้ิดตำมกำรควบคมุและประเมินผลเพื่อกำรตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำง
เหมำะสม นอกจำกนีย้งัจดัใหม้ีกำรควบคมุภำยในเก่ียวกับระบบกำรเงินโดยไดก้ ำหนดอ ำนำจอนมุตัิในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินไวอ้ย่ำง
เป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัที่ 25 กันยำยน 2564 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน เขำ้ร่วมประชมุดว้ย 
คณะกรรมกำรบรษิัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระเมินระบบกำรควบคมุภำยในตำมแนวคดิของ COSO ที่ไดป้รบัปรุงใหม่ในปี 2556 
ซึ่งจำกกำรซกัถำมขอ้มลูจำกผูบ้ริหำรและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนและแบบประเมินที่บริษัทไดจ้ดัท ำขึน้
แลว้ สรุปไดว้่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำร
ตำมระบบไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้มีระบบควบคมุภำยในในเรื่องกำรติดตำมควบคมุดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อย ใหส้ำมำรถ
ป้องกนัทรพัยสิ์นของบรษิัทและบรษิัทย่อยจำกกำรท่ีกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรน ำไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ รวมถึงกำรท ำธุรกรรมกบั
บคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้และบคุคลที่เก่ียวโยงกัน อย่ำงเพียงพอแลว้ ส ำหรบักำรควบคมุภำยในในหวัขอ้อื่น คณะกรรมกำรเห็นว่ำบริษัท
มีกำรควบคมุภำยในที่เพียงพอแลว้เช่นกนั และคณะกรรมกำรบริษัทไดใ้ห้ควำมเห็นต่อระบบควบคมุภำยในของบริษัททัง้ 5 องคป์ระกอบ 
ไวด้งันี ้

1) กำรควบคมุภำยในองคก์ร (Control Environment) 
บรษิัทมีกำรจดัโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรใหม้ีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบรหิำร โดยคณะกรรมกำรจะท ำหนำ้ที่ก ำกับดแูลและ

พฒันำกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรควบคุมภำยใน ส่วนฝ่ำยบริหำรไดจ้ดัใหม้ีโครงสรำ้งสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสั่งกำรและ
ควำมรบัผิดชอบที่เหมำะสมเพื่อใหบ้ริษัทบรรลวุตัถุประสงคภ์ำยใตก้ำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำร โดยแสดงถึงควำมยึดมั่นในคุณค่ำ
ของควำมซื่อตรงและจริยธรรมธุรกิจเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรและพนักงำน ซึ่งมีทั้งขอ้ก ำหนด ขอ้หำ้มและ
บทลงโทษไวใ้นคู่มือพนกังำนอย่ำงชดัเจน มีกำรก ำหนดใหบุ้คลำกรมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรควบคุมภำยในเพื่อใหบ้รรลุตำม
วตัถปุระสงคข์องบรษิัท พรอ้มทัง้มุ่งมั่นในกำรจงูใจ พฒันำและรกัษำบคุลำกรท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถควบคู่ไปดว้ย 

2) กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 
บริษัทไดม้ีกำรวิเครำะหแ์ละประเมินควำมเส่ียงเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกอยู่สม ่ำเสมอ 

รวมถึงกำรพิจำรณำโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ เพื่อเป็นกำรป้องกันผลกระทบดังกล่ำว โดยมีกำรก ำหนด
มำตรกำรในกำรลดควำมเส่ียงและกำรด ำเนินกำรป้องกันและแกไ้ขกำรทุจริตตำมที่นโยบำยบริษัทไดก้ ำหนดไว ้พรอ้มทัง้มีกำรส่ือสำ รให้
ผูบ้รหิำรและพนกังำนทกุคนรบัทรำบและเขำ้ใจในกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรต่ำงๆ ของบรษิัท นอกจำกนัน้บรษิัทไดม้ีกำรก ำหนดสำระส ำคญั
ของรำยกำรทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำจำกผูใ้ชร้ำยงำน ขนำดของรำยกำร และแนวโนม้ของธุรกิจ เพื่อใหร้ำยงำนทำงกำรเงินสำมำรถ
สะทอ้นถึงกำรด ำเนินงำนของบริษัท และครบถว้น ถกูตอ้ง ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป 

3) กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน (Control Activities) 
บรษิัทไดม้ีกำรก ำหนดมำตรกำรควบคมุที่มีควำมเหมำะสมกบัควำมเส่ียง เพื่อป้องกนัหรือลดควำมเสียหำยหรือควำมผิดพลำด

ที่อำจเกิดขึน้ โดยใหม้ีกำรควบคุมภำยในในทุกระดบัขององคก์ร มีกำรก ำหนดนโยบำย ระเบียบ วิธีปฏิบตัิงำน ตลอดจนขอบเขต อ ำนำจ
หนำ้ที่ และล ำดบัชัน้กำรอนมุตัิของฝ่ำยบริหำรในแต่ละระดบัไวอ้ย่ำงชดัเจน มีกำรแบ่งแยกหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบในกำรอนมุตัิ กำรบนัทึก
รำยกำรบญัชี และกำรดแูลจดัเก็บทรพัยสิ์นออกจำกกนัโดยเด็ดขำด เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึ่งกนัและกนั มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
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ใชเ้พื่อช่วยสนบัสนุนกิจกรรมกำรควบคุมภำยใน นอกจำกนัน้บริษัทไดม้ีกำรก ำหนดมำตรกำรเก่ียวกับกำรท ำธุรกรรมกับผูถื้อหุน้ รำยใหญ่ 
ผูบ้ริหำร หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่ำว โดยผูท้ี่จะอนุมตัิธุรกรรมไดน้ัน้จะตอ้งเป็นผูท้ี่ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในธุรกรรมนั้ น เพื่อป้องกัน
กำรหำโอกำสหรือน ำผลประโยชนข์องบรษิัทไปใชส่้วนตวั โดยเนน้กำรค ำนึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัทเป็นส ำคญั อีกทัง้ยังมีกำรทบทวน
นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตัิใหม้ีควำมเหมำะสมอยู่เสมอ 

4) ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มลู (Information & Communication) 
บริษัทมีกำรก ำหนดขอ้มลูที่ตอ้งกำรใชใ้นกำรด ำเนินงำน ทัง้ขอ้มลูจำกภำยในและภำยนอกอย่ำงถกูตอ้ง เพื่อใหค้ณะกรรมกำร

มีขอ้มลูที่ส  ำคญัอย่ำงเพียงพอส ำหรบัใชป้ระกอบกำรตดัสินใจ บรษิัทไดจ้ดัท ำรำยงำนในเรื่องที่คณะกรรมกำรจะตอ้งพิจำรณำโดยมีขอ้มูล
ที่ส  ำคญัต่ำงๆ รวมทัง้เอกสำรประกอบกำรตดัสินใจแก่คณะกรรมกำรบริษัททุกครัง้ และมีกำรส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่คณะกรรมกำร
บริษัทล่วงหนำ้ภำยในก ำหนดเวลำขัน้ต ่ำตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว ้มีกำรรำยงำนขอ้มลูที่ส  ำคญัถึงคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ มี
กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมซึ่งจะมีกำรบันทึกรำยละเอียดต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และไดม้ีกำรจัดเก็บเอกสำรโดยมีกำรแบ่งแยกตำมหมวดหมู่ ประเภทและระดับ
ควำมส ำคญัของเอกสำรไวอ้ย่ำงครบถว้น เพื่อใหเ้กิดควำมสะดวกต่อกำรคน้หำและป้องกันกำรสญูหำยหรือกำรเส่ือมสภำพของเอกสำร
ดว้ย บริษัทไดม้ีกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องต่ำงๆ เก่ียวกับกำรควบคุมภำยใน ที่รบัแจง้จำกผูส้อบบัญชีหรือผูต้รวจสอบภำยในอย่ำงครบถว้น 
นอกจำกนีย้ังมีกระบวนกำรส่ือสำรขอ้มลูภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีช่องทำงกำรส่ือสำรที่เหมำะสม และไดจ้ัดใหม้ีช่องทำงกำร
ส่ือสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพื่อบุคคลต่ำงๆ ภำยในบริษัทสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเก่ียวกับกำรทุจริตภำยในบริษัทไดอ้ย่ำง
ปลอดภยั 

5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 
บริษัทไดจ้ดัใหม้ีกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมระบบกำรควบคุมภำยในของแต่ละหน่วยงำนในองคก์รอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึง

กำรปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจ และเรื่องควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ และจะรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยตรง และไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยในกำรรำยงำนในกรณีที่เกิดเหตุกำรณท์ี่อำจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยจะมีกำร
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัทในทนัที เพื่อที่จะด ำเนินกำรแกไ้ขไดอ้ย่ำงทนัท่วงที และรำยงำนขอ้บกพรอ่งที่เป็นสำระส ำคญัพรอ้มทัง้แนว
ทำงแกไ้ขขอ้บกพร่องใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ และรำยงำนควำมคืบหนำ้ในกำรปรบัปรุงขอ้บกพร่องดงักล่ำวภำยในระยะเวลำที่
เหมำะสม 

นอกจำกกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในตำมแนวทำงของ COSO แลว้ คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัได้
ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2564 โดยมีควำมเห็นว่ำงบกำรเงินดงักล่ำวแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีครบถว้นถกูตอ้งตำมหลกักำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป 

ผูส้อบบญัชีของบริษัทคือ นำงสำวพจนรตัน ์ศิริพิพฒัน ์แห่งบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกัด ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบงบกำรเงินของ
บริษัทไดเ้ขำ้มำท ำกำรประเมินประสิทธิภำพกำรควบคมุภำยในของบรษิัทและไม่พบจดุอ่อนท่ีเป็นสำระส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยใน
แต่อย่ำงใด 

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีผูต้รวจสอบภำยใน โดยไดแ้ต่งตัง้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เพื่อปฏิบตัิงำนตรวจสอบภำยใน โดยเนน้ท่ีควำมเส่ียง
ของธุรกิจและระบบกำรปฏิบัติงำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของบริษัท เพิ่มควำมเชื่อมั่นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและผูบ้ริหำรระดบัสงูว่ำมีระบบขอ้มลูที่เชื่อถือได ้เพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจในกำรควบคุมดูแลกำรใชท้รพัย์ สินของ
บรษิัทเป็นไปอย่ำงถกูตอ้ง เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและผูบ้รหิำรระดบัสูงเกิดควำมมั่นใจว่ำบรษิัทมีระบบกำรควบคมุภำยในที่ดีและ
พนกังำนมีกำรปฏิบตัิงำนตำมระบบกำรควบคมุภำยในท่ีก ำหนดไว ้
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ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 ธันวำคม 2559 ไดแ้ต่งตัง้ให ้นำงสำวพรรณิภำ ทองยอ้ย 
ด ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้งำนผูต้รวจสอบภำยในของบรษิัท ตัง้แต่วนัท่ี 10 ธันวำคม 2559 เนื่องจำกเป็นผูม้ีคณุสมบตัิที่เพียงพอและเหมำะสม 
โดยมีประสบกำรณก์ำรท ำงำนกับบริษัทมำเป็นระยะเวลำนำนและมีควำมเขำ้ใจในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นอย่ำงดี จึง
เห็นว่ำ มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักล่ำวได ้

ทัง้นีก้ำรพิจำรณำและอนุมตัิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยำ้ย ผูด้  ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทจะตอ้ง
ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณุสมบตัิของผูด้  ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในปรำกฏในเอกสำรแนบ 3 
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9.2 รายการระหว่างกนั 

9.2.1. มูลค่าและยอดคงค้างของรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งกัน 

บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์
ลักษณะของ 

รายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความเหน็กรรมการตรวจสอบและ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2562/2563 ปี 2563/2564 

1. บจก. สยำม ซี.ที.พี. 
อตุสำหกรรม  

 
ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย
อปุกรณป์ระดบัยนตท์ี่ท  ำจำก
โลหะ 
 
สถำนที่ตัง้ : 88 หมู่ 4 
ถนนบำยพำส 
ต ำบลหนองไมแ้ดง 
อ ำเภอเมืองชลบรุี 
จงัหวดัชลบรุี  20000 

 

- กลุ่มตระกลูพงศร์ตันเดชำชยั 
เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ในบจก. สยำม 
ซี.ที.พี. อตุสำหกรรมในสดัสว่น
รอ้ยละ 100 

- นำงเค็ง พงศร์ตันเดชำชยั และ
นำยบณัฑิต พงศร์ตันเดชำชยั 
ซึ่งเป็นกลุ่มผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ
บริษัท ไดด้  ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรบริษัทของ บจก. 
สยำม ซี.ที.พ.ี อตุสำหกรรม  

 

• ซือ้พลงังำนไฟฟ้ำ 
(1) บจก. ซิตี ้สตีล โปรดกัส ์
 
 
 
 
(2) บจก. มำรค์ เวิลดไ์วด ์

 

 
0.76 

 
 
 
 
- 

 
0.42 

 
 
 
 

0.15 

 
บจก. ซิตี ้สตีล โปรดกัส ์ซือ้พลงังำนไฟฟ้ำจำก บจก. สยำม ซี.ที.พี. 
อุตสำหกรรม โดยบริษัทได้ท ำกำรติดตั้งมิเตอรไ์ฟฟ้ำที่จุดจ่ำยไฟ
เพื่อใหท้รำบถึงปริมำณไฟฟ้ำที่ใชจ้ริง ทั้งนีมี้กำรตกลงช ำระค่ำซือ้
พลงังำนไฟฟ้ำในรำคำตน้ทนุบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
 
บจก. มำรค์ เวิลดไ์วด ์ซือ้พลังงำนไฟฟ้ำจำก บจก. สยำม ซี.ที.พี. 
อุตสำหกรรม โดยบริษัทได้ท ำกำรติดตั้งมิเตอรไ์ฟฟ้ำที่จุดจ่ำยไฟ
เพื่อใหท้รำบถึงปริมำณไฟฟ้ำที่ใชจ้ริง ทั้งนีมี้กำรตกลงช ำระค่ำซือ้
พลงังำนไฟฟ้ำในรำคำตน้ทนุบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้วเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นธรรมทัง้เงื่อนไขและรำคำโดยก่อใหเ้กิด
ประโยชนแ์ก่บริษัท 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์
ลักษณะของ 

รายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความเหน็กรรมการตรวจสอบและ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2562/2563 ปี 2563/2564 

2. บจก. ดบับลวิ เค พี แอสเซ็ท 
พลสั 

 
    ประกอบธุรกิจพฒันำ 
    อสงัหำริมทรพัย ์
 
 
    สถำนที่ตัง้ : 88/8 หมู่ 4 
    ถนนบำยพำส 
    ต ำบลหนองไมแ้ดง 
    อ ำเภอเมืองชลบรุี 
    จงัหวดัชลบรุี 20000 
 

- กลุ่มตระกลูพงศร์ตันเดชำชยั 
เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ใน บจก.
ดบับลิว เค พี แอสเซ็ท พลสั ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 100 

- นำยคมกริช พงศร์ตันเดชำชยั 
นำยบณัฑิต พงศร์ตันเดชำชยั 
นำยสำธิต พงศร์ตันเดชำชยั 
และ นำงสำวสพุตัรำ พงศร์ตัน
เดชำชยั ซึ่งเป็นกลุ่มผูถ้ือหุน้
ใหญ่ของบริษัท ไดด้  ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรษิัท
ของ บจก. ดบับลิว  เค พี แอส
เซ็ท พลสั 

- บจก. ดบับลวิ เค พี แอสเซ็ท 
พลสั เป็น Holding Company 
ของบริษัท โดยถือหุน้ 166.50 
ลำ้นหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 55.50 
ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดของ
บริษัท 

• ค่ำเช่ำ 
 
 
 
 
(1) บริษัท  
 
(2) บจก. สยำม ไอโซ โปร 
 
 
(3) บจก. ซิตี ้สตีล โปรดกัส ์
 
 
 

 

 
 
 
 
 

0.04 
 

0.01 
 
 

0.49 
 

 
 
 
 
 

0.04 
 

0.01 
 
 

0.49 
 
 
 
 
 
 

บริษัท และบริษัทย่อย เช่ำช่วงพื ้นที่อำคำรโรงงำนและอำคำร
ส ำนักงำน จำก บจก. ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส ซึ่งอัตรำค่ำเช่ำ
เป็นอัตรำใกล้เคียงกับรำคำตลำดของกำรเช่ำพื ้นที่ในบริ เวณ
ใกลเ้คียง โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 
(1) บริษัท เช่ำช่วงพื ้นที่อำคำรส ำนักงำน พื ้นที่  576 ตรม. เป็น
ระยะเวลำ 3 ปี ตัง้แต่ วนัที่ 1 สิงหำคม 2562 ถึง 31 กรกฎำคม 2565 
(2) บจก. สยำม ไอโซ โปร เช่ำช่วงพืน้ที่อำคำรส ำนักงำน พืน้ที่ 96 
ตรม. เป็นระยะเวลำ 3 ปี ตั้งแต่ วันที่  1 สิงหำคม 2562 ถึง 31 
กรกฎำคม 2565  
(3) บจก. ซิตี ้สตีล โปรดกัส ์เช่ำช่วงพืน้ที่อำคำรโรงงำน พืน้ที่ 8,208 
ตรม. เป็นระยะเวลำ 2 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหำคม 2562 ถึง 31 
กรกฎำคม 2564 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแลว้เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ควำมสมเหตสุมผลและเป็นธรรมทัง้เงื่อนไขและรำคำ โดยก่อใหเ้กิด
ประโยชนแ์ก่บริษัท 
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9.2.2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทมีนโยบำยในกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่จะเกิดขึน้กับบุคคลที่อำจจะมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท 

(1) รำยกำรที่เกิดขึน้เป็นปกติและต่อเนื่อง ในกรณีกำรคำ้ปกติ ซึ่งเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ตำมปกติและต่อเนื่อง โดยจะมีกำร
ก ำหนดเงื่อนไขส ำหรบัแต่ละรำยกำรใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทั่วไป และเป็นไปตำมรำคำยตุิธรรมสมเหตุสมผลและสำมำรถตรวจสอบ
ได ้โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดอ้นุมตัิและก ำหนดใหบ้รษิัทสำมำรถท ำรำยกำรระหว่ำงกนัไดโ้ดยที่ไม่ตอ้งขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบก่อน และทุกไตรมำสฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะตอ้งน ำเสนอสรุปรำยกำรระหว่ำงกันที่ผ่ำนกำรตรวจสอบแลว้ใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ ซึ่งในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนันีใ้หค้  ำนึงถึงผลประโยชนข์องบรษิัทเป็นส ำคญั   

(2) รำยกำรพิเศษที่เกิดขึน้เป็นครัง้ครำว รำยกำรระหว่ำงกันที่มีลักษณะเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้เป็นครัง้ครำว บริษัทจะจัดให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของรำยกำรดังกล่ำวทั้งในดำ้นควำมจ ำเป็นและดำ้นรำคำ หำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำ บริษัทจะจดัใหม้ีบุคคลซึ่งมีควำมรูค้วำมช ำนำญพิเศษที่เป็นอิสระจำกบรษิัท
และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ เป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว หรือผูส้อบบัญชีของบริษัทเป็นผูใ้หค้วำมเห็น
เก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวเพื่อใชป้ระกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี โดยในกำรออกเสียง
ในที่ประชุมนัน้ๆ กรรมกำรหรือผูท้ี่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนห์รือมีส่วนไดเ้สียในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ทัง้นีบ้ริษัทจะท ำกำรเปิดเผยขอ้มลูรำยกำรระหว่ำงกันไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
ของบรษิัทดว้ย 

ทัง้นีบ้รษิัทไดใ้หค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้ิจำรณำรำยกำรท่ีเกิดขึน้รว่มกบัผูบ้ริหำร ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ
แลว้เห็นว่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึน้ในปี 2563/2564 เป็นรำยกำรที่มีควำมสมเหตุสมผลและเป็นธรรมทั้งเงื่อนไขและรำคำ โดย
ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บรษิัท  

9.2.3. นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
ในอนำคตบรษิัทอำจมีกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัตำมแต่เห็นสมควร ทัง้นีบ้รษิัทจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกจำกนีบ้รษิัทจะเปิดเผย
รำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึน้ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ไดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 เก่ียวกบักำรท ำธุรกรรมที่เป็นขอ้ตกลง
ทำงกำรคำ้ระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งตำมมำตรำ 89/12(1) ซึ่งมีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่
วนัท่ี 31 สิงหำคม 2551 นัน้ บรษิัทไดท้ ำกำรขออนมุตัิในหลกักำรเก่ียวกบัขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ที่มเีงื่อนไขกำรคำ้โดยทั่วไป ในกำรท ำธุรกรรม
ระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง โดยใหฝ่้ำยจดักำรสำมำรถอนุมตัิกำรท ำธุรกรรมที่เป็น
รำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขกำรคำ้โดยทั่วไปได  ้
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สว่นที ่3 

งบการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ซิต้ี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) 



บริษัท ซิตี ้สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รำยงำนและงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎำคม 2564 
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
  บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 
ควำมเห็น  
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่ม
บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของ บริษัท ซิต้ี สตีล จ ากัด (มหาชน)  (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ซิ ต้ี สตีล จ ากัด 
(มหาชน)  และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซิต้ี สตีล จ ากัด (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพี่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 
 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
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• กำรลดลงของมูลค่ำสินทรัพย์ 
 กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมจากการด าเนินงานทรงตวัแต่มีก าไรรวมส าหรับปีลดลงมากเกิดจาก
ปริมาณค าสั่งซ้ือลดลง และมีการแข่งขนัดา้นราคาสูง ท าให้กลุ่มบริษทัตอ้งลดอตัราส่วนก าไรขั้นตน้เพื่อรักษา
ยอดรายได้  ประกอบกบัผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นสินคา้ทุนเช่นโลหะโครงสร้าง ชั้นวางสินคา้ 
อุปกรณ์จดัเก็บและล าเลียง ความต้องการในสินค้าประเภทน้ีจะเกิดขึ้นเม่ือมีการลงทุนใหม่ๆ  มีการขยาย
โรงงาน หรือเพิ่มก าลังการผลิต และมีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนานและลูกค้ามีความต้องการสั่งซ้ือไม่
ต่อเน่ืองจึงส่งผลให้มีสินทรัพยก์ลุ่ม อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บางส่วนไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์หรือไม่ไดใ้ชเ้ต็ม
ก าลงัการผลิต  ท าใหอ้าจมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์โดยฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาดอ้ย
ค่าของสินทรัพยก์ลุ่มดงักล่าว สินทรัพยก์ลุ่มดงักล่าวมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีในงบการเงินรวมจ านวนเงิน 128.00 
ลา้นบาท (หมายเหตุขอ้ 15) ซ่ึงเป็นยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั  ขา้พเจา้จึง
ระบุใหก้ารดอ้ยค่าของอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เป็นเร่ืองท่ีขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบ 
 วิธีการตอบสนองของขา้พเจ้าต่อเร่ืองดังกล่าว ขา้พเจ้าได้พิจารณาการใช้ดุลยพินิจของฝ่าย
บริหารในการพิจารณาข้อบ่งช้ีการด้อยค่าของอาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  ท าความเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการในการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ประเมินแผนการจดัการ ประเมินการจดัท าประมาณการ
ผลการด าเนินงานในอนาคตท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหาร  รวมทั้งทดสอบการค านวณซ ้ าว่าสินทรัพยมี์การดอ้ยค่า
หรือไม่ และประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 จากการตอบสนองดังกล่าวพบว่ามูลค่าของอาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์แสดงไวอ้ย่าง
เหมาะสมและมีการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยา่งเพียงพอ 
 
ข้อมูลอ่ืน  
 ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
  ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
ว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   
  เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลต่องบกำรเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด   
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมี
ความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
                  การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม
ความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใช้งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
 ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิ ดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้ น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ี
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจาก
การทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  
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• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง   

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้า
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 ข้าพเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะ
มีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 ผูส้อบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ นางสาวพจนรัตน์        
ศิริพิพฒัน์ 
 
 
 
 

(นางสาวพจนรัตน์  ศิริพิพฒัน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขท่ี 9012 

 
 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 25 กนัยายน 2564
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(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563

(จดัประเภทใหม่ (จดัประเภทใหม่

หมายเหตุ หมายเหตุ 30) หมายเหตุ 30)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 767,140,010     805,145,636     35,584,502       50,517,400       

เงินลงทุนชัว่คราว 8 -                    146,000,000     -                    -                    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6, 9 26,363,407       28,722,821       3,505,193         4,560,043         

สินคา้คงเหลือ 10 5,189,284         2,296,862         -                    -                    

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 11 211,487,001     -                    15,099,482       -                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,010,179,702  982,165,319     54,189,177       55,077,443       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 12 2,227,901         2,562,247         1,943,802         1,940,166         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                    -                    776,029,860     776,029,860     

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 112,661,017     113,957,441     -                    -                    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 204,535,285     238,092,453     1,244,324         1,444,233         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 143,268            -                    122,801            -                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 222                   222                   211                   211                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 3,798,537         3,097,866         636,037            766,185            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,005,000         1,189,000         415,000            200,000            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 325,371,230     358,899,229     780,392,035     780,380,655     

รวมสินทรัพย์ 1,335,550,932  1,341,064,548  834,581,212     835,458,098     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 6 -
บริษัท ซิตี ้สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 กรกฎำคม 2564

สินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563

(จดัประเภทใหม่ (จดัประเภทใหม่

หมายเหตุ หมายเหตุ 30) หมายเหตุ 30)

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 5,895,197         6,341,009         885,745            2,096,346         

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6, 19 35,042              -                    30,036              -                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 5,930,239         6,341,009         915,781            2,096,346         

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 6, 19 113,857            -                    97,592              -                    

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 7,898,276         9,911,662         3,175,357         3,830,923         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 8,012,133         9,911,662         3,272,949         3,830,923         

รวมหนีสิ้น 13,942,372       16,252,671       4,188,730         5,927,269         

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 300,000,000     300,000,000     300,000,000     300,000,000     

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 300,000,000     300,000,000     300,000,000     300,000,000     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 166,145,195     166,145,195     166,145,195     166,145,195     

ผลแตกต่างของการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ

ของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2.3 (15,380,000) (15,380,000) -                    -                    

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 21 30,000,000       30,000,000       30,000,000       30,000,000       

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 851,231,281     861,519,256     334,247,287     333,385,634     

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 2.5 (10,387,916) (17,472,574) -                    -                    

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,321,608,560  1,324,811,877  830,392,482     829,530,829     

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,321,608,560  1,324,811,877  830,392,482     829,530,829     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,335,550,932  1,341,064,548  834,581,212     835,458,098     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

 - 7 -
บริษัท ซิตี ้สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ณ วนัที่ 31 กรกฎำคม 2564

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 191,235,973    265,496,329    3,739,896        21,660,396      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 259,400           120,400           60,000             60,000             

รายไดค้่าบริหารงาน 6 -                  -                  11,250,300      13,287,100      

รายไดอ่ื้น 6 11,523,504      12,235,862      772,316           691,519           

รวมรายได้ 203,018,877    277,852,591    15,822,512      35,699,015      

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายและบริการ 6 163,946,380    224,758,850    3,602,536        20,983,004      

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 3,615,363        5,095,007        45,925             123,035           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 46,198,561      49,373,609      10,370,925      10,612,108      

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 6 2,168,925        2,930,364        1,531,156        2,930,364        

รวมค่าใชจ่้าย 215,929,229    282,157,830    15,550,542      34,648,511      

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน (12,910,352) (4,305,239) 271,970           1,050,504        

ตน้ทุนทางการเงิน 6 202,281           293,088           51,392             112,861           

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้ (13,112,633) (4,598,327) 220,578           937,643           

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 22 (1,000,444) (568,790) 62,510             208,339           

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (12,112,189) (4,029,537) 158,068           729,304           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :

(ก าไร) ท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย

- สุทธิจากภาษีเงินได้ -                  (828,252) -                  (25,628)

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 7,084,658        2,078,771        -                  -                  

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 7,084,658        1,250,519        -                  (25,628)

รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

ท่ีก าหนดไว ้- สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,861,417        -                  705,998           -                  

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,861,417        -                  705,998           -                  

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 8,946,075        1,250,519        705,998           (25,628)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (3,166,114) (2,779,018) 864,066           703,676           

- 8 -
บริษทั ซิตี ้สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎำคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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 (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (99.99%) (12,112,189) (4,029,537) 158,068           729,304           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (0.01%) -                  -                  -                  -                  

(12,112,189) (4,029,537) 158,068           729,304           

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (99.99%) (3,166,114) (2,779,018) 864,066           703,676           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียไม่มีอ านาจควบคุม (0.01%) -                  -                  -                  -                  

(3,166,114) (2,779,018) 864,066           703,676           

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (บาทต่อหุ้น) (0.040) (0.013) 0.001               0.002               

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 300,000,000    300,000,000    300,000,000    300,000,000    

บริษทั ซิตี ้สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎำคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

ส่วนของส่วนไดเ้สีย รวมส่วน
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ผลแตกต่างของ รวม ท่ีไม่มีอ  านาจ ของผูถื้อหุ้น
ท่ีออกและ มูลค่าหุ้น การปรับโครงสร้าง จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน ผลต่างจาก ควบคุม
ช าระแลว้ การด าเนินธุรกิจ -ส ารอง จริงจากการวดัมูลค่า การแปลงค่า

ของกลุ่มบริษทั ตามกฎหมาย เงินลงทุนเผ่ือขาย- งบการเงิน
ภายใตก้ารควบคุม สุทธิทางภาษี

หมายเหตุ เดียวกนั
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 กรกฎำคม 2562 300,000,000  166,145,195  (15,380,000) 30,000,000    865,548,793    828,252                 (19,551,345) 1,327,590,895  -                    1,327,590,895   
กำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส ำหรับปี
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                -                - -                (4,029,537) - -                   (4,029,537) -                    (4,029,537)
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี
ก าไรจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย -                -                - -                -                  (828,252) -                   (828,252) -                    (828,252)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -                -                - -                -                  - 2,078,771         2,078,771         -                    2,078,771          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 กรกฎำคม 2563 300,000,000  166,145,195  (15,380,000) 30,000,000    861,519,256    - (17,472,574) 1,324,811,877  -                    1,324,811,877   
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 5 -                -                - -                (37,203) - -                   (37,203) -                    (37,203)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ท่ีปรับปรุงแลว้ 300,000,000  166,145,195  (15,380,000) 30,000,000    861,482,053    - (17,472,574) 1,324,774,674  -                    1,324,774,674   
กำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส ำหรับปี
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                -                - -                (12,112,189) - -                   (12,112,189) -                    (12,112,189)
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน -                -                - -                -                  - 7,084,658         7,084,658         -                    7,084,658          
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน
ท่ีก าหนดไว้ -                -                - -                1,861,417       - -                   1,861,417         -                    1,861,417          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 กรกฎำคม 2564 300,000,000  166,145,195  (15,380,000) 30,000,000    851,231,281    - (10,387,916) 1,321,608,560  -                    1,321,608,560   

- 10 -
บริษัท ซิตี ้สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 กรกฎำคม 2564

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นก าไรสะสม
ส่วนของบริษทัใหญ่

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน องคป์ระกอบอ่ืนของ รวมส่วน
ท่ีออกและ มูลคา่หุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น ของผูถื้อหุ้น
ช าระแลว้  -ส ารอง ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน

ตามกฎหมาย จริงจากการวดัมูลคา่
เงินลงทุนเผ่ือขาย-

หมายเหตุ สุทธิทางภาษี
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2562 300,000,000        166,145,195        30,000,000         332,656,330       25,628                            828,827,153            
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับปี
ก าไรส าหรับปี -                       -                      -                      729,304              -                                  729,304                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน-สุทธิทางภาษี
ก าไรจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย -                       -                      -                      -                      (25,628) (25,628)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 300,000,000        166,145,195        30,000,000         333,385,634       -                                  829,530,829            
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 5 -                       -                      -                      (2,413) -                                  (2,413)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ท่ีปรับปรุงแลว้ 300,000,000        166,145,195        30,000,000         333,383,221       -                                  829,528,416            
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับปี
ก าไรส าหรับปี -                       -                      -                      158,068              -                                  158,068                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี
ผลก าไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์
    พนกังานท่ีก าหนดไว้ -                       -                      -                      705,998              -                                  705,998                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2564 300,000,000        166,145,195        30,000,000         334,247,287       -                                  830,392,482            

- 11 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎำคม 2564

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษทั ซิตี ้สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (13,112,633) (4,598,327) 220,578               937,643               

รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

  จากกิจกรรมด าเนินงาน: -

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 35,326,560          42,234,455          230,587               200,456               

(ก าไร) จากการจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                      (2,161,715) -                      (340,846)

(ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน (235,486) -                      (73,781) -                      

(ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (866,819) -                      (285,046) -                      

(ก าไร) จากการยกเลิกสญัญาเช่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (68,784) -                      -                      -                      

        (ก าไร) ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการปรับมลูคา่ของ

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน (413,221) -                      (25,701) -                      

ขาดทนุจากการไม่ขอคืนภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 1,182,495            202,872               91,300                119,050               

ดอกเบ้ียรับ (3,757,617) (8,377,240) (151,940) (219,866)

คา่ใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 198,846               544,642               181,231               223,917               

ตน้ทนุทางการเงิน 202,281               293,088               51,392                112,861               

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินด าเนินงาน 18,455,622          28,137,775          238,620               1,033,215            

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

        ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 1,608,237            38,497,654          1,150,417            (42,569)

สินคา้คงเหลือ (2,892,422) (255,737) -                      -                      

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน (816,000) (1,176,000) (215,000) (200,000)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน (445,812) (13,036,728) (1,210,601) 1,035,573            

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 15,909,625          52,166,964          (36,564) 1,826,219            

จ่ายภาษีเงินได้ (587,599) (3,643,111) (295,125) (366,994)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 15,322,026          48,523,853          (331,689) 1,459,225            

- 12 -
บริษทั ซิตี ้สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 กรกฎำคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 334,346               (15,856) (3,636) (13,087)

เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทนุในเงินลงทนุระยะสั้น -                      (86,000,000) -                      -                      

เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทนุในสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน (120,073,781) (30,000,000) (30,073,781) -                      

เงินสดรับจากการจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                      127,745,366        -                      27,699,770          

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 55,235,486          -                      15,073,781          -                      

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                      (25,946,237) -                      -                      

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร -                      (1,003,605) -                      -                      

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 866,822               450,000               285,047               -                      

รับดอกเบ้ีย 3,757,617            8,377,240            151,940               219,866               

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (59,879,510) (6,393,092) (14,566,649) 27,906,549          

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (445,058) -                      (28,868) -                      

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (87,742) -                      (5,692) -                      

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (532,800) -                      (34,560) -                      

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 7,084,658            2,078,771            -                      -                      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (38,005,626) 44,209,532          (14,932,898) 29,365,774          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 805,145,636        760,936,104        50,517,400          21,151,626          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 767,140,010        805,145,636        35,584,502          50,517,400          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ: -

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ประกอบดว้ย:-

เงินสด 417,036               263,711               25,501                13,007                

เงินฝากธนาคาร  - ออมทรัพย์ 514,953,920        589,963,049        6,326,770            26,261,028          

  - กระแสรายวนั 251,757,877        214,907,718        29,221,054          24,232,207          

  - ประจ า 3 เดือน 11,177                11,158                11,177                11,158                

767,140,010        805,145,636        35,584,502          50,517,400          

- 13 -

บริษทั ซิตี ้สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 กรกฎำคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ซิตี ้สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันท่ี 31 กรกฎำคม 2564 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 (ก) ภูมิล าเนาและสถานะทางกฎหมาย 

   บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากัด (มหาชน) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย          
บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

  88/3 หมู่ท่ี 4 ถนนบายพาส ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 
 

 (ข) ลกัษณะธุรกิจ 
        บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโลหะโครงสร้าง ผลิตภณัฑ์

ท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์จดัเก็บและล าเลียง ผลิตภณัฑ์โลหะแปรรูป พร้อมทั้งให้บริการแปรรูปโลหะครบ
วงจร และจ าหน่ายโลหะ  

 
 (ค) ช่ือบริษทัใหญ่ 
   บริษทั ดบับลิว เค พี แอสเซ็ท พลสั จ ากดั เป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย 
 

  (ง)      การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบันได้

กลบัมาแพร่ระบาดอีกและขยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจท่ีก าลงั
จะฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดติ้ดตามความคืบหนา้
ของสถานการณ์ดังกล่าว และท าการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

 
2. หลกัเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

2.1 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยท่ี
บริษัท ซิต้ี สตีล จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้ งทางตรงและทางอ้อมซ่ึงจัดตั้ งขึ้ นในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยมีสินทรัพยแ์ละรายได้ของบริษัทย่อยซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวมคิดเป็นจ านวน
ประมาณร้อยละดงัน้ี 

 
 
 

56-1 One Report | 94



- 15 - 
 

 

         อตัราร้อยละของยอดรายได ้
       อตัราร้อยละของ  ท่ีรวมอยูใ่นรายไดร้วม 

     อตัราร้อยละ  ยอดสินทรัพย ์  ส าหรับปีส้ินสุด 
     ของการถือหุ้น  ท่ีรวมอยูใ่นสินทรัพยร์วม  วนัท่ี 31 กรกฎาคม 

 ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

• บริษทัยอ่ยที่บริษทัถือหุ้นทางตรง               
 บริษทั สยาม ไอโซ โปร จ ากดั  จ าหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะและวสัดุ

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม 

  

99.99 

  

99.99 

 

22.62 

 

22.52 

 

0.45 

 

0.30 
 บริษทั มาร์ค เวิลดไ์วด ์จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะ  99.99  99.99  20.78  19.89  21.42  2.90 
 บริษทั ซิตี้  สตีล โปรดกัส์ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะ  99.99  99.99  50.30  51.81  75.11  88.03 

• บริษทัยอ่ยที่บริษทัถือหุ้นทางออ้มโดย               
       บริษทั สยาม ไอโซ โปร จ ากดั               
 CT Universal Company Limited  ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินงาน  100.00  100.00  15.06  14.44  0.83  0.75 

 
2.2 งบการเงินรวมจัดท าขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ

เหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 
 2.3 ผลต่างของมูลค่าตน้ทุนของเงินลงทุนในการซ้ือบริษทัย่อยภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีสูงกว่ามูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย ณ วนัซ้ือไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู ้
ถือหุ้นภายใตห้ัวข้อ “ผลแตกต่างของการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั” ในงบการเงินรวม 

 
2.4 ยอดคงค้างระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย รายการค้าระหว่างกันท่ีมีสาระส าคัญได้ตัดออกจากงบ

การเงินรวมน้ีแลว้  
 
2.5      งบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวั

เฉล่ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินหรืออตัราแลกเปล่ียนถวั
เฉล่ีย ณ วนัท่ีเกิดรายการส าหรับรายการท่ีเป็นรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่า
ดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 

 
3. หลกัเกณฑ์ในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน 
 3.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้ าขึ้นตาม
แบบก าหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน ส าหรับบริษทัมหาชนจ ากดั ท่ีก าหนดโดยประกาศกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
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งบการเงินไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

  
 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั  

 ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ี
มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา

เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

บริษัทและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 มาใช้เป็นคร้ังแรกโดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการ
ปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันท่ี  1 สิงหาคม 2563 (Modified Retrospective Approach) และไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจากการ
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5  

 
3.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

 ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี และลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ส าหรับกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่)  และมีการปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็นจ านวนหลายฉบบั โดยให้ถือปฏิบติักบังบการเงิน
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ซ่ึงการปรับปรุง
ดงักล่าวเกิดจากการปรับปรุง/แกไ้ขหลกัการดงัต่อไปน้ี 

 
กำรปรับปรุงกำรอ้ำงองิกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
          มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัประกอบด้วยการอา้งอิงหรือการอา้งถึง “IASC’s 
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอ้างอิง
กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไดป้รับการอา้งอิงหรือการอา้งถึงบางส่วนท่ีกล่าว
ขา้งตน้ให้เป็นปัจจุบนัและท าการปรับปรุงอ่ืนๆเพื่ออธิบายให้ชดัเจนขึ้นวา่เอกสารแต่ละฉบบันั้นเป็น
การอา้งอิง กรอบแนวคิด” ของปีใด 
 
กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
           กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบดว้ย การปรับปรุงค านิยามของสินทรัพย์
และหน้ีสิน เกณฑ์ในการรวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน นอกจากน้ียงัรวมถึงหลกัการใหม่
และแนวปฏิบติัท่ีไดถู้กเพิ่มเติมเขา้ไป ดงัต่อไปน้ี 
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 1. การวดัมูลค่า ซ่ึงรวมถึงปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการเลือกเกณฑใ์นการวดัมูลค่า 
 2. การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงเม่ือใดท่ีจะจดัประเภทรายการรายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 3. กิจการท่ีเสนอรายงาน 
 4. เม่ือใดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน 
            กรอบแนวคิด ยงัไดอ้ธิบายให้ชัดเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่า
ในการรายงานทางการเงิน 
 
ค ำนิยำมของธุรกจิ 
           ค านิยามของธุรกิจ ท่ีปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 
ไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนขึ้นถึงค านิยามของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยให้กิจการใชใ้นการก าหนดว่า
รายการคา้นั้นตอ้งบนัทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซ้ือสินทรัพย”์ หรือไม่ การปรับปรุงมี
ดงัน้ี 

1. อธิบายให้ชดัเจนขึ้นในเร่ืองการพิจารณาวา่เป็น “ธุรกิจ” นั้น กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์
ท่ีไดม้าตอ้งรวมถึงขอ้มูลปัจจยัน าเขา้และกระบวนการท่ีส าคญัเป็นอย่างน้อยซ่ึงเม่ือน ามา
รวมกนัมีส่วนอยา่งมีนยัส าคญัท าใหเ้กิดความสามารถในการสร้างผลผลิต 

2. ตัดเร่ืองการประเมินว่าผูร่้วมตลาดสามารถทดแทนปัจจยัน าเข้าหรือกระบวนการท่ีขาด
หายไปใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได ้ออกจากมาตรฐานฯ 

3. เพิ่มแนวปฏิบัติและตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเพื่อช่วยให้ กิจการประเมินว่า
กระบวนการท่ีส าคญัไดถู้กซ้ือหรือไม่ 

4. ท าให้นิยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการให้ความสนใจในตวัของสินคา้
และบริการท่ีให้กับลูกค้าและตัดเร่ืองการอา้งอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกจาก
มาตรฐานฯ 

5. เพิ่มเร่ืองการทดสอบความตั้งใจเป็นทางเลือกซ่ึงอนุญาตให้ท าการประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่ม
ของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้าไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 

 
ค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคัญ 
         ค านิยามของความมีสาระส าคญั ท าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การ
น าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด และท าให้เกิดการปรับปรุงซ่ึงเป็นผลท่ีสืบเน่ืองไปมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน การปรับปรุงช่วยท าให้เกิดความเขา้ใจมากยิ่งขึ้นของค านิยามของ
ความมีสาระส าคญัโดย 
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1. การท าให้ค  านิยามเป็นแนวทางเดียวกันของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบ
แนวคิดเพื่อหลีกเล่ียงความสับสนท่ีอาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างของค านิยาม 

2. การรวมข้อก าหนดสนับสนุนเข้าไวด้้วยกันของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 เร่ือง การ
น าเสนองบการเงิน ในค านิยามเพื่อท าให้ค  านิยามมีความชดัเจนมากขึ้นและอธิบายถึงการน า
ความมีสาระส าคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนขึ้น 

3. การน าแนวปฏิบติัท่ีมีอยู่ของค านิยามของความมีสาระส าคญัมาไวใ้นท่ีเดียวกนั ร่วมกนักบั
ค านิยาม 

 
กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบีย้อ้ำงอิง 
          การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ท าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน การปรับปรุงนั้นได้ปรับเปล่ียนข้อก าหนดของการบัญชีป้องกันความเส่ียง
โดยเฉพาะเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิง เช่น อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีก าหนดจากธุรกรรมการกูย้ืม (interbank offer rates-IBORs) 
นอกจากน้ี การปรับปรุงไดก้ าหนดให้กิจการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมกบันกัลงทุนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของ
การป้องกนัความเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น 
 
กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า และ
ไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุงดงัน้ี 

1. การยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 
ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ได ้การปรับปรุงน้ีเพื่อเป็นการผ่อน
ปรนในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่า โดยไม่จ าเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดขึ้น
อนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เง่ือนไขตามท่ี
ระบุไว ้ถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้น
เสมือนวา่ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า  

2. เพิ่มข้อก าหนดส าหรับขอ้ยกเวน้ชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดย
กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อน
วนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้

 
ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีผลต่องบการเงิน

ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
 4.1  กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
   ขายสินคา้ 

  รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัและบริษทัย่อยได้โอนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่
ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะ
ได้รับส าหรับสินค้าท่ีได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลดโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

   รายไดค้่าบริการ 
     รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดใ้หบ้ริการตลอดช่วงเวลาท่ีให้บริการ 
   เงินปันผลรับ 
     เงินปันผลรับ รับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
   รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้าย 
     รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
    
 4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้น
ท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดั
ในการเบิกใช ้
 

 4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บช าระ 
ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ โดยใชว้ิธีการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ท่ี 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงก าหนดให้พิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุหน้ีและรับรู้ผลขาดทุนตั้ งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ ในการพิจารณาผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ลูกหน้ีการคา้จะถูกจดักลุ่มตามวนัท่ีครบก าหนดช าระ อตัราความ
เสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจะขึ้นอยูก่บัประวติัการช าระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตซ่ึงมี
การปรับเพื่ อสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้าเก่ียวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
มหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถของลูกคา้ในการช าระหน้ี บริษทัและบริษทัย่อยไดร้ะบุผลิตภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP) อตัราการว่างงาน และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ของประเทศ
ท่ีขายสินคา้และบริการให้เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด และปรับอตัราการสูญเสียในอดีตตามการ
เปล่ียนแปลงท่ีคาดการณ์ไวใ้นปัจจัยเหล่าน้ี ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก าไรหรือขาดทุน
ภายใตค้่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

56-1 One Report | 100



- 21 - 
 

 

  ถือปฎิบติัก่อนวนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 
 ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายลุูกหน้ี  
 

4.4 สินค้ำคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ราคาทุน

ของสินคา้ค านวณโดยวิธีดงัน้ี  
สินคา้ส าเร็จรูป โดยวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน 
งานระหวา่งท า โดยวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง โดยวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน 
ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ ประกอบด้วย ตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพและตน้ทุน

อ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้สินคา้คงเหลือนั้นอยูใ่นสถานท่ีและอยูใ่นสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ตน้ทุนแปลง
สภาพดงักล่าวรวมการปันส่วนของค่าใชจ่้ายการผลิตคงท่ีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการ
ผลิตตามปกติ 

ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบดว้ย ราคาซ้ือและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น อากร
ขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้ และหักดว้ยส่วนลดการคา้
และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติธุรกิจ หักดว้ยประมาณ
การตน้ทุนในการผลิตสินคา้ใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้ได้ 
 

4.5  สินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงิน 
 กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 การจัดประเภทรายการขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการ
สินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่าดงัน้ี 

• รายการท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม (ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือผ่านก าไร
ขาดทุน) และ 

• รายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งจดัประเภทรายการใหม่ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเม่ือ
บริษทัและบริษทัยอ่ยเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยเ์หล่านั้น 
 ตราสารทุนสามารถจ าแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าไดส้อง
ประเภท ได้แก่ การวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั  
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 ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือ
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวก
หรือหักดว้ยตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงิน
หรือหน้ีสินทางการเงินนั้ น ต้นทุนการท ารายการของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 
 สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดท่ีเกิด
จากสินทรัพยท์างการเงินนั้นเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่  
 การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีขึ้นอยูก่บัโมเดลทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยใน
การจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
การวดัมูลค่าตราสารหน้ีสามารถท าได ้3 วิธี โดยขึ้นอยู่กบัการจดัประเภทตราสารหน้ีของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

• ราคาทุนตดัจ าหน่าย  สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเม่ือบริษทั
และบริษทัย่อยถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือ
ครองสินทรัพยท์างการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจาก
ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว
ตอ้งค านวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการ
จะรับรู้โดยตรงในก าไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในก าไรขาดทุนอ่ืน พร้อมกับก าไร
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นก าไรหรือขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยถือครองสินทรัพย์
ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สินทรัพย์ทางการเงิน และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิด
กระแสเงินสด ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ี
ก าหนดไว ้การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบ้ีย และก าไรขาดทุนจาก
อตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตัดรายการสินทรัพย์
ทางการเงิน ก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะตอ้งจดั
ประเภทรายการใหม่เข้าก าไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในก าไรขาดทุนอ่ืน รายได้
ดอกเบ้ียจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการวัด
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นก าไรหรือ
ขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในก าไรขาดทุนอ่ืนในรอบระยะเวลาท่ีเกิดรายการ 
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 เงินปันผลท่ีได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอ่ื้น
เม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 
 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรับรู้เป็น
ก าไรขาดทุนอ่ืนในงบก าไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการกลบัรายการขาดทุนจาก
การด้อยค่า) ของตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการ
เปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในมูลค่ายติุธรรม 

 
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงินและส่วนของเจ้ำของ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน
หรือตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผกูพนัตามสัญญา 

• หากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์าง
การเงินอ่ืนให้กบักิจการอ่ืน โดยไม่สามารถปฏิเสธการช าระหรือเล่ือนการช าระออกไปอยา่ง
ไม่มีก าหนดไดน้ั้น เคร่ืองมือทางการเงินนั้นจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน เวน้แต่ว่า
การช าระนั้นสามารถช าระโดยการออกตราสารทุนของบริษทัและบริษทัย่อยเองดว้ยจ านวน
ตราสารทุนท่ีคงท่ี และเปล่ียนกบัจ านวนเงินท่ีคงท่ี 

• หากบริษทัและบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาหรือสามารถเล่ือนการช าระภาระ
ผกูพนัตามสัญญาไปได ้เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินดว้ย
มูลค่ายุติธรรม บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินทั้ งหมดท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินบางรายการ  
 
กำรรับรู้รำยกำรและกำรตัดรำยกำร 
 บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะเม่ือบริษทัและบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญาตามข้อก าหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทาง
การเงินนั้น การซ้ือหรือขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซ้ือขาย ซ่ึงเป็น
วนัท่ีบริษทัและบริษทัย่อยตกลงท่ีจะซ้ือหรือขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการ
เฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือเม่ือบริษทั
และบริษทัย่อยโอนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 
 
กำรด้อยค่ำ 
 บริษทัและบริษทัย่อยประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีเก่ียวขอ้งกับตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายและ FVOCI 
วิธีการประเมินการดอ้ยค่าท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กบัความเป็นสาระส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต บริษทั
และบริษทัยอ่ยใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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4.6 เงินลงทุน 
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  บริษทัย่อย หมายถึงกิจการท่ีบริษทัมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและด าเนินงาน ซ่ึง
โดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึง บริษทัไดร้วมงบการเงินของบริษทัย่อย
ไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัย่อยจนกระทัง่อ านาจควบคุมหมดไป 
 เงินลงทุนในบริษทัย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 
  เงินลงทุนในตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด 

ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 
1. เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของหลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
2. เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของหลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้ และจะบนัทึกเป็นก าไรหรือขาดทุนใน
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือไดจ้ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

3. เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย โดย
ตดัจ าหน่ายส่วนต่างตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่ายแสดงเป็นรายการปรับกบั
ดอกเบ้ียรับ 

  มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยต์ราสารทุนในความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือ
หลังสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจาก
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 
4.7 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงดว้ยวิธีราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
(ถา้มี) 

   ค่าเส่ือมราคาของอาคารค านวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม
อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 20 ปี 

 
 4.8 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

   ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

    ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดหา
สินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงค์รวมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอน 
ขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 
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- 25 - 
 

 

    ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดยวิธี
เส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 15 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
  บริษทัและบริษทัย่อยคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วน

แยกต่างหากจากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น 

  ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 
         บริษทัและบริษทัย่อยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพย ์

รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 

 
 4.9 สัญญำเช่ำ 

  ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 
ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา บริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ย

สัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
  บริษทัและบริษทัย่อยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่า
หรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู ่ณ วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้
เป็นคร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า
หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิก
สัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึงผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการต่ออายขุองสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 
 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - ผู้เช่ำ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหัก    ค่า
เส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม สัญญาเช่า
ใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า
เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดขึ้น และการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใดๆท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิม
มีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
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ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือ
และขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิง
ใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ค  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม
อายขุองสัญญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  

 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
  หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้
จ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบด้วย การจ่ายช าระ
คงท่ี (รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หักลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และจ านวนเงินท่ี
คาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายช าระตามสัญญาเช่ายงั
รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิการเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษทัและบริษทั
ย่อยจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่า
แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  
  บริษทัและบริษทัยอ่ยค านวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
การกูย้มืส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถ
ก าหนดได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับ
ดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลบริษทั
และบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญา
เช่า และลดลงเพื่อสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ย
จะวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ 
หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
 
สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงองิมีมูลค่ำต ่ำ 
  บริษทัและบริษทัย่อยเลือกใช้ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญา
เช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) 
และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน   

 ถือปฎิบติัก่อนวนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 
 สัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่าจะถูก
จดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน โดยบริษทัจะบนัทึกการจ่ายช าระค่าเช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานเป็น
ค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาของสัญญา 
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 4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจ าหน่ายและบนัทึกในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวนัท่ีอยู่ใน
สภาพพร้อมใชง้าน ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์    3 - 5  ปี 
 

 4.11 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม

โดยบริษทัไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั
ท่ีท าหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญักับบริษทั  ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทั
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

   ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ  
  บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
 4.12 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิด
รายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนรวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 
 

 4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์่ามี

การดอ้ยค่าหรือไม่ หากสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ี
คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงั
และจะกลบัรายการไดไ้ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจ าหน่าย หาก
บริษทัและบริษทัย่อยไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้นมาก่อน มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนใน
การขาย  
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 4.14 ผลประโยชน์พนักงำน 
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 
   บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม และกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี

พนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

   บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงานและตามระเบียบพนกังานของบริษทั และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซ่ึง
บริษทัและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับ
พนกังาน  

   บริษทัและบริษทัย่อยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน
โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูบ้ริหารของบริษทั
และบริษทัย่อยไดท้ าการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงหลกัการ
ประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

   ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีเป็นก าไรหรือขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม 

 
 4.15 ภำษีเงินได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินได ้
 ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 
 ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

  บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ (ถา้มี) ตามจ านวนท่ีจะตอ้งจ่าย ค านวณตามหลกัเกณฑ์
แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ของก าไรก่อนภาษีเงินได ้หลงัจากปรับปรุงบวก
กลบัดว้ยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีและหักออกดว้ยรายการท่ี
ไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการค านวณภาษี  
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  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะค านวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่าง

มูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในก าไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

         ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ
เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคต
เพียงพอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้และผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้ง
เสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

        สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้ าหรับงวดท่ี
บริษทัและบริษทัย่อยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีหรือจะจ่าย
ช าระหน้ีสินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบังคับใช้อยู่หรือท่ีคาดได้
ค่อนขา้งแน่นอนวา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะไม่มีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้ งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ได ้

   สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกันได้ก็
ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั  

 
4.16 มูลค่ำยุติธรรมส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณี
ท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะ
ใชวิ้ธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย ์
  หรือหน้ีสินอย่างเดียวกนั 
 ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ที่สามารถสังเกตได้

โดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) 
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

 ระดับท่ี 3 ใช ้ขอ้มูลที ่ไม่สามารถสังเกตได  ้เช่น ขอ้มูลเกี ่ยวกบักระแสเงินในอนาคตที่กิจการ
ประมาณขึ้น  
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 4.17 ก ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้น
สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 
 4.18 กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

  ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าว
น้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ
การท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 
 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
ถือปฎิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563  
 ในการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงประวติัการช าระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้น
เครดิตในอดีตซ่ึงมีการปรับสะท้อนข้อมูลปัจจุบัน และการคาดการณ์ล่วงหน้าเก่ียวกับปัจจัยทาง
เศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ี ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP)  
อตัราการวา่งงาน และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index)  

  
 ถือปฎิบติัก่อนวนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 

  ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 
อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

  ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

  นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในแต่
ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้
และค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

  ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารใชว้ิธีพิจารณาจาก
รายไดโ้ดยอา้งอิงจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ  
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ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
  ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ฝ่ายบริหาร

จ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้าน และตอ้งทบทวนอายุ
การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

  นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ย

ค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้ส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าควร
รับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษี
ท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  
  หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้ นตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัรา
การขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

 
  กำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำทีม่สิีทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลกิสัญญำเช่ำ  

ถือปฎิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563  
 บริษัทและบริษัทย่อยก าหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า 
โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ี
จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือท่ี
จะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับบริษัทและบริษทัย่อยในการใช้สิทธิเลือกนั้น 
ภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินอายสุัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีมีนยัส าคญัซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ี
จะใชสิ้ทธิเลือก 
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ถือปฎิบติัก่อนวนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 
  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 
5. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ

ปฏิบัติ  
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.2 บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติใน
ระหว่างปีปัจจุบนั โดยบริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
โดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ขา้งตน้มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 

กรกฎาคม 2563 
(จดัประเภทใหม ่
หมายเหตุ 30) 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทางการ 
เงินกลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1
สิงหาคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
สินทรัพย์หมุนเวียน        
 เงินลงทุนชัว่คราว 146,000,000  (146,000,000)  -  - 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  28,722,821  -  -  28,722,821 
 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ -  146,000,000  -  146,000,000 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  2,366,149  2,366,149 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,097,866  -  9,300  3,107,166 
 รวมสินทรัพย์   -  2,375,449   
หนีสิ้นหมุนเวียน        
 ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง 

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  - 
 

- 
 

445,058 
 

445,058 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน        
 หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  1,967,594  1,967,594 
 รวมหนีสิ้น   -  2,412,652   
ส่วนของเจ้ำของ        
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 861,519,256  -  (37,203)  861,482,053 

 รวมส่วนของเจ้ำของ   -  (37,203)   
 รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ   -  2,375,449   
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

กรกฎาคม 2563 
(จดัประเภทใหม ่
หมายเหตุ 30) 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทางการ 
เงินกลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง 
การเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 
สิงหาคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
สินทรัพย์หมุนเวียน        
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  4,560,043  -  -  4,560,043 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  153,480  153,480 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  766,185  -  603  766,788 
 รวมสินทรัพย์   -  154,083   
หนีสิ้นหมุนเวียน        
 ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง 

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  - 
 

- 
 

28,869 
 

28,869 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน        
 หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  127,627  127,627 
 รวมหนีสิ้น   -  156,496   
ส่วนของเจ้ำของ        
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 333,385,634  -  (2,413)  333,383,221 

 รวมส่วนของเจ้ำของ   -  (2,413)   
 รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ   -  154,083   

 
5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

กำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบัติคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้

ประเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการลูกหน้ีการคา้ท่ีตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น  
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ลูกหน้ีการคา้ 
บริษทัและบริษทัย่อยไดป้ฏิบติัตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 
การกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 กบัค่าเผื่อผลขาดทุน

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
  

งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้    
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563                   -                       - 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั 20,038  1,047 
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 20,038  1,047 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีมีผลกระทบอย่างไม่เป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันั้นฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อย
จึงพิจารณาไม่ปรับปรุงผลกระทบดงักล่าวต่อก าไรสะสมไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัตน้งวด 

 
5.2 สัญญาเช่า 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัและบริษทั
ย่อยรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่า
ปัจจุบันของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม           
ณ วนัท่ี  1 สิงหาคม 2563 และส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัและ
บริษทัย่อยรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อน
วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 (หน่วย : บาท) 
  

งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 1,065,600  69,120 
บวก สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยายระยะเวลาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ 1,598,400  103,680 
 2,664,000  172,800 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (251,348)  (16,304) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั  2,412,652  156,496 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 -  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 2,412,652  156,496 
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 (หน่วย : บาท) 
  

งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ประกอบดว้ย    
   หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 445,058  28,869 
   หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 1,967,594  127,627 

 2,412,652  156,496 

 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
  

งบการเงินรวม 
 
 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563    
อาคารและโรงงาน 2,366,149  153,480 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 2,366,149  153,480 

 
6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

  บริษทัมีบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงสรุปรายการท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 
  ลกัษณะธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย     

บริษทั สยาม ไอโซ โปร จ ากดั  จ าหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะและวสัดุอุปกรณ์  บริษทัถือหุ้นเป็นสัดส่วน 99.99% 

  ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม   

บริษทั มาร์ค เวิลดไ์วด ์จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะ  บริษทัถือหุ้นเป็นสัดส่วน 99.99% 

บริษทั ซิต้ี สตีล โปรดกัส์ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะ  บริษทัถือหุ้นเป็นสัดส่วน 99.99% 

CT Universal Company Limited  ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินงาน  บริษทัยอ่ยถือหุ้นเป็นสัดส่วน 100.00% 

(* บริษทัยอ่ยถือหุ้นผา่นโดย บริษทั สยาม ไอโซ โปร จ ากดั)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม จ ากดั  จ าหน่ายอุปกรณ์ประดบัยนตท่ี์ท าจากโลหะ  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ดบับลิว เค พี แอสเซ็ท พลสั จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  บริษทัใหญ่ 

  ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามสัญญาท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด
ดงัน้ี  

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
ลูกหนีก้ำรค้ำบริษัทย่อย        
บริษทั สยาม ไอโซ โปร จ ากดั -  -  120,054  102,720 
บริษทั มาร์ค เวิลดไ์วด ์จ ากดั -  -  3,078,219  - 
บริษทั ซิต้ี สตีล โปรดกัส์ จ ากดั -  -  -  3,025,051 
     -  -  3,198,273  3,127,771 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำบริษัทย่อย        
บริษทั มาร์ค เวิลดไ์วด ์จ ากดั -  -  93,732  - 
บริษทั ซิต้ี สตีล โปรดกัส์ จ ากดั -  -  -  1,262,343 
     -  -  93,732  1,262,343 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั        
บริษทั สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม จ ากดั 48,439  69,111  -  - 

 48,439  69,111  -  - 

 48,439  69,111  93,732  1,262,343 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั        
บริษทั ดบับลิว เค พี แอสเซ็ท พลสั จ ากดั 148,899              -  127,628            - 

    (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม    
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ    
 2564   2563   2564   2563   นโยบายราคา 

รำยกำรธุรกิจกบับริษัทย่อย              
 รายไดค้า่บริหารงาน -   -   11,250,300   13,287,100   ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
 รายไดค้่าไฟฟ้า -   -   109,080   115,760   ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
 ซ้ือสินคา้ -   -   3,433,756   20,664,689   ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รำยกำรธุรกิจกบับริษัทที่เกี่ยวข้องกัน              
     คา่ไฟฟ้า 575,850   762,620   -   -   ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
     ค่าเช่า -   532,800   -   34,560   ราคาตามสัญญา 
     ตน้ทุนทางการเงิน 87,742   -   5,692   -   ราคาตามสัญญา 
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ีเป็น
ตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของ
บริษทัหมายถึงบุคคลท่ีก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ผูบ้ริหาร        
     ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        
          ผลประโยชน์ระยะส้ัน 2,146,092  2,864,050  1,508,323  2,864,050 
          ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 22,833  66,314  22,833  66,314 
                รวม 2,168,925  2,930,364  1,531,156  2,930,364 

 
7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เงินสดและเงินสดยอ่ย 417,036  263,711  25,501  13,007 
เงินฝากธนาคาร- ออมทรัพย ์ 514,953,920  589,963,049  6,326,770  26,261,028 
  - กระแสรายวนั 251,757,877  214,907,718  29,221,054  24,232,207 
เงินฝากประจ า 3 เดือน 11,177  11,158  11,177  11,158 
 รวม 767,140,010  805,145,636  35,584,502  50,517,400 

  เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวนั และเงินฝากประจ ามีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามอัตราท่ี
ธนาคารก าหนด 

 
8. เงินลงทุนช่ัวครำว 

 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เงินลงทุนระยะส้ัน  - เงินฝากประจ า 3 เดือน                -    46,000,000  -  - 
                                - เงินฝากประจ า 12 เดือน                -  100,000,000  -  - 
 รวม              -  146,000,000  -  - 
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 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 - 1.70 ต่อปี  
  ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564  บริษทัและบริษทัย่อยจดัประเภทรายการเงินลงทุนชัว่คราวไปแสดงเป็น

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาถือปฏิบติัในระหวา่งปีปัจจุบนั (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11) 

      
9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
   (จดัประเภทใหม่ 

หมายเหตุ 30 ) 
   (จดัประเภทใหม่ 

หมายเหต ุ30) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ        

ลูกหน้ีการคา้ 24,102,270  23,607,002  3,198,273  3,146,132 
ตัว๋เงินรับ 96,621  1,290,848  96,621  1,290,848 

(หกั) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น -  -  -  - 
               รวม 24,198,891  24,897,850  3,294,894  4,436,980 
ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน        

ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 1,424,969  2,227,734  -  226 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 49,574  42,044  22,470  22,572 
เงินทดรองจ่าย 13,000  46,000  -                   - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 245,655  326,698  963  8,965 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคลจ่ายล่วงหนา้ -  969,756  -                   - 
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย ภายใน 1 ปี 431,318  212,739  186,866  91,300 

               รวม 2,164,516  3,824,971  210,299  123,063 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 26,363,407  28,722,821  3,505,193  4,560,043 

  ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2564 และ2563 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้เป็นลูกหน้ีในสกุลเงินบาท 
โดยแยกตามอายุหน้ีท่ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

อำยุหนีค้้ำงช ำระ        
 ยงัไม่ครบก าหนด 23,791,611  23,694,924  3,294,894  4,436,980 
 ไม่เกิน 3 เดือน 407,280  1,202,926                  -  - 
 มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน                 -                  -                  -  - 
 มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน                 -  -                  -  - 
 มากกว่า 12 เดือน                 -  -                  -  - 
  รวม 24,198,891  24,897,850  3,294,894  4,436,980 
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10. สินค้ำคงเหลือ 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
วตัถุดิบ 5,189,284  2,296,862  -  - 
 รวม 5,189,284  2,296,862  -  - 

 
11. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบัติคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยได้ประเมิน
โมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงิน มียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.1  

ยอดคงเหลือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุนตดั

จ าหน่าย 

 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่นก าไร

ขาดทุน 

 

 

รวม 

 

 

 

ราคาทุนตดั

จ าหน่าย 

 

 มูลค่า

ยติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทุน 

 รวม 

 

เงินลงทุนในเงินฝากประจ า 146,000,000  -  146,000,000  -  -  - 

เงินลงทุนในกองทุนรวม -  65,487,001  65,487,001  -  15,099,482  15,099,482 

      รวม 146,000,000  65,487,001  211,487,001  -  15,099,482  15,099,482 

 
เงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 - 0.70 ต่อปี เงินกองทุนในกองทุนรวมบริษทัและบริษทัยอ่ย

วดัมูลค่ายติุธรรมและจดัระดบัมูลค่ายติุธรรมไวใ้นระดบัท่ี 2 (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29.6) 
 

12. เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 
  บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ าเงินฝากธนาคารไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินหนงัสือค ้าประกนัท่ีจะให้

ธนาคารออกในนามของบริษทัและบริษทัย่อย และเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกันตามปกติธุรกิจของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27.2) 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
  ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนเป็นเงินลงทุน

ในหุน้สามญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี 
    (หน่วย : บาท) 

        เงินปันผลรับ 
 
 

 
ทุนช าระแลว้ 

  
วิธีส่วนไดเ้สีย 

 
วิธีราคาทุน 

 ส าหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 

ช่ือบริษทั  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
บริษทัยอ่ยที่บริษทัถือหุ้นทางตรง 
บริษทั สยาม ไอโซ โปร จ ากดั                 
 และบริษทัยอ่ย  264,160,000  264,160,000  471,046,416  463,293,720  264,159,940  264,159,940  -  - 
บริษทั มาร์ค เวิลดไ์วด ์จ ากดั  280,200,000  280,200,000  328,684,310  327,489,474  280,199,940  280,199,940  -  - 
บริษทั ซิตี้  สตลี โปรดกัส์ จ ากดั  247,050,000  247,050,000  670,674,931  684,166,322  247,049,980  247,049,980  -  - 
      1,470,405,657  1,474,949,516  791,409,860  791,409,860  -  - 
(หกั) ผลต่างของการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ             

- บริษทั มาร์ค เวิลดไ์วด ์จ ากดั      (15,380,000)  (15,380,000)  (15,380,000)  (15,380,000)  -  - 
    รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      1,455,025,657  1,459,569,516  776,029,860  776,029,860  -  - 

  
 กำรจัดตั้งบริษัทย่อยต่ำงประเทศ 

  บริษัท สยาม ไอโซ โปร จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทย่อยในประเทศ
สาธารณรัฐเซเชลส์  ซ่ึงการจดัตั้งบริษทัยอ่ยในประเทศน้ีจะท าให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์และเป็นประโยชน์
ต่อกลุ่มบริษทัมากกว่า โดยใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษทั วตัถุประสงค์เพื่อรองรับแผนการขยาย
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยการลงทุนมีรายละเอียดดงัน้ี 

  ช่ือบริษทั  :  CT Universal Company Limited  
  วนัท่ีจดทะเบียน :  20 มกราคม 2560 
  ทุนจดทะเบียน :  5.0 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (177.64 ลา้นบาท) 
  ประเภทธุรกิจ   :  จ าหน่ายสินคา้ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม สินคา้เพื่อการอุปโภคและบริโภค และ 

  ลงทุนในธุรกิจใหม่ 
  โครงสร้างการถือหุ้น  :  บริษทั สยาม ไอโซ โปร จ ากดั ถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 100 
 
       บริษทั สยาม ไอโซ โปร จ ากัด ได้มีการจ่ายช าระค่าหุ้นในบริษทัดังกล่าวเต็มมูลค่าแล้ว และบริษัท

ดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินงานมีเพียงรายไดด้อกเบ้ียเงินฝากธนาคารเท่านั้น 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของ  CT Universal Company Limited เม่ือวนัท่ี  29 

มิถุนายน 2563 อนุมติัให้บริษทัน าเงินไปลงทุนซ้ือสิทธิการใช-้อาคารห้องชุดท่ีประเทศองักฤษ จ านวน 0.68 
ลา้นปอนด์ คิดเป็นมูลค่า 25.95 ลา้นบาท เพื่อท าการปล่อยเช่าหรือขายเม่ือสินทรัพยมี์มูลค่าเพิ่มขึ้น (ดูหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14) 
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ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ย ก่อนตดัรายการระหวา่งกนั มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 2564  2563 

 บจก. สยาม  

ไอโซ โปร  

และบริษทัยอ่ย 

 บจก. มาร์ค  

เวิลดไ์วด ์

 บจก. ซิตี้   

สตีล โปรดกัส์ 

 บจก. สยาม  

ไอโซ โปร 

และบริษทัยอ่ย 

 บจก. มาร์ค  

เวิลดไ์วด ์

 บจก. ซิตี้   

สตีล โปรดกัส์ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 200,616,954  206,048,025  577,712,353  190,246,667  191,532,910  576,144,785 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 270,673,659  119,809,136  94,103,465  273,701,634  123,356,748  120,309,370 

 รวมสินทรัพย ์ 471,290,613  325,857,161  671,815,818  463,948,301  314,889,658  696,454,155 

หน้ีสินหมุนเวียน 227,872  7,471,646  1,140,867  271,959  212,174  8,739,713 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 16,265  4,722,918  -  382,562  2,150,077  3,548,100 

 รวมหน้ีสิน 244,137  12,194,564  1,140,867  654,521  2,362,251  12,287,813 

 สินทรัพยสุ์ทธิ 471,046,476  313,662,597  670,674,951  463,293,780  312,527,407  684,166,342 

            

รายได ้ 6,747,025  44,595,730  156,556,900  6,970,794  8,429,398  265,303,075 

            

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 2,493,359  (12,526,660)  23,982,962  2,988,759  761,543  42,787,791 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 771,943  (19,126,707)  (26,958,096)  15,267,518  44,923,933  (70,098,020) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (5,760)  -  (492,480)  -  -  - 

 กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 3,259,542  (31,653,367)  (3,467,614)  18,256,277  45,685,476  (27,310,229) 

 
14. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ก.ค. 63 
 เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอนเขา้ 

(ออก) 
 ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ก.ค. 64 

ราคาทุน          
 ท่ีดิน 88,100,000  -  -  -  88,100,000 
 สิทธิการใช-้อาคารห้องชุด     25,946,237  -  -  -      25,946,237 
  รวม 114,046,237  -  -  -  114,046,237 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
 สิทธิการใช-้อาคารห้องชุด           88,796         1,296,424  -  -        1,385,220 
  รวม           88,796         1,296,424             -  -        1,385,220 
อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน - สุทธิ 113,957,441        112,661,017 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ก.ค. 62 
 เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอนเขา้ 

(ออก) 
 ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ก.ค. 63 

ราคาทุน          
 ท่ีดิน 88,100,000  -  -  -  88,100,000 
 สิทธิการใช-้อาคารห้องชุด              -      25,946,237  -  -      25,946,237 
  รวม 88,100,000  25,946,237  -  -  114,046,237 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
 สิทธิการใช-้อาคารห้องชุด                  -             88,796  -  -            88,796 
  รวม                  -             88,796             -  -            88,796 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 88,100,000        113,957,441 

   
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย 

1. ท่ีดินท่ีบริษทัย่อยถือครองไวจ้ านวน 29 แปลง ราคาทุนรวม 88.10 ลา้นบาท  ราคาประเมินล่าสุด
โดยผูป้ระเมินอิสระ เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2564 ตามวิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด โดยมีมูลค่า
ยุติธรรมของท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 118.78 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยจดัไวใ้นระดบัท่ี 3 (ดู
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29.6) 

2. สิทธิการใช-้อาคารห้องชุดท่ีประเทศองักฤษ จ านวน 0.68 ลา้นปอนด ์คิดเป็นมูลค่า 25.95 ลา้นบาท 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการปล่อยเช่าหรือขายเม่ือสินทรัพยมี์มูลค่าเพิ่มขึ้น ท่ีบริษทั CT Universal 
Company Limited ลงทุนซ้ือเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 โดยมีมูลค่ายุติธรรมของสิทธิการใช้-
อาคารห้องชุด เป็นจ านวนเงิน 25.95 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยจดัไวใ้นระดับท่ี 3 (ดูหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 29.6) 

ปัจจุบนับริษทัย่อยยงัไม่ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิในสิทธิการใช้-อาคารห้องชุด แต่ไดรั้บเอกสาร
แสดงการยื่น ขอกรรม สิท ธ์ิ  (Submission receipt & Electronic SDLT5 Certificate) จาก  HM 
Revenue & customs (HMRC)  อย่างไรก็ตามบริษทัย่อยไดมี้การติดตามความคืบหน้าเร่ืองการจด
ทะเบียนกรรมสิทธ์ิแล้ว แต่ทาง Land Registry ท่ีประเทศอังกฤษยงัด าเนินการให้ไม่ เรียบร้อย 
เน่ืองจากในช่วงก่อนหน้าน้ีทางประเทศองักฤษมีการปิดเมือง จึงท าให้หน่วยงานบางหน่วยงาน
ท างานไดไ้ม่เป็นปกติและมีปริมาณงานคงคา้งอยู่ค่อนขา้งมาก จึงใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
นานกวา่ปกติ 
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15. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ก.ค. 63 
 เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอนเขา้ 

(ออก) 
 ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ก.ค. 64 

ราคาทุน          
 ท่ีดิน 58,858,269  -  -  -  58,858,269 
 อาคาร 237,137,946  -  -  -  237,137,946 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ 525,248,067  -  -  -  525,248,067 
 ยานพาหนะ 72,043,993  -  (11,774,000)  -  60,269,993 
 เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 16,968,360  -  -  -  16,968,360 
  รวม 910,256,635  -  (11,774,000)  -  898,482,635 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
 อาคาร  113,003,923       11,689,307  -  -   124,693,230 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์   493,348,165       16,342,841  -  -   509,691,006 
 ยานพาหนะ     50,432,687        4,913,888     (11,773,997)  -     43,572,578 
 เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน     15,379,407           611,129  -  -     15,990,536 
  รวม  672,164,182      33,557,165     (11,773,997)  -   693,947,350 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 238,092,453        204,535,285 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ก.ค. 62 
 เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอนเขา้ 

(ออก) 
 ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ก.ค. 63 

ราคาทุน          
 ท่ีดิน 58,858,269  -  -  -  58,858,269 
 อาคาร 237,137,946  -  -  -  237,137,946 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 524,244,462  1,003,605  -  -  525,248,067 
 ยานพาหนะ 73,122,243  -  (1,078,250)  -  72,043,993 
 เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 16,968,360  -  -  -  16,968,360 
  รวม 910,331,280  1,003,605  (1,078,250)  -  910,256,635 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
 อาคาร   101,282,580  11,721,343  -  -   113,003,923 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   468,020,277  25,327,888  -  -   493,348,165 
 ยานพาหนะ     46,876,523  4,184,414          (628,250)  -     50,432,687 
 เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน     14,467,393  912,014  -  -     15,379,407 
  รวม   630,646,773  42,145,659          (628,250)  -   672,164,182 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  279,684,507        238,092,453 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2564 (24.93 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายบริหาร) 33,557,165 
2563 (33.94 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายบริหาร) 42,145,659 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ก.ค. 63 

 เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอนเขา้ 
(ออก) 

 ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ก.ค. 64 

ราคาทุน          
 อาคาร 4,464,395  -  -  -  4,464,395 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 31,083,525  -  -  -  31,083,525 
 ยานพาหนะ 7,311,916  -  (6,125,000)  -  1,186,916 
 เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3,366,327  -  -  -  3,366,327 
 รวม 46,226,163  -  (6,125,000)  -  40,101,163 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
 อาคาร 3,020,252           199,908  -  -  3,220,160 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ 31,083,471  -  -  -  31,083,471 
 ยานพาหนะ 7,311,915  -       (6,124,999)  -  1,186,916 
 เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3,366,292  -  -  -  3,366,292 
  รวม 44,781,930           199,908      (6,124,999)  -  38,856,839 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 1,444,233        1,244,324 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ก.ค. 62 

 เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอนเขา้ 
(ออก) 

 ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ก.ค. 63 

ราคาทุน          
 อาคาร 4,464,395  -  -  -  4,464,395 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 31,083,525  -  -  -  31,083,525 
 ยานพาหนะ 7,311,916  -  -  -  7,311,916 
 เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3,366,327  -  -  -  3,366,327 
 รวม 46,226,163  -  -  -  46,226,163 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          
 อาคาร 2,819,796           200,456  -  -  3,020,252 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ 31,083,471  -  -  -  31,083,471 
 ยานพาหนะ 7,311,915  -  -  -  7,311,915 
 เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3,366,292  -  -  -  3,366,292 
  รวม 44,581,474            200,456  -  -  44,781,930 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 1,644,689        1,444,233 

   
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 
2564 (ทั้งหมดรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายบริหาร) 199,908 
2563 (ทั้งหมดรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายบริหาร) 200,456 
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บริษทัย่อยไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 จ านวน 
101.31 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 : 106.25 ลา้นบาท) ไปจดจ านองไวก้บัธนาคารเพื่อค ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึง ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจ านวน 332.87 ลา้นบาท และ 209.01 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (เฉพาะกิจการ : 36.06 ลา้นบาท และ 42.19 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

 
16. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้   

 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท)  

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบจาก  จ านวน  จ านวน  รับเขา้  ยอดคงเหลือ 

 ณ 31 ก.ค. 63  มาตรฐานการ  ท่ีเพ่ิมขึ้น  ท่ีลดลง  (โอนออก)  ณ 31 ก.ค. 64 

   รายงานทางการ         

   เงินฉบบัท่ี 16         

ราคาทุน            

อาคารและโรงงาน -  2,840,415        -  (2,625,465)  -  214,950 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม -  474,266  472,971    (875,555)      -  71,682 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ -          143,268 

  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2564 (ทั้งหมดรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายบริหาร) 472,971 

 
 (หน่วย : บาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบจาก  จ านวน  จ านวน  รับเขา้  ยอดคงเหลือ 

 ณ 31 ก.ค. 63  มาตรฐานการ  ท่ีเพ่ิมขึ้น  ท่ีลดลง  (โอนออก)  ณ 31 ก.ค. 64 

   รายงานทางการ         

   เงินฉบบัท่ี 16         

ราคาทุน            

อาคารและโรงงาน -  184,243         -         -  -  184,243 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม -  30,763  30,679          -      -  61,442 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ -          122,801 

  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 (ทั้งหมดรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายบริหาร) 30,679 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท)  
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ก.ค. 63 
 เพ่ิมขึ้น 

 
 ลดลง  ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ก.ค. 64 
ราคาทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,006,770  -  -  2,006,770 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม         2,006,548  -  -          2,006,548 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  - สุทธิ 222      222 

 
 (หน่วย : บาท)  
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ก.ค. 62 
 เพ่ิมขึ้น 

 
 ลดลง  ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ก.ค. 63 
ราคาทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,006,770  -  -  2,006,770 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม         2,006,548  -  -          2,006,548 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  - สุทธิ 222      222 

 

 (หน่วย : บาท)  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ก.ค. 63 
 เพ่ิมขึ้น 

 
 ลดลง  ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ก.ค. 64 
ราคาทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,279,270  -  -  1,279,270 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม         1,279,059  -  -          1,279,059 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  - สุทธิ 211      211 

 
 (หน่วย : บาท)  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ก.ค. 62 
 เพ่ิมขึ้น 

 
 ลดลง  ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ก.ค. 63 
ราคาทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,279,270  -  -  1,279,270 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม         1,279,059  -  -          1,279,059 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  - สุทธิ 211      211 
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18. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
  การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบจาก  รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ก.ค. 63  มาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน

กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงินและ 

ฉบบัท่ี 16 

 ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน่ 

 ณ 31 ก.ค. 64 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

  สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -  9,300  (8,173)                 -  1,127 

  ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,982,332                         -  62,677  (465,354)  1,579,655 

       ขาดทุนยกมาทางภาษี 1,115,534                         -  1,102,221                 -  2,217,755 

  รวม 3,097,866  9,300  1,156,725  (465,354)  3,798,537 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ก.ค. 62  ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ 31 ก.ค. 63 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

  ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,814,787  167,545  -  1,982,332 

       ขาดทุนยกมาทางภาษี 236,148  879,386  -  1,115,534 

  รวม 2,050,935  1,046,931  -  3,097,866 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

  ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน        

  เผื่อขาย 207,063  -                     207,063  - 

  รวม 207,063  -                     207,063  - 

 สุทธิ 1,843,872      3,097,866 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบจาก  รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ก.ค. 63  มาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน

กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงินและ 

ฉบบัท่ี 16 

 ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ 31 ก.ค. 64 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

  สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -  603  362                  -  965 

  ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 766,185                         -                       45,387  (176,500)  635,072 

  รวม 766,185  603  45,749  (176,500)  636,037 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ก.ค. 62  ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ 31 ก.ค. 63 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

  ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 698,829  67,356  -  766,185 

  รวม 698,829  67,356  -  766,185 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

  ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน        

  เผื่อขาย 6,407  -                        6,407  - 

   รวม 6,407  -  6,407  - 

 สุทธิ 692,422      766,185 
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19. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
แสดงไดด้งัน้ี 

                                 (หน่วย : บาท) 
  

งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 -  - 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 

 
2,412,652 

  
156,496 

ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 2,412,652  156,496 
เพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ีย 87,742   5,692 
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา (1,818,695)  - 
เงินจ่ายช าระ (532,800)  (34,560) 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 148,899  127,628 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (35,042)  (30,036) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 113,857  97,592 

 

 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 ท่ีรับรู้ในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน มีดงัน้ี 

                                 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 472,971  -  30,679  - 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 87,742  -  5,692  - 
  รวม 560,713  -  36,371  - 
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20. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
  งบแสดงฐำนะกำรเงิน   

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดยกมาตน้ปี 9,911,662  9,073,932  3,830,923  3,494,145 

ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ียในอดีต        

 การแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (195,281)  -  -  - 

ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ียงวดปัจจุบนั        

 ตน้ทุนบริการ 394,127  544,642  181,231  223,917 

 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 114,539  293,088  45,701  112,861 

ผล (ก าไร) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์        

      พนกังานที่ก  าหนดไว ้ (2,326,771)                    -  (882,498)               - 

ยอดยกไปปลายปี 7,898,276  9,911,662  3,175,357  3,830,923 

 
ค่ำใช้จ่ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ   
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 
    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนขายและบริการ 139,189  145,347  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 232,105  332,981  158,398  157,603 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 22,833  66,314  22,833  66,314 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 114,539  293,088  45,701  112,861 
 508,666  837,730  226,932  336,778 
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ผล (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์พนักงำนที่ก ำหนดไว้  
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ผล (ก าไร) ขาดทุนท่ีเกิดจาก        
 การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นอตัราคิดลด 654,717  -  597,628  - 
 การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นอตัราการขึ้นเงินเดือน (3,450,230)  -  (1,458,817)  - 
 การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นอตัราการหมุนเวียนพนกังาน (2,288,835)  -  (833,246)  - 
 การปรับปรุงประสบการณ์ 2,757,577  -  811,937  - 
        รวม (2,326,771)  -  (882,498)  - 

  ข้อสมมุติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภัย 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 
           ร้อยละ 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
อตัราคิดลด 1.55  3.23 
อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 1 - 1.6  3 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 2  0.96 - 11.46 
อตัราการมรณะ 105 อา้งอิงจากตาราง 

มรณะไทย พ.ศ. 2560 
 105 อา้งอิงจากตาราง 
มรณะไทย พ.ศ. 2560 

 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนร์ะยะ
ยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 
อตัราคิดลด  (867,318)  1,021,767  (477,143)  531,685 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  850,160  (727,326)  522,716  (444,445) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน  408,561  434,964  (207,481)  221,945 
อตัรามรณะ  (114,994)  116,902  (55,897)  56,933 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 
อตัราคิดลด  (1,136,464)  1,340,214  (512,942)  610,336 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  1,287,325  (1,083,271)  671,556  (559,907) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน  (467,443)  497,441  (215,532)  230,723 
อตัรามรณะ  (151,553)  154,128  (65,485)  66,657 

 
21. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรส ารองตาม
กฎหมายอยา่งนอ้ยในอตัราร้อยละ 5 ของผลก าไรไวเ้ป็นเงินส ารองตามกฎหมาย ทุกคร้ังท่ีประกาศจ่ายเงินปัน
ผลจนกว่าจะมียอดสะสมของส ารองตามกฎหมายน้ีเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยส ารองตาม
กฎหมายน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
22. ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 

22.1   ส่วนประกอบหลกัของค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 
2563 ประกอบดว้ย  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 156,281  478,141  108,259  275,695 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก        
  และท่ีกลบัรายการ (1,156,725)  (1,046,931)  (45,749)  (67,356) 
 รวม (1,000,444)  (568,790)  62,510  208,339 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:        
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
การวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที่ก  าหนดไว ้ 465,354               -  176,500               - 

    การวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย -  (207,063)  -  (6,407) 
 รวม 465,354  (207,063)  176,500  (6,407) 
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22.2 การกระทบยอดระหว่างจ านวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของก าไรทางบญัชีกับอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีส าหรับปี (13,112,633)  (4,598,327)  220,578  937,643 

อตัราภาษีท่ีใช ้(%) 20  20  20  20 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้  านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ (2,622,527)  (919,665)  44,115  187,529 

รายการกระทบยอด        

 ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามา        

  หกัในการค านวณก าไรทางภาษี        

   - ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการ        

    ค านวณก าไรทางภาษ ี 821,269  622,934  20,560  23,810 

      ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือก าไรท่ีไม่ตอ้ง        

  น ามาค านวณก าไรทางภาษ ี        

  - อื่นๆ (201,345)  (519,910)  (2,165)  (3,000) 

      ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกในงวดก่อนแต่        

     น ามาใชล้ดค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั (1,127,237)  (879,386)  -  - 

      ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพย ์        

     ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,129,396  1,127,237  -  - 

รวมรายการกระทบยอด 1,622,083  350,875  18,395  20,810 

รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (1,000,444)  (568,790)  62,510    208,339 

บริษทัย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ท่ียงัไม่ได้ใช้เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 2.13 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนทางภาษี
ดงักล่าว เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนว่าบริษทัย่อยจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์  
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22.3 การกระทบยอดระหว่างอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

 จ านวนภาษี   อตัราภาษี  

(%) 

 จ านวนภาษี  

 

 อตัราภาษี  

(%) 

ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี (13,112,633)    (4,598,327)   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ (2,622,527)       (20.00)  (919,665)  (20.00) 

รายการกระทบยอด 1,622,083       12.37  350,875        7.63 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (1,000,444)       (7.63)  (568,790)  (12.37) 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

 จ านวนภาษี   อตัราภาษี  

(%) 

 จ านวนภาษี  

 

 อตัราภาษี  

(%) 

ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี 220,578    937,643   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 44,115  20.00  187,529  20.00 

รายการกระทบยอด 18,395  8.34         20,810  2.22 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 62,510  28.34  208,339  22.22 

 
23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
  รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย

รายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 96,869,945  136,962,450  -  - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 35,326,559  42,234,455  230,587  200,456 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 36,613,005  46,230,734  9,926,367  11,523,377 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,952,922  837,730  226,932  336,778 
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24. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ   
 บริษทัและบริษทัย่อยและพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัและบริษทัย่อยและพนักงานจะจ่าย
สมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทิสโก ้จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่า
ดว้ยกองทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย บริษทัและบริษทัย่อยไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2564 และ 2563 เป็นจ านวนเงิน 0.85 ลา้นบาท และ 0.86 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะกิจการ : 0.84 
ลา้นบาท และ 0.85 ลา้นบาท ตามล าดบั)  
 

25. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
  ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกับรายงานภายในของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีผูมี้
อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานเพียงส่วนงานเดียวคือ ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์เก่ียวกับโลหะ โดยมีการแยกเป็น 2 สายงาน คือ (1) สายงานผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะ
โครงสร้าง ผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์จดัเก็บล าเลียง และผลิตภณัฑโ์ลหะอ่ืนๆ และ (2) สายงานผลิต
และจ าหน่ายโลหะและผลิตภณัฑโ์ลหะแปรรูป และมีส่วนงานหลกัซ่ึงด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์
เดียวในประเทศไทย  

  บริษทัและบริษทัย่อยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจาก
การด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบ
การเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการ
รายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

  บริษทัและบริษทัย่อยใชเ้กณฑใ์นการก าหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 6 

 
26. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
 ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 ตามงบการเงินรวมมีอตัราหน้ีสินต่อ
ทุนเท่ากบั 0.011 : 1 และ 0.012 : 1 ตามล าดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 
0.005 : 1 และ 0.007 : 1 ตามล าดบั 
 
 
 

56-1 One Report | 135



27. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 
  27.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 
    ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตาม

สัญญา ดงัน้ี 
                                                                              (หน่วย  บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
จ่ายช าระภายในหน่ึงปี  -  532,800  -  34,560 
จ่ายช าระภายหลงัจากหน่ึงปีแต่ 
ไม่เกินหา้ปี 

  
- 

  
532,800 

  
- 

  
34,560 

  -  1,065,600  -  69,120 
       
  27.2 การค ้าประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินหนังสือค ้ าประกันจาก
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเป็นจ านวนเงิน 2.0 ลา้นบาท วงเงินหนังสือค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

    ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีหนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารใน
นามของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

     ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนาม
ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจ านวนประมาณ 0.2 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ : 0.2 ล้านบาท) ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
  27.3 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศเป็นจ านวนเงิน 290 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทัย่อยสองแห่งและท่ีดินพร้อม
ส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

 
  27.4 อ่ืนๆ 
   บริษทัมีภาระผูกพันเก่ียวกับส่วนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ียงัไม่เรียกช าระเป็นจ านวน

ประมาณ 143.59 ลา้นบาท  
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28. กำรเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นท่ีเกดิจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 
 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 กรกฎาคม 2564   มี
ดงัน้ี 

                                                                                                                    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมขึ้น  ผลต่างจาก  ณ วนัที่ 
 1 สิงหาคม    (ลดลง)  การแปลงค่า  31 กรกฎาคม 

 2563      งบการเงิน  2564 
          

                      หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,412,652  (532,800)  (1,730,953)  -  148,899 

 
                                                                                                                    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมขึ้น  ผลตา่งจาก  ณ วนัที่ 
 1 สิงหาคม      การแปลงค่า  31 กรกฎาคม 

 2563      งบการเงิน  2564 
          

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 156,496  (34,560)  5,692  -  127,628 

 
 *กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจ านวนเงินสดรับและเงินสดช าระคืนในงบกระแสเงินสด 

 
29. กำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 29.1 นโยบายการจดัการความเส่ียงทางดา้นการเงิน 
  บริษัทและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตรา

ดอกเบ้ียและจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการถือ
หรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการคา้  

 
  29.2 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

  ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย  หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดใน
อนาคตของอัตราดอกเบ้ียในตลาดซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียในปี
ปัจจุบนัและในอนาคต บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบั 
เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนชัว่คราว เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงก่อให้เกิดตน้ทุนการกูย้ืมท่ี
เปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายในการใช้
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว  
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ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยก
ตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ีย
ใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

 มีอตัราดอกเบ้ีย   มีอตัราดอกเบ้ีย  ไม่มีดอกเบ้ีย  รวม  มีอตัราดอกเบ้ีย  มีอตัราดอกเบ้ีย  ไม่มีดอกเบ้ีย  รวม 

 ปรับขึ้นลงตาม  คงท่ี      ปรับขึ้นลงตาม  คงท่ี     

 อตัราตลาด        อตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 766,639,634  11,177  489,199  767,140,010  804,797,605  11,158  336,873  805,145,636 

เงินลงทุนชัว่คราว -  -  -  -  -  146,000,000  -  146,000,000 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น -  -  26,363,407  26,363,407  -  -  28,722,821  28,722,821 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั -  2,227,901  -  2,227,901  340,000  2,222,247          -  2,562,247 

หน้ีสินทางการเงิน                

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น -  -  5,895,197  5,895,197  -  -  6,341,009  6,341,009 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -           148,899       -  148,899  -            -  -               - 

 

 (หน่วย : บาท) 

 2564 

 งบการเงินรวม  

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 

 เมื่อทวงถาม   ภายใน 1 ปี       1 - 5 ปี      เกิน 5 ปี  ก าหนด    (ร้อยละ) 

สินทรัพยท์างการเงิน              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด            -  11,177  -  -  -  11,177  0.10 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั -  2,227,901  -  -  -  2,227,901  0.10 - 0.15 

หน้ีสินทางการเงิน              

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  35,042  113,857  -  -  148,899  3.97 
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 (หน่วย :บาท) 

 2563 

 งบการเงินรวม  

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 

 เมื่อทวงถาม   ภายใน 1 ปี       1 - 5 ปี      เกิน 5 ปี  ก าหนด    (ร้อยละ) 

สินทรัพยท์างการเงิน              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด             -  11,158  -  -  -  11,158  0.25 

เงินลงทุนชัว่คราว -  146,000,000  -  -  -  146,000,000  0.65 - 1.70 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั -  2,222,247  -  -  -  2,222,247  0.25 - 0.50 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

 มีอตัราดอกเบ้ีย  มีอตัราดอกเบ้ีย  ไม่มีดอกเบ้ีย  รวม  มีอตัราดอกเบ้ีย  มีอตัราดอกเบ้ีย  ไม่มีดอกเบ้ีย  รวม 

 ปรับขึ้นลงตาม  คงท่ี      ปรับขึ้นลงตาม  คงท่ี     

 อตัราตลาด        อตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,505,132  11,177  68,193  35,584,502  50,450,542  11,158  55,700  50,517,400 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น -  -  3,505,193  3,505,193  -  -  4,560,043  4,560,043 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั -  1,943,802  -  1,943,802  -  1,940,166          -  1,940,166 

หน้ีสินทางการเงิน                

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น -  -  885,745  885,745  -  -  2,096,346  2,096,346 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  127,628           -  127,628  -                 -  -               - 

 
 (หน่วย :บาท) 

 2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 

 เมื่อทวงถาม   ภายใน 1 ปี       1 - 5 ปี      เกิน 5 ปี  ก าหนด    (ร้อยละ) 

สินทรัพยท์างการเงิน              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                  -  11,177  -  -  -  11,177  0.10 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกนั -  1,943,802  -  -  -  1,943,802  0.10 

หน้ีสินทางการเงิน              

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  30,036  97,592  -  -  127,628  3.97 
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 (หน่วย : บาท) 

 2563 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  ไม่มี  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 

 เมื่อทวงถาม   ภายใน 1 ปี       1 - 5 ปี      เกิน 5 ปี  ก าหนด    (ร้อยละ) 

สินทรัพยท์างการเงิน              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด            -  11,158  -  -  -  11,158  0.25 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั -  1,940,166  -  -  -  1,940,166  0.375 

  
 29.3 ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ 

  ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกหน้ีการคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่
บริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด  

  ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าว
โดยสม ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ การก าหนดระยะเวลาการเรียกเก็บหน้ี การ
เรียกเก็บเงินมดัจ าบางส่วนหรือเรียกหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ดังนั้น บริษทัและบริษทัย่อยไม่คาดว่าจะ
ไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีดงักล่าว นอกเหนือไปจากท่ีไดต้ั้งค่า
เผื่อผลขาดทุนไวแ้ลว้ 

 
29.4 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน  

 บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากมีรายการ
เงินฝากธนาคารเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  

ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ท่ี เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินฝากธนาคาร-ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา        

 มูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน 83,387,477  73,692,363  -  - 

 รวม 83,387,477  73,692,363  -  - 

 
 29.5 ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

  บริษทัและบริษทัย่อยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของบริษทัและเพื่อท าให้ผลกระทบ
จากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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 29.6 มูลค่ายติุธรรม 
  ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรม รวมทั้งการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่ายติุธรรม  
 2564 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินลงทุนในกองทุนรวม -  65,487,001  -  65,487,001 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  144,726,238  144,726,238 
 รวม -  65,487,001  144,726,238  210,213,239 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายติุธรรม 
 2564 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินลงทุนในกองทุนรวม -  15,099,482  -  15,099,482 
 รวม -  15,099,482  -  15,099,482 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่ายติุธรรม  
 2563 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  144,726,238  144,726,238 
 รวม -  -  144,726,238  144,726,238 

 
 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยค านวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตอ่หน่วยท่ีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน 

 ในระหวา่งปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจดัประเภทของสินทรัพยท์างการเงิน 
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30.   กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน  
     รายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ไดมี้การจดัประเภทใหม่

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือส่วน
ของผูถื้อหุน้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี  

                                                                                                                                       (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ก่อนจดั 

ประเภท

ใหม ่

 

 

 

จดัประเภท

ใหม ่

 

 

 

หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 

 

 

ก่อนจดั

ประเภท

ใหม ่

 

 

 

จดัประเภท 

ใหม ่

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท 

ใหม ่

ลูกหน้ีการคา้ 24,897,850  (24,898,850)  -  4,436,980  (4,436,980)  - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,824,971  (3,824,971)  -  123,063  (123,063)  - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  28,722,821  28,722,821  -  4,560,043  4,560,043 

เจา้หน้ีการคา้ 3,053,943   (3,053,943)  -  1,284,047  (1,284,047)  - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,287,066  (3,287,066)  -  812,299  (812,299)  - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  6,341,009  6,341,009  -  2,096,346  2,096,346 

  
31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

งบการเงินไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2564 
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สว่นที ่4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ซิต้ี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บรษิัทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ดว้ยความระมดัระวงั บรษิัทขอรบัรอง
ว่า ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทขอ
รบัรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง
ครบถว้นใน สาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษิัทและบรษิัทย่อยแลว้  

(2) บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของบริษัท
และบรษิัทย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทไดแ้จง้ขอ้มูล
การประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ีล่าสดุที่มี ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบรษิัทแลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพร่อง
และการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัของระบบควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของ
บรษิัทและบรษิัทย่อย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกันกบัท่ีบรษิัทไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บรษิัทไดม้อบหมาย
ให ้นางบุญทิพย ์ชา้งนิล เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้วทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางบุญทิพย ์ชา้งนิล ก ากบั
ไว ้บรษิัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่บรษิัทไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางบญุทิพย ์ ชา้งนิล ประธานกรรมการบรหิาร -นางบญุทพิย์ ชา้งนลิ- 

2. นางสาวฉตัรสมุาลย ์ ถนอมจิตต ์ กรรมการบรหิาร -นางสาวฉตัรสมุาลย์ ถนอมจติต-์ 

3. นางสาวกิ่งกาญจน ์ พิพิธปรีชากลุ กรรมการบรหิาร -นางสาวกิ่งกาญจน ์พพิธิปรีชากลุ- 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางบญุทิพย ์ ชา้งนิล ประธานกรรมการบรหิาร -นางบญุทพิย์ ชา้งนลิ- 

ทัง้นี ้มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรว่มกนัรบัผิดต่อบคุคลที่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
บริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึน้เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จใน
สาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงที่ควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญัในกรณีของงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทหรือรายงานอื่นใดที่ตอ้งเปิดเผยตามมาตรา 56 โดยมิไดจ้ ากดัความรบัผิดไวเ้ฉพาะกรรมการและผูบ้รหิารที่ลงลายมอื
ชื่อรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูในเอกสารดงักล่าวเท่านัน้ อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผูบ้รหิารซึ่งสามารถพิสจูนไ์ดว้่าโดยต าแหน่งหนา้ที่ตน
ไม่อาจล่วงรูถ้ึงความแทจ้รงิของขอ้มลูหรือการขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้นัน้ ย่อมไม่มีความรบัผิดตามมาตรา 89/20 

หมายเหตุ *** ใชบ้งัคบักับบริษัทที่อยู่ภายใตบ้งัคบัของหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เท่านัน้ 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 

และ เลขานุการบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

นายอนุตร ตนัตราภรณ ์ อายุ 50 ปี 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 14 ธันวาคม 2563 

 นางบุญทพิย ์ช้างนิล อายุ 45 ปี 

กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 14 มีนาคม 2563 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual 
Communication, RMIT University, Australia 

 อนปุริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual 
Communication, RMIT University, Australia 

 อนปุริญญาตรี Computer Aided Art & Design, School of Arts and 
Design, RMIT University, Australia 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 61/2007 

จ านวนการถือหุ้นในบริษัท 
 ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
 2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน) 

 2558 – 2563 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั )มหาชน(  
 2549 – 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั )มหาชน(  
 2553 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการบริหาร โรงเรียนอนบุาลหสัดิน 
 2559 – 2561 ที่ปรกึษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

บริษัท โซนิคอินเตอรเ์ฟรท จ ากดั 
 2552 – 2559 ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร บริษัท พระราม 3 ฮอนดา้คาร ์จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 
กิจการอ่ืนที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท : -ไม่มี- 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง 
 ไม่มี 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรีการจดัการทั่วไป สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 120/2015 

จ านวนการถือหุ้นในบริษัท 
 15 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน) 
 2558 – 2563 กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน) 
 2549 – 2558 ผูจ้ดัการทั่วไป สายงานสนบัสนนุ และ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
  บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท สยาม ไอโซ โปร จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 
 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท มารค์ เวิลดไ์วด ์จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 
 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท ซิตี ้สตลี โปรดกัส ์จ ากดั (บริษัทย่อย) 
 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ 

CT Universal Company Limited (บริษัทย่อย) 
กิจการอ่ืนที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท :  -ไม่มี- 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง 
 ไม่มี 
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นางสาวฉัตรสุมาลย ์ถนอมจิตต ์ อายุ 38 ปี 

กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน 

บัญชีและการเงิน 
ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม 

ดูแลการท าบัญชี 
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 20 มกราคม 2561 

 นางสาวกิ่งกาญจน ์พิพิธปรีชากุล อายุ 37 ปี 

กรรมการบริหาร 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 14 มีนาคม 2563 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรีการบญัชี มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 149/2018 

การพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้านการบัญชี 
 หลกัสตูร มาตรฐานการบญัชีที่เกี่ยวขอ้งกบัที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์
โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เป็นชั่วโมงดา้นบญัชี 6 ชั่วโมง 

 หลกัสตูร รายได ้ความแตกต่างระหวา่งการบญัชีและภาษี โดยกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ เป็นชั่วโมงดา้นบญัชี 5 ชั่วโมง และอ่ืนๆ 1 ชั่วโมง 

จ านวนการถือหุ้นในบริษัท 
 ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

  บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน) 
 2558 – 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

  บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน) 
 2556 – 2558 รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงิน 

บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท สยาม ไอโซ โปร จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 
 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท มารค์ เวิลดไ์วด ์จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 
 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท ซิตี ้สตลี โปรดกัส ์จ ากดั (บริษัทย่อย) 
กิจการอ่ืนที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท : -ไม่มี- 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง 
 ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรีการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 175/2020 

จ านวนการถือหุ้นในบริษัท 
 ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซิตี ้สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 2561 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน) 
 2558 – 2561 รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงิน 

บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน) 
 2556 – 2558 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท สยาม ไอโซ โปร จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 
 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท มารค์ เวิลดไ์วด ์จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 
 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท ซิตี ้สตลี โปรดกัส ์จ ากดั (บริษัทย่อย) 
กิจการอ่ืนที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท : -ไม่มี- 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง 
 ไม่มี 
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นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ อายุ 46 ปี 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 28 พฤศจิกายน 2549 

 

นายหริรักษ ์จามรกุล อายุ 49 ปี 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 12 มิถุนายน 2558 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี นิตศิาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 61/2007 
จ านวนการถือหุ้นในบริษัท 

 ไม่มี 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

 2549 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน) 

 2549 – ปัจจบุนั หุน้ส่วน ทนายความ และที่ปรกึษากฎหมาย  
ส านกังานกฎหมายหา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี ที เอ็ม 
แอนด ์แอสโซสิเอท 

 2553 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา  
บริษัท ไทย ฟิตติง้ โฮม กรุ๊ป 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :     -ไม่มี- 
กิจการอ่ืนที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท : -ไม่มี- 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง 
 ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Shenandoah University, USA. 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 120/2015 
จ านวนการถือหุ้นในบริษัท 

 ไม่มี 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

 2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั )มหาชน(  
 2562 – ปัจจบุนั Head of Motor and Travel Business Unit, 

AXA Assistance Co., Ltd. 
 2558 – 2562 Senior Operations Manager – Motor, 

  AXA Assistance Co., Ltd. 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :     -ไม่มี- 
กิจการอ่ืนที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท : -ไม่มี- 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง  
 ไม่มี 
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นางสาวแสงเดอืน บุญญา อายุ 49 ปี 

กรรมการผู้จัดการ 
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 21 มิถุนายน 2564 

 

นางสาววิไล เพชรน้อย อายุ 41 ปี 

ผู้จัดการท่ัวไป 
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 21 มิถุนายน 2564 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู บริหารธรุกิจ สาขาการบญัชี 
วิทยาลยัอาชีวศกึษาชลบรุ ี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 ไม่มี 

จ านวนการถือหุ้นในบริษัท 
 ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
 2564 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท  ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน) 
 2563 – 2564 รองผูจ้ดัการทั่วไป 

บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน) 
 2558 – 2563 ผูช้่วยผูจ้ดัการทั่วไป  

บริษัท  ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :     -ไม่มี- 
กิจการอ่ืนที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท :  - ไม่มี- 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง 
 ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู บริหารธรุกิจ สาขาการบญัช ี
วิทยาลยัเทคนิคเพชรบรูณ ์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 ไม่มี 

จ านวนการถือหุ้นในบริษัท 
 ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
 2564 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการทั่วไป 

บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน) 
 2558 – 2564 ผูช้่วยผูจ้ดัการทั่วไป 

บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :     -ไม่มี- 
กิจการอ่ืนที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท :  -ไม่มี- 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง 
 ไม่มี 
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นางปาริชาต พงศรั์ตนเดชาชยั อายุ 40 ปี 

เลขานุการบริษัท 
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 11 มิถุนายน 2551 

  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี บริหารการจดัการ สาขาการบญัช ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 ไม่มี 

จ านวนการถือหุ้นในบริษัท 
 ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
 2551 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท 

บริษัท  ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 
กิจการอ่ืนที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท : 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง 
 ไม่มี 

 
หมายเหตุ  

เนื่องจากผู้บริหารของบริษัททั้งหมดด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของ
บริษัทย่อยดว้ย จึงไม่ไดมี้การจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ริหารของบริษัท
ย่อยเป็นตารางแยกต่างหาก รายละเอียดเกี่ยวกบัการด ารงต าแหน่งในบริษัท
ย่อยสามารถดูได้จากตารางรายละเอียดเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนัในหวัขอ้ถดัไป 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคมุทัง้หมด ไม่เคยกระท าผิดหรือ
ถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ 
พ.ศ. 2546 ในเรื่องดงัต่อไปนี ้
1) การกระท าการโดยไม่สจุริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรง 
2) การเปิดเผยหรือเผยแพรข่อ้มลูหรือขอ้ความอนัเป็นเท็จที่อาจท าใหส้  าคญั

ผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคัญซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูถ้ือหุน้ ผูล้งทนุ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 

3) การกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื ้อขาย
หลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือ
สนบัสนนุการกระท าดงักล่าว 
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รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท 
ตามนโยบายเรื่องขอ้พึงปฏิบัติที่ดีส าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน ไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนควรจดัใหม้ีเลขานุการ

บริษัท เพื่อท าหนา้ที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และดูแลใหค้ณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคับที่
เก่ียวขอ้ง และจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ใหท้นัภายในก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนด และเพื่ อเป็นการปฏิบัติ
ตามขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีส าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน บริษัทจึงไดม้ีการแต่งตัง้เลขานุการบรษิัทขึน้ โดยเลขานกุารบริษัทจะมีคณุสมบตัิ
และหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 
เนื่องจากตามกฎหมายไม่ไดม้ีการก าหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทเอา ไว้ ทางบริษัทจึงไดก้ าหนดคุณสมบัติของ

เลขานกุารบรษิัทเอาไวด้งันี ้
1. ตอ้งเป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถที่เหมาะสม 
2. มีประสบการณใ์นการท างาน 
3. ตอ้งเขา้ใจระบบการปฏิบตัิงานและโครงสรา้งในบรษิัทเป็นอย่างดี 
4. มีมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดี สามารถเป็นผูป้ระสานงานท่ีดีไดท้ัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุริต รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยหนา้ที่ตามกฎหมายและหนา้ที่อื่นๆ ของ
เลขานกุารบรษิัทมีดงันี ้

1. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี ้
• ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ 
• แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปีของบรษิัท 
• หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตาม
มาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บั
รายงานนัน้ 

3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
4. ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบตัิดา้นการก ากบัดูแลในการด าเนินกิจกรรมของ

คณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
5. ท าหนา้ที่ในการด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิัทและการประชมุผูถื้อหุน้ 
6. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิัทใหป้ฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบรษิัทและมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากบัดูแล เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) 

และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลและ
สาธารณชน ใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

8. จดัใหม้ีการปฐมนิเทศ ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 
9. ดแูลดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ,์ ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิภาพลกัษณท์ี่ดีใหก้บับรษิัท 
10. ดแูลเรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัท 
11. หนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทัย่อยและบริษัททีเ่กี่ยวข้องกนั 

 

บริษัท บริษัทย่อย บริษัททีเ่ก่ียวข้อง 

บมจ. ซิตี ้สตีล 
บจก. สยาม 
ไอโซ โปร 

บจก. มารค์ 
เวิลดไ์วด ์

บจก. ซิตี ้สตีล 
โปรดักส ์

CT Universal 
Co., Ltd. 

บจก. ดับบลิว เค พี 
แอสเซ็ท พลัส 

บจก. อีสเทอรน์ สตีล 
เซอรว์ิส เซ็นเตอร ์

บจก. สยาม ซี.ท.ีพี. 
อุตสาหกรรม 

1. นายอนตุร ตนัตราภรณ ์ A, /, /// - - - - - - - 
2. นางบญุทิพย ์ ชา้งนิล B, /, // A, B, /, // A, B, /, // A, B, /, // /, // - - - 
3. นางสาวฉตัรสมุาลย ์ ถนอมจิตต ์ D, /, // D, /, // D, /, // D, /, // - - - - 
4. นางสาวกิ่งกาญจน ์ พิพิธปรีชากลุ E, /, // E, /, // E, /, // E, /, // - - - - 
5. นายภทัรธร ทศันสวุรรณ /, /// - - - - - - - 
6. นายหริรกัษ ์ จามรกลุ /, /// - - - - - - - 
7. นายเจริญพงษ์ องคว์งศส์กลุ - - - - /, // - - - 
8. นางสาวแสงเดือน บญุญา C C C C - - - - 
9. นางสาววิไล เพชรนอ้ย E E E E - - - - 
10. นางปาริชาต พงศร์ตันเดชาชยั F - - - - - - - 

หมายเหต ุ A  = ประธานกรรมการ      B   =   ประธานกรรมการบรหิาร, ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  C  =  กรรมการผูจ้ดัการ          
  D = รองกรรมการผูจ้ดัการ E  = ผูบ้รหิาร   F = เลขานกุารบรษิัท          
  /   =   กรรมการ         //   =   กรรมการบรหิาร   ///  =  กรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 
บริษัทย่อย 

บจก. สยาม ไอ
โซ โปร 

บจก. มารค์ 
เวิลดไ์วด ์

บจก. ซิตี ้สตีล 
โปรดักส ์

CT Universal 
Co., Ltd. 

1. นางบญุทิพย ์ ชา้งนิล A, B, /, // A, B, /, // A, B, /, // /, // 

2. นางสาวฉตัรสมุาลย ์ ถนอมจิตต ์ C, /, // C, /, // C, /, // - 

3. นางสาวกิ่งกาญจน ์ พิพิธปรีชากลุ D, /, // D, /, // D, /, // - 

4. นายเจริญพงษ์ องคว์งศส์กลุ - - - /, // 

5. นายอนตุร ตนัตราภรณ ์ - - - - 

6. นายภทัรธร ทศันสวุรรณ - - - - 
7. นายหริรกัษ์ จามรกลุ - - - - 

หมายเหต ุ    A = ประธานกรรมการ B = ประธานกรรมการบรหิาร, ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 C = รองกรรมการผูจ้ดัการ D  = ผูบ้รหิาร 
 / = กรรมการ // = กรรมการบรหิาร 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ 

หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

บรษิัทตระหนกัดีถึงความส าคญัของระบบการควบคมุภายใน และเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิาร รวมถึงผูถื้อหุน้ 
และผูม้ีส่วนไดเ้สียเกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและพนักงานมีการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่
ก าหนดไว ้จึงไดม้ีการจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตัง้
นางสาวพรรณิภา ทองยอ้ย ใหด้  ารงต าแหน่งเป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน โดยรายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีดงันี ้ 

ผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน นางสาวพรรณิภา ทองยอ้ย 
วฒุิการศกึษา ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู บรหิารธุรกิจ สาขาการบญัชี วิทยาลยัอาชวีศกึษา ชลบรุี 
 ปรญิญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยับรูพา 
ประวตัิการท างาน 2559 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษิัท ซิตี ้สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 2553 – 2559 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บรษิัท ซิตี ้สตีล จ ากดั (มหาชน) 

นอกจากนั้นบริษัทยังไดม้ีการแต่งตัง้หัวหนา้งานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทอีกดว้ย โดยให้หัวหนา้งานตรวจสอบ
ภายใน ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นหวัหนา้งานก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท ซึ่ งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการส่ือสารกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั
และนโยบายของบริษัท รวมทั้งกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ให้พนักงานทุกคนตลอดจน
ผูบ้ริหารไดร้บัทราบ และตระหนักถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่จะตอ้งปฏิบัติตามกฎเกณฑด์ังกล่าว รวมทั้งมีหนา้ที่ก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดไว ้ตลอดจนกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เอกสารแนบ 4 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และ 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  
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ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 

4.1. ทรัพยส์ินถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ  
ทรพัยสิ์นถาวรหลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษิัท ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 มีรายละเอียดดงันี ้

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ที่ดิน 
บจก. มารค์ เวิลดไ์วด ์
เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ 

58.86 
จดทะเบียนจ านองกบัสถาบนั

การเงินเพ่ือค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือ 
อาคารส านกังาน 
(บริษัท และ บจก. สยาม ไอโซ โปร)  

เช่า - -ไม่มี- 

อาคารโรงงานและส านกังาน 
(บจก. มารค์ เวิลดไ์วด)์  

บจก. มารค์ เวิลดไ์วด ์
เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ 

35.57 
จดทะเบียนจ านองกบัสถาบนั

การเงินเพื่อค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือ 
อาคารโรงงานและส านกังาน 
(บจก. ซิตี ้สตีล โปรดกัส)์ 

บจก. ซิตี ้สตีล โปรดกัส ์
เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ 

70.87 -ไม่มี- 

อาคารโรงงาน 
(บจก .ซิตี ้สตีล โปรดกัส)์ 

เช่า - -ไม่มี- 

อาคารและสิ่งปลกูสรา้งอ่ืน 
บริษัท และ บจก. มารค์ เวิลดไ์วด ์

เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ 
6.01 -ไม่มี- 

เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ กลุ่มบริษัทเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ 15.55 -ไม่มี- 

เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้  านกังาน กลุ่มบริษัทเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ 0.98 -ไม่มี- 

ยานพาหนะ กลุ่มบริษัทเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ 16.70 -ไม่มี- 

4.2. รายละเอียดของสัญญาทีส่ าคญั 

4.2.1. สัญญาเช่าชว่งอาคารส านักงานของบริษทั 

คู่สัญญา ผู้ให้เช่าช่วง : บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จ ากัด 
ผู้เช่าช่วง     : บริษัท ซิตี ้สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ทรพัยส์ินที่เช่า อาคารส านกังาน 
ตัง้อยู่ที่ 88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมืองชลบรุี จงัหวดัชลบรุ ี
พืน้ที่รวม 576 ตารางเมตร 

ระยะเวลา ระยะเวลา 3 ปี  นบัตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหาคม 2562  ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2565 

อตัราค่าเช่าช่วง 2,880 บาท/เดือน หรือคิดเป็น 5 บาท/ตารางเมตร/เดือน 
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4.2.2. สัญญาเช่าชว่งอาคารส านักงานของ บจก. สยาม ไอโซ โปร 

คู่สัญญา ผู้ให้เช่าช่วง : บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จ ากัด 
ผู้เช่าช่วง     : บริษัท สยาม ไอโซ โปร จ ากัด (บริษัทย่อย) 

ทรพัยส์ินที่เช่า อาคารส านกังาน 
ตัง้อยู่ที่ 88/2 หมู่ 4 ถนนบายพาส ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมืองชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 
พืน้ที่รวม 96 ตารางเมตร 

ระยะเวลา ระยะเวลา 3 ปี  นบัตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหาคม 2562  ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2565 

อตัราค่าเช่าช่วง อตัราค่าเช่า 480 บาท/เดือน หรือคิดเป็น  5 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

4.2.3. สัญญาเช่าชว่งอาคารโรงงานของ บจก. ซติี ้สตีล โปรดักส ์

คู่สัญญา ผู้ให้เช่าช่วง : บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จ ากัด 
ผู้เช่าช่วง     : บริษัท ซิตี ้สตีล โปรดักส ์จ ากัด (บริษัทย่อย) 

ทรพัยส์ินที่เช่า อาคารโรงงาน 
ตัง้อยู่ที่ 88/5 หมู่ 4 ถนนบายพาส ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมืองชลบรุี จงัหวดัชลบรุ ี
พืน้ที่รวม 8,208 ตารางเมตร 

ระยะเวลา ระยะเวลา 2 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2562  ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2564 

อตัราค่าเช่าช่วง อตัราค่าเช่า 41,040 บาท/เดือน หรือคิดเป็น  5 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

4.3. นโยบายการลงทนุในบริษทัยอ่ย 

ตารางแสดงเงนิลงทนุในบริษทัย่อย ณ 31 กรกฎาคม 2564 

 ร้อยละ 
การลงทุน 

ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

มูลค่าเงินลงทุนภายใต้ 
วิธีราคาทุน (ล้านบาท) 

➢ บริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้ทางตรง 
บจก. สยาม ไอโซ โปร 99.99 264.16 264.16 

บจก. มารค์ เวิลดไ์วด ์ 99.99 280.20 264.82 
บจก. ซิตี ้สตีล โปรดกัส ์ 99.99 247.05  247.05 

รวม  791.41 776.03 
➢ บริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้ทางออ้มโดย บจก. สยาม ไอโซ โปร 

CT Universal Co., Ltd. /1 99.99 172.40 /2 172.40 /2 

หมายเหต ุ /1 บริษัท ลงทนุใน CT Universal Co., Ltd. โดยการถือหุน้ผ่าน บจก. สยาม ไอโซ โปร ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 99.99 และ บจก. สยาม ไอโซ โปร ถือหุน้ใน CT Universal Co., Ltd. ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 

 /2 ทุนช าระแลว้ของ CT Universal Co., Ltd. จ านวน USD 5 ลา้น ที่อัตราแลกเปลี่ยน THB 34.48 / USD 1 คิดเป็นมูลค่า 172.40 

ลา้นบาท 
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4.4. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์นิ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ก าหนดให้ทุกกิจการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ ไม่ว่าจะเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการวดัมลูค่า (หากกิจการเลือกใชว้ิธีมลูค่ายตุิธรรม) หรือเพื่อการเปิดเผยขอ้มลู 
(หากกิจการเลือกใชว้ิธีราคาทุน) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กลุ่มบริษัทที่เลือกใชว้ิธีราคาทุนในการบันทึกมูลค่า
สินทรพัย ์จึงไดท้ าการประเมินราคาทรพัยสิ์น เพื่อก าหนดและเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ายตุิธรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 

กลุ่มบริษัทไดท้ าการประเมินราคาของอสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนที่เป็นที่ดินของบริษัทย่อยที่ปัจจุบันถือครองไวโ้ดยที่ยงั
ไม่ไดร้ะบุวตัถปุระสงคข์องการใชง้านในอนาคต ที่ดินดงักล่าวมีราคาทุนเท่ากับ 88.10 ลา้นบาท และจากการประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 
เมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2564 ตามวิธีเปรียบเทียบขอ้มลูราคาตลาด (Market Approach) มลูค่ายตุิธรรมของที่ดินเท่ากบั 118.78 ลา้นบาท 
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เอกสารแนบ 5 

นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 
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นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

กลุ่มบริษัทให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะเป็นรากฐานของการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทจึงไดม้ีการน าหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส  าหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 มาก าหนดเป็นนโยบาย
เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผูท้ี่ก  าหนดทิศทางขององคก์รไดย้ึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติและน าไปปรบัใชอ้ย่างเหมาะสมเพื่อสรา้ง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มีดงันี ้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างย่ังยืน  
(1) คณะกรรมการควรเขา้ใจบทบาทและตระหนักถึงความรบัผิดชอบในฐานะผู้น าที่ตอ้งก ากับดูแลใหอ้งคก์รมีการ

บรหิารจดัการท่ีดีซึ่งครอบคลมุถึง 
• การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 
• การก าหนดกลยุทธน์โยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละ

เป้าหมาย 
• การติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

(2) ในการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรก ากบัดแูลกิจการใหน้ าไปสู่ผลอย่างนอ้ย ดงัต่อไปนี ้
• สามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
• ประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
• เป็นประโยชนต์่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
• สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง 

(3) คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรับผิดชอบระมัดระวัง  และ
ซื่อสตัยส์จุรติต่อองคก์ร และดแูลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

(4) คณะกรรมการควรเขา้ใจขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและก าหนดขอบเขต การมอบหมาย
หนา้ที่และความรบัผิดชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตามดแูลใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

การด าเนินการของกลุ่มบรษิัท 
คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูท้ี่มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการเพื่อใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทและต่อผูถื้อหุน้ เพื่อให้

การท างานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามวตัถุประสงคด์งักล่าว บริษัทจึงไดม้ีการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับบทบาท หนา้ที่ และ
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ไวด้งัต่อไปนี ้

• คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน ์ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัท ตลอดจนการก ากับดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่กิจการและความมั่นคงสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

• คณะกรรมการของบริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในและมาตรการบริหารความเส่ียงอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้จดัใหม้ีการติดตามการด าเนินการดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอดว้ย 
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• คณะกรรมการของบริษัทไดม้ีการก ากับดูแลใหฝ่้ายจดัการบริหารงานตามนโยบายที่ก าหนดไว ้ทัง้นีไ้ม่รวมถึงรายการที่มี
ความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย และรายการที่ตอ้งขอความเห็นจากผูถื้อหุน้ ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• คณะกรรมการของบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาการก าหนดและแยกบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
บรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน รวมทัง้มีการส่ือสารบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบดงักล่าวต่อกรรมการ
บรษิัท ฝ่ายจดัการ และพนกังานของบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ 

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ป็นไปเพื่อความย่ังยืน 
(1) คณะกรรมการควรก าหนดหรือดูแลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็น

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่สอดคลอ้งกบัการสรา้งคณุค่าใหท้ัง้กิจการ ลกูคา้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม 
(2) คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหม้ั่นใจว่า วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธใ์นระยะเวลาปานกลาง และ/

หรือประจ าปีของกิจการสอดคลอ้งกับการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการน านวตักรรม
และเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสม ปลอดภยั 

การด าเนินการของกลุ่มบรษิัท 
• คณะกรรมการของบริษัทใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบ ความโปร่งใส ความ

ซื่อสัตย ์และการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยการปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มดว้ยความเสมอภาคและเป็นไปตามกฎหมายหรือ
ขอ้ตกลงที่ไดท้  ารว่มกนัโดยค านึงถึงการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม 

• คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนรว่มในการก าหนดวตัถปุระสงค ์ตลอดจนเป้าหมายในระยะสัน้, ระยะกลาง, และระยะยาว 
ทัง้เป้าหมายที่เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน พรอ้มทัง้สนบัสนุนใหฝ่้ายบริหารไดน้ าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใชใ้นการด าเนินงาน โดย
คณะกรรมการบรษิัทจะมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีมี่ประสิทธิผล 
(1) คณะกรรมการควรรบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องคป์ระกอบ 

สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัที่ก าหนด
ไว ้

(2) คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องคป์ระกอบ  และการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใชด้ลุพินิจในการตดัสินใจอย่างมีอิสระ 

(3) คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหก้ารสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อใหไ้ด้
คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก าหนดไว ้

(4) ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติคณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสรา้ง  และอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองคก์รให้ด าเนินงานตาม
เป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

(5) คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ 
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(6) คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหม้ีกรอบและกลไกในการก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและ
กิจการอื่นที่บรษิัทไปลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้บรษิัทย่อยและกิจการ
อื่นท่ีบรษิัทไปลงทนุมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 

(7) คณะกรรมการควรจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และ
กรรมการรายบคุคล โดยผลประเมินควรถกูน าไปใชส้ าหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปดว้ย 

(8) คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับบทบาทหนา้ที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหก้รรมการทุกคน
ไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้  าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

(9) คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยสามารถเข้าถึง
ขอ้มูลที่จ  าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูแ้ละประสบการณท์ี่จ  าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ 

การด าเนินการของกลุ่มบรษิัท 
• ในการแต่งตัง้กรรมการ คณะกรรมการบรษิัทซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ราย จากจ านวนคณะกรรมการบรษิทั

ทัง้หมด 6 ราย จะมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกลั่นกรองบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามขอ้บงัคบัของบรษิัทและเป็น
ผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสรา้ง ขนาด และ
องคป์ระกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีก้รรมการจะตอ้งมีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑข์องตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตอ้งไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายก าหนด จากนั้นคณะกรรมการจะน าเสนอรายชื่อกรรมการที่
เหมาะสมต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการต่อไป 

• กลุ่มบริษัทไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไวอ้ย่างชดัเจน และโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที่
เหมาะสมและสอดคลอ้งกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรกัษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้งการได ้ทั้งนี ้
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะตอ้งผ่านการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

• บรษิัทมีนโยบายเรื่องการด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่นของคณะกรรมการ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิที่ดีของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยกรรมการสามารถด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่นรวมกันไดไ้ม่เกิน 5 บริษัท เพื่อใหส้ามารถจดัสรรเวลาในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างเหมาะสม 

• เนื่องจากบริษัทถือหุน้ในบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัทในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไดม้ีการแต่งตั้ง
ตัวแทนเขา้ไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อย โดยผูท้ี่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการในบริษัทย่ อยนั้น มีหนา้ที่ด  าเนินการเพื่อ
ประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบรษิัทย่อย และบรษิัทไดก้ าหนดใหบ้คุคลที่ไดร้บัแต่งตัง้นัน้ ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทก่อนที่จะไปลง
มติ หรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเรื่องส าคญัในระดบัเดียวกบัที่ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท หากเป็นการด าเนินการโดยบรษิัทเอง 
ทัง้นีก้ารส่งกรรมการเพื่อเป็นตวัแทนในบรษิัทย่อยดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัท 

• บริษัทจดัใหม้ีการประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะและมีการประเมินผลงานกรรมการรายบคุคลโดยจดัใหม้ีขึน้ทุกปี โดย
ใหใ้ชแ้บบฟอรม์การประเมินผลตามแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจ าปีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อ
เป็นแนวทางใหค้ณะกรรมการไดม้ีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอปุสรรคต่างๆ ในการปฏิบตัิงานท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีที่ผ่านมา 
ทัง้ยงัเป็นการเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะโดยรวม เพื่อให้
มีการปรบัปรุงและพฒันาแนวทางการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทใหม้ีประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัสามารถ
เขียนแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะในดา้นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันาการท างานของคณะกรรมการในอนาคต 
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• กลุ่มบริษัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัเรื่องการพฒันาบุคลากรในองคก์ร เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
กรรมการและผูบ้รหิารจึงจ าเป็นตอ้งเป็นผูม้ีความรู ้มีทกัษะ ประสบการณ ์ความสามารถ และศกัยภาพท่ีเป็นประโยชนก์ับบรษิัท โดยกลุ่ม
บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการที่เขา้รับต าแหน่งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ไดร้บัทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่
เก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้ส่งมอบคู่มือส าหรบักรรมการบรษิัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นขอ้มลูที่เป็นประโยชนส์ าหรบัการด ารงต าแหน่ง นอกจากนัน้กลุ่ม
บรษิัทไดส้นบัสนนุใหก้รรมการของบรษิัทเขา้อบรมหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกับการพฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงานของกรรมการ
กบัสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) และสถาบนัอื่นๆ ตลอดจนหลกัสตูรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต์่อกลุ่มบรษิัท 

• เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดท าก าหนดการการประชุมประจ าปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ
รายละเอียดและขอ้ก าหนดของการประชุมล่วงหนา้ตลอดทัง้ปี โดยในการจดัประชุมบริษัทมีการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบ
วาระการประชมุและเอกสารก่อนการประชมุล่วงหนา้ 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอในการเขา้รว่มประชมุ
ทุกครัง้ และในการประชุมแต่ละครัง้ จะมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อใหก้รรมการแต่ละท่านสามารถอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้สรุป และมีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการประชุม เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถ
ตรวจสอบขอ้มลูได ้

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
(1) คณะกรรมการควรด าเนินการใหม้ั่นใจว่ามีการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสงูใหม้ี

ความรูท้กัษะ ประสบการณแ์ละคณุลกัษณะที่จ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 
(2) คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 
(3) คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสรา้งและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ

ด าเนินงานของกิจการ 
(4) คณะกรรมการควรติดตามดแูลการบรหิารและพฒันาบุคลากรใหม้ีจ านวนความรูท้กัษะประสบการณแ์ละแรงจงูใจ

ที่เหมาะสม 

การด าเนินการของกลุ่มบรษิัท 
• คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารรบัผิดชอบเรื่องการพิจารณาแผนพฒันาเพื่อทดแทนต าแหน่ง

งาน เพื่อสรา้งความมั่นใจว่าบริษัทมีการสรรหา คดัเลือก และเตรียมความพรอ้มของบคุลากรในการด ารงต าแหน่งงานที่มีความส าคญัต่อ
การด าเนินธุรกิจของบรษิัท โดยในแต่ละปี กลุ่มบรษิัทไดม้ีการประชมุแผนงาน การแลกเปล่ียนความรู ้และถ่ายทอดงานอย่างมีระบบ 

• คณะกรรมการของบริษัทไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงในรูปของดัชนีวัดผลการ
ปฏิบตัิงาน (KPI) การวดัความส าเร็จตามเป้าหมาย และการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ประจ าปี โดยก าหนดค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัอตุสาหกรรม รวมทัง้อยู่ในระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะดงึดดูและรกัษาผูบ้รหิารที่มีคณุสมบตัิที่ตอ้งการได้ 

• คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบตัิงานทัง้ในส่วนงานเทคนิค (Technical) และสายงานวิชาชีพ (Professional) เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความเขา้ใจ 
และพฒันาองคก์ร นอกจากนีย้งัเป็นการรกัษาบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถใหท้ างานกบักลุ่มบรษิัทในระยะยาว  

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
(1) คณะกรรมการควรใหค้วามส าคญัและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสรา้ง

คณุประโยชนต์่อลกูคา้หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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(2) คณะกรรมการควรติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และ
สะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธข์องกิจการ 

(3) คณะกรรมการควรดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย
ค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยั่งยืน 

(4) คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของกิจการรวมทั้งดูแลใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบรหิารความเส่ียง เพื่อใหก้ิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั
ของกิจการ 

การด าเนินการของกลุ่มบรษิัท 
• คณะกรรมการของบริษัทใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจและสนบัสนุนใหก้ลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบ

ต่อสงัคม และไดม้ีการก าหนดนโยบายต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไวด้งันี ้
 ผูถื้อหุน้ กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นด าเนินกิจการอย่างเต็มความสามารถและดว้ยความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดผล

ประกอบการท่ีดีและใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสม 
 ลกูคา้ กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบตัิต่อลูกคา้ทุกรายอย่างเหมาะสม ดว้ยความเอาใจใส่และรบัผิดชอบ โดย

ผลิตสินคา้ที่มีคณุภาพและมาตรฐาน ใหบ้รกิารท่ีดี สามารถตอบสนองความตอ้งการลกูคา้ได ้ในราคา
ที่เหมาะสม ไปจนถึงการส่งมอบสินคา้อย่างตรงต่อเวลา ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่างๆ 
ภายหลงัการใชง้าน รวมถึงรกัษาขอ้มูลของลกูคา้ใหเ้ป็นความลบั 

 พนกังาน กลุ่มบริษัทเคารพในสิทธิของพนกังานทุกคน และปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค โดย
ไม่มีการเลือกปฏิบตัิ ใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสม ดูแลสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ี
ความปลอดภัย เปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงความคิดเห็น และส่งเสริมใหม้ีการอบรมเพื่อพฒันา
ความรู ้

 คู่คา้ กลุ่มบริษัทไดก้ าหนดนโยบายในการปฏิบตัิต่อคู่คา้และเจา้หนีก้ารคา้บนพืน้ฐานของความเกือ้หนุนท่ี
เป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้หรือตามสญัญาที่ตกลงท าร่วมกนั ก าหนดหลกัเกณฑใ์น
การคดัเลือกคู่คา้อย่างเป็นธรรม โดยไม่เรียก หรือไม่รบัผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่สจุรติจากคู่คา้ 

 คู่แข่งขนั กลุ่มบรษิัทด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของการแข่งขนัท่ียตุิธรรม โดยปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่ดี 
และไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการท าลายชื่อเสียงหรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อคู่แข่งขนั 

 ชมุชนและสงัคม กลุ่มบรษิัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อการพฒันาชมุชนและสงัคมควบคู่ไปกบัการด าเนินงานของบรษิัท โดย
ค านึงถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีบรษิัทพึงปฏิบตัิต่อชมุชนและสงัคม โดยไม่สรา้งความเดือดรอ้น
ต่อชมุชนรอบขา้ง และใหค้วามรว่มมือและช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ต่อชมุชนท่ีบรษิัทตัง้อยู่ 

 ส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มบริษัทใหค้วามใส่ใจกับการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและการอนุรกัษ์พลงังาน พรอ้มทัง้รณรงคแ์ละสรา้ง
จิตส านึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์พลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนมีการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั 



56-1 One Report | 167  

 

• คณะกรรมการของบรษิัทส่งเสรมิใหฝ่้ายบรหิารน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการด าเนินงาน เพื่อพฒันาประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม  
(1) คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหม้ั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่จะท าให้

บรรลวุตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) คณะกรรมการตอ้งจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 
(3) คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบริษัทกับฝ่าย

จดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มลูและโอกาส
ของบรษิัท และการท าธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษิัทในลกัษณะที่ไม่สมควร 

(4) คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหม้ีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นที่ชดัเจนและส่ือสาร
ในทกุระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

(5) คณะกรรมการควรดแูลใหก้ิจการมีกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

การด าเนินการของกลุ่มบรษิัท 
• คณะกรรมการของบริษัทใหค้วามส าคญัต่อการบรหิารความเส่ียง โดยก าหนดใหม้ีกระบวนการและมาตรการบริหารความ

เส่ียงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม เป็นไปตามแนวปฏิบตัิที่ดีตามมาตรฐานสากล พรอ้มทัง้ส่งเสริมใหม้ีการบริหารความเส่ียงในทุกระดับ
และทกุกระบวนการท างานของทัง้องคก์ร 

• คณะกรรมการของบรษิัทใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งต่อระบบการควบคมุภายในทัง้ในระดบับรหิาร และระดบัปฏิบตัิงาน จึงได้
ก าหนดภาระหนา้ที่ อ  านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบตัิงาน และผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลักษณอ์ักษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรพัยสิ์นของกลุ่มบริษัทใหเ้กิดประโยชน ์และมีการแบ่งแยกหนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงาน ผูต้ิดตามการควบคุมและประเมินผล เพื่อการตรวจสอบ
ระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้งัไดก้ าหนดอ านาจอนมุตัิในการท าธุรกรรมทางการเงินไวอ้ย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

• คณะกรรมการของบริษัทมีการถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอ านาจในการ
ตดัสินใจแต่บุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว เพื่อเป็นการสรา้งกลไกการถ่วงดุลและใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมี
คณะกรรมการทัง้สิน้จ านวน 6 ราย แบ่งเป็นกรรมการบริหาร 3 ราย และ กรรมการอิสระอีก 3 ราย ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 50 ของกรรมการ
ทัง้หมด นอกจากนีย้งัมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ที่ในการควบคุมดูแลตรวจสอบการ
ด าเนินงานภายในของกลุ่มบรษิัทใหเ้ป็นไปอย่างโปรง่ใส เหมาะสม รดักมุ และเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิัทอย่างเครง่ครดั 

• กลุ่มบริษัทไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนกังานทุกคน จะตอ้งเปิดเผยหรือแจง้การมีส่วนไดเ้สีย
ก่อนที่จะมีการท ารายการต่างๆ ที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักลุ่มบรษิัท ซึ่งกลุ่มบริษัทจะมีการพิจารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบ โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องกลุ่มบริษัทเป็นส าคญั และผูท้ี่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือตดัสินใจในการท า
ธุรกรรมดงักล่าว 

• คณะกรรมการของบริษัท มีการก ากับดูแลใหก้ลุ่มบริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส อยู่ภายใตก้รอบของ
กฎหมาย หลกัจริยธรรมและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นในทุกรูปแบบ ปฏิบตัิ
หนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต ตรงไปตรงมา ภายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท โดยถือปฏิบตัิในทุกกิจกรรมและในการตดัสินใจ
ในทุกเรื่อง และรณรงคใ์หพ้นักงานมีจิตส านึกต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ัปชั่น โดยห้ามมิให้พนักงานให้หรือรบัสิ นบนและส่ิงจูงใจใน
รูปแบบใดๆ ทัง้สิน้ และหา้มมอบหมายใหผู้อ้ื่นใหห้รือรบัสินบนและส่ิงจงูใจแทนตนเอง รวมถึงไดก้ าหนดบทลงโทษในกรณีที่ฝ่าฝืนไวด้ว้ย 
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• คณะกรรมการของบริษัทไดด้  าเนินการใหจ้ัดช่องทางใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อกับบริษัทในการเสนอแนะ แจง้ขอ้
รอ้งเรียนต่างๆ หรือแจง้เบาะแสกรณีที่มีเหตกุารณผิ์ดปกติหรือไม่เหมาะสม โดยผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อกับกรรมการอิสระไดโ้ดยตรง
ผ่านทางอีเมล ์compliance@citysteelpcl.com หรือทางโทรสารผ่านทางฝ่ายตรวจสอบภายในที่หมายเลข (038) 214-534 หรือผ่านทาง
ไปรษณียต์ามที่อยู่ของบรษิัท ซึ่งบรษิัทมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสต่างๆ โดยไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือขอ้มลูใดๆ ที่สามารถระบตุวัตน
ของผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลู และเก็บรกัษาขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูร้อ้งเรียนไวเ้ป็นความลบั 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล  
(1) คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบในการดูแลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูส าคญั

ต่างๆ ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑม์าตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 
(2) คณะกรรมการควรติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้
(3) ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจไดว้่า กิจการมี

แผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินไดท้ัง้นีภ้ายใตก้ารค านึงถึงสิทธิของผูม้ี
ส่วนไดเ้สีย 

(4) คณะกรรมการควรพิจารณาจดัท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 
(5) คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้ีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธท์ี่ ท  าหนา้ที่ใน

การส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะหใ์หเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั และ
ทนัเวลา  

(6) คณะกรรมการควรส่งเสรมิใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 

การด าเนินการของกลุ่มบรษิัท 
• คณะกรรมการของบริษัทไดดู้แลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท ทัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มูลที่มิใช่

ขอ้มลูทางเงินอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ตามขอ้ก าหนดของส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยผ่านทางช่องทางการแจง้ข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อใหผู้ใ้ช้
ขอ้มลูทกุฝ่ายสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย และเท่าเทียมกนั  

• คณะกรรมการของบรษิัทไดก้ าหนดใหม้หีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธเ์พื่อท าหนา้ที่ตอบขอ้ซกัถามและใหข้อ้มลูเก่ียวกบับรษิทั 
ซึ่งผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง สามารถติดต่อขอทราบขอ้มลูเก่ียวกบับรษิัทไดท้ี่หมายเลขโทรศพัท ์
(038) 214-530-32 หรือ ir@citysteelpcl.com  

• กลุ่มบริษัทมีนโยบายทางการเงินและการบริหารสภาพคล่องที่มีความระมดัระวงัอย่างมาก โดยมีปริมาณเงินสดคงเหลือ
อย่างเพียงพอ คณะกรรมการของบรษิัทมีความเห็นว่าเป็นนโยบายที่ดีและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ จึงใหก้ารสนบัสนนุในนโยบายดงักล่าว 
และติดตามสถานการณท์างการเงินของกลุ่มบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  
(1) คณะกรรมการควรดแูลใหม้ั่นใจว่า ผูถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการตดัสินใจในเรื่องส าคญัของบรษิัท 
(2) คณะกรรมการควรดูแลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ 

และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 
(3) คณะกรรมการควรดูแลใหก้ารเปิดเผยมติที่ประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง

และครบถว้น 

mailto:compliance@citysteelpcl.com
mailto:ir@citysteelpcl.com
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การด าเนินการของกลุ่มบรษิัท 
• บริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคัญต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยบริษัทจะไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ

ของผู้ถือหุ้น และบริษัทยังไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็น
กรรมการบริษัท รวมทัง้ค าถามต่างๆ โดยมีการก าหนดรายละเอียดวิธีการเสนอเอาไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท และมีการแจง้ขอ้มลูผ่านทาง
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบ  

• ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้บรษิัทไดส้นบัสนนุใหม้ีการใชห้นงัสือมอบฉนัทะที่ไดม้ีการจดัส่งไปใหผู้ถื้อหุน้
พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในการลงมติในวาระต่างๆ โดยหนงัสือมอบฉันทะที่ไดจ้ดัส่งไปนัน้ มีทัง้แบบทั่วไป และแบบที่ผูถื้อหุน้สามารถ
ก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

• ในการประชมุผูถื้อหุน้ทุกครัง้ บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประชุมอย่างเหมาะสมดว้ยเวลาที่เพียงพอ และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
ไดม้ีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามในเรื่องการด าเนินงานของบริษัทและเรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ในที่ประชมุ 

• ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ บริษัทไดม้ีการใชบ้ัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และในวาระที่มีหลายรายการ เช่น 
วาระการแต่งตัง้กรรมการ บริษัทก็ไดจ้ดัใหม้ีการลงมติเป็นรายบคุคล ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ในกรณีเกิดขอ้โตแ้ย้ง
ในภายหลงั 

• บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการบันทึกการประชุมที่ถูกตอ้งครบถว้น โดยในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกเก่ียวกับขั้นตอนการ
ลงคะแนน รายชื่อผูเ้ขา้รว่มประชมุ ประเด็น ขอ้ซกัถาม ขอ้เสนอแนะ ความเห็นของผูถื้อหุน้ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งจะมีการ
บนัทึกตัง้แต่ก่อนด าเนินการประชมุไปตลอดจนเสรจ็สิน้การประชมุ 

• บริษัทไดท้ าการเผยแพร่มติที่ประชุมผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
สามารถตรวจสอบได ้รวมทัง้ไดม้ีการจดัเก็บรายงานการประชมุอย่างเป็นระเบียบเพื่อง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบ 

จรรยาบรรณธุรกิจ 
กลุ่มบรษิัทใหค้วามส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการด าเนินงานตามหลกับรรษัทภิบาลและค านึงถึงผูม้ีส่วน

ไดส่้วนเสียของบริษัทและสังคมโดยรวม กลุ่มบริษัทจึงไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากรทุกคนในองคก์รยึดถือปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจดงัต่อไปนี ้

1. ด าเนินกิจการดว้ยความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอแก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 
2. บรหิารงานอย่างเตม็ความสามารถดว้ยความระมดัระวงั เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ 
3. จดัใหม้ีระบบการควบคมุและบรหิารความเส่ียง โดยด าเนินกิจการดว้ยความระมดัระวงั และมีการประเมินความเส่ียง

รวมทัง้วางกลยทุธ ์แกไ้ข และตดิตามการบรหิารความเส่ียงอยู่สม ่าเสมอ 
4. การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเทา่เทยีมกนัและเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย 
5. จดัโครงสรา้งบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุม่อย่างชดัเจน 
6. ดแูลสนบัสนนุใหผู้บ้รหิารและพนกังานปฏิบตังิานอย่างมีจรยิธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถกูตอ้งและชอบธรรม 
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เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56-1 One Report | 171  

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซิตี ้ สตีล จ ากัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่ นายอนุตร     
ตันตราภรณ ์ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน คือ นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ และ     
นายหรริกัษ์ จามรกลุ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

ในปี 2563/2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกับผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในตามวาระที่เก่ียวขอ้งจ านวน 4 ครัง้
และไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระดงันี ้

1) พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมประจ ารายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  2563/2564 
ทัง้ในดา้นความถกูตอ้งและการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท
ไดจ้ดัท าขึน้อย่างถูกตอ้งเป็นไปตามหลักการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัอย่างเพียงพอในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน 

2) ประเมินความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลมุถึง
การบริหารจดัการทั่วไปของฝ่ายต่างๆ การควบคุมดา้นการบริหารการเงิน การปฏิบตัิตามกฎหมาย รวมทัง้สอบทานนโยบาย
แนวทางการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 

3) สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรพัย ์หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทไดม้ีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม 

4) พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทขออนุมตัิที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีจากบรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทั และก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564/2565 รวมทัง้มีการเขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีของบรษิัท เพื่อรบัฟังความเห็นของผูส้อบบัญชีต่อ
การควบคมุภายในและงบการเงินของบรษิัท 

5) พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่ารายการระหว่างกันมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท และมีการเปิดเผยขอ้มูล
รายการระหว่างกนัอย่างถกูตอ้งครบถว้น 

6) สอบทานการปฏิบัติงานของตนเองโดยไดเ้ปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดี  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าฝ่ายตรวจสอบภายในมีการด าเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสมและ
เป็นไปตามแผนงานท่ีไดว้างไว ้

7) ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการโดยพิจารณาและทบทวนการน าหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ส าหรบับริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 มาปรบัใชเ้พื่อใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท และสอบทานนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการ
ทจุรติและคอรร์ปัชั่น รวมถึงนโยบายดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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8) ไดจ้ดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ครัง้ในปี 2563/2564 ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดการเขา้รว่ม
ประชมุของกรรมการแต่ละท่านเป็นดงันี ้

1. นายอนตุร ตนัตราภรณ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เขา้รว่มประชมุ 4 ครัง้ (4/4) 
2. นายภทัรธร ทศันสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ เขา้รว่มประชมุ 4 ครัง้ (4/4) 
3. นายหรริกัษ์ จามรกลุ กรรมการตรวจสอบ เขา้รว่มประชมุ 4 ครัง้ (4/4) 

โดยสรุป ในปี 2563/2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ชค้วามรู ้ความสามารถ และความระมดัระวงั พรอ้มทั้งมีความอิสระ
อย่างเพียงพอในการปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานขอ้มลูต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัรายงานทางการเงินและการตรวจสอบภายใน พรอ้มทัง้ไดส่้งเสรมิให้
บริษัทมีการปฏิบตัิตามขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีของบรษิัทจดทะเบียน และปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้มีระบบ
การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสียของบรษิัทและสงัคมโดยรวม ตลอดจนใหค้ าแนะน าในเรื่องเก่ียวกบัการ
บริหารความเส่ียง และระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อช่วยก าหนดแผนการปฏิบตัิงานในอนาคต รวมไปถึงวิธีแกไ้ขและป้องกันความเส่ียง
อย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะผูบ้รหิารดว้ย 

 
 

-นายอนตุร ตนัตราภรณ์- 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่ง
จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป โดยไดม้ีการพิจารณาเลือกใชน้โยบาย
การบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดย
ผูส้อบบญัชีไดส้อบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีอย่างไม่มีเงื่อนไข 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิัทยงัคงมีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายใน เพื่อใหม้ั่นใจ
ไดว้่ามีการบันทึกขอ้มลูทางการบญัชีที่ถูกตอ้ง ครบถว้น และทันเวลา โดยไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็น
ผูดู้แลรบัผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรือขอ้ผิดพลาด โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดง
ไวใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปีฉบบันี ้

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและสามารถสรา้งความเชื่อมั่นไดว้่างบการเงิน
และงบการเงินรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดที่ถกูตอ้งในสาระส าคญัแลว้ 
 

 
-นายอนตุร ตนัตราภรณ์- 
ประธานกรรมการบรษิัท 
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